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Recepção em Compo Ateare. Os,
" !i.lúnos do, Grupo Escolar "Lebotr
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Rão Bento do Sul, 25 (O Esta-
do) - 'os ;,I'S, :'iierêu }lamos, lido

�i' Não bá incompatibiUdade para. o VI·ce... SI-nal·s de derrota Deekr, ArIstides Largura e cornil i-
" va chegaram a Campo Alegre ás 10
,./ Presiden,te da República candidatar-se "

.

horas, hoje, segunda-feira. Os Ilus-
JOINVTLE, 26 (O Estndo) - O

d S d 'd
Esta, sendo espalhado, pelo tres excursjnnistas foram recepcio-

sr. Neréu Ramos chegou ontem a ao cargo 8 eua or eSI·diu o interior. quie o reaistro da nados na Praça Getulio Vargas ll;Jl·
São Fl'aJ1Ci:$1J0 às 16 horas. Aguar, iid I prestigiosos elementos, destacando-
davam-no numerosos correlígto- Superior Tribunal Eleltoj'al �)::�: zf�:u��S;�I�loSl'�eli:r��'i��� se os srs, Pl'efeHo Alfredo Paulo
nárlos e amigos viajando em sua i /j

•

l Eteit 1 Herbst. João F'ranoisco Cavalneí-
Processo N. 2.023 _ Prot., N. 1.161 _ Distrito

na ,P(llOIW ei ora ..

companhia o deputado Rogér-io A llrídio da Lacuna. ontem, 1'0, José Endle Junior e Padre
Vloira. Apôs visitar o Gr�po E:;;- Federal. eRguelou-.1Í,e cm. esptüluu: essu Luiz, vigário da Paróquia, bem co-

colar "Victor Konder", construi- Não existe incompatibilidade para o Více-Presí- mentira, que é sinal eriden- mo pejas alunas do Gl'UPO Escolar
do durante o seu govêrno, e as 0- dente da República candidatar-se, no exercício do car-. te de que a U. D. X. já está "Lebon Regis". Saudou o sr. Nerêu
bras do porto, efetuou-se um

go, a deputado ou senador desde que não tenha exer- sentindo 0$ prinéeiros frios Ramos. prímeínamente, a aluna

grande comício na praça da ma'
id
A' do, derrota que se onrosima. Dulcinéa Luz, depois, em nome do

. CI O a Presidência da República nos três meses ante-tr-iz. dirtgindo-se ao povo o depu- A candidatura do Sl'. Se- poro, o sr. João Herbst, Antt-s do

'. tado Rogér-io Vieira, o sr. Carlos riores ao pleito. rê1./. Ramos e demais condi- ngraríecimento do sr. Nerêu Ramos.

Bompoixe ern nome do l).T,B., o Vistos, etc. dotes do P. S. D. foi registra- o sr. Udo Deeke focalizou os pro-
sr. Tiago José da' Silva, e, final, ,

. Cons�lta o P. S_. D., na inicial, se o Vice-Presiden- da peto Trilnuuü -

Regional I hlemas da região, prineípalmente
mente, o sr. Neréu Ramos, que, te da República, desde que não exerça o cargo de Pre- Eleitoral; 'me acôrdo com. a IURllsportps e lavoura; prometendo
apesar do mau tempo, conseguiu

id t t
A

t
.

Ieítov set Resoluç/io 4,8.19, de ·16 do cor- I solucioná-los uma vez no govêrno.
arrebatar a massa popular que não SI en e nos res meses an eriores ao p ei

. , seja por
renõs, publicada 110 "Diário Encerrando a brfIhante reunião o

se cansava de àplaudí-Io. S, Exía.] sucessão, seja por substituição, pode candidatar-se ao
Oficial do Estado", eui data sr. Neróu Ramos agradeceu a aco-

após apresentar o carulidato Ddo I Coilgresso Nadon,ai ou para isso pre'Ciso renunciaI' à r- I lhida que lhe dispensava àquelade 2;) c este.
Deeke e dizeT «los propósitos de Vice-Presidência, cOlp três meses de antecedência do A olecisão do T. R. E. foi iIl'�Lante o povo de Campo Alegre;
ElIa admil1i,straoão, terminou con- pleito?' llnanime, tendo sido re�ator eS11ecialmente a manifesLação tIos
citando ° eleitorado a sufragar Das o M . .li . .fuiz dr. Hem'iqlle Sto- escoÜl.'res. Em seguida ao lunche
lll"n;1:S no dia 3 de tmtnbro os nom�s

Emitiu pal'ecer a ilustrada Procuradoria Geral no na residencia do prefeito a comiti4
dos' candü.!<aLos pessedistas. sentido de ser dada resposta negativa à consulta, con-

dicc!.",
'.1 \'a seguiu para São Belo do Sul.

Clwn�anLOs, ainda, a a.teIL!::ão
".000 lleSs(l�� ouvem a palavra do

I
siderando, conclusivamente (fls. 8): dos nossos leilol'es para a Re- Grllnde manifestação defronte

chete pessedista em .loín1!ile. A- "Não sendo as ,atribuições do Vice-Presidente da solução nO 3.44,.5, do TribulIal (/a Preleitllm de São Bento do Sul.

plaurUdu,s os nomes dos sr·s. 1\'e. República apenas a de substituir ou suce(lel' o Presi- negimul.l Eleitol'al, que versa o
O SI'. Nuêll Ramos é saudado lwl'C1:

réu Ram.os e CiZo Dce!;e, Assis-

'I'
l' e1n diretora do Grupo Escolar "Ores'

dente, mas também a de presidir o Senado Federal a.çsnnto, e que pub lcamos
t'estênciu, social p(/.ra ai endcr aos pc' 01ttro local desta eclição. Guimarães"_, .

Sl'(I. Baseli�sl�
qu.enos e humildes. (art. 6).), parece-nos que o que estabelece a letra b do Ram.os ViJ'l1Wnd _� pelo pl'efeito:
Em s,egujda 'ao comício ele São

I
n. II do art. 139 é a necessidade de afastamento defini- fINTAS PARA PINTURA Hem'iqlle Schwarz.

FTancisco o sr. Nel'êu Ramo& e co' tivo das funções que exel'çam o Presidente e o VÍce-Pre- C O T TOM A R Agllarcln"am '<I comitiva do Sl·�
miti\'a rumaram para Joinvile n-· sidente da República, até três meses. antes do pleito, l'\erêu Ramos na divisa' do munici-
onde chpgaram cerca de. 20 horas, E

.

d· t é ,-d pio de São Bento do .sul, os S)'s_

Á entrada da cicl'ade o ilustre con- para que se possam candidatar a, Deputado ou Sena- xpe leU e p r t o Carlos Zippcr.er �obrÍl�ho, candicla-
terl'ânBO ,e comitiva fOl'am rec(1)-

dor".
,_ Alguem, .com evidente intenção. to a prefeito, Eduar,elo Virmond.,

['!io.n)li,dos por �I.llmerosos cont�liÍ.-
. A hipótese figurada na consulta é disciplina(J.a pelo d,e deixar mal a pessoa do sr. dr. car(Uuato a deputado' e.stJadual.

gion'á:rios, entre' os quais os Sl�S. art. 139 da Constituição Federal. Lido o texto dêsse in- Wilmar Dias, aJ.ldou pintandO .

a Prari,cisco Rossler e ainda numero-

Hrrmínio Moreira e o candidalo I' ciso, combinado com seus ns. II, letra b, e IV, vê-se pixe, nas paredes' ,e muros de sos
-

correligionários que forma-

['do Deeke, que lbes apresenta,
que o Vice-Presidente da República pode candidatar-

I pl'bl1riedades 'residenCÍlais nesta ram um cortejo de mais d,e 30 au-

ram 'aS boas vindas. Após os cum, I Cap·ital. fmseS' de, propagand,as tomóveis 'chegalJç1o. defron,te da:

pl'imenLos dil'igiram-se para a
se-aos cargos de Deputado ou Senador,sem se afastar

daquele ilustre candidat� do �.S. Prefeitura às 12 11oras, onde gran-

Praça dr. Nerêu Ramos onde uma do exercício do seu cargo, desde que, nos três meses D. à rJ,eputaclo estadual. de l11ultidão'pJ'oOrrompeu em aplau-
multidão calculada em mais de anteriores ao pleito, não haja exercido a Presidência da Aos ·prupl'ie.t:irios préjudicados sos aos S1"S. Nerêu Ramos e Udo·

4.000 pessoas ovacinou (le111ora· República. I eom el:ise expediente escuso, jus' Deeke, Cartos Z'ippel'lW e Eduardo

damente o eminente cata:l'inense. .1\ inelegibilidade decorre, no caso, não do exercíciO! tanwnte indignados, o sr_ dr. WiJ. Virnlond.

No palanqLle armado o sr. Nel'êu ,
mal' Di-as faz ciente que não lhe Os excUl'.sionistas foram s'audac

[' h
.

1-
das funções de Vice-Presidente, mas da assunção do cabe rcsI)Onsalidatl,e, alguma, la- d ] ·t' t d G E�.amos e .compan '(;lrOS rea lzaram

r
os 1)e a (Ire ,ora o' ,rupo sco-

entnsi'ásheo comício sendo os ora,
Vice-Presidente ao cargo de Presidente em cujo exercí- mentando que adversál>ips me.io." lar "Dr.estes Guimarães", sra Base·,

dores delibcl'adamenL,(l aplaudidos, cio se encontre nos três meses anteriores ao Jllel.to� Se eS'cl'upulos6s, querendo ating'i-lo, !isse Ramos Vi-rmond" e Alfredo.,

Abrind� 9 cor,níçiq_ (alpu o deputa- , acorrer ess� condição, será inelegivel,
.

consequente� , envolvam em prejuizos' e agravos Schwarz, ;prefeito do próspero mu-

do ArisLides Largura, "s,ílguiJIdo-se " mente, o Vice-Presidente. ." pessoas que de nenhum modo de' nicjpio. A seguir falou o sr. Udo,

lhe o C311did1ato a deputado esta- ,;eJ'iam ser visadas pe1a :perfídia Deeke S'ôhre o seu programa de-
� Isto põsto: Resolve o Tribunal Superior Eleitoral i

dual Norberto Bachmann e após o -' anônima. e;ovêrno, deputadO Ari:sfides Largu-'
sr, Tiago José da Silva que falou

f. responder afirmativamente à consulta ou seja, não "

JOAO BATISTA BONNASSIS
ra, e, por ultimo, o sr. Nerêu Ra-,

em 'lloJUr do P:T.B. de Itajaí. So;}y existir incompatibilidade para o Vice-Presidente da Re-
_,

mos que agradeceu as homenagens:;
inlensos aplausos pJpll]ares o sr. ! pública candidatar-se, no exercício do cargo, a deputa-

PARA DEPUTADO ESTADUAL
e focalizou os problemas da região ..

