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solidariedade de Camheríú, Iíajaí e Araquàri�' .:' Recebe
Udo Ileeke entuslástíca ovação do povo. :� 'f.I"

.

,. ��i?�f,
Chegada a Cnmbari� � Umacar�l��� ,Billenc,)urL� canH��loTJdD�JetK�j
l..'ana lV:! t taiai ao encontro dos! 'I abordaudo �. programa c dt; seu . .,so� «

excursionistas chefiados Ror Neréu. / vt\rlll). c' rl)c�Ji.;wn'.iÓ pl'jfrc'ípHtÍJH'n�
;:fi

Ranios. fi yI07';OSI/ marcha de Udo tu us problemas de Hajtd e, final-
Deeke /'/11110 ao Paláio do Gouér- i rncntr-, o sr . .\êl'PÜ RJamos cuja ncca
no. IOn!l(lria. de vibrante civismo, d;l-

�
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Expressiva manílestacãc de
•

o candidato

a Praça Vidal Ramos onde estava o rnleiluorá \ el eon11C10 que se rea-
� los trahalh íslas. Amo 'l'eixeira de

concontrada uma grande massa lizou às 20 horas o 1)0\'0 continua- VIela focalizando a pcrsonaltdade
popular calculada cm 8.000 pesso- mente vivava os nomes .dos srs. do sr, Nerôu Ramos. o candidato
as que. a todo instante. ovaciona- Nerêu Ramos e T'do Deeke. Ini- ii. prefeito que leu a plataforma de

va Il,S nomes do ,emincule conter- ciando o, comício falou o vereador seu govi\l'nQ, o sr. Leobecto Leal Ir âneo e do candidato Udo Deeke. Ja ime Vieira saudando os srs, Ne- apresentando (l candidato Udo De-.,

Defrnnte elo palanque armado para réu Ramos e Udo Deeke em" nome 1 eke, o dr. José Bahia Espíndola

...()....()....()....o.-.()�)....(,._.()�J.-.()��(�_��(.. )....o....()....().-.()04-

ARAQl;ART. 25 (OE) - A cara

vana pessedista chefiada pelo sr .

Nerêu Ramos chegou a Cambortú
as 17 horas sendo recepcionada
na di dSR do município jJÜl' pres
tígiosos elementos. destacando-se
os SI·S. An: óuio Fade!' Filho. can
didato a prefeito • .Antôníca Perci-
11a. vicB-pl'esidenL€ do Diretório.
11e111 como ·vor uma eara\"ana Vinda I
_de HajaÍ (�01}stilpida dos ':;1'5. Jose I
�ala l�spindola Bittencourt, eandi-Idato a d"putado estadual. Thiago
José da SiIYeira. Iider trabalhista,
Mariano Câmara, José Abrão, depu
tado Heitor Liherato, Virgílio Dias
e Artur Jacinto. A recencão teve I

J.ll:g��l' na Praca Coronel i��njamill1 IVWIJ'a estando Iormados os alunos
�I) nl'UpO Escolar "José Arantes" I

'e grande massa l)ulJ ular calculada I
em mil pe,ssoas 5'endo o yjce ])1'13'1side·llte ,saüdado pela escolar Oné
lia Há1l10.s. Em seguida se reaE
zou no mesmo local um grande có
mIClO. O 1)0\'0 vibrou de enlusj
",smo '3,plaudindo os s1's. Nercu
Ramos e Ddo Deeke. Falaram os

seguintes oradores: O sr. Acácio
Bitte.llcourL "andando o sr. Nerêu.
Ramos em nome dos correligioná
ris. o sr. José Bahia Espindola
Bittencollr:t e o sr. Leoberl0 Leal

que apresentou o candidato Udo
Ve�k(>. justificando sua ansência.
O operúrio Thiago Jüsé da Sílva
salldando oS' trabalhadore:5 e os

ccncitando a vaLarem nos candi
datos pessedisla foi farta'mente

aplaudido pelo povo presente à

1)rá<;a CeI. -Henjamirn Vieira. Fi

nalmente. com a .palavra, dirigiu
�e ,ao po\'o o .sr, Nerêu Ramos que
o fer. vibraF de. entusiasmo. ouvin
do-se a cada instante o "slogan":
Nerêu já ganhou I Nereu já ga
nhou!

Após referir-se à ação governa
mental no sentido de atender àS

aspil'a(.'.ões
.

do ;povo. declarou que
o.s adver,sários continuam 'aI veUcer

sempl'e antes de a.bertas a.s urnas,

mas depois do pleito .g que se tem

o.bservado é a vitória do Partida I
Social Democrático.
Momentos de intenso entusiasmo
dvico em Jtajg,í. Consagr:adol'a ho

menagern ao S1'. Nel'êu Ramos

Rumou a caravana. apó" o comí

cio. para Haja!. chegando iao
-

Hotel fGalJeçuda.s cerca das 18.30 horas

onde a aguardavam numel'O,S'OS

com'eJig'Íollári()s enll'e os quais o

pref.eito Arno Baner. 0andidalo 3.

g.o\"ernador Ddo Deeke, Jaime

Vieira. candidato a prcfeilo Pau

lo Bauer. Aldo Almeida, Delfim

Peixoto e ainda numerosos operá
irias. TCl'Dlinadlldo jantar sr. NCI'úu
.}\,'rnns e cnmitjy(! segnil'am pnr'il

Ano· XXXVI

Nerêu Ramns e Udo Deeke, &ao
didatos das fôrças majoritárias
Recomendam·nos ao eleitorado catil-

riuense o PSD e' o PTB
O povo catarinense elegerá, nas urnas de 3 de outubro

vindouro, o engenheiro Udo Deeke para Governador do. Esta

do e, mais uma vcz, consagrará o nome impoluto e respeitá'
vel do" sr. Nerêu Ramos, reconduzirrdo-o ao Senado da Repú
blica, Candidatos do P. S. D. e do P. T. B., êsses eminentes
homens públicos representam as mais ponderáveis forças po
Iíticas rio Estado, conjugando-se para a consolidação, demo
crático de Santa Catarina e para a pacificação da famBia
barr iga-verde, I .,

Mas nem somente as duas mais expressivas C!),I;l'elltes par'

Lidarias do Estado assim se encontram, junto aos dignos can

dídales para levá'los à vitória eleitoral; também os sentimen

tos da 'esmagadora maioria dos Catarinenses e as suas fôrças
eSlJirituais de maior expressão recomendam as candidaturas

do sr. ;�crêu Ramos à Senatoria federal e do sr. Duo Deeke ao

cargo de GavernwLlor de todos os seus coestaduanos.
Na verdade como acentuámos já uma vez, o ilustre Vice'

Presidente da 'ilepúbllca e o honrado. engenheiro catàrinense
sãü homens do passado suficientemente comprovado. nos ruais

relevantes serviços às causas públicas, além de jàmais se lhes
haverem atribuido quaisquer pendores para a alteração dos

tradicionais padrões da so.ciedade cristã em que 'vivemos e pe'

la qual afirmamos, no. seio das coletividades bem orientadast
ó propósito de nunca transigir com ·os inimigos das institui

ções 'religiosas e com os pregoeiros de UlUa ordem social fun'
dada em valores outros que não os espirituais.

Os srs. Nerêu Ramos e Ddo Deeke, como. se sabe, são.

homens que, pelo respeito e acatameHto aos sentinrentos de

religiosidade da nossa gente e pela cooperação que nunca

negaram a obras de piedade- cristã e de" sentido moral, sou'

beram sempre impor'se, em função dos cargos" de mando que

exei'ceram, à estima das mais altas autoridades,.eclesiásticas do.

Estado. Essa estima, aUas, se tornou possível, nã'O somente
em abono daquelas obras de ve·neração religiosa, senão tam'

bém pela compostura que homens da altura. mental de Nerêu
Hamos e Udo Deeke põem de- manifesto, quer na sua vida pU
blica, quer 11as suas relações privadas. Chefes de família, cÍda'
dãos probo.s e compénetrados dos seus deveres soçiais, os emi
nentes c.andidatos do P. S. D. e do P. T. B., srs. Nerêu Ramos
e Duo Deeke, são perfeitamente dignos do apôio da familia
ealárincnse, 'valendo-lhes isso. um titulo que os eredencia ante
o eleitorado mais fiel à estabilidade. da instituição do lar.

Como. administradores que já foram, existem. por toda par
te os testemunhos concretos da sua operosidade: Ddo Deeke,
colaborador de Nerêu Ramos 110 mais avançado. passo da 110S

sa evolução administrativa, soube portar'se ao nivel da fe
. cunda 'gestão de seu chefe e aniigo quando, ao. assumir a

Interventoria federal em 194() lhe coube garantir continuidade
ao grande plano administrati�o de N�rêu Ramos.

Voltando agora ao cargo de Governado,r. do Estado, para o.

qual será eleito a 3 de outubro vindouro, o engen�leiro Ddo.
peeke será, antes de tudo, uni continuador da obra de
valo.rização. integral do homem catarinense, realizando. um

govêrno de indesviável respeito às tendências espirituais da

generalidade do. nosso povo e defendendo o que tanto nos vale:
uma existência' coletiva haseada no acatamento aos inalterá
veis padrões morais que constituem a grandeza da civilização
cristã e na prática da solidariedade humana pela assistência
P('I'llJ�Jnej1te às !l{'crssi,lade... das populações.

VInte 8 três pessoas
devoradas por lo�os
e hienas

iou quasi duas horas. sempre ín
terrompída por vivas e entusiás
ticas aclamações do povo. O dr;

N9VA DELHI. 25 (V. A,) - vm- ;\"erêl1 arrancou llrolongarias pal
te e três pessoas foram devoradas, mas dia. assistencia quando desf'a
por lobos e hienas, durante estes úl- ziu as iulr iaas e. calúnias da opo-
tímos dias em Loknow. .

.
_.

�

I
.