", ...Udo Deeke disse dos seus 1).I'OPÓ' do ou senador, desde, que não tenha exercido a Presi- C I t
Na rec,epção oficial. defro'nte da

sitos no g'ovêrno relalh'ame.nle ongresso O erua... P.refeilul'a. formaram os· alunos do.dência da República nos três meses anteriores ao -

'lOS problemas de Joinvile que. t "IODai' de d08uças Grupo Escolar "o.restes Guima-

a'b:so!ulamenle, não poderão pres' I pleito. .., V rães" e do Colégio "São José", ofe-

cindir da ajuda do poder públieo,
Y Sala das Sessões ,do Tribunal Superior Eleitoral, d t

recendo au sr. Nérêu Ramos linda,
Para encerrar o comício falou o Rio de Janeiro, em 20 de Junho' de 1950. - Aptõnio O . oral cOl'beille e.stando P1'e:5enteS os S1'S •.

"

�r. Nerêu R!amos, frgradecendo, i· Carlos Lafaiette de Andrade, Presidente _ A. -M. Ri- RIO, �6 (V._.A.) - .F,oi designado Prefeito Hflnriq.u.e Sczhwarz, Eddar-
oicia1111ente, as calorosas manifes- beiro da Costa, Relator.

para í'epresentar a' Aél'onautica no ao Virmond, Juiz de Direito
I

-

d' 'h rer,e COl1gresso Internacional de Doenças Eduardo Dou1Íng-os ela Sl'l\',a, P.I'·O-,,açoes e apreoo que VlU a 1
-

Fui pr";sente PIJ'nl'o d F·t Tr P do TÓl'áx a J"eunil"se em Roma, o �,

1 I '1 'li, e reI as' avassos, ro- mofo,'1' Osmullf!o DIIl,I',a" ,'I)adre ',l'o-benc o (O povo que, apesar (O
d Ge I tenente".eol'oneIJ médico Salvador '-

t ' aça � cura or ra . ',mell-n, Vl'g'árl'o, Pedro CanJl'llo.ee, De.
man empo, poScava-s.e em pr, "','

I Uchoa Cavalcante, 1:!hefe do Serviço " "'-

púhlica ai'im de homcl:lrlg-eá-lo .(l

,

"

" (Diário da Justiça de 3 de agôsto de 1950). t de Pronto Socono 40 Galeão,
";:-, __ ."::lo ��

Dei ao Estado tôdas as minhas energias· afim de não desmere ra
do voto da maioria do� ca!arinens,es. afirma Herêu Ramos ao povo de
Impressionante consagração popuiar 80 eminente iconterrâneo em São Francisco. Falando lia vi
de Joíovile, no domingo último, Udo Deelu.\ de improviso, víslvellneute emocioDQdp ,COQJ o entusiasmo da
multidão que enfrentava o mau tempo para ouvi-lo, disse: «Tudn farei, se 'élélio, -parâ- o bem.
de .Iomvíle que, absolutamente" não pode pre�cindir da ajuda�do PÓder Público»5"
Ckeçada (( Siio Francisco _ Visitas ouvir sua palavra. Prnssoguindo \ cia

social no senlido de atender '''I' J1aclo ao Estado todas as suas I rum ao Senado da Hepública. Ao

ao Grupo scolo.r e ÜS obras do lJÔI"! rrfcriU-5e longamente à. obra rca- [lOS pequenos e humildes e que ha, I energias afim ele não desmerecer Finalizur declarou que esperava.
to. :\:erPll Ramos entl!siâ�licamente Ilizada pelo seu gover-no ressalta,ll' \ veremos de vencer

,

no pI'óxiI�o D. hOl:I'a do vol o da ,ll_laioria dos que ,� 1)0\'0 �le_ Joinv,ile daria nas

ooacionado pelo nuiltidõa que

II
do ser ela no terreno de ussrsten. pleito, Declarou ainda S. Exia. catarJl1_c'nses que assim o eleva- próximas eleições uma rlcmonstra

aco�reu no romk� ppued�t�.� Cão de ffirça do P�tldo,' elesendo
, ' , -

,I '" os candidatns da gloriosa legenda

� ncssedísta. ,�11óS o eomício, o sr.

I Nerôu H'Jl11oS foi vivamente cum

prirnenbado recebendo no Hutel
Principe os correligtonávios 1;1 a

migos -que desejavam abraçá-lo..
Hoje, sogunda-f'e ira.: os SI'S, Ncreu
Ramos e Udo Deeke visitarão

Campo Alegre e São Bento do Sul.
daqui partindo às 8 horas.

o lUIS ÃNTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA

tN,rleürl(i • D. S."_tel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ABRUDA RU08

t,'J'ande massa l�nl'uJar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO--Quarta-feira 27 de Setembro de 1950

Partido Trabalhista Brasileiro Partido Social Democratico
Diretório Municipal de Florianópolis

'An lôriio de Pádua Pereira, Funcionário Público Estadual;
António Pascoal Apóstolo, Comerciante;
Ed ia -Ortiga Fedrigo. Comerciante;"

I
j

I

Eulina Alves de .Gouvôa Marcelino, Professora;
Flávio FerI'a,ri, Professor;
Francisco de Assis, Advogado;
Frederico 'I'ccdoríco Véras, Motor ista;
Fr�ncisco Büchele Barreto, Funcionário Público Aposentado,
Gentil Marcelino GiL Comerciante;

...._

José Elias, Industrial:
Jone c"elestino Vieir-a, Furrcionúrio Público Federai;

João Batista"
BODllôssis

o Dirotório Muuíoipal de Ftoríanópolis, do ParLido Social Demo'l
"

crático recomenda ao sufrágio. do eleitorado do Muuicipio os nomes

Idos Vereadores do Partido às' eleições de 3 de outubro próximo:
Ado lfn Cândido Quadros, Estivador ;

IÁlvnro Müllen da Silveira, Advogado;

I
I

.
'

mente deverá ser. colocado no envelope urna cédula, Manoel Fer�eil',a de Melo, Funolcnárto Público Municipal;
visto que esta servirá ·para os dois candidatos.' Már.io Couto, Fuucionário .Público Federal;

IMPORTANTE: - O eleitor deverá
-

munir-se das " �1ig'�l'�i Daux, Comerciante:
.

....cédulas antes das eleições a' fim de evftar atropelos ,�. ..6s�)a,: Cunb�, B�ncá.rio;
confusões. Para' tanto deverá prócurá-la'l" ná S'éde do I Osny Paulino da Silva, Funcionário Público Estadual;.

"" �., � j .'Partido, à
l

Rua Deodoro 21, ou nog' diversos sub diretõ .

rÓ,
'

,

Rafâél Digiáconio, Fúncíonárlo Público Estadual;
rias e nos centros cívicos Pró Getulio Vargas. ' �.

Sànl "Oliveira, Contador ;"'
_- - -

A ,COMISS_�O DIRE'fORA
. Sufragandq os nomes acima 9 eleitorado do .Municiplo pode ter a

----�-------�

certeza de Ievar à Cârnara dos Vereadores homens-dignos e capazes de
MOACIR- BENVENU'l"fI E OLGA' CARDOSO :BÉ�ENUTI parti5ii-: 'contdbúir�11l para a grandeza e progresso do Muuícípio ele ]!'lorí:t·

pam, com prazer. o uasclmento de sua filhinha MARISA ocorrido a
aõpolis.18 do corrente, na Maternidade Carlos Correa. < , �

Cel, Pedro Lopes Vieira .�. Presidente

Como devem votar nas eleições de3 de outubro?
Explicação e os trabiJlhish�

O eleitor- deverá colocar 110 envelope que lhe será

'entregue pela Mesa Eleitoral, as cédulas segui ntes :

1 - cédula p'ara Presidente da Bcpublica - Udn'

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

mos e João Davi Ferreira Lima, respectivamente.
,
- cédula vara Governador do Estado - Delo

Deeke..

1 - eedula para deputado Federal - á escolha do

eleitor, entre os candidatos ·do P. T. B..

1 - cedula para deputado Estadual, à escolha do

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

1 - oedula para vereador à escolha do eleitor en

tre �s candidatos do P. T. B. ,

NOTA: NO caso de os nomes
.�
-para Presidente da

República - Getulio Varg'as - Vice Pr-esidente - Café

Filho - estarem incluídos numa .só cedula. então so-

411'tonief.á tle Borras

'Joíio Batista 'Bonassis

1{()/jei't'� Lacerda

Antônio Pascoal Apóstolo
Osny flÍ�i�Wl�li Ortiga
Lui� F��'I'eii'à de Úelo

.

Ivo Reis .Monieneçro
Úoberto Leal
Francisco Moita Spezim
Charles Edgar Moritz

'" � to .

n
'l.'híel's Fleming
lVWllQl' Dias

Joaquim Madeira Neves

Guida BoU

João Batista Pereira

João Alcântara da CÚàlza
.•.. ,

'.'

C_tIlica., Grllut•• , Pi Itune I
Mei., eI., meltlofe, •.p�lOl J me
ooree Dreço.. IÓ Q. CASAdUI&
CELANEA - RuoO. Mafr.

• � ,."................ • ......... - � - ...... 4:

. Pára Vereador· do PSD
.

Aureliano Stuart

Jáu Guedes da Fonseca
. � ..

,

Antônio Antunes da Crus

Francisco Germano da Costa.
Ai'mando ValÚio de Assis

Alvaro MUlleIl da Silveira

Joaouini Vaz

Jairo Callado

i C A,.S.A
I Aluga·se uma, à 'R.ua Major Costa"..
n, 32. ." ,

Tratar no Banco Agricola.
.. " •......................,.

ESCRITóRIO IMOBILUJUO .&. L.
AL.VIl8

Encarrega·se; mediante aomlldo. ...

compra e ,venda de I:mó.,.eta.
RWl �oro BAI.

I,

EUas
CASl EM, COOIJ�IROS:
Procura-se na Praia de Coquei.

1'OS pura alugar informações paras
Pimeu'te],' na Delegacia Seccão-
de Imposto de Renda .

................... lo .. , .

I O\. .. -� � • • • • ,..

SENHORITA!
A ultima creação! em 're/ti-.
gerante é Q Guaraná' KNOTt
EM' GARRAFAS GRANDBS,

Preferindo-o'J es'tá
acompanhando; a�moda
....... 01 ,.

Tll'4'TAS -PARA 'IMPRESSÃO,
COTrOMAR

t· �...... .. +c ••• _o

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CKEOSOTADO
�'3 ( L V � ,i R A to

• , •••• ! •••••••• ) .

FIUZP . VIMA & IRMÃOS
.) Oons.. l\fafra, 37

. , 'Flori-anópolis

f ,

Um homem (J,ue dedica sua vida .à -industría,
ã agricultura, á pecuária' e ao comércio.I '-

•

.Amigo da Soçiedadt.7 e do'
Esporte Cafarinense

Um candidato que merece ser eleito

A Curie \ Metropolítcno]
oriento as, [ieis I

A \'[:'::,0 E ·NORMA REFERENTES ÀS PRóXIMAS ELEIÇõES
Damos abaixo, na integra, a» circular mandada expedir

pela Guria Metl'opolitgn.a, eni datá de an_te-ontem:
j"';':. Revrno. Sr. Vigdrio..

"

No intuito de orientar, como lhe cabe, a consciéucia ca

tolica, e dissipar passiveis duuidas, 'senão uerdadeiras e la
mentáveis explorações, comunico, em. nonie e por ordem. 'da
Guria ,,�leilr�poli�anjf], qtte os fiéis e em geral os ,vota?des, J

I . , l ,; ;
,

poderão lim'fime.nte e sem qualquec; constrang,imento, avaial'
e sufragar eom' o "seu voto, a Qualquer -dos "eminentes éOrndi:
datas' ao GovêI'no do Esta;do, exmos. di'. UDO DEEKE, ou

lRlNEU BORNHAUSEN, de acórdo' com as prÓprias' COll
vicç.ões Ot�; p(Jndore� pw·tidári0s" sendo que os �m,bargos que

se leva,nlem' contra. o primeiro, ;sQbretudo na e1\f'era religiosa,
da alçada exclusiva da Guria, 'ditos' embargos, digo, são gra;
tuitos, 'provàyelinente tendenCiosos' e certamente irDproceden�

, .'
teso

.

'Florzón6polis; 14 de sú"embl:o 'de "1950: ' "

(Áss.) /,_QUINTO DAVI JJALDES$AR
I li

Lat�1'0 Portes Bl.tstamanti
Tertuliano de Brito Xavier

?'
Adalberto 'I'olentino de Carvalho S

Oswaldo dos Passos Machado

Florianópolis, 13 de setembro de 1950.
"

: ii

" ) �. r • J
I

�0lt,'U )

f
T

r

AuxiUar qe G.uri,a

I Viagem cflmseguraIQ�_eraplt�
;,

-

.

-�.

,,::-'l� �;:�;�, c." ;t,,',;V
- ,.)i

�
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;80 NOS CO�FOR�AVEIS' l\fICRO;ONIBUS DO.

.

EXP-8BS'SO "({SUL�'BRASILEllÍo.» ,
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-Cr$ t.750.00
�

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
EL.Et;TROLANDIA

Hua Arcipreste Paiva
....,. "!I; '''�"'1!''iP�'

::Edificío Ipase -Terreo

Vida eocial
"Diário da,Metropole
'.::.

Rio, v da noturnasem

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
Falamos no càruhio negro e na questão das comissões ele cnntrôle

v-dos preços. Dissemos que só 'ii lei da oferta e da procura poderá dírt
_·.gir o comércio. E' l)reciso. sem dúvida. alguma fiscalização por par
Le do governo para evitar os "Irusts" e que os célebres tubarões 11'

_jam à solta. Isso e o aumento da produção haratearão a vida.
Há tantos absurdos nos tabelamentos... O dos cinemas. por e·

xemplo. Não é objeto de jirimeira necessidade, mas tem preocupa�o
.. tanto a CC\'! - Há os cinemas de primeira e de segunda classe, os fil:

.mes correm Iodas as casas de diversões. Quem não .puder pagar o pre

•.co do cinema tie luxo, com cadeiras �stofadas, com refrig_eração, .:
.ínstalacões formosas, 11o.c!P esperar o f'ilme chegar aos salo�es de 2

<classe. Mas não é justo que um lançamento de grande produção, em ca

sas de- luxo, seja mais caro'! - Há cinemas tidos como lançadores, �e
cadeira de madeira, duras. sem 1'e frigeraç:ão, cujos preços de entrada

-são os mesmos dos outros cheios de conf'õrto. Não é justo que haja
-

seleção natural na fr'equênoia e diferença nos preços?
.

Outro exemplo : - Bebe-se uma água tôníea numa teudínba em

",pé, no halcâo, sem ooníórto, por Cr$ 2.00. Numa confeiLarl-� de luxo,

,C0111 mesas cobertas por toalha. com guardanapo, com ambiente selé

to, com empregados mais bem pagos alugueres mais caros, Impostos
! mais altos, e o preço da água tônica é também Cr$ 2,00!

:e um terrrvel desesttmulo ao bom comércio, às casas de cbás e

cafés eleganlcs, às bonitas confeitarias. Por isso êsses estahelecimen'

" tos estão desaparecendo do Rio de Janeirü. Onel! ·os caft"s "chics",

,com orquestras, onde as confeit::n-ias :l"orm.osas que tanl.o encanto

dão a ,-ida 'elega.nt,e de uma gTande cidade?
Só ficaram à,s mais tradicionais, por teimosia, e nào na' Qapital.

O Rio é uma cülade sem vida noturna e já teve 'muito mais:

.:; anos atrás ... For que? .- Se a ciJade 'evolúi, progricle, c['esce e_ se

"d·esenvolv.e '!

O Rio entr('. as cidades da América, é a mais pobre em vida no·

: turna. por 1$50 é difícil de atrair t.uristas, embora possúa. a nat��reza
- mais ,exubE'nante, e as praias mais belas do l\Iundo! - É uma. cldad-e
�. provinciana qUE' cerra as pálpebras às 11 horas da noite ...

(Cl'Ô11ico lida ao miab{olle ela Rádio Gual'ujá).
-0-

"

ANIVERSÁRIOS ''''18 veira e da sra. Onclíua. de' Oliveira<
S�ELSON HEUSI ' I Léa-Maria que, com mvu!gar apIto

Em Haja!, onde vive cereado de cação, frequenta a AcademIa de Co

; 1iprêço e da estima de todos, .v� pas· mércio sel:á, p'ói; certo, pelo feliz e

_ 'sar, uesta data, o seu aniversarIO na I vento, mUlto cump:lmentada por. s_u'
talício o nosso prezado coestaduan,o as colegas e fanllhares que aflulrao
sr, N�lsou Heusi, elemento de desta· II residência de sens' pais.
qne nôs meios comerciais e sociais I O "O Estado" �h.e deseja os melho·

da vizinha cidade. ["es votos de feliCIdades.
Servido por fina eaucação e possui, SRTA. HELA FANNY KATHER

dor de boníssimo coração, o ilustre Faz anos hoje a gentil e graciosa
nr,taliciaute c9nta com incalculável senhorinha Hela Fanny Kather, di·

Ilúmerô de amigos e admiradores que leta filha do sr
..
Carlos Kather. com·

c�rtamente, hoje o homenagearão petente funcionário da C�nta�ori�
condignamente. Seccional junto. à DelegaCIa FIScal

A e"sas justas homenagens, os de clr. Tesouro NaCIOnal.

"O Estado" se associam, _jubl1osa WAZENl ANOS HOJE

mente. A menina Cecília-Maria. filhinha

BR1'A. LÊA MARIA DE OLIV:E:IRA do sr. Nivaldo' Machado, funcionário
A efeméride de hoje regista a da' ! ela firma l\Iachado & Cia.;

t� aniversária da prendada senhori'l
- o SI". b.liss.es cascae.

s Verane,
n:b� 'Léa 'Maria de Oliveira, finõ 01'

.. comerciário;
namento dó nosso mundo social. ". - a menina Rosemery, filha do

dileta ·filha do conceituado represeI.} ,.,sr, Menoti Di"g,-tt'tcomo, funcionário
tante comel'cial sr. Arnaldo de Oli-' do Departamento de Saúde.

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

r:UA ('édula para Prcsid(,1l1e dn Rl'púb1ica e uma para

lll'('sidentc 011 uma pai'a P"('sidl'ute e Vice presidente;

U)IA c'édu]a j)al'a Governador;

r:\IA cédul."1 l)a1'a SCllCHlor e sU1l1ente de Senador;
lJi\lA (·{'tInla pal'a Deputado feclel'al;

ri\IA céflu}a para Deputado estadual;

'liMA cé<lnla para Prefeito l-llunicipal;
T:lIA céd.ula 1,a1'a Vereador;

No município cle FI.orianõpolis não haverá eleição para

I'l'rfeito, de maneira que não havcl'á cédula llara e�se cargo.

Vice

Nos lllUllicíl)ios de Turvo, ltuporauga, Guaramirim,Taió,

'I'::mgal'á, Capillzal e Piratuba não hayerá eleições l)ara Pre.

feito {l Vereadores. Não haverá, portanto, cédulas !lara esses

cargos.

Saudando Nerêu Ramos Rádio Guarujá
Quando de sua recente visita a Jaraguá, o �T. Nerêu Ramos foi sau

dado pelo sr. Arcliimedes Dantas que proferiu a seguinte orarão:
Exrnn, f-; I'. Vice-Prcstdente Nerêu Ramos :

O muuicípin dr Jaragua do Sul regdsl.ra com satisfação a visi ía de

V. Excia .. JII'sLi hora oulmínante da vicia polítioa nacional, sentindo
com � sua llrrsel1(:a (I Inríúxo encornjador da, í'idelídade e da constàn
cia com qllC' 1Il11' (los maiores homens públicos contemporànco tem bus-

I cadu a aliançu do PO\'o calariuense e a felicidade de Lodos os hrasilei-

I ros. Assim como o respeito ao passado "." a�õr à, tradição <são �late
riais insubstituíveis na estrutura das nacionalidades, assim também, a

veneracao das grandes personágens - em que se configuram as suas

lutas. as suas aspirações e as suas glór'ias - representa a fórrna su

próma desse culto. no qual se associam e se fundem os dois alevanta
dos, ideais que CÍ't�el'O, repetidamente em seus escritos l'('sllmiu na la

pidar divisa : "Pro aris et focís" - ,pelo altar e pelo lar.
Os pruhleruas do presente e as preooupações do futuro, no dizer

ele ALUno Ar-antes, toam com a. saxrada voz da história - sempre audí
vcl ao cor-ação dos póvos, que são algo mais do que simples multidões
- pata exigir cip nós uma hornenágem de justiça e de gratidão aos vul
tos preeminentes da Pátria ou da Humanidade, cujos í'eítos sujerem
pref'ícuos ensinamentos e cujas atívídades traduzem exemplos de ação
benemerente ou valem por preciosa confidência de esclarecido e expe
rimentado patriotismo.