O
.' .

it d da siçuo re"pill]( euc.lo quantas calú-
s anImaIS. aproveI a11 o-se. . ..

noite. fazem incursões até o centro mas Se) Ievantaram para intriga-
da cidade e a policia ainda não con- lo com o povo. O comício t ermí
seguiu pôr um termo a essa invasão ii. nou às :!3 horas ,e foi irradiado pe
despeito das severas medidas adota- la em i�SOI'a local. Constituiu a
das. maior consagração que' o povo

ítajaiense já tributou a um homem
P'lbbUcêJ;
Recepçõ» em A,l'aquari - Concor
rido cotuicio na Praça da Bandeira.
Ooacionados os' nomes dos srs;

Neré« Ramos e Udo Deeke

(jellt para Stio Francis(·o.
1\ chegada a Araq:uarl se deu às

11 horas, O 0'1'. N'creu Hamos e co

mitiva foram recepcioIlJados por
correligio.mírios e escolare.s. Es
lavam pl'esentes os srs. deputadO
RogériO Vieira. Prefeito de Ar3.

qual'i Itamar Sprot,e. Itamar Cor
deü'o candidato a pref'eito. Oliyio

Nobrega candhIMo a deputado es

tadual e -cerca de 1.500
realizando-se. a,pós a recepção.
concorrido comício na Praça da
Bandeira • .falando os srs. Itamar
Cordeiro, Olívio Nóbrega. d'epntado

nNTAS PARA PINTURA Bogér-io Vieira. Tiago ;rosé da Sil
C O T TOM A R va. Lauro Bamos, José Lopes. e.

- l'inalmeIlte, o si'. Nereu RIamos que:

Reunidos os ci6ntis-, a�t'eslentou o candidato _ndo Deek
dIzendo de suas quahdades d

tas atômicas - administrador. O POV(} 1l1'orrom

LONDRES N S) � R ._, peu em a,plallsos aos nomes d
, 25 (B. .. eU111

IN.
'I' .. T.Td D· k It

ram-se na Universidade de Oxford os
sr,s.. ('-reu "am<_ls. e O ee e e

cientistas atômicos mais famosos dos mar CordeÍl'o. As 13 ho.ras foi of

países ocidentais. para discutirem recido lJá ,f't'sidência do sr. prefe
sôbre a. energia atômica. I to munieip'aJ um almoço' à co

A cO�ferência, �r�a�izadB; pelo E�· r Uva que seguiu. dep9j.s, para Sã
tabeleClmellto Bl'ltalllcOS de Investi" Francisco do Sul.
gações sobre Energia Atômica. de

.

_

Hawell, se extenderá até (> ãia 13
e suas sessões terão caratel' sigi
loso.

JOAO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

võo sem es�ola de
Londres a

� N. Iorque
WASHINGTON. 25 V. A. - Dois

aparelhos de caça norte americanos
de reação. do tipo "F-48". "Thullder
jot", estão tentando um .vôo sem es·

calas de Londres a Nova York.
O Departamento da Aviação pre

cisou a êsse respeito. que os doi.s
aviões deixaram a capital britânica.
às 21 horas e que serão abastecidos
em pleno vôo por aviões cisternas.

Os dois aparelhOS já tinham par'
tido ontem de manhã, mas foram
obrigadOS a retroceder em razão de
falhas no. motor.

JOÃO BATISTA
PARA DEPUTADO

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

Partida Trabalhista Brasileirl
NOTA OfiCIAL

A direção do Partid-a Trabalhista Brasileiro, Secção de Sanfa
Catarina. vem de público esclarec'er que • .por decisão do egrégio Tri
bUIlcal Regiona'I Eleitoral, foi registl'lada a Comissão Diretora do mes'"

mo Partido •. sob a presidência do ,sr. Octacilio Nascimento, sendo cre

denciado como delegado do Parl.ido jun.to a T.R.E., o dr. August� L
tosa TeiX'eil'a de Frdtas. IA Comissão DÜ'etora aproveita a oportunidade para l�var
nhecimellio do púplico que somente o sr. Octacilio XaseÍmeIllto
rá ofici,almente fa'lar em nome do Partido. desautorizando qualqp
outra pessoa que· inde\'itlarrll'JJfe 'lenha a usar do nome do Parl
1'rabalhista Brasileiro .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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paro· deputadõ 'Estadual pelo ,PSD.
._ ( .t)

Partido Social Democréfico
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Aluva-se Porão..,Mercadol hills,Díspepslas;!/

Aluga-se otimo porão com area cem metros quadra- i '. (las trnes
dos situado Caes Frederico Rolla, 'prexímo mercado. t �apà.ina do Dr, NiobevTratar: Rua Visconde, de OuroPreto, 20-:-p.��taCidade .j Ante-ácido poderoso,me-

,
. >r � dicamento· de· grande va-

I· "�pa'ri.:,': :'y..

l!.....
'

reI,dor .. 48.,. PS,O' IJ '�t��i:!:i;:��i:2!�
.

..

.. f Nas' farmácias e droga-
.

.

'José _�Elias r�::�f:J:t::::···.. .f'

PLACAS SIEILrI'ICllS

),EUX-ir de Npuurira.I M.d�OCl(laO ,?uzil�!!1.1I DO tr�ta zn.Dt
,

•
e

da amUa '. .

I· '. <. •••• •••• • •• ., •••• ." ...

Viajante,
. Precisa-se de um qUe conheça ;0'

, do' o Estado. .

t Trata.r com o Snr. Waldyr, n� Ban'
. -�-.......:..�.. �_. �__ 'co do Distrito Federa! S. A.

Um homem que (i'edicâ' sua Vida à Indústria
à 'agríeultura, á pecuárla e ao' comércio.

'

"

."

'Amigo doa 'Socieda:de e' do
. 3E:spo'rje Ca·tarilleu-se ! I

I ' Um candidato que mereee ser eleito

. ,

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

PARTIDO ·TRABAlHISTA BRISILEIRIb
AO fLEITORADO

I
1

. ii. Comissão Diretora dlô p.T.n., único órgão auiorizaâo
a intel'i)l1etm' o pensamenl,l0 do Partido face às próximas elei

ções, chama a atenção dos trabalhistas para a coniusão que
certos elementos, por interesses pessoais, estõo 'Qenlwldo es-

tabelecei' no nosso eleiiorado,
"

Tradusinâo a orieniacão do Direiério Neciona; do P.T:B.
e obediente ii. polacra de-ordem. do nosso-

.

Cite/te, senador
Gejliú,l'io Vargas, pl'o-ferida n-o' comicio realizado l�esía Capital.
a 19 do corrente, devemos, os lJeteb-ilstas catal'inenses, sllfra(/8r'

GetMlo 'Val'(las .� para Presidente; da
.

Él.epú'lJlíca;
,v1el'ên Itomos -: para Senador;'
Udo Deeke -' para Governà(lol'.

Par« a cáma6� � Federal., Assembléia Leaisuüioa: !e Ca-

llU!1'GS de vereaâires, as trabolnistas deoerão 1.10UW em .e.�e
menios do P.T.B." 'sendo "livre a escolha entre' oercimdidaios
do' Pal·lido. :'

,

FlO1'ianópo!is, 23 de setembro de 1950

(as) Otacttic Nascimento �-Pl1esidente

,

.

,"

srguranCle rapidp-z ,�
I

'sq NOS CONFORTAVEIS rvlICRO.-ONIBUS DO

Florianópolis Itajaí - Joínville - Curitiba

"
.

EXPRESSO «SUL-BRASILEiRO»

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

'�--'.
I •

Eleitores taiarine'Dsa.!
;-N�s . eleições de 3 de outubro, o eleitor deve votar com;

UMA cédula para Presidente da Repüblíca e lima para viée-
')

presidente 'ou uma para Presidente e Vice presidente;
UMA cédula para Governado-!';
UMA cédula para Senador e suplente de Senador;

UMA cédula para Deputado federal;
Ul\'IA cédula para Deputado' estadual;
'UMA cédula "para Prefeito muntcípal;
Ú1\JA cédula para Vereador;

, f

I )'

'.
�,

.

,

No município de Florianópolis não haverá eleição para'

Prefeito, de maneira que não haverá cédula para esse cargo.
Nos municípios de.· Turvo, Jtuporanga, Taió, Guaramil'Íln�
Tangará, Capinzal e Píratuba não havel:ã eleições para Pre-·

J_.
•

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

,.

;

OS\-YALDO MACRADO
e

LYCASTE. MACJIADO

W. HERONDINA CUNHA
.

par!:.iJe-lpium:·o contrato de casa... ·

mente rele seu filho Milton com 11"

srta. Luiza Helena, Machado.:participàm o contrato de casa

mente de sua filha' Luiza Helena,
com o sr. Milton Cunha .

•
"

e Luiza ReI,ena. e l\�ifton
Noi- vos. \

Florianópofis, 16 de Setembro de 1950 .

t '"
• J

� ,

(orrespo,ndenti i
Comerciai

Confere
Diploma

r.

. ,

METODOI
Moderno e Eftcient.

DIREÇAOI
Amélia M Pigo-z:r.i

Ru Al General BUtSfiCCUf!. 48
(Efl.quina Al!3eygu$ Noturno)
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a comunista na ONU
FLUSHING MEADOWS, 25 (V. A,)

I
forços para, obter um lugar para a

. nista fora da .guerra. na Coréia, A ao, projeto de admissão, modifica-
--: Admitem ;0.8 �i�s

� chegados á" China comunista entre as Nações uni,l Indía .e- à Iugoslávia ajjoiaram pre França, admite, com e,ertas l'esel'vas'lr:1111 s;ua ati�u_cle" no sentido �e �com�

>fl,., l�ers,a� deleg�i��e'S_:-d�� Na�ões U,nj' das, �Ii�s, �,delegaçãô do govêmo I tensão dos comunistas, chineses: u!e- o mesmo ponto dê vista; ao 'passo pauhar a maiorra: se a maiorra da
.das, que a PaI th de amanha o bloco de Pequim ja foi nomeada pelo go'-, gaudo ser esse o camíuho .mais "ln- que os Estados Unidos, que a prin- ONU votar pela admissão, os Esta
.sovíéttco fará novos e insistentes' es vêruo comunista, A Grã=Bretanha, a I clicado para manter a China comu- cipio se OP�ll1ha-m_ Ca!:g9\'i�p1�nt� dot2!:ni�1�� 1.1�,O ,mai_s _fa::�o objeções.

Vida eocial ,I Cine:Rº,iário
ás 5 e 7,'t5 horas
-'- nOXí -

á,,; 7,'15 'liuras
Sc"'sõe� elas Moças

I VAN Jmn\':-"o.':'l JD1YE ALLYSON

I,rButeh Jenkins e una Me rkel
. AI\'.TO SE�1 AZAS I:'ía hor-a do casamerüo acontece- ;

I

'Diário da Me'rnpole
I "

, ,

"

'1 ,

(ALVARUS, DE OLIVEIRA)

AS .F A.V E L AS
Procura-se

SOll!CiiO, P�l'�- minorar I
falta dn aguzalho ('" de h-atarnento.