V.Excia. ri ruerecedor ela nossa veneração ,o muito justa é a h0111e

nágern que ora lhe tributamos. porque a sua vida pública, pontilhada
de atos. sostos c realizações, sagr-ou;o para o coração de todos os ·ca
tarinenses e imortalizou-o para a npssa história, como l)'ar.adi�rna das

gerações futuras que se aprestam para tornar o seu lugar na VIda.
Profer-ir o nome de V. Excia. como Interventor de Santa Catarina, é

descortinar aos olhos de toda gente um programa de govêrno .pleno ele

realizações e de trabalho fecundo, ativando o progresso da terra Bar�

riga-Verde, enxergando vilas e cidades distantes atravez uma rêde ro

doviária dígna de admiração, tendo como ponto culminante do seu go;
vêrno, como já se temdito, o grandioso programa concebido' e realizado
com alma e coração, no' campo dia assistência social, tudo empenhado,
tudo faze:ndo em prol dos humildes, dos pequeninos, dos deserdados.

H 10 2G (Y. A.) - () Diretor do
"l'_\SP" l('vm'á hoje ao presidell',
le ria I{('pública talJela� cI·o� exlra
llunv:,rurios dos Minislerius do

Trabalho e da &lllca.�ão, Cjuc vi·
nlla111 senclo l'('\'isf-a� E'. alteradas
e organizadas pelo referido De·

parlamento liú \'i1l"Íos mesrs. Ho'

je mesmo o gt[',ncral Eurico DLltra
.Jide\'erú a!ll'o\"{j-]a5. Srrii.o_ ]JuIJlica- Panela·s

.

de Prn.ssa-_o ARNOdas la!l1,j'(\111 as l'plar:õcs dú� no· r::

lll('� dos exlrallumerarios bendi-
!:II. rr$" 5"'0,00ebdos 'I)PIa Qonslitllir;5n e dos U \_.. .I

I, ,.,

G Ih' d E 't
·re�pccti\'os cargos ,em ca, a ;,[IUIS"

e a ores te r'costI-rio. De.sse m(ldo. s,prãll ])enefj- r· . J \

cindos milhares r] r.' sel'Yit!ores qllf'.·
a Crel! '2:00,00llêí l1lese:, agnartlalll essa pro\'i 'l' J

���� gO��i�;;�tUI. BONNASSIS na Elefrolandía I
ESTADUAI,l_�ua Arcipreste _ Paiva --.:. Edr. Tp3<;e _ T el.'l'9'l i

�PARA DEPUTADO
__.____ ___,.__�

�__ '__

JOÃO BATISTA BONNASSIS
Extrato de Frutas Vitamina ç

����.�������� .��:����L Hidratos de Carbono etc·

de

Programa pua hoie
As 8,00 heras - BOl\'!. DIA PARA

VOç:í1;
As 9.00 horas

EM GRAVAÇõES
As 10.00 horas

POLITICO
As 10,10 horas VARIEDADES

EM GRAVACõES - cont.
As 11,30 horas - OFERECIMEN

TOS MUSICAIS

VARIODADES

COMENT�-\.Rl()

As 12,30 horas - COMEN'l'ARIG
POLITICO.
As 13.:S0 horas - DIARIO DA ME·

TROPOLE - (Laboratorios SCOTT
8.: ENO).
As 1:1,35 horas - VARIEDADES

�jM GRAVAÇõES
.

As 14,00 horas - .ENCERRAMEN'
TO 1° PERIODO
As 17,30 horas

NHA

TINTAS ,PARA' lMP,RESSAO
C O T ,TO M A R

dos sofredores, enfim.
Testemunhando a sua admiração profícua de Iíd imo defensor dos

interesses do povo, aí estão os postos de saúde e de puericultura, os
hospita i:: e as maternidades, a multiplicação das escolas e dos grupos
escoiares, o abrigo de menores. de onde tem chegado até nós a alegria
festiva daqueles 'pequeninos' corações deserdados da sorte, enchendo a

nossa cidade de alacridade das suas trombetas musicais nos elias em que
o P9VO de Jaraguú do Sul tem assinalado os marcos vitor-iosos da maior
campanha educacional de Santa Oatarin.a - a construçãü do Ginásio'
"São Luiz", campanha que receheu de v. Excia, decisivo apoio, quando.
determinou fôsse incluído no orcamento da República um auxílio de
b:ez'e,ntos mil ,cr'uzeü-os em seu b�nefício.

Exmo. f-:enhor Vicp-Presidente Nel'ôu R-amos:
'ProjetallClo os llÓ':�OS olhare.s para a vida política nacional, de.s

corlinamus êI rigúra marcal1l e de V. Excia., na sua constante preocup'a
rãp de «-levar JJem alto o nome de Santa Catarina e o conceito de cid
liza�:ã(j E' cultul'a {Ira nóssa gente.

.

A a('üo politica de V. Excia., no cenário nacional situou-o deci,si
vamente entl'e os rm'os homens de EsLado, assinaradamenN:�, eoono Hder
da maioria na As.semlJlei'a Nacional Constiluinte, como presidente, da
gTande comissão que elab-orou e proJetou a nóssa Magn.a Carta Const.i
tue·ional, como Vice-Presidente da República e como Presid'ente do Se"
nado Federal, .grangeando para 13eu nome respeito e sÍlupatía, transfor
mando-o em nome .nacional, grar:as às ·suas ilimitáveis' qualida.des de
democraLa inedutível, culto e de caráter.

Se o.s homens, na fragilidade ;e na oontingência de seu fadário,
passam e morrem - os princípios qLle eles pr'opugnaram, as obras que
eks realizaram per·�lllram e subsistem, s<�mpre rédi\"iYG.3 e Op81'311tes.

Desde que existe a lJislól'ia, ,duas cJ.a,;ses de homens di,rig,em a
llu manidnd P: os olll'eSSOres c os libertaDores. AquC'les dominam pelo
mal, eslei:UlOI"t\m, pelo bem. Os que .dominam 1)('10 bem são os mais efi
ca,s,es e por isso mesmo são os que ficam. Os libertadores emancipam
o gê.nero li uma·no. f-:ofl'em mas triunfam. E é pelo sacI'incio qne eles,.
não raro alcau\;i1111 a redenção dos outro,3. Podem sll�lmlbÍI' 11.0 exílio,
no c{lrccl"(' ou no patríbulo. O ·seu i{]ru] lhes sobl'evi"e e mesmo depois
da Slla morte, continúa: a tal"É-fa libertadora CJue eles eIlC'el aram na vida.

Ora, r ,\ [)recisanll'nl,e !lor isso. EXl1lo. Senhor Vice-Presidente Ne�
rêl'l Ramo ..;, que hnjr,' no futuro 01I 110 passado, com lodo� QS títulos que
o honram 011 �f'm eles, Nerêu Ramos, não desaparecerá dentr,e os Yivos,
por'qul' o seLl eSIJírito libertaelor - fala, en�illa ,o exor,ta ... Disse.

Será resolvida. a ·situação dos I
. extranumerários

'

Logo a seguir, ,será igualmenté
I'·!'sol vida a situa(\ão elos exlranu
merarios dos demais Ministérios.

ALMA POR'l'E·

O INSTA.NTEAs 18.00 horas
DA PRECE
As 18.05 horas - UM PROGRAMA

PARA. -\TOCÊ - (A ELECTRO-TEC'
NICA)
As 18,30 horas - A TELA PELO

RADIO
As' 18,45 horas -t--r- EDU E SUA

GAITA DE BOCA
Às 19,00 horas - MOMENTO ES

PORTIVO BRAHMA
As 19,30 horas:__ NOTICIARIO

DA AGENCIA NACIONAL'
As 20,00 horas - CANTA BRASIL
As 20,30 horas - ORQOEST;RA

DE ,.s�LÃO GUARUJA (-ENARCO)
As '21,00 horas - CARLO BUT-'l

em Melodias Italianas
As 21,30 horas - COMENTARIO

POLITICO
As 21;45 horas - FANTAZIAS

MUsICAIS apresentando a ORQ. de
ANDRE KOSTEI,]lJNTEZ
As 22,00 horas, - ENCERRAMEN·
TO.' •

SERVICO 'DE METEO-
, "'.

� .

·ROLOGIA
·f

Pi.'cvisi'ip 90 Tempo, até 14 bo'
I'as do dia 27 ,

Tempo em geral Ins'L:lVel

Tempel'atura - Em declinio
Ventos - de Sul a Oéste, com

rajadas
.

fre�as.
. Temperaturas Etl'emos de Nor
te.

Maxima 154 Minima 10,7

.,

.)

.

" 0'
�C{)p05.pOr.�I.IMÃO li) •

• ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

(ar/til) (,miienvelopeI
de5 fruloJ d"trenle5l'�18,,,

,

dae '

RHMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O DAIZ
Produtos ,sue -FRUfI

CAIXA POSTAL '008
CURIT/Bt - �ARAN�:(
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i�t"Ú I·,
Seção "de 'Sania Cotortno

Ao eleitorado do Estado -de Santa Catarina: Dr. Wilmar Orlando Dias, advogado:
A Comissão Executiva' do Pártido Socràl' Democrático Seção de j( Dr. Ylínar de Almeida Corrêa, médico;

Sànta Catarína; na conformidade, do disposto 'no artigo nono (90)' dos mo' programa, passam trabalhar dovotadamente pelos altos
seus Estatutos, vem .recomendar ao sufrágio do eleitorado catarinense ses de Santa Catarina e do Brasil.

.

os nomes- dos candidatos do P;rtid6 às' eleições' de 3 de outubro pró- Snfl'agandó esses nomes, pode o eleitorado esclarecido da ,
nossa

aímo: '1
terra ficar convicto de que terá, com o seu voto, contribuído para

Pára Governador' do Estado: I", f··.' ,'."

,aSségUral� O bem estar, a .tranquílídede e o progresso do Estado e do
Dr. Udo Deeke,"engenlufifo civil; "'."-',. .-,

Brasil.
.

Para Senador Federal: I ., • f l I F'lol'ianópolis, 8 de setembro de 1950.
Dr. Nerêu Ramos, advogado; ',' � ,;. .

'A Comissão Executiva:
Para Suplente de Senador ; I

.,..., Nerêlt .Ramos
·
Dr. João David 'Ferreira' Lima, advogado; ".. 'Aderbal Ramos da Silva .... J ".Para Deputados Féderais ; d" ;;i: ' .; .

" f!
Adhemar Gercia

"

, '. :
Dr. Nerêu Ramos,' ádv'Dgado;

"

.
'

.