'"O drama dr '100,000 carmcas que Em que há suh-alimeutacão. ?\oi
vivem J:,i::;)'J':1\'elmente na� suas fa-Ill's mal dormidas e beberragem são
-velas. Uma sexta. parte da pupula- outros agentes da doença , A cons

.cão do H io está colocada. nas lia- r,l'lv;ão de mais hospitais não pode
bitações f"itas de madeira velha baixai, o Indi ce dessa moléstia,

"e cobrJ'hts de la ta carcomida pela apenas dará mais contórtó ao tra-'
, oxidar-ão.,

� ,

Sem conrõrto e sem hig'iene, vi
ve uma 'popüJ.àçi1o maior: que qual
-quer cidade do Bras il, excluindo

: São Paulo. É uma cidade de rnisé
'ria ,e de dôr ennrustada vergonho
-samenl e na Capital do Brasil.

As rtoutrínas subversivas encon ..

tram campo aberto entre aqueles
.que "hem na miséria e que lutam
.coní ra indo e contra tortos, Assim

lamento. E,'ilal' O contágio,' extir
par os focos da doenças é campa
nha mais necessár-ia, Outras medi
das deveriam ser tomadas afim de
não deixar o morí icin io pela tu
bcrculose (Aí se desenvolvem os

antros de jogatina, de perdiCão e

de crimes, Há dc..nça moral além
de física, clamando profilaxia se, '\
vcra l) 1;; ,devoher 'á lavoura" '

�o Isr u "Iiabitat", aqueles que nHO
'melhorar" o modus vivendi rll"ssa possuem emprego, arrimo, e lugar
'gente- das favelas é trabalhar em para moral' decentemente, hlgiení
prol da democracia, o além do earnente. Nâo permitir que se

mais, constitui obra hem humaní- construam mais barracos. Mandar
. tál'ia. [Jara colônias correcioo'aiS', ou agrí-

As fa"e.las se proli [eram pelo 'cola�, os malandros, os delinql1Pll.
"Rio, enquanto o hinter-lanci per- tes qne enchem os morros do Rio,
de braços e a la \'our"a sofre lerrí· :IL1e são arrastados ao crime pela
:f'el ahandono. Nlís vimos a Favela necessidad,ç e pela promiscúidadc'
,do Cai!" do PorlD nascer' e fica· em que vhem.
'mos Surl)resos, com seu aumento, ,l� um prOblema da cidade mas
com o sell cTC'scimonto nípido, �IUP envolve interêsse do Brasil,
Brotando como cogumelo, al'iI's' porque 'Pl'ocurando-s,e dar mais' as.
tranclo-sc' ti e mfldll espantoso estI'a' "ü;.:lência aos trabalhadores rurais,
nha-se lllle a l'rc'!'eÍfúra que vem e de"olHudo êssrs emigl'allLes á
comlJatcndo o lJI'olJlema com cons- lavoura, o Rio ganha e ganha todo
tru�'ões de "jl'as para opetál'ios, o país.
J1ão emba rgue as obras, qllan- As fatelas têm ú seu lado pin1W
do nns ca�os (!oe �imple� pinturas resco, o seu .Jado poético e român·
de casa de familia, os seus fiscais tico, fazer-n -:parte integrante da cio
descobrem logo, intimando ,a., fa- dade, 1\1as i:l,eixarnm de ser apenas

, zcr, plantas, multando, etc:,. " Lil11 "imboJo do morro, da, gente po-
-A tllberenlose no trio de Janei- brç que canta o samba e luta pela

,t"i {\ outro problema eH" í'atnis- mbsistência para espanam,ar-se pc'
, conseqllt\llcia�., :\Iol't'c 11..0 ,l\�lI 1lnHl Ia planície, pelo mangLle, imitando
pessoa ('li) cada hora do ,d,ia. E de- é>S' mocambos nordestinos'" p'ara
pois rio crescimento das fan'las, eOllstiluil'-se uma p::igina negra da
a p6,'to IlrLll1!'a "O de,:'(ÓIlH>lwLl de .\letl'9JJoh.'. I:: _1I1l1 problema bl'asi·
,'mallPÍrll as"usLadol'a. (Jll{')n já l'J1- (rira, agual'dando o momento de
troll, COJllI) lHís, IHHlla fan'Ja, sahc Sl'l' ('nf'rt'j:lIado corajosamente ..•
como �;P fiá o COlltágj(.� eoD'lO yi\"e (CrÔl\ica lida' ao microfone d",
essa genle 11[IS Sllas CLSa� ctn

fllllll H,1clio Ull'arlljá, numa oferta d03
entra "UlIto' � c cIILl\';;t" l'ln que )1<'1 Laboratol'ios Eno Scott).

-0---'

ram coisas inesperadas", ele. era

Ul11 escritor Ievadinho ela era u-

ma professora muito sossegadi
nha , ,. ,e entre, eles npareceu um

demoninho ,sard,ento seu Butch
Jcnyns ...
CENSURA:
LIVRE

No programa:
Noticias da semana - Nacional.

Preços:
Sras, e Srlas - Ci'$ 1,20
Estudantes '.:_' 81'$ 2,00

Cavalheiros - Cr$ 3,20
- ODEON �

ás 7,15 horas
Grandioso programa

- Esporte na téla -:\'ac,'
- Richard Conte, Vítor Ma'-
ture (l ])('1:)1:a Paget.
UMA VIDA MABCADA,'

I. :-

; ;li

Panelas' de Pressão ARNO
a fr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00':

na (;Ie.rola'ndía-
, 1

Um drama Y1gol'OSO cheio ele sus-

p;ense, , .

,

3°) - Artnro de Cordova, Iru
hran Bey e Luciie Bl'emer.

, CASA�OVA AVENTURELRO
ROl11"a,�ce. " ação... duelos." e-

1Il0cões':,. tudo num filme que
faz vibrar e encanta.

CENl'lUHA: --,-

at�\ 14 �,mos i
Preços Cr$ 6,20 e :3,20

- Jl\IPEJU:,O -. o'
{Js 7,30 horas

Sessões (Jas Mocas
Pàül1ete Godarl, Diana Wynard

e Michael \Villding
- UMA MULHER EiVI MEU

PASSADO
A c1ramatica historia de urna mu·

lher no passado de um homem, ..
Urí1 lrlxuÇlso filme em tecnicolor. , .

C;ENSURA:
até 14 UllOS

!\u 'programa.;
_ Marcha da "lda - Nac.

Pl'eç'os:
Sras. e Sl'las - Cr$ 1,00
Eslndal1tc's - 2,00
Ca\'atlJeiros - 3,2u

. '

EâJ. Ipase - 'I'er re iRua Arcipresté - .Paíva

,
'

Gaivotas, soctcdistos
"Por· AL NETO

-0-

A situação em que se encoI1tratrÍ 'Cuc(a �aiyoj á é Ul1I trabalhador

as gaivotas ele St, Augustihe, neste incansável, � que võa e pesca inces

momento, está oterecendo ao mun- snntemente.
do uma lição ideológica, Porísso é uma ave poderosa, há-

St. Augustins é uma cidade sô- �):il, íurte. sempre bem nutrida,

bre o oceano Atlantíco: no estado As gaivotas sabem que para co-

norfc-amerrcann de Plorída. mel' bem precisam 'trabalhar, isto,

Até bem pouco, St. Augustine :i pescar eficientement-e.

era a "capitad dos camarões" dos Mas em Si Augustíne as gaivo
Estados Unidos.

• I ',as não precisam voar bem, nem

A g'pnte ele Texas costürna dizer saber pescar. nem ter grande tra

que naquele estado há mais' n1U-" balho,
os restos atinados 1)0,105 barcoslàs e, moças tbOJ1Íta,s por quilôme-

"
' "i:)

tro quadrado. do que errr qualquer de pescaria eram alimento fácil e

" id I ] ':hl}undante .ot..,ra, uUI( ace (a Federa,ção.
A ,gente de. St. Augustine costu',. C01110 l·,e_sultado dêste r'egime so'

O1'a\'a dizer qLle nas peaias daquela }ialista, que se prolongou por vá

cidade havia ma-is cnmarões por'
dos anos, as gaivo[.as de St Au

Gaivota do CJue e,m qualquer ou. g'ustine foram perdendo a energia
lra parte do mundo. e velocidad'e de vôo e vontade de

Na YE'rdarle, as gaivotas leva"am pescar.
ali lima vida r(>gia devido àos bar. E ag'ora veio Q desast re: os bar-

cos de [Jesca. }Os de p-csca 1'e,soh'era111 trocar St.

Grande numero dêsses harcos A.ugustine, ao norte da Florida.

por Key \Vesto ao sul.
CUm 'og "saida' dlJS barcos, acabou

se (I e.stado' socialbta, que prote
gia as gaívota� lli'eguiçosas.
As ,ave,s, incapaz-es de ganhar a

vid'a 'por 'si l��smas, est5.o lU·gora
monendo de 'fome.

C;?l1CE'n�tl'a \'a's! eo). Si j\ugusFn�
rara fazeI' a limpeza dos camarões
e dos peixes. /

O� restos -dessa üperação de limo
peza eram' atirados. fora, e facIl,
mente apanh,ados f)elas gaivotas.
Desta forma, h�v)a sjdp criado

em St Augustine Ur\l verdad'eiro
,I\Sllaclo sb'Ciali,�tas /paTa c a� g'aIvo·
las, c,' .\

Como vocês_ sabem, co eSÍ!ado soo I

�ialista t�m como objetiyo,facUL,
tar a vida de todos os cjdaDãos.
Para facilitar a viela 'dos cida,

dãos, o e,srado ',soc'i'aIlstás toi'na-se
Íll1111a enLidade'muHo is'emelhaute
a lima inst,itniç,ão de carid,lde,
Todo;; J)l'OCUl'am o estado para

resolver as ,pl'óprias dificuldades,

, ,

João" ' Batista
'\:,8onoassis

, ,

- - - - - F.:m \'CZ de coni'iar em si mesl'no,'JOÃO BATISTA BONNASSIS D individuo ,tudo espena' do' e.sta-,
:PARA DEPUTADO ESTADUAL rio.

/ •ANIVERSÁRIOS�

1
FAZEM ANOS HOJE:

D, lvrAR'l'A MUSSI �
A data de hoje assinala o aniver- O jovem Antonio Bittellcourt, cor,

sário natalício da exma, sra, d. lVlar-' retor da Empr�sa AúloViação Cata, VIAJANTES:
ta Mu&s), digna "e�llôsa do SI', Mussi l'illellSe; SiLVIO SANTANA ililalisl .. ,

Dfb l\Illssj, €lo alto con{ércio lagu- Retornou, hoje a:' Porto Alegre, :\llllla democracia capitalista, to.
l1el1se, ' .

- o sr" .M,anuel Ferreira de �ou- onde exerce alta função na Alfân' I t' t I II
' ,

,

-

, _ za, comerCIano,
III '1 l' 1 'd t.

'- os l'1l 1 qnr ra Ja lar SI qlllZerem
A nataliclante que naquela e!(la�le

I _

(ega (aque a CH ac ,e, (epOlS e es aI NltIl,
_ J,iI C1' lHn ,ligar a(l so _

goza c1� s�lecignac1as al,n�zades P?r NASCIMENT.OS alglUls (liá� entre 11Ó�, � nosso distin'
O� CJ LUI lrnbalha'm Jnais, e são

S8_US predic�dos de eS?Il'lt,o e bO,nl,s-, MENINO RICARDO
to cOlltel'l'aneo SI', SJlvlo Santana," a

sImo Cal'acao reoebel'a, Qelo fellz, quem cumprimentamos e fOllllU' I)l,li� int/'Iigrnles, conseguem 'qua'

eve�to, ,_J�lí:ltipl�s hOmel��g,ell;i, às I
.

Acha-se enriquecido o lar do, nos,!12mos votos de feliz viagem, si S'I'mpl'(, (IS melbores lug'aros na

qUaIS nos aSSOCIamos, respeJtosamen- ,::l0 prezado' amigo Firmino, Fei.ió, qocicdadc {'IIJI.taJjs�a.' "
'

te, ";'
,

I alto funcionário da firma

Meenmaunl"
O capitalismo põe a,-pr:emio °

Srta, ,NEUSA DOS SANTOiil NUNES- e da sra, Odília Feijó com ()' nasci- ';;;T(rI'\.:O c a inteligêmia ê!õ indLvi-
A -efeméride 'de' hQje reg"ista o alll- lllenLô de seu primogênito Ricardo,

versál'io natalicio da gentil e gl'acio 'ocol'l'ido no dia 23 do corrente mês,
duo,

sa senhorinha Neusa dos Santos, na Casa de Saude São Sebastião, II �,O ;;ociahtil1lo, poróm, trata de

Nunes, dileta filha elo sr, João Pe- i Ao robusto pimpolho bem como a ,lae tudo a Lodos, selll leva!' em

cIro Nunes e da sra, Ida Santos Nu- seus Jais os nossos melhores votos �(Insidel'a\:ã(J () valor individua1,
nes, ([e felicidades, Em (jLla�i todo o l�lllJ1elO, as gai-

lolas vivem 11'0 regIme c-apitalis'

Cr$ 1.750QOO
'�

o quanto custa uma elílceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

:kua Arcipreste Paiva '-:::Edificío Ipase -Terreo
---------------------------------------------------------...

S['sil' sentido, o estado socialis·
ta di ['el'(, basicanwnte d.u estado ca-

tu,

Para deputado esta
dual pelO PSDI

I
FRAQUEZAS EM GERAl
VINHO CREOSOTADO
HSiLVEIRA"

Tela, êJe
x X 7, 8, 9, °10, 11, 12 e 13

Pronta entrega de, estoque, - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 17íi 4°

Sala 42�-São Paulo,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" Q�ESTADO-:-Terça-f_eira, 26 de Setembro
,

de 19504

Partido Trabalhista Brasileiro'
Como' devem votar nu eleições ' de 3 de outubro?

Explicação. aos trabalhistas
O eleitor deverá colocar no envelope que lhe será

�ntreg'ue 'pela Mesa Eleítoral, as cédulas seguirrtes :

1 _ cédula para Presidente . da Hepuhlica _ Getn-
lia Vargas.

1 - cedula. para senador e suplente _ Nerêu Ra
mos e João Davi Ferreira Lima, respectivamente.

1 _ cedula rpira Goverúador do Estado _ Udo
Deeke.

,

J

1 _ cedula para deputado Federal - á escolha do

eleitor, 'entre os candidatos. do P; '1'. B.

1 -,- cédula para deputado Estadual. _à esoolha do

eleitor, entre' os 'Candidatos do P. 'I'. B.

1 _ cédula para vereador à escolha dp eleitor e'Il

tre os candidatos do P:'" '1'.' B.•
NOTA: NO caso de os n.OJl1�il. para Presidente da

Repúblioa _ Getulio Vargas _ Viçe Presidente _ Café'
Filho _ estarem inclufdcs

-

numà 80 cédula, então so-

mente deverá ser colocado no envelope uma cédula.

visto que esta servirá para os dois candidatos.

IMPÜItTANTE: - O eleítorv deverá 'munir-se das
cédulas ant-es das eleições a fim de evitar atropelos e

coni'usões. Para tanto deverá procurá-Ias na sede do
Partido" à Rua Deodoro 21, ou nos diversos sub diretó .

rios e nos, centros cl\ieos Pró, Getulio Vargas,
A CO,MISSÃO DIRETOnA

Flol'icmópolis, 14 ,de" selenlul'o de 1950�
(Ass.) P. QUfiV'T(J DA VI BALlJESSAR

AllxiUal' de C1ftÍ(t

. , \

, " I "

QUER VESTiR·SE COM (OH.FORT8" ·E UEGÁ"CIA 1
,PROCURE �

Alfaiataria Mêno,
",' .,

'.

Rua Felipp� Schmidt 411

,j
i

1
,

o Remédio de C!lllfiança da Mulher

I I

VEN-"O�·C-·_··S'·...

�,� ��ª

,

«8 C C E ,L ,I"
,

"., rDm ,..nn<lririnrlp nar" 1110 lit.l·O' ri" �orypte·. Ptll1in!1rl<l ,...om eOlll-

-{_ pressor "COPELAND" original, motor de 3 H. P. e hatedeira com mo-

, t tor de 1 H. B. em perfeito estado de fL1l1Cionamenlo e conservação.
'" t " TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

RIO, 23 (Y.A.) _. Modífícando dls" cação, de acordo com sua tabela do

posíttvos do 'decreto-lei n. 24.776, d' preços por meio de - ação executiva,
14 de julho de 1934, que, regula a; Instruíndo a íuícial com, .um eX8111'

herdade de imprensa, o presidente ela piar do numero em que tiver saido

Republica sancionou Ç> seguinte de- resposta, hem como com a tabela de

ereto do Congresso Nacional: preços e a certidão' quê prove haver I
Art. 1° _ Os parágrafos 1° e 2° 'art. tranaitado em julgatlo á sentença de I

36 do eap. 5°, do decreto-leí 24.166, «e segunda íustancía. ," I

.1114 de julho de 1934, passam a ter a Parágrafo 2° _ Passada em julga- ,

seguinte redação: do' á decisão condeuatõría, o juiz m"!'1----'---+---..... Parágrafo 10 - O juiz, ao receber diante exibição do acórdão da instan

SI.
� 'd O -1: C

"

o. requerimento. que deverá ser olir.i cía superior; quarido for este o caso, i

�(-" 18!lOar _' ii, omnany �uer ex .. gntór iamente 'üistruic1o com' 'Um ordenarú, por mandato expedido con]
.Ir "l exemplar do jornal referido e com o tra o .genente do jornal ou do periá-Iple i1"a r,', ,1\ '4' I L R _'1."·. . texto da resposta re'tificativa, em díco, a lJ·'lbliGqçào' gvatuita (1;; res-

.:I. U P ih!" tO eo ui as lieU�O.
,

duas vias datálografadas, , manc1a�á posta. <tPl'ovada. e publicada, dentro 1
, autuar o .lJedJdo E), depois" ele OUVI." do prazo de 3 c11O,8, sob .pena ele SUS'

.

,

I

o acusaélo no prazo do 48 'horas, que lriellSào por"trinta r1ias. O' ju iz ver ífí-
lU0, 13 ( V'. .A.) _ A Stulldàrd 011 Company apresentou ao, govelJ-1 cOl'l.hú e�l1 ca1:t5i'iO, profel'lrú sua cará se o jorrial ou p'ehüdico publf

D�, uma l:roposta sobre a exploração (1D petroleo lrrasüeiro. Encaminha- . cl�cisão nas 24' 'horas seguintes' tt ter :D� a 'resposta e, se .não o', h011V6"')
,1la a orgão 'competente- que é neste Cfl80 o C0l1s-01ho ti e' Segurança Na-I mínação deste' 'prazo. reíto dentro de 24 horas, ao contar]
cíóual.' este estudou-a metlculosaniente para, em seguida, r,estilui-Ia', Da decisão, quando .íor condenatõ- da, �xDil'ação .do prazo ge 3 ,dia,sr.)m II�o Presidente da. Repúblic.a qu.e, após conhecer as conclusães do exa- ria,. caberá recurso para a instal}çja pO:'.a a ��lla d.e :uspel,�sao pelo tempo

I_ \ . ":' ,

'
. ..,' '.', supevtcr, o qual deverá se)' mterpostc a�llna: déterrnínado.

m� e da opínlão do citado Conselho, mandou. que 'fosse o processo ar- dentro clo·í.)razo ele três dias, E�se re- Artigo 20'_ Esta lei enhárã em i-quívado. ! ,

,

•

curso terá e!�i�o, clev_oli1th:o e se fo�' v?gor na :data. �a pÜblicação,. l:êVoga' !---------'------------------.;.....------, 'provido o jornal ou periochco teTá dI, cl<as as dlSpo;l1çoes em. c tlntl'iU lO. I
, reito a' reaver '() pagamento cla;"Jl'ubli' 1_:ral).·eo sr. RuÍ)<>l;lS Bos,co. .'

. )
I, Cúri\a ·Meil:op,olit.ana _:____ , _ __

".1'

'.
_.

•

· , 'cria0 1'0: ,os fiéis , .... ! f.lfjjOf�JllíIU!...! � 't'! lI' ,-'1 i' �
(.

A \'l�:.O 1;: !\OJ;.l\I� .REFERENTES ÀS PRóX1MAS ELEIÇõES ! ,�� �" f u,', '. '. -1'.'·' Ui
Damos ab,ai;ro,_ na ínfe{jI'a, a 'ciJo(:�ltal' .r;zandada, PXpediF)J " 'i'l;t�t � !