, ... � < ,i C.< Agripa de Castro Faria. lo .0;• t· . Dr,' A�maíldo Sim6n'c Pei\éü<a; advogado; .;. " '»: t [ 1 Alfredo Çauvpo«
',
..; � 'I;Dr. Leoherto Laus Leal, advogado; I '10.' • I ';' ,. - , -Cl::ij,:;, Ál'vm'o Soares Mae,hado

Or1anclo' Brasi],..professor c" contabílista ; 1 ,', ,,"�; i�1 " , ' ,." And Gualberio

DOr. Joaquim BmTI0S, advogado ;
.

;1'" ',"f" ",

'.

.

..:.: ;ó;::.•..-._...•:"!'.. ,;.�.:.;.-:,;�,��4.. Átilio Fontana, <') r �.
..

r. i\grippa .de Çll,slro Faria, .médico; .. , I
: •

i - C' 'I) :.:"" -- Carlos Sperança ,,'" "r,Ceronél .Pedrõ Lopes ,Viéira,,.-militar; .1,
• '. ,.i'} I

•

. �. :-:"' Carlos -Zipperer Sob1'inho , "Dr. Antônio NtllleiVarelia; 'advógado;. 1 " "

..

�, '! ;t, \
'. Ce'lso Ramos ), '"Dr. Rogé:rio.;Wiei:.ra�!advogado; ':, ,i;' : 1;""." i _:.. J"
"

ENas Anaetoni
.

��: ��,t�:;e�":'d�:::;, :����:��: *<, , c�
...'"',

-

:�i� �::;,�� '�,���;;,,,;::,;'�:,;m, ��l:"
VitO�a��hrie;��:��!U::t�rldú:i·��stiça,; .': ir,: '.� �":�,;;...!"í,it�t� �., ";,�';'

:.. " ,�� �::::���2: ��;:�J . I

Abelardo' 'Sousa, professor;
. .: !Z�l:"'').( .Heitor Liberato' ·

t��I�::E &���t:�:::d�::�:i::io:�cioná"o público;
F'1: ;� " .���� �;!i:i�E�:Alcides Abreu, funcionário público; .��i.., Laur� SoaresDr, Anes Gualberto, engenheiro cívll; f I'
-X·' j_; \..,� . -, r' '," "'.;." (' �'.;.,{...:_'!if...:..; Oscar Bodriçues da NovaÂngelo_Yonzoni, industrial;.. :. , � n I,., "t ;' ", ,. I "'.. Pedro [ÚtSSDr. Antenor .'Ja.\T1t[es, advogado;

.

.:\ ,,!i ',fI· ., I;", •... '! <;;,
�... '\j'" Pedro Lopes Vieira

..Dr; Antôni'()';D�b j\�'ilfsi, médico;' / '.1'" .. j JJ' b l,' :. ,�_.•. ". ". I � • '1 "

Pompílio Pe.reira BerntoDr. Antôr,üo <fome$ <de. Almeida, advogado; '.," ..
Roberto Olivei'f'.aAntônio T.auiUe .. ruili.ta.i..,.. '

. ! I• , ; f' .'
.. '?;i.i;,,( ;, I

)..h Rogél"Ío VieimDr. Arman.··._d
..

0.�;ca.l.il.. Bul.ÇJ·s, advogue.io.·, j ,
'

,
..,

, .• �.. .

J r !; 11 f . I , ""'-0!;� Sel'af'im E'l'llesto Be.i'taso-Dr. Armll,��J«(Vaiél'jÍ?/de Assis, mégico; "1," ,'i ." " I., 1, Valéria Gomes.t\rno OscaT:�1\leYcir;.;industrial;· II!
"

�-;-I •. '
) " Vitor Bllh1'J\'rnou' J'eixeirã :dé Mello, serventuário de jti,stiça; !d .);J

Augusfú' Bi�es()Ja, industrial;
" ,

Eduardo 'Virlll0ild, fl!ncioí:lário, público;
Dr. Elpidio ·Barho�:a, .professor;

.

Dr: Fernrindo ··OS\vàlclÕ de 01iveiní médico'- ".... '
..

'

Guido Bobt,· ba,n.Cário. .

Dl'. Ivo Silv�il';:' ad\>ogado;
Jail"oi Calla-rJo. jornalista,;•

.
,

. �.
,

.. ..Jo',
'-

..

DI'. Joab·.Eatisla Bonnassis, advogado;
Dr. Jpão �sti:V�ieí Pires, adyogado;
João dQs, Santos, industJ<ial;.
Dr. Jo�o. Ribas Ramos, advogado;
Dr..Jo-amlim Madeira Neves, médico; .

Dr. 'José 13nhia S'pinola Bittencourt, m6'dico; ,

José da Çpsl�� 'Mirancla, servlilntuário de justiça;,
.
Dr. J.osé Ga]Jotti Pe.i.xpto, a.dvogado;

·

.Tosé Motta PJre:5, lkQ.fess Ó r';
LalU'p Loch.s, professor'·;
I"earuiro ;Loilg0;� setvcntt�á'rio (le justiça;
Dr. Leci�l1 SIO'vinsl�i, advogado;
Dr. Lciióir Vargqs Ferreira, advogado;
Luis Bcrtõ.!i Juílior-, seryc�ntl1;írjo de justiça;
Manoel Siqueira BelO', serventuário de justiça;
Dr, Mario Mafra, advogado;
'Dr. Norberto Bachmann, médico;
'Oscar Rodrigues da Nova. comerciário'
'Olívio- Nóbrega, serventuárió ele -jusli�a;
Dr, Otllon .dn {+ama Lobo d'Ec,a, funcionário público;
Pedro BittenCtlíJrt, inclnstri'aJ;
Prológenes Vieira, f�rmacêutico;
Dr. Ro.berlo !.\iüncl.ell de Lacerda, advogado;
Torquato Tasso. fundonário público;
\Valdemar Grubba, industrial;
Dr. \Valler T,enório Cavalc'UllLi advogada;
\Venceslau Borini, industrial;

,

Ao recomendar ao allivo eleiLorado de S. Catarina os seus can·'
lli<fatos, o PallticlO' Social Dcmocrático está na certeza de haver apon
tado nomes que, unidos por' l1m sQ ieJeal partidário e dentro do mes

Dr. \Vigand Persnhn, economi.sta;

'. t
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MAIOR ESTOQUE·

fttfântida Rádio Cal. Lda. II
Rua IraJ·ano, "31
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<)�.i·cune som ... acabrnaento ;

goHt��z.iI. no piano perfcitl,!

...Além de vár+os lY';.;Jj'§los p�.C..�.

pronta entrega ... éste .m .,tav.l"

.Ihoso piano pode s-er se.�l hc;e .

mesmo. atruvés do pla�;;o -:.1�
r

pag8.fl1E.EtO 9.1fn":go prazo !

RE PRE SENTANTE
J'N;H."â Santa

KNOl�
.

Catarina

S;/lt
ex.

'

1;14 _' Tel, K'flor
"j •• '

,lPraça 15 de Novembro n.2&
2°. andar

. Ftotdenôooli»

I" V��PE�S-E
1 1 escrevaninha quasí �ova com

5 gavetas à Rua Anila G:aribald�
............ to �

CASA inSCELANEA �

dlatri,
buidora do! . Rãdiol" R •.C, Â

idor, VilvulaD-.-,er'Piaeo••
RUlf Ct1tImeilÕ.'eiro ': Mo!ne

.

,......'. . . . . . .. . .,

II.U"" f.Ueldl!Í!ltIII ·,els Id.d.....
.. •• .ii fUllI,âJa. i
Ma., �., "qui.., 4211. • .......

prtIHat.
.

,au ., �8' "'PiH?OLU�
, .ma t:&der'.ae1,a' 'III. CJtILUrN
MI1'rUO PUDUL,.

. � �

o [g'$ da-ASMA
Dissohli40' Rapidamente
Os ataques desesperadores e vio

tentos da asma e bronquite envene,..

naln O ors:tanismo, minam a energia..
arruinam Cla saúde e debilitam o co.

racão. Em 3 minutos, Mendaco,..
nova fórmula médica, começa a cir_'
cul�' no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o pdmeirOl
dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e ·volta. o sono r�
parador. Tudo o que se' faz necesroã,.
rio é tomar 2 pastilhas de ManducO'
ás refeicões e ficará aliviado da;
�Sina Ol1. bronquite. A·,ação é muito
rápida i'nesmo qL1e se trate de casos
rebeldes e antigos. Mendaco tem
tido tanlt.J êxito que se oferece com
a garantia de dar no paciente I'CS!:ü
ração iivre'e fácil rapidam.ente te:

completo alívio do so�rimento da
asma em poucos dias. Peça Monda.co
hoj� meslno, em· q"LI.alquer fal'!1HH':!<i.
A nossa gnra.ntia é a sua nliÜC�· p!"ü
'leç"ü.

VE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

"

I
"11m ('[ln<l"irl;Fll' nal'n 11;0 li!.r·(), r1P "orVRt!'l. p(íllinnil ... "'00> eam

pressar "COPÉL-AND" original, molor de 3 H. P. e batedeira com mo

tor de 1 H. B. eh1 perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRA1'AR NO "EMPóRIO ROSA".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q:ESTADO-Quarta-feira, 27 de Setembro dê 1950 5

Comerciante
til

Para deputado
a

estadual e

defesa dos
estarás entregando
teus interesses na

Ind
O

Pp.dA os MALES 00
" FfGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,/

, • j

'I

VIVE OR E !
ungue. O sangu� é a vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que 'contém' excelentes
elementos tônicos, tais como:
Fósforo, Cálcio', Vanadato e

, Arseníato de Sódio, etc.

II,'

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que
críam, magros e críânças ra
quítícas tontãcar-se-ão com o

o'
o 'l'aueliiio li Oficial do Registro de Jmô\'e! da P Circuuscríção

avisa, (lln' rj,e\ldi3n1Cnle autorizado 1)1('10 :\1..\[ Juiz de Direito ela '1a
Vara '(l('�ln COln;-lrca, ll'ans[el'iu o seu Cal·tório ela rna Tl'ajano 110 35,
para ,I Toa Arcipreste Paiv!a nO '17.\, onde pa.ssarú a alender.

li'jorianúl,oLis, 23 de setembro de 1950.
João Machado Pacheco Juniol'

Tabel�ão e Oficial do Heg'istro

Finlli 11 io Peijó e senllOlrta. participam aos parenLes e pessoas' ami
.�as ü n:1scimcnto de seu primogênito 11 [CARDO ocor·r1do no el.ia 23
.do eorrf'li j.(' mt:'s, na Casa de Saud'e "Silo SebasLião."

F-Iol'ialll',polis, 25 - IX - 50.

-----�---- _-------
..

.

� ,

I
_,,"�1,.

I AUântida - O sucesso da técnica electrónica
Grande alcance

Rádios

t�ânti a
Diretor tecnlco WALTER LANGE ,Tr.