})fJlil Dlfl'ia I Ji.etrQPolit.ana� ern data de' ante-onlt<n!: I' (���� .

Ttev'l'lto.; S1'. Vigário, I ·'-·-.S.:_I' .i. 'n·:!'>!,
No intuitD de 01'ieIltdl', como, lhe cabe. a consciêllcia cri- \'111;l(ilica," e' dishp�r '.2JOssiveis duvidas;' senãD 'verdadeil'as e la- ;,

mentáveís explol'�çJ�s,' co�unicQ, enl "Ilonie e por' ()i'dem da
' li

•
-

.' .1 �. ," �.., f .F
•

I.i
-CU'I'ia: .MellJ'�p6'ma'l�a, -'tlbe" ''08-, fiéis e em' geral 'Os. votantes,

lP9tl�rflb,' H'I1.?·IJiit''intey, i{:;;:'§139it >ª.ttalf/Uel:' �on;tl'a�gimel�t;, al;;;�l'
e sutl'oáar' �ím;" o se!�' "7]Q]:o' CL qualquer. dDS eminentes 'calldi-. .

1

clalbs ':cft· é'Qv�i'rf.J·�(lt/:, :Útiuclo, exmos. dI'. UDO DEEKE, Diz

lRINEU BOIúVflAUSE.Y, de acôl'clo cofu. as 'jIl'óprias' COrl�
vicções ou l�ClldoI'es :Pct1'[icl_ârio;,' sendo -ÚLle 05. embargos que"
.se le\'anlom cú'hJta- A:pr-.il1�eiI'o, $Qb�el)..�do n� ,esf��a rcJigiosa,

'

da alçtula. cicK1Úva' d�
-

ént'ia', dllos, em]�argos, ,digo, são gra, 'I
.

• >

tuitos, proYhclmel1le tentlénciosos e certamente improoeden... ","

teso ' * ,�

: ;' (."-'-
!

.

�,ú:L\c:m BEI\VE:\UT'�'1 E Ói,(L� ÇA.R�OS() B�:!YEI�lJ::l:� ��l:['i,��-Ipa.ln. G·gH) jJ1'a:>:Cl', o lIas(,lment�) de sU,a, �lll1.i.n).la !\f.\RlS>-} oCQ,l'l'ldq, a
,

18 do ::OI'1'onto, na �[al cl'l1idade 'Carlos çp1'l'eb., ! CISTITES. PIELlTES E URICEMIA ,t

�======�����====���������==�������������=��==��."

.
.--

" I
"

,

i" ! «Ua'53. da A.gt:icu�-"Ilurá .110 r Rh)�
I

I . RIO;;23 .(V,A. .. ) r� A. Sociedade Na-,

',CiOIl,a� <;oe 4�l;ii'\11tu.ra já ulFi�úu ta·

,elas as pTovide11Cia,i' nece_ssal:�g ,aq'
I in iciÓ' da construção .

tla " '(C;lsa r
di

I AgÚeultura'� nista' éarlital. Se1:ã U!ll i

; I edificio d'e "l1@'V!i 'puvil11ilntos" íitmia;

I <iI'ea
de 500 metml;! quadrados ná'tEs:-·

"lJ,lani'da" C�Q Castelo, doa(la, .pelo go.-
• ' ! vêrno fe{leral. ,.-\iH'UI·'U'dú pelo ·D. 'N. S. P.r 'caúló -auxti(}iür' lÍO"'lrl'l!amenlo J,. - '; !

"

'" . ", . ,

I'.
da Sifilis c R'l'lÓllatismo da m:Csma origehl:; I,"

",,t'll"" .:...:, ..<': ...�.,r.':! .. ,.'::.': ......
\ • • J ", : 1

" I ( � • ,,�. I � t I

Inofensivo a'o organismo, agradávef COl1;C{ licor. �.' 'lJl,,� ".... (ombala" I ,�!'.

----____:....:.�"'""!-!--'-,.-'-1-1---'--,"
_,__,d�' '0 ReumátiSmo ':"J' f'

'i, 'fnqiuanto'. Dorme: "�f

\ l
I,
i

!
\

Lei de

Atáca tódo o organiSmo
SIFILIS ,OU REUMATISMO,
,

_,
.' i �'

- . f,
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�m��I,o\. . O}.iIG_f::M? :
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"

SOLUÇÃO
" .

PAUTAUÔ:ERGE'
;_-......

p • 'I

L1e. D.N.S, N� 3384 DE 19�.5
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Rápido C!lív�o
" '

..P<fi'9 cores nas cos-

tas} dores reumáticas;
ccntusões, IUfnbago,
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Se V. soú,i' de' dores agudas, se
suas :articuj"ções e.sti'io inchadas; isso
prova que V. está se intoxicando
por'que seus rins não trabalham bem •

Outros sintomas de desordens nos
rins são: frequentes levantadas na
turnas, dores nas� cosias,- lumbago.
dores nas pernas, nerv9�ismo, ton
teiras, emEáquecas, tornozelos incha
dos, olhos .ern!'rapuçados, fa'l ta de
"energia, perda de apetite"e�c. V. de
ve eliminar os germes que estão ar
rainando stia saúde. CI'stex' combate
êsses tral1stõrnos removendo sua
causa. Peça (y"tel< em qualquer far:'
mácia sob nossa garantia de que'o
aliviará rapidamente. E.nl. 24 horas
V. se sentir;i melhor e cQmpletamen
te be'm em uma semana. Compre
eVltex )laje mesmo. 'Nossa garantia
'é rua mai,oJ p�?teção., "

.

��"tex �o j�a\��ento de::'

..

I'

f' / -f'l.,, !-8 á d i O s A t I â n t rd a
. .

t�f,o N DAS L o ,-N, G 'A S E C U R �r I� s-

Rádios

A� -A Ai.!ld�tanl��ta
Diretor tecnico WALTER· ,LANGE Jr.

Atlântitfa - O"'silcessi:n:lâ féérucã-ere-cttônica ._ AtniriHda Super construção para durar mais
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�olapso Comunista .em· tôda a' Coréia
'l'0�UIO, 23 (TJP) 'Continuam as gigantesca 01).<;- que as tronas brítánícas também cruzaram o Naktong. ?500 que foram aprisionados, 'sem contar o elevado nú-

;:fa�ôes das fóí'ça.�:·nas Nt1i;.Ges Unidas na Coréia .. De t()(�,)s Mais de 10-0 mil, s�ldados comunistas f91'ap1 d'eixados 'ro mero dos, que se rendeuam,
, EM SEUL! � 'I'óquío, ,23 (UP) � Os fuzileiros navais

sol(ladOs das Nações .Unidas estão agora cm plena 111ar-
',;» .

.:

retaguarda das furças elas Naç.ões Unic1ás, ttinclp-s<c! com6t
,

certa sua capitulação -dentro {le pouco tel�11W. ,Calculam
as autoridades alíadas que .os eouiunistas dispõem aintla

"QS setores chesam noticias sóhre o cerco 'e, o aniquila

-menio das tro.pas Comunistas. Milhares c l11il11ia-l'es- ele

-c]la para o paralelo 38 e a quecÍ::i,tlé Sç1.1l"espel',atta, a
c

qualquer momento, acelerá a ofensiva . aliada: $,oubc'>:e

,
"

, 'I.

de uns 18 mi:l homens na zona de Seul, 611cl� já foram ex-

terminados, nos últimos dias; 4.500,c.qmunist.as além ,d�

norte-americanos entraram em Seul. A resístencia 'comu�
,nisl'á desmoronou-se :por completo. Contudo informa-se

"

'q�lC .gY'and� reforço cOll1uni�ta: nr icedente da Mandchúrta
) .. -

-

está a LÍns 30 quilómetros de Seul, "prevendo.s.e. novas 'e·

.sanxrentas batalhas.
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Ph"étido pelo público" nos últia:n05 l?
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. o ESTADO-'lerça-feira, 26 de Setembro de lJ5J

Campeonato câliioca de futebol

·0 Curitiba levou
clássico

il

paranaense
'ClTH1TlBA, 25 (E) - o

CláSSi-,.co do fntebnl paranaense, Atlético corno vencedor o Cor itíua, pela
'K Uoritíba. ontem realizado, tevo pressi va éôntagem do 4. x 2,

João Batista Bonnassis

ficará grato a todos aqueles

que se dumaren: votar em seu nome,

nas eleições de 3 de Outubro,
J

para deputado estadual.

Se,vicos Aerecs
(Cruzeiro do Sul» Ltda.

Fundada em 1927
MODERNOS E POSSANTES AVIõES D-3

SEGUR,I\NÇi\. - CONFORTO - RAPIDEZ
SEGUNDAS-FEIRAS: '

Florlanópolis -

São Paulo).
TERÇAS-FEIRAS:

Curitibà

Florianópolis Curitiba S. Paulo _ Rio
Fpolis. - Mafra - Curitiba - Ilararé _ S. Paulo
Fpolis. - Joinvile - Mafra _ União ela VitÓ1'1a - Lajes

(ida e volta,)
QUARTAS-FEIRAS:

Flol'Íoanópo!is _ Por�o Alegre.
SEX'fA-FEIRAS:

Florianó,pel}i.s _ K- Paulo - Hio _ ,Yil-Ürül,·- SalnHlor

Florianópolis' - M:::{í:'a _ Curitiba - ItarapS - S. P'uulo
SABADOS:

Floria�ópóIi,s - Curitiba _ S. Paulo
Fpolis. _ Joinvüe _- Mafra - LJoJão da Vitól'ia

{ida. e volt,aY
POMfNl+O :

z

Lajes
.................. ',

I' É'loriarióDolis _ Porto Alegre.
, l<:p.olis. '- J\Tafl)[l _' CUl'i1iba - ILararé _ S. Paulo

ECO�O!\HSE '.rEMPO E DIl\HEIRO EN'nANDO SUAS
COMEl\l>:\S VIA "CRUuElRp DO SUL"

PASSAüENS, G.\H(L\S ]i; EXCOMESD_\S:
l\L\GI�,�\ÚO (� QL�. K!\. CQmércio e Agencias

l"lóI'i!\nl)ljq)l.� - Rua João Pi,nto 12 - lelf. �.500
Bllllllcnau - ltU�1 1.5 de ·�\ovembro, 1326 - 'l'elcf. 18
Hajaí � ALI-:\.B(Y 1;C2 - !tua Dr, Lauro lV[ülle, -:26 _ tc.lef.
SUB�AUI�.\'TE:� .:_ em Lagurw, 'l'ubal'uo, Crieiúma, Brusquc.