Atlântida -' Super construção para durar mais -_ Allântida - t'om ratmal - Alta sensibilidàde

Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Electro·ià.:t Transmissores Am plifícadcres

Limitada

t
II � ts ria;, vo a em

sensato,

. .':

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

. I', -

.
,

Medicamentos desde 1858

Notícias . animadoras
sôbre . o câncer

, f

Hoje, se diagnosticado
no início, o câncer é

controlável,
.

Não tenha

medo de consultar, O

perigo 'maior está na'
� " I'

. demora. Se tiver'

qualquer dúvida,
consulte seu médico

imediatamente.

a UDl homem experiente e

Assembléia Legislativa�. _

I'

• i '

,

Se o seu caso é de câncer

em .comêço, seu médico·
pode salvar-lhe a viII&.

Floriunópclis - Curitiba _:_ S. Paulo - Rio (baldeação em

São Paulo).
TERQAS-FEIRAS:

i W" D"· Elor-ianópolis Curitiba. - S. Paulo � Rio
. j li ZI.88,_ t8�e

epSI8S, -Fpolis. _' Mafra - Curitiba - Itararé - S. Paulo

9 . fin tç, t Fpolls. -.Joinvilc -'- Mafra - União da Vitórila. - Lajes
I UtiS 1'1 es (ida e volta.)
� Papaina do Dr. Niobey QUARTAS-FEIRAS:Temos Q l)1'a�t�r ele coruunicar aos nossos prezados clientes que � Ante-ácido poderoso,me- Florianópolis _ Curitiba _ S. Paulo - Rio. .

",ii SERVIÇO AÉHEQ•., "CRDZEJ,RO DO SUL, Luta .. aoaba de inaugurar 1 dicamento de grande va- 'c • QUINTAS FEIRAS:
.a nO��������:NÓP0LÍS, SÃO FM..NCISCO, JOINVILE, MAFRA '1. �oa�� na�� �::ea�i��d�: �� ,

.

w P:lol rí)allóPoliS
- Curitiba - S. Paulo - Rio (baldeação

- � -

,cm
>:)(10 "no.UNIÃ.o DA VITORIA, LAJES. f.i aparelho digestivo. i .

Fpolis. _ Jcinvile -:-, Mafra -. União
da Vitória - Lta.ies

:ás TERÇAS, QUINTAS e.SABADOS.
j Contém vitamina B12.

II
(ida e volta).

'
,

__ :
.. ; L

....�.Os aviões rarão, as viagens .de regresso pelas mesmas -escalas, nns •
. Nas farmácias e droga- .

.

Fl0,d.anópolis _ Porto Alegre. • 1, ••• , ••••

mesmos dias. pernoitando ·em Florianópolis. O pouso em. São Fran- � rias -e pelo Reembolso. I SEXTA-FEIRAS: '. >.cisco está dependendo d,a hómologação, pelo DAC, do campo local t . Caixa Postal;'::3383 r: Rio -Flortancpoãs _ S. Paulo _' Rio _ Vitória _ Salvador
Congratulamo -nos com 'os 'nossos prezados· cHe.ntés' pelo aus- .

A I C'
.

tíb It
' S Paulo.. , ... '; ..•• ; ;.. ,....... •.•••••••• Flrn-Ianépol is- - ·1\1<...ra :

- un 1 a -' ar.are -.
.

_

.,picioso f'áto, que revela o -interêsse da grande emprêsa brasileira FERID153,
-

REUMAT IElIlO :f .. SABADOS: . '.
. � , �T�em bem servir ao Estado e corresponder à anímadorâ prererêneia com PLACAs SlFILtTICÃB Flol'iUl$ópol'Í,s -'- Curftíba _ S. Paulo z

que a tem distinguido o comércio, a industria e o público catarInenses. El1vir de Nnnue5r!l I Fpolís.: _ Joinvile _ Mafra _ União da Vitória - Lajes
.

"
Flol'iul1:6pC>,Hs, 26 de setembro de 1950.

.

.

DiU � Y li l a I' (ida volta') ..........•••• ,MACHADO .& Ç1A. SA., Comércio é Agências M..dicaoõo �.u�iU�l'. no t.�t(1!"Q l,.� ,1, DOe iI'IN'GO' .. , .; I
.,

ao. lllfil11S . 11 • • ,J "i

. ....;......".- _,.;.. '_>._____ Plorfanépólis - Portó' Al.egl'e."_

" • t
•• �. lo k. ... .. " 4" iii 6 • � ti '" • .:

V
-Ó.

CII ' '
"

<Fpoli s, --'- l'vI'afDa - Óurjtiha - Itararé - S. Paulo
;

.

ia]cmte ,"
." ECONOMISE TEl\frO 'E DINHEIRO ENVIANDO SUAS EN·

. COMENDAS VIA "C/WvEIRO DO'SUlJ""Precisá-se de um qn·e conheça to-
PASSAGENS, CARGAS; E ENCOMENDAS:'do o Estado.

Tratar com o' SnI'. Waldyr, no Ban- .' MACHADO & elA. S.A.' Comércio e Agências
co do . Distrito .Federal S. A. Flíwiaúópolis ..; Rua 'João Piutc 12 - telf'. '1.500-

"Bluniénau - Rua 15 de' Nó,·Mn])ro, 1326 - 'I'elef'. 18

ILajaí - ALVARO LUZ _i' Rua -Dr. Lauro Müfle, 26 - telef, �H)
SUB-AGE:\''I'ES - em Laguna, Tubarão, Cricíúma, Brusque,

Homens Rejuvenescidos
porTratamento .Glandular
Frequentes levantadas ou micções

noturnas, ardência, resíduos esbran
quicados na 'úrina, dôr na base da
espinha dorsal, nas pernas, nervosís- '.
mo, debilidade,' perda de vigor, po
dem ser causados por uma enfermi
dade na próstata... Esta glândula é
um dos mais

í

m p o r t a n te s órgãos
masculinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente
a saúde e o vigor, siga o novo trata-. ,

mento científico chamado Rogena
Mesmo que seu setrímento seja ano

ttgo, garantimos que Rogena o ali
viará, revígorízando sua glândula
prostática e fazendo com que V. se
sinta aliviado destes padecimentos.
Peça Rogena em qualquer farmácia,
Nossa garantia é a sua melhor pro
teção.

"k.... ã

�f!rvlt;OS erees

·j'«Cruzeiro. O SUh)
&

Ltda.
Fundada em '1927 .

I l\WDERl\'OR E POSSAXTES AVIõES D-3. "I SJJ:,GURANÇA - COlWOwrO - RAPIDEZ

SEGUNDAS-FEIRAS:

Rogena - Indicado no
tratamento de

Prostatites, Uretrites.e Cistite.

-IPara colocat' SOLl I r

I em seu Sapato
PROCURE

Oswaldo
tele:l'on es 1536 e 1324 IP .15 de Nov. D. 22· 2·. andar

I
TINTAS PARA IMPRESSÃO·' IC O T T Ó M A'R .

Atlântida
LONGAS

SQ.UIBB·

E CURTAS

--- -----.,..--'��

Rua Trajano, n. 31

Catarinense

•

A á d Lo S
ONDAS

Tc Lfo'e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avai e Figueirense
peleja amistosa.

serão protagonistas, domingo, no estádio' da FCD, �e sensacienal
Tadas as atenções, estão concentradas no gigantesco cenlrente,

. Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Esgtima
11.° aniversário da fundacão da primeira

escola de esgrima do Estadó

Duebaram-se.: na ocasião, 'entre
os . rüpuzes, Nelíto, Fernandino,
Bruno Alkamiro, Laurert e Fe�t;
moças - Gelta, Geni. Ezauruar e

Silvia. Venceram: florete f'emini
no Ezaumar ; florete masculino -

Nelito.; espada - Fernendino.
De ,todos os que frequentaram a

escola. aquele tempo alunos e ex

treantes., hoje veteranos, somente
Nelito está em furma pois ainda há
poucos dias junto ao seu mestre
enfrentou os gaúchos, disputando
contra a SOGIPA, em florete e. sa

bre, o troí'éu "Dr, 'I'oleutino de
Carvalho" .

.ári lfam(atoFe"
Ao que parece todos os esgrimis

tas catarinenses farão um almoço
onde irão confraternizar Iromena
geando os remanescentes da la tur
ma que continl13m em ,atividade, o

mestre·" um auxiliaI' ·e um aluno, os

únicos que integram ,ainda aVE'
LHA GUARDA da 'c,�grima caLari
ncnse. Ao que sabemos todos os

demais v·etel'anos serão convidados
;.l. participar eto ágarJe e pela ala
iovem, será feito um apelo para que
voltem -afiln-'d-e' incl'ementar 'ainda
mais a esgrima catarinense que se

prepara at.ualmente par,a lançar-se
na liça fe;deral para firmar na meS·

ma um lugar de des·taque à terra
desportivas cÍa gente barriga-v'er- i:;al'riga ,"crde.
de. .

m���l� �r�e��\��eZs�i:, e��o�iar��i:'�� ,Cáüip·eoÍlaio 'paúiistii
ya no� salões do iaristocTático Clu-

d F t b Ibe 12 ele Agosto um campeonato
. e n e o

<c(ue nU1l'COll ('poca por havcr cons- S�,II os ,�egllinle� �h .iqg'os cons'

tituido eleg'ante noitada, de inúli� lalltl's da próxirna .rodada du celta.
to s(lhor, oferccido a fina flor da li". paulista dc 1'Lltebo1: ;:;i'ío Paulo
�ocicrlade Jlorianópolibana. Patroci- J x lpil'aI)g'H, Nacio.nill x POl'lugL1esa
nou a p1'o\'a a Exma. Sra. na Bea- lIl' Desporlos, JlI\cnlll� x �antos,
triz Pederneiras Ramos c e�t.iv''-·I'am Porlug-uc!>a Sanlisla x Jabaquara,
.presentes além da Illadrillha e db- UUilnlllÍ x Corintialls e XV ele �o_
'tinto grupo {le. senhoras da noss':) \'clIllJro x Palmeiras.
mais alta s-oc�eda.de, o l'nlão ll1le1'

'V'entor Fedaml ,Dr. NercLl namos,
'Secretário de Estado Ivo de Aqui
no e Ivens' de Araujo, altas paten-

A data de hoje assinala o 11° aní
versário da cr-iação da ia escola de

;sgdma que eru Santa Galm'iha te

,'1' runctonamento regular, Jorman

tIO várias' turmas de esgr-imistas de

ambos os sexos.