�--------�-------------------------

Novas :d,retorias
Subscritã pela· sl:a,�al"iâ Olga

J3arbosa, p, secretáJ'ià da Sociedade
de. Amparo aOS Tuberculosos, rece,

bemos e agradecemos a seguinte cir
cular:
"Florianópolis, 2l de' setembro de

1950,

Vice-Preside11te
gusta Neves,
p, Secretária

Barbosa.
2a. Sê<iretaria

Cunha,
D, Mary Vela

BTO, 25 .(E) - Pelo certame lti\"ãQ 2 x Olaria 2, América 3 x Numa dias muit as entrevistas
Caiâoca' de í'ul.ebol foram' disputa' Bnnsuccsso Z c Canto do lHO 1 x que tem 'concedido na Europa, 01'
dos onlem Os seguintes cucontros : n!>tf.f'>n"n" B:tllQ'Ú f' Mrdurei ra [o- i sou 'Welles 'teté ocasião de afir
",'casco ·2 x F'lamengo 1,. S.fw Cris-' í5anl11l sáliado, vencendo o primei- I mar que não se apruveituu do ta.

. ,

' ,1'0 15U'!" li X 2,.' ,

' :'
lento de' AgJWS M06eéchcaLi, urna

Pa' m·, � DO 'n AtO' pa·U' I"sta � a' ,.·futoho I" �:.1.S1��: '���'�:�e;';�,;'�'��:;l'�:': �n�::·
li ' I u u i U u.U ma nao, currespondla o papel ,

..

•

"

Mais 'tarde, porém, em declara-
SÃO PAULO, 25 (E) - A

rOda'll'a
2'x Guaraní O e Portuguesa' ele

.

ções à "L'Ecran Françaís", Agues
da do

cer.tame P<P.llli.s-ta' de fu teb o I Desportos 5'''x Iprranga 2;
. I Moorehead deu outra versão ao

realizadia sábado e ontem, acusou Domingo - Corinlians 2 x PaI,
I
alo, em resposta a scgui ntr- per-

\):� seguintes resultadqs: 'Sf�lJ?�lo '"mOiras 2,,,,. xy cl6l! l'!IÉlvemb_ro ,3:, gunta Ç1l1e lhe

fez.".
o' rcporter .

,

!Sao Paulo 3 x Juventus O, Jahaqua �'a,cional II e Santos 1 x Purtugué- _ Por que Orson \Yelles, fifi:
I,a Santista O. na], não, lhe confiou o P�!:.C'l ,de ILady -Mácbeth, em seu {lJ_scu!lClo

methor Dolmme�.
.

..

I
� Porque eu, r-ecusei, explicou'

a atriz, E continuou: "Orson \VeI-

li Irs. fez �eu filmo e em, apenas vinte
e UIIl (lias, rios quais apenas dez

ex· _

estavam reservados às sequências
relati vas a Lady Macbeth. Ora, cu

achei que não poderia, de manei

I ra alguma, i nternrctar em dez dias

I Lady
Maebeth. Tsto é tudo, ..

Em QU('ll1 acrvdít ar, afinal?

I
O HOMEM DE BIGODE r,

.

"1\'0 mesmo numero de "L' E

I cran ..Françias ", do qual extraimos
: .os dados da noticia acima, temos
I a seguinte nota:

l "Em vésperas de partir para

I
Londres, a fim de terminar a fil
magem de My Daughter Jov, nova

,versão d'e, David Golder, Edward

Censcrítes - da
\

classeí G.· Robinson contempla Paris do
,

terraço' do apartamento que ocu

pa no George V. não muito (!is_' Os conscnítos constantes

da�'certific,atlO
de al istamento nO 12't715

tant_: da galeria onde "na Sel1h?l'a; relação abaixo deverão se apre-I Marcilio Manoel dos Santos _ cer

:-xPO? algumas telas, de

r,çlatI.vo j sentar írnedlatumentc ao Qlliar· tifieadO. de alistamento nO 41590õ.
ínlerêssc.

_",., '.' . I tel do 1 ,,O B. C, afim de serem, Pedro 8ih cstre Pereira _ cert íff-
Robingon nuo sai ,.. e dia ; ele [ul-] submetidos a ínspeção de saúde.' ,carIo de alistamento nO 12579\1,

ga que o bigode que .deixou :re�-I Oi' faltosos' serão declarados - in-�Valler Bion - certificado de alis
cer o tornee desconheCIdo do pubh- suhmissos de aeClrelo com o art;i- tamento nO 363956, João _Batista

.

co. Puro enganO. E como êsse pe- I
go 159 do Ctídigo Pf'nal Militar, da Costa _ cel'tifieado de alista�

queno e simp�ti�o homem é lxe; _c:.Stando·s!i.ieilos a pena�de delen. mento nO '1:21238, Castro Silya
mendament'e, tU11ldo,., ção de 4 meses a nti, ano> prcyis� -cel't:iTic a rI o. dê' atist_al!!enlo ll<li

S. Paulo _ }tio (baldeação em
Portanto, nosso hel'ói só �::ti à ta no mesmo Código .• - 3G39í9;· TIjulma Rosa (la Silva

noite, Se o leitor encontrür, às du:uJ l\IFNTCTPIO DE PALHOÇA: -,-, cel'tific;](lo�d(l. alis1:ame.:nto nO 659178
horas da manhã, alguém que se Anatólio João I\,fachad_o- _ 'cel'H' .)os(o Jmi(ji1im' da Sil\'a - certifi"
pareça com Edwal'd G. Ro])ins'on, ficado de alistamento· nO 4.15668, caelo de alislamento nO 4.1'1063.
porém com bigode, n:l0 \'acile, pe- Idelfonso Antonio Garcia _ cerLi- Cid Silva _ certificado de alis
ç'a lhe uUl ·au[ogl·afo'·. ficado -de alistamento nO 411125, tamcnto nO 125773, João Martin1!
"AVA1\'T.,PRE1\UERE\' DE CAlÇA: AdoÍfo Soares .::._ eertificado de alis- Vicil'a -- eertifit�ado ele alista-

BA" tamento nO 4.15544, José Hamilton mento nO 402'.28, - Adão Meu'-

FlorI'uno'POlI' C "'b S PIB'
Dos estlldios da Ver'a Cruz iufor, NTe'to _ cel·'ll'fl'cado d.e all'st'a,mell- des - certificado de alistamenta.s _ urhl a -

,. au o - la. .
LO,

QUINTAS FEIRAS: rnam-nos que a "avanl·premiére" to nO 354527, Martinho SteHen nO 411061, Antenor Sebastião Mar-

Florianópolis _ Curitiba _ S. Paulo Rio (bald'eação
nacional de CAIÇARA, primeira pro· - certIficado de alistamento UO Uns - certificado de alistamento

Em São Paulo,) " tlução de Cavalcanti realizada lIa 408802, José .João Pereira _ cer'
nO !d 1540, P,edro Bamos dos San-

F,poUs. - Joinvile - Mafra _ União da Vitória _ L'ajes B,rãsi1, foi lYJtlrcada p'ara 13 de, ou' tificarlo de alistamento nO 408865, tos - certif.icado de alistamentO!

(idà e' ·'volta). -tubro yindouro, no cine Marabá Manoel André _ certificado de nO 3G3962, Antonio Carlos Pereí-
tic: 'S. Paulo, Jancador -da l;l�ociução alistamrnLo nO "-155(\0 e Josr Ono- l'a Boya certificado de alistamea
['nj\'ersal - Iílternacional, marca II fre _ c('I·tif.icallo ele ali�lalllellto lo nP 4.10406, Reelllzino Manoel
qlle riC(IU a reta 'a disl rihuição dos na 108979. dos Santos - Certificado de alis.-

[j�iiiês- da grande rompaIihia nã,�'
-

Mê�� 1(;11; IÇJ DE ':ruuc.\S': l.amcnto 11° 661701 e Lincol!1 -da
c1011al. Francisco Anlonio SCtal'e,; _ cer- Gama Lobo ,C]\E0U - certificada
'Não· lein-éiS cludda el11 afjrmam lificarlo (le alistamento 110 idOí7í, ele albtal11ento nO gSf!lJ05.

que essa data fiCal"{1 na hiswrin
do ('inema Iwasi!cil"(J, pois assina
la o aparpcim.C'nlo dc' lima produ·
ciio que �'e Hl'l'esl'1l1a COIII uma 100'

�Ja ·dê fatore' .
.; posiliYos, além dG

mOI' Sallino __,.. Cf'J,tiricado ele alis-

<llislalllf'111o JJo :3;)6007 ç. :\Llrlinlrv

I
�llticia, sobremodo significtatiya ,aldem iru da Cosi a - certifica

L' ('ssa de que GA.rÇ:\RA, o pl"i- do di: aIi.;I�m�·1110 nO J,H525,
.

21'1
melro filme �acional ,a .ter ,lança 1\11":\1(;11'10 DE l;'.lO J(í�J�:

-

llH'pt1o ,mun',dIaI, 'p�rttc"para 110

I
Rn·t'!inll l!f<ll!'iqur. Bruolt _ c;·rl.i·

CI: I'tame cmem.a tográflCo de,.
c I 1 I l' I t

'

.

111
ai! «(I a 1"; HI)1Cn -o . �1l0 R5'Í't73,

Edirnbllrg'o, a se realiy'<lI' �m no·
;:'imiin :\Iartin� _ certificado, I

\'cm.l)'ro cio ano em cur,so. So o fa- '11·, t' '1"� O!. (1. � 100 Joe ·1')( ç

I
' ... S ,11, el,,, 11 ,. - I n, ,lO ,l-

- to cle:scr aoeiba na alL,ldicl:X. TIl0S-
.

•

.

lllascenu !'iTeira - cel'Uficat[u de

D, Maria Au'
11'a, li" a c.\rç \HA m310r Impor· "Jjslnmeul[l nO 117872, Jklltlni
lancia, sahendo-se, C0i!10 se sa]Jc, ;.!rl!\·�lmba(")l _ r:edificado.. de alj�.