Criada por iniciativa ." então
tenenle Hui que rói também díre

tor c íustrutor <la mesma e teve co

�no auxiliares direto' seus alunos

militares Walderniro Simões de 1\1-

.rseída e, mais tarde, Gilberto Silva,

�unüionou na séde da Sociedade
xx de. Setembro que, gentilmente.
cedeu os seus salões à escola que
'de recursos contava 'apenas com a

'i.nquebranlá vel boa vontade j dos
seus 'adeplos quer sejam professo
s-es, auxiliares ou alunos.
A nóvel escola contou: na sua

',prin1f!ira ..turma, conforme os regis
tos da época, com os' seguintes alu-
110S: - Secção feminina Zita Ri

bas, Elmosa e Esaumar Jorge, Gel
ro Simas, Geni Silva" Silvia Carnei
'1'0 da Cunha, Edi Remígio. Edite
Riefenstah I, Ivone. Bonassis' ''\O Diva

Formiga. Secção masculina. - Leo
11e1 Pereira, Fel'nandino Caldeira
de Andrade, Bruno Schl_�mper, Mil
ton lf-eH, Carlos Lautert e Al,vami-
1'0 Dia.s.
Foi assim que, sem alardes, sem

nenhum'rI nu},l:�' .'_ ::.- - -,,- 'o"'''� e

sem salvas, modesta e humilde,
113s'ceu :ha�Íloit;e (funciOliava '-a es

eola d'as 20 as 22 horas) de 27 de
�etembro de 1939 ala escola de es

gTj.ma d6 Estado e também lima

nOVa modalidade das' ati�idades

les das f'orças de terra, mar e ar

aqui sediadas, expoentes do Comér
do ,e industría, enfim, seleta assis
tência. .composta . de elementos os

mais destacados do nOSS'Q "grande
mundo" social.

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

Os ganchos êPmeaçam não comparecer ao
-

brasileiro de remo
1'01'10 �\legTe, 26 (V. A.) � A

I
doca, para o dja '10 de dezembro,

-.Fedel'a\'üo AquáLica "ai {Iil·jgil'-se 110 T\ ia de Janeiro, Segundo se in·
á C. H. D., solicitando informes,·i forma, a Feclerar:,ão _\quática nila
Qll::mtO á dala ela realiza<:ão do i ;'onconl<lrá com a dala c, caso se

Cam!Jl'{lllato 11rasilei�'(l dr HeD1n, I ia confirmada, nilo COJ1l11arl'cení
'marcado, �egtll1clo a Impre,l1sa ca- ao CI'rt'amc, Van Jo]Json, June ,Ally

san e Bulch Jellhills

�Regata _Internacional de S. Paulo Cn�la ale��,�.j�.. ������'lt�;-\�omedia'''1�50 Prtnlo. 26 (V. A.) - A 8 ele 1)'1":-10 f!e l-C1)I'e e t
-

d' -,0)-- ,., ..e.. •

S l� arDeS 'H .;.l·gcn·
.

.., - ''\':11'111'1' Baxlcl' e Fay }lIscriçülJ: cIp 10 a 10 de oulubL'O.
'Ülltnlw(J pl'óximo, na apl'<lÚ \'ei l'iti�l l111a, T rugu'at, Clllle e Paraguai, c. Baker ! L',J'WJ1c$: a pari ir elo {Ii'a li.
{h, Jl1l'ubalulJa, será le\'a<la a efeitu ! l' l' " L'l ]' dI' I

: � 1 :lclllllalS l?, . .LJl� 1'1 o 'e e.ra. I
.

O HO:\fK'\,I QUE REVIVEl!
-

_ I'
])ocumentos llecel;s(Í,rios: 1 -CerLidã-o dc registro civil

0''' • _ ,o' . ',.
d10 (_Tl:al1de do �lII, Sant.a Calan,na.j, (1m drama de mi:::terios e suspen- cornpl'o\'êlJlilo [.u!' icladl' mínima dr. 17 anos com,pletos ou .por com-

a c1<1l1r.(I. I ",,::tta ,1l1ll'rn�ClOnaL s(1) I'·ill'a.nêt, Ba�üa e P·erl1al1llmcn.
,
se,..

'
plelar alr' 30 [Ie junho seO'llinte'

os all]J1ClOS da l'erlerat::no

í,IO re.lllO ESlan.lOs inrol'lnaclo,.; de (1ue {lua' I' CE'�'S('l'l \' I.. !'{ .'
-"" . . ,

I S:- n. I
.

..

-, .,� .. ,

I;G
- prove! (f' ClL1ltaçao com o .8er\'lCO lllllItar e

( (' ,,10 ,-au o, ([11l', sl'gundo a,pura- t1'0 clulJCs aro-cnU.no' J'.\ sfl]icilal"lm ai", 14 anos
.

�
. , .

•
<

., ,

'" '. ..� c '." L r, J - 111'uva de welltlclade f'Cl' ta l)ela ' l·t�··a d
..

"d d
..mos, J<l COllW como cel'la a partic.i' j 111S"I";('�lO '.

.' ca 'dIe e 11J('l101 a e ou.
t -, ,'c • I Prcç:os: Cr$ ,1,20 e 3,20 pur documento que legalmcnlc 'a substitua.

Santos e São Paulo
passaram para a

liderança
São Paulo, 20 (E.) - S-anlos e

8ã:o Paulo passar-atn a liderar' o

certame bandeirante, após 'a derro
ta de domingo do Iph-anga.
A situarão dos concorcntes é a

seguinte, por 'pontos perdídos : iC
São Paulo e Santos. com 2; 2° lu'

gar - Palmeiras, Portuguesa de
Desportos e Ipiranga, com 3; 3° Iu
gar - XV de Novembro, com 4; 4(1

lugar - Coríntínas, com 5; 5° lu'
gar - Portuguesa Santista, com 6;
C;o lugar- - Guarani e Juventus
BOm 7; 7° lugar _:. Jabaquara, com
8; 8° lugar � Nacionul. com 10.

Prolongado tiroteio provocado pelos
udenistas

IUO, 2,6 (V. A.) o ministro da Justiça, .sr. Bias Fortes Tece-

heu elo deputado estadual minetro Américo Mattins da Costa, o se

guinte telegrrnna :

DO Aimorés - "Segundo notícias confirmadas e aqui chegadas
hoje, houve gravíssimas ocorrências no vizinho município de Miutum,

verificando-se cerrado tiroteio entre elementos pessedístas c udénis
tas locais. ,Ejstão, ,porém, presos, apenas elementos pessedislas, entre
os quais o advogado chere elo PSD, dr. Artur Eutrópio, bem como a

quase totalidade (los membros do Diretório do PSD. Tais fatos já.
esperados, conforme comunicações que V. Exa .. tem recebido sõbre
a iusegurança dos nossos correligionár-ios de Mutum, constantemente
ameaçados, presos e espancados pela polícia local. O incidente agora

vríf'ícado foi deliberadamente provocado para inutilizar a ação dos
chefes do nosso 'PflTLido que ficam imoossíhílitados de dirigir o pró
ximo pleito com a consequente dispersão do nosso eleitorado.' Oase
lião h1n'ja garantia do govôrno federal naquele municip!o, não podere
mos comparecer às eleições, cuja vitór-ia estava praticamente asse

gui-ada. Tememos que se repita aqui em Aimorés o mesmo processo
àe provocação, com reação de nossa parle e idêntico resultado. O de

legado militar daqui seguiu para Mutum com soldados daqui, razen

do-se acompanhar- do deputado Souza Carmo, secretário geral da l1Dl'f
de Minas que, ao que me consta, está dirigindo I} inquérito. Pedimos

urgentes providencias que nos assegurem um ambiente de segurança
lJO 'próximo pleito. Hesjieitosas - .saudações. (RIs.) Deputado Estadual
Américo Martins da Costa",

.

·Cine-Diário
- lUTZ-

ás 5 e '7,'15 horas'
Donalcl Barry, Da1(" Ewans e Tom

Brown
.

DEDOS DO CIUME
Drama. chocante. " de um .homern
que tinha as mãos manchadas de
sangue.

'

..

CE:\'SUR,i:
até 10- anos

Esporte na téla

F.ox MOyjctone
,

Preços:. Cl'$ 5,00 e '3,20
- ODEON-

,1S 5 e 7,45 horas'
Stan Laurel (o magro) OUvet' (o
gordo), r Trl1dy M'ál�i'haJl ,e Mairga'
['et· Dumont

MESTRE DE BAlf,E'
Uma gosadissima comedia desta
insuperavel dupla

CENSURA:
LIV,RE "

Marcha da Vida - Nac.
P1'e('05'

Sras. Srtas - Cr$· 1.20
Estudantes - Cr$ 2,00
Cay'ulheiros - Cr$ 3,20

- ROXY -

á,5 7, '15 horas
1°) - Esporte nn téla - Nac.
2°) - IUchal'd CClllte, Vitor

.\Ialurl' e Dcbra Page.t
mL\ YII>.\ l\1:\nCADA

fim drama \'i!?()l'oSU cheio de
pense ...

sus, I.
3°) - \l'llll'O dr C(Jl'e]o\·[l. 'rll

di[lll B('�' (. Lucill,[' f1rerllcl'. '"

r.A�.\:'\OY.\ .'\YI(.\'TCHETT{�' .

num:'." '''':-''. clllelos .. _

turJo llum fi Ime que raz "ibrar e

empo],gal· ...
CE.\S(THA:
alé 11 anos

Pre(.'os: Cl'�' fí,oo l'
- DlPEIUO --

':L20

á� 7,30 horas
Orandiosn Programa

1°) - Cil1clandia Jornal

Cúria Metropolitana
Elei�ões para Vice=-Presid'eute
Estando O nome 00 sr. dr. Café Filho na chapa para

Vice-Presidente daRepública; e sendo sobejamente co-

nhccidas as suas idéias contrárias às da grande maior-ia
do povo brasileiro, sob ·0 ponto de vista religioso; no in

tuito de concltiar as aspirações dos varies programas

partidários; sugeríamos qUC, em vea de UIDa unica cédula

para Presidente e Vice-Presidente, usassem os eleitores

dllas: uma pata Pres'idente, outra para' Vice-Presidente,
este que ganintilise, pelo seu passado, o cumprimento das

suas aspirações catolicas ..
Florianópolis, 22 .de setemhro de 1950.

,

asso ·P. Quinto Davi Baldessar

respondendo pelo. expediente'.
r,

Comissão· Diretora do P.I.R.
A' 'V.,. I S o

'Avisamos os nossos cOl'l'eligÍonârios tl'aballdslas qlle ele-
11�entos inescrupulosos esliío disll"ibllillllo cédulas de Getulio
"argas. impressas em papel crJr-de-r'osa, ve1Yle, 'i�cl',/),tellw, etc.

Essas c('íllll(ls não deoem se.r usadas no pleito âe 3 âe
outllbl'O, 2JOl'qne sao m�las.