D, Maria Olga (1ue some1üc as produções classe lamento nO 35 i '1�'U, (;�lrl()s Huller
"_\" 11r11l o enseJ'O de ronrOnei" a

- Ct'rlífirado de ali:<tamento na
G570;; í.

p, TeSO)1Teira - D, Diva Veiga P I SOL /lI
�\ll' \ l(�l PIO VE FLOltlAKOPO·

COll11mico a y, e:,cia:, qtle a Dire' Fonllio·a i a'ra CO oca r . a· Ll�: -:- OnlÍcliil Curtio.so � ccrlifi-
toria da ,.-sociedlo.àe> de ':Amparo aos 2", Te�oureira - D, Cora Batalha I .

.

..
.

Tuberculosos eleita' para o biênio da S'l
' I em seu Sapal·o

cada de 'alistamento 119 HOA2:!, I

ln501952,'
<, I Velra,

J
I "\.oo'.I'ic,J]'.1 ;-\,kl',biar1f'S Slll\.CS - ceI"

u - l'l empossa<§, 110 dia 22 de Oradora _' D" Maria de. Lourdes ...�. .' -"

,�gôsto último, ficou assim consti'IMedeiros Vieira. PROCURE fiCinlflu de alisl,mll'nto na 3G1H.G,
·tuida::' ".

. .

j' I O· Id
Luci!) do.'; �anlus _ certificado de

..

Presidente �e Hon.�a, ...:.._- �, Ruth
I Comi�são 'de !Silldicancia

-,AdiU-l SW.:tI O ,::l;�I<lm(')llo il�) 11;)110, José Dc·
Hoepc�e da SIlva, da Ferreira da Sílva, Diua eTo,;; An- [I

I
hlano - crrllIic:1du dc ali.stamen·

.

�reSldente Fundadora _ D,�Dol;' j?S, Çl-uiomar Garcez Santos., Her(:l- telefon es 1536 e 1324 lo nO (i59120, llplio Odorico �\11-
vah�a" Alves, lIa Coelho Nascil!1ellto e Odalea Bi1k.1 J 99_ '). Extrato de Frutas Vita.mina çPleSlclel1te - D, 'Carmen de Oli- Apresento a v, excia, os protestos P.15 de Nov. n,_� .... andar DCS _ certificado de alistamento
-veira. de minha estima e consideração". I_. __,..

[\0 1",5'ol\5, Ciriaeo Ju:iu Pereira _ I_H_i.CI_r_a...t."o.,,_rl.p'.,_C.a.r..h_(),..�._()_P'.�j.,:('.·_

De f:inema
QUE:'!! COl\'T,\ t.xr CO:\TO.,.

EX-
ser a primeira a ser levada a tu·

rios os rincões do mundo.
. "GAlCAH.\·' NO Ii'lJ:STIVAL DE

�

F1Hl\fBUHGO

tais conclaves.

o nome de Harry Fergusson é conhecido em todo o

mundo como ó "homem .que fabrica trutores", Mas êle é
.maís elo que um grande indnstrial: é um homem que, com
511:1 experiência de fazendeiro, concebeu um plano por
meio 1)0 qual acha possível resolver o problema de alimen
t ação do mundo.

Recentemente organizada em Stoneleigh Ahbey em

Warwickshire, encontra-se a "Ferguson Mech anised 'Farm
'I'raining School". Nessa escola, os prmcípios e prátrcas
dos métodos mecanizaelos de agricultura são transmitidos
a grupos de joven:" que mais tarde espalharão pelos qua
tro cantos do mundo o evangelho ela agricultura, segundo
Ilarrv Ferguson. Quanto StoneJeigh Ahbey estiver com

pletamente adaptada, haverá ótimas ínsêalações para as

aujas, trabalhos práticos e até cinema. Mas o principal
trabalhos é nos campos. Na folo, um grupo de estudantes
se dirige para uma aula prática, (B. N. S.)

;.',-

1931

Jono Antoniu f-;oal'çs - ('erlificado
de alistamcnto nO 4.'107'18, João
GelleJ'oso rle :-'[('J(I - ci'rlificH(io
dr' alislanlC'nto nO H07/19 (' \Yal·

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

,..

[;1!11Cllt(1 nO 1108178.

:\1 {·:\I(:II.'1O DE HI(IPAÇ{:
\!:l1'lillian() Si)ya --: cei"tit"icado de.

h

Á •

, .

'. ' OS"lil'lJl:J.CCp �
p. -LIMÃO
-" ABACAXI
• I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

(ar/tio com 12.emielopes
de5 f,ufOJ dderenlesc!iJ, IdfI(J
RCEMsÕtSf) . POSTAL
: PARA. TOPO ',PAIZ '

';P'r'o'cltiÍioéSIJC -FRUTI
� 'lÁI'XA PO$TAL 1008

, .cURfTllJÃ -, PARA N.tl'
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ElI<orlt6rio • Rsltid:tnoto
RUCl Tbad.ntu �1.

FONE - - 146,8

f
.,�

I
I

Dr. (L"RNO
G�LLETTI

ADVOGADO
OrimQ e ci:nl

Oon.titui_;ã.o ti. Sociedade.
NATURA!.IZACÕES
Tituio. Or:;ulaI'Qtó:rlo.

DR. I. LOB'!TO FILHO
m êêêêê@êêêêr3êr=lêéJf#le IJlI

DRA. WLADYSLAWA

e

WOLOWSKA MUSSJ m"
I

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
.

Médicos oI!)
Cirurgia-Clinicá Geral-Partos

r ). � �J.'
..

_-'.�

Serviço completo e especialísado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA -_ ME

TABOLISMO BASAL

I •

- �)

RADIOTERAPIA 1

I

RAIOS X ,
.

't

,
DR. ANTôNIO MODESTO

Atende, diàriamente. no Hospital de Cadll•••
.

't

Agora, SIm!

regU'CNul de carga J clcJédcde

sIo . FUIÇISCO 'DO: SUL para'NOU ,ORI.
!nfol'.cnago•• ao :no. Agente. "

.

.

F�ort.o6POli.· ....;. Carloa HoepckeS/á - CI- TeletoDe 1,212 { l':1hi. telel.8ao Francirço do Súl- Carlos Hoepcke S/A -C[ - 'relei.oGe I} -

',,1'):) � � MACit

,
.

,

. "

'I}1 '_} "O '-88h,ia. "

.,
-

to', t,P"1

"VlR(jE. ',' ,

C LA,WETZ IDL IN' [) rr"3 r R [ � L '" J () I � V' [ L {�
./ .'.
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o EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM SESSÃO DE. ONTEM, . POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CANCELOU O REGISTRO DA
MISSÃO EXECUTIVA DO P.T.B., PRESIDIDA PELO SR. SAULO RAMOS, E RECONHECEU A CO.vllSSAO DIRETORA, DE INTERVENÇÃO, NOMEA
DA PELA DIREÇÃO NACIONAL DO PARTIDO E PRESIDIDA PELO SR. OCTACILlO NASCIMENTO. PARA DELEGADO DO P.T.B. JUNTO AO TRi'

BUNAL ELEITORAL FOI NOMEADO O DR. TEIXEIRA DE FREITAS, EM SUBSTlTmçÃO AO DR.TELMO RIBEIRO

As 8,00 horas - BOM DIA PARA.

FLORIAMOPOLlS - i6 de Setewbro de 1950
I
vOCÊ BLF\'IE:\'AU, 25 (O. E.) - Esli- dernas, será dotado ue

---::--------------------------� As 9,00 1101�aS - VARIEDADES I ve ram ,nesta cidade o ]ll'ofi'.Ssol' I veis acomodações c ótimas apare

C
· -

O· I d P I 8
EM GRAVAÇOES .

Mariano Costa, elo Colégio Bom l Ihagem. devendo ser, depois de-

omlssao Ire ora O
As 10,30 horas - PROGRAMA. .jCSlU:í, de Juinv ile e o ps[ml::míe I terminado, conslderado um do

, ',.
.

. • • D D�sPio�45��oras _ VARIEDADES I' Aymoré P�lh'al':S, eom '� finali(]�_1 mr1h�rc's de Santa �H.tm',�na... .

I EM GRAVAÇÕES - continuação de de conscgutr junto as autor-i- A 'festa da çumIell'a ja fOI

A \tl" I S O As 11,30 horas - .OFERECIMEN I
dados locais acomodações para os l'e'�lizada, t.endQ estado llL:psentes\.... TOS MUSICAIS �

� estudantes elo "Centro Cultural alem dos diretores do Cíne-Tea-
As 13 30 horas - DIARIO DA ME-, '''' .

TROPOLE (Laboratorio SCO'1"1' & Cruz e ROllza , que p�'etrndcm \'11' tro. varias pessoas da sociedade-

ENO)
a Blumenau para \'ISlt:1I' as E'XpO- fl'unGis'Q.U8ns,e e representantes

As í3,35 horas - VARIEDADES siçõr:'! organ izadas para o Gent.e- da .imprensa. A empresa já íni-

EM GRAVAÇÕES
.

nario desta cidade. dou um 'concurso popular, para;
As 14,00 horas - ENCERRAMEN- Os visitantes entraram etn e11- a escolha {lo nnme da nova casa

TO
horas ALMA PORTE.

tendimentos com o prefeito e a de diversões.
As 17,a0 direção do "Çolegio Sagrada Fa- MAFHA, 25 (O.E.)

NHA
As 18,00 horas O INSTANTE mi lia", os quais emprestaram sua o movimento iniciado em todo o·

DA PRECE colaboração sendo assim possivel, Estado em benef'Icio da. eon-tru-:

As 18,05 horas - UM PROGRAMA
no prnxirrio dia ao, a vinda dA, va- ção da "I:asa do Pruf'essur Cata-

PARA VOCE (A Eletro·Tecniea) rtncuse", o Gl'1l110 Eseolar Duque-
As 18,30 horas � JUVENTUDIJl dos- .estudantes .;i.oinvilcn�,(',;, que

de Caxias; desta cidade; com a co-

I ESPIRITA DE FPOLIS.. . tr'rHo nportunidade de avnliur RS

AS 1.8,45 110l'''8 - PAGINA RO- ihilid 1
.

ti operação 1'10 Gl'emio das Violetas.
.lo\. u -, pOSS1' j_ 1 ac es econonucas c ar 1:;-

MANTJCA - (Livraria Moderna) e da Sociodado 1ft de Julho, fará
tícas da terra hlumenauensn, mui-

As 19,00 horas - MOMENTO EfS· realizar, na noite de 7 de Outuhro
PORTIVO BRAHMA Lo bem ref'elefidas naquelas �':spo- elevada iniciativa. Essa reunião soo

As 19,30 horas - NOTICIARIO DA sições. .

AGENCIA NACIONAL· S. FRAXCISêo DO RUL, 25 (O cír-dade. um chá dau-ante cuja
As 20,00 horas � ZININHO & RE- E) -r-r- Está quase para terminar- as

renda revmi.t-I.'r.J para aquela tão

GIONAL (G. da Costa Pereira & Cia. obras do moderno p rédio onde se-
elevada iniciativa. Essa runião so-'

S. A.) rá 'í nstalado o novo cinema de (',iai está cl!e.�pertàndo interesse'
As 20,00 Ihoras _:_ OSMARINA '

-

., I f
MONGUILHOTT _ (Casa

'

Victor e São Francisco, de propriedade da incomum na S()�lC:1 aI () m�l rense r: ·

a Capital) Emprêsa Cine Teatral LimHada.jlll'c,:eTldO-Se qUG será multo con-

As 21,0.0. horas - TEATRO RO O l'i"fl'rido cinema, dJ Iinhas lllU-· corneia.
.

MÀNTICO - (RADIO-TEÁTRO J. 7)
Casa Oscar Lima
As 21,30. horás - MUSICAS SE

LECIONADAS
As 22,00 horas - ENCERRAMEN·

TO.-

..

\ '

'Recursos con
._- denados
Brasil1 K� .FF1tENTE'-D-�ETENTRlONAL,

25 (U.P.) - Os comunistas, em tu •

ga' para o Norte, deixam atrás de si

várias larmadilhas- Os .sul-eol'eanos
encontram explosívos presos aos cor

pos de soldados coreanos e em ou

tros objetos nas escolas. Em alguns
lugares, os vermelhos envenenaram

Avisamos os nossos correliqionários troballcistas que ele-·

l1�entos inescrupulosos estão distribnindo cédulas de Getulio'
VaI'gás, impressas ern papel côr-de-rosa, verde, '/.,'t3rmelho, etc.

Essas cédulas não devem. ser usadas no pieito de ,� de

outubro, porque são nulas.
Somente cédulas em pa.:I-�el branco podem ser usadas.
Florionépolis, 25 de setembro d� -[950.

I Cúria Metropolitana
Elei�ões para Vice�PresideDte
Estando o n10me do sr. dr. Café Filho na chapa para

Viee-Presirlente 'da República; e sendo sobejamente co-

nhecidas as suas idéias contrárias. às da grande máíor!a

do povo brasileiro, sob o ponto de vista religioso; no in

tuito de conciliar as aspirações. dos varios programas

partidártos; sugeriamos que, em vea de uma uníca cédula

para Presidente e Vice-Presidente, usassem os" eleitores

duas: uma para Presidente, outra para Vi�e'Presidente,
este que garantisse, pelo seu passado, o cumprimento das

suas aspirações católicas.

Florianópolis, 22 de setembro de 1950.
-

asso P. Quinto Davi Baldessar

respondendo pelo. expediente .

.. ::; ....

Aprnyada a prepesta pelo
l<"'r.;USHING MEADOWS, 23 (v. A.) - Ao terem inicio os deba

tes, na Assembléte, Geral da ONU, o delegado hrasileíro, Cyro de Frei
tas ValIe disse -'Que os acontecimentos da Coréia tornavam necessário
que a ONU criasse uma força íntemaeíonatpara íProeservar a paz.

"Os acontecimentos da Coréía do Sul - disse ele - em vista da
agressão. desencad,ead:al do norte. motivaram a imediata e efetiva ação
por ·parte do Conselho d,e Segurança. Mas demonstraram ,também -

e. par·ec� que já não 'existe duvida alg'uma a- ,��se respeiLo - que é 'ne
ces,sádo, para tornar melhor noss:a organização estabel,ecer uma for

ça interlltaCÍ"OD'al e criar um sistema para a p·ronta mibilização de to·
dos os l�e·cUl�SOS comuns qilC se tenham. pre·sentes". _

Firminio Feijó e senhO!l'ia participam aos parentes e pessoas' ami�
gas o nascimento de seu primogênito HICAHDO ocor,rido no dia 23
do corrent.e mês, na Casa de Saud·e "São Sebastião."

F'lorianópolis, 25 " IX - 50.

Temos o prazer de c·omunicar ao.s nbs,sos pre.zados ·eH·entes ·que
a SEHVJÇO AÉHEOS "GHUZEIR:O DO SUL, Ldota., aClah-a de inaugural'
a nova linha

FLORIANóPOLIS, SAO FRANCISCO. JOINV,ILE. MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

áS' TERÇAS, QUIN'rAB e BABADOS.,
Ü:� aviÕes farão as viagens de regi'e'SSO pelas imesmas escalas, no..,

mesmos dia,s, pernoita,ndo 'em Floirianõpo}is. O :pouso em São Fran
. cisco está dependendo da homologação, pelo DAC, do campo !oeal

CongJ'latulamos'-nos com os nossos prezaqos cll,�tes pelo aus-

picioso fá to, que revela 00 i'nterêsse da grande ,empnêsa hra:siJ.ei,ra·
.

em bem servir ao Esbado e cor:rre.sponder ,à animadora preferência coln

que a tem distinguido o comércio. li. industria e ,o pú:biico catarinensés.
Florian;ópoUs, 26 de setembI'o de 1950.

MACHAl)O & elA. SA. Comércio e AgênciRs

NUNO-R EXISTIU IGURl

"

Rádio Guaruj.á
Programa para hoje
---0---'

PROGRAMA PARA HOJE

rNoíicics do Estado
Estudantes de- Joínville visitarão Blumenau.--Novo cínem
em São Francísco.c-Marra concorre para a construção'

.

.

da Casa do Professor

a água.

ORATIFIC'·_SE
a quem encontrar uma cachorrí
nha FOX tipo zero, com mais ou

menos um palmo de comprimento.
Atende pelo nome de Diana Dl)

então Nêga.
Informar ao Sr. Ivo SeU na fir

ma FiüZA UMA mMÃOS & elA.
L'l'bA., telefone 1565 - Rua Cou·
selheIro Mafr:a, 35.

o PRECEITO DO DIA
CRIANÇAS E trosSIDORES

Por ,Suas coridiçõe's espeéiais
de se'ilsibmdàde, ias crianças ad

quirem f'àc"ilmetite a tl1bereulos,e.
Se hão forem afastadas dos' doen
tes, :prihCipalmente dos que 'tas
sem, ,estão sujeitas a um contágio
certo, ItraiQoé·rro ,e púig·oso.

Suc�Fruti
O complementQ aUmen
tar por exe-elencia.. Ex
trato de frtitas;vitaniina C
Hidratos -de cal'bono. .1

Segu indo-

Bilhetinho a "Um Catarinense.�'
Conspícuo conter-raneo.

Ontem, domingo, dia sem que-fazer, Ii o manifesto que"
você craníou -e escreveu no dia 11 do corrente -B que o Diário'
somente puhlicou depois de 11 dias. Se valesse palpite, à sua

dezena seria 11! O bicho correspondente - inquinorot
Com que, então. você acha, numa única frase, qt�é llCste-'

nza1'avilhos'Ü( pedat.'o do BI'klSil es;te poedJ.d,ço maI'avi:Nw.so é"

admiravelmente lil�do? I

Dou-lhe Lodas as razões que ;estão na razão. E' isso mes"'"

mo: esta muravilha maravilhosa é um maravilhamento ma�·

ravilhadol'. que para maravilhar dis.pensa até as suas' mara

villmsl
Voce anda, como s·eu manifeslo, notoriamente ante-'

dallado. Você nã:o sabe Que a luz está para chegar nestes pró
ximos dias? Você não viu ainda a intei:ra subslituioão da rê

de aqui na· Capital? Não soube que os postes que trarã:o en:e,I'

gia já estão prontos'! Se duvida, saia ali do Estreito, da cabe
ce'ira da ponte e os acompanhe, con'tando-os. �esse passo
você Ira até ... C!!Jpivari! E saberá e verá que os fios
de alta· tensão já estão s�ndo 'esticad'Üs. E, se não fóI' cego·
ou raivo.so, 'co,nçluirá que a luz está por um ('io/ .

O Governador Aderbal Hamos. da Silva, dentro de al-··

guns dias, inaugura-Ia-á ... e .pronto. E, i-naugurando-a po'
derá clizer aos seus eonterraneos que .três problemas que o',

go'Vêrno teve que ·enfrentar, na Capital - água, luz e leite -,-

não f,icaram para o seu sucessor I
Você, em seg'uidla, alude ao aumento dos f'uncionáriQs;·

<élizendo que só
-

a(fOJ'a se fala que lhes vai ser lJago!) Fala-Se{
- diz você, en'tre .parêntesis. O lassunto já foi liquidado! E
você ficClU 'elltre parêntesis, com sua exploraçãozinha xá olileJ-·:

'\lacê ·acha que o Irineu é o mais marav·i'lhoso adminis-'
h'ador do mundo. Hespci[.o ,sua o·pil1ião. Dela divirjo, entre"
tanto, w;,a'l.'ldo também do direi'Lo de ter opiniã:o. E divirjo'
;não ,p�n;que seja pessedisba. Divirjo porque observo. porque'
analiso, porque c·omparo. Divirjo .porque me habituei a ver

os homens públicos alravé·s da ação d·e cada um deles. Estou
com o En�enheiro Ddo Deeke porque êsse é uma comprovada
cap-acidad.e !administrati va. E ·estou contra o distinto e cava

·Iheir.e.sco ,candidato Bornhaus·e.n, porqtre êsse. quando exerceu

o 'único, oargo. na administração pública, foi dos mais medio-·
'ores. A sua gestão, como prefeito de Haja!, foi de pasmaceirla'
·integral. O PrefeHo as.siil'avu, o expediente e ia tratar dos
múl:líplos afazeres ·e negócios particulares. Os itajaienses.
,conhecendo o sr. Irineu, como ladministrador, derrotaram
lhe a candidatura-ao Govêrno do Estado, já uma vez. Vão der
rotá-lo novamente, ao qu,e inclica a consagração populal' de
Nerêu Ramos, no sábado último, em Itajaí. Ema você, pois.'
quando ·escreve: "Não vos iludais, meus amigos, e não dês ..•

,Erra no fundo e na g·ramátical
Cordialmenl.e •

GUILHERME TAL

PARA FERIDAS,
E C Z E M. AS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRA·S,
F R I E' I .. R AS" ,

ESPINHAS E'TC.i
. 1- _o ... '_._ ' .. __
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