Somente cédulas em p{(1-�el br(lllCO podem sed' 1f.sada-$.
Flol'ianúpolis, 25 de seteJllbro de -1950.

para deputado estagual.

João Batista Bonnassis

fiCa7'ú gmto a todos aqueles

que se dignarem votaT e'n:t seu nome,

nas eleições de 3 de Out'ub1'O,

Colégio' Estadual Velho»
Exames art. 91
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I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGAD.O
Crim. _ �!:'I'91

Ooa..titu1;ão riG SO.:lh,dadill.
NATtiRAL!ZAÇOE!i:i
Tieuloe Dac:la.l'<:it6I'io.

E.o�it6!'1()· o Rs�id.nclQ
Rua '.rbQdclnt�8 fil.
rONE •• 14!38

Doenças do aparêlhO 1'espirató,io

TU8ERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nado
·naZ de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especuúização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Ilssistente de Cirurqu: do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,;)8
Consultas, diariamente,

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

Agora" .

SIm!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

I �,� DORIVAL S. LINO

1
Ediílclo IPASE - 2. andar

I. Caixa Postal 260·

�lor�anópolis ...

, �. Catarlna

o ESTAPO-- Ouarta-Ieíra ,27 de Setembro de 1950 7·

.'�-.-

e

DR. ANTóNIO ora MUSSI

Médíeos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto!

\ - .. '.,-_... - -----

m li=lêêêélélêêê@@r#lêêrêiêG11n'
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

Dr. Lins Neves
.

-Dr. Polydoro E. S. Thi.go
_

�"S.r da '}laternídade e mé_te. 40, ' ,1I6dieo '. '.arkÚ'. j
)

f
�% •• "cOMfiinr&wf.1IírNÇA&TDAB:mrr,f&w.w•• -l· 2INI�rl�i;��E"� cr-

..

=��:=:�
...

Fuudada em 1870 - Séde: BAHIA , '.
.

1!�lDó.tico, eontrole=e •.tratamento JGeuÇH doa órgios tnternoe, ...

lNCANDIOS E TRANSPOR'j'E8 I, .peclaJiudo da gravidês. Diitur· elalmente do coração e c v"OI

Cifru do Bala.�. ti. '1'44 c liDa da adoJe!cência e da menopau- Je<ençaa da tiroide e dema.la &1....

CAPITAL .B RESERVAS' CTt 30.fOO OUtl,So' .. Pertubações menstrual., 11��. dula8 inter'la.

ReaponsabÜdadell ,............ .:.,�'., c-e
:

. 1.978.4{)1:756,vi
I
qçlJea e ttimórea do aparelho lIeni- :11111.,. e cirurgia de tenho,.. -

Receita. . . : ••. 'Ct'
.

87.�.24fiJSô ti feminino.
"", c •

.' Partos

t Ativo ' _ , .. , ,Cr', 142.176.60l,@o ,tperaçlSel do atera, ovirios, trem- �SlOTERAPIA - ELECTllOCAB·
Sinistros pagos nOIl último. 10 anoa .•. , Ct� 118.887.81fI,j1o oU, apendic&, h�rnj,aa, varisell, etc. DIOGP.AFIA =: METABOLIS'l!IO

Responsabilidades .•.... •.•. .•••...•• CTt . 7e.7lUI.'(ol.10fl,Jó lrurgla vlbtica do períaeo
-

(ra- BASAL

Dr. N�wton dtAvila'
·�h1"uria geral - Doenças de Se��o.

ralll � Prodologi..
ElBtricidat'le MédicA, I

�onalllt6rio: Rua Vitor �eirelelJ D;,;I
I'

ii - Telefone 1,307
CP;iXA POSTAL. 5sa • TELEfONE 6540 - TELEGRI\MAS: .PR�rECTORA' , Consult�s: !9 11,30 horas e t; tal'.

Agencia' Geral ,para ··Sia., C'f�tarIDa �I ieR��d�:!:�a�:: �Í��e Hamos' �.

Rua Felipe SchmitU. 22-Sob. � - Telefone 1.·i22.

Caixa ·Postal. 69 - T�J "P:HttecIOrfl" ,fLOR1Ar�ÕPOI..lS . . .

�__'.__.___ _ __:_ '- . O,. MárioWer,dhaluen.

I (Parmadt) pela Faculdade Mac!o-

,• (:Iml.. .,-Miea d� adultoa • ma.... lUl1 de W!eàlclna da UniversidadE<
Oc·:ct8Ultório .- Rua Joio Pfllto. 1'. do Brasil)

1, .1
.

Telef. M. 76' , llít6d1co p<;)r .COllíruI'50 da .iJli!lst&l2o, .. ,

CGcaalta dali 4 h
_

6 lIIor&jI ::13 S �E,lcopatas do D�t.r1to
t>"."dful*; "'eU", 8�luIIhIt ".. u!. li'edera!

I T;a.'oí. ali· ih.-lllt�:rnO de; Hospital Pslqu1f..
! trico fi Wenlcômin Jud1ci6.r:1o

I
Dr: :Paulo 'Fo"ntes

.

b.1nte��r�:P�t!e��r:: de Mi·'

f • I Clinico I> oJ)6radld' Bf!I'1c(lrdia •
'uo Rio áa J8ll�1l'o

, . I �sult6rlo: ·Rua Vitor MIII:,,� ;i. OL!NWA ���oSA.sDODlv&a. '

Telefone: 1.405
'

-_••

1'1
. I'�j:dtat du 10- is 12 • w H êll ., ôte�""'��rS. Ild.t!lcio &.m6lla

!�, liu"o. Re!lldhel.. , lltla, '!!hn"ulII;i!. .

" , Resldêncffi: . �

I : __
13. - T.fOlle: UH .. >8Ãveni4a 'Rio,':Branco, 144

! 101'.Milton Simon'e Pereira . T�Z:;o�!;'U la> hora ;;

I I
. Oonsultórió - 1.R·:!.

.

Clinica CirurgÍea Beeldllncia' - '1:.:101.

I lIolestias, tle Senhoras: 'O, .,�tE De ITÁ,UJ
I. CIRURGIA GERAL· I Pf6e�_' ii. A,,,ailefa '.

I )08 'Serviços dos Profe�sor�s Bene..I, '

'. P,-rc�! �.
,

,- !leto Montenegro e PlraSIbe No� I LIV�IA,41. LlVU,V.J.t '

() !
.,.

I. gueira (São Páulo)'
"'

t.
.'

BOitA _'i,' ,

1 Oonaultas' Das ii is t7 horu
' ._., '.-' � .. . :'! ·e

: i' '1'
' " . ,

CASAl!)i TIIlRBlIr.lfo. '

RlIla Fernando Mach�d�. _10 . Pós.ue V. 8. cana :QU futaotl .....
____ vender" r,

0- M S ·C- ,. -tO Não encontra ÇOmpra4ortr. • •
.
aya Coa" I Entregue ao �rit6r!O tmo1lmtIW

Clilllca exc!tllin_tlI- !te eriaMU o\. Lo' Alva.Rua S&lct.DhaJ Mui"..,
.

I'
TeIefou 1[, 18 Rua !)eocIoJo ..

Serviço compjeto e espeeíalisado das DOENÇAS DE

SENRORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA -- ME

TABOLISMO BA!3AL

Radioterapia por ondas eurtas-Eletroeoagutação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 11 ás 12 horas - Dr. MUSR.

_,
Das i5'ás 18 horas - Dra. Mussí.

Residência '_ Rua santoe 'Dumont, 8, Apto. 2�
.. , ,'" ;

Direto:r:e.: .' .

Dr. Pamphilo t!'Utra Freire je Carvalho, Dr. P'rand.eo d. Si,
Anisio 1f18sacrra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e J08é Abres. I

.....,.,.·�-..,...-_ .:w':O ._ ·"' _·J".w..-oi!"."", _ - "" �..,....-.!dI

,I

l/

, ,

s e o e ·SOCIAt..:
�

POt�1'O AllEG�E

RUA VOl:.(JN .ARIOS DA PÃTRIA N.' 68 1.° ANDAR

.

'

'.1
," l

'

, " .

I

..

.J

'cargo E d( Li, 1f.,de
I. , "slo FRANCISCO, no SUL para· NOV4' IORR

. '1 ínfo.l'tI'!oa.gÕe. ,?()mo. Agente" ";i

l"lori.llópo!1, . ,- .C,rlps HoepckeS/� - C�,- Teletooe 1.21.2 ( Eu i. telel:
São Fraccilco do Sul-CarloiHoepcke SIA -Cl: - T'eie!o(l� s' "' 'vI)O�"t'4AC�r

..

I· "

"

_.�------------�------------------�----------------------

-

RADIOTERAPIA
RAIOS X *

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, diuiameDte. DO Hospital de'Cuida••

Aras) tORÁRIO DE CONSULTAS;;. ._

�SISTENCIA AO PARTO E QPF.".. Diàriamente das 15 às 19 no-
RÀCõES OBSTBTRICAS ruo

;06Il.ÇU R�andu1ares, tíroíde, I)'VÃ'I;im. hípopíee, etc.)
ltitnl'biós nervosos - Esterilidade I

. Regimes: '.. . .- I
:�":QU6riQ R. Joio Pinto, "I -

1�1.11Ruíd. R. 7 de Setembro .- 'Ed
...

H'. -------------....

� e SOu\;A - Te!. 84ft. t :Or. Roldão Co",oni
·'CIRURGIA Gl!:RAL - ALTA CI·
ll!URGA - MOL:ltSTIAS n:B a.

NHORAS - PARTO:!,
Irotl>lado pela "Facalda..rla de l(oQl.

lIla da UllÍftnidadc, Óe Sic Pap.le,
onde fo; a.sistente por .,irioa aaoe de
Suviço C'rúrgico·. do Prof. AUtl.

, �tli,�ete
Cl!tlrW;.. do e.tõmagQ e Tia. 11rW.Jao
roD, int...tin", d�gádo .. ITOIIO. tini·

de, riDI, vrf,litsta, bexig&" ntt:ro.
9..l\riOI e b'omp:u. VarlCilCel$, 1dCft.

'ee!é, 1'ari�e. -e ber1lM.
cóa.ultu: ':Cu ), •• i ! t)lcru, l MIII

Jlelipe Schmidt. 21� (!I!to� da Çua
Yar:aieo). Te.ef.' 1.5'8

1I..ld�"cla: 'Rua !;.te7� J�j na;'
Te1ef. li. 764.

'.
CONSULTóRIO:

Roa Vitor Meireles a. 18
Fone manual 1.76J

RESID�CI.A:
Á'l"enida Trompowlld n

Fone manual 7M

O�. A. Santae'a

.
.

. I N [) U � r:ft [. Á. L 11 fÁ) [ N" V {
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recomenda: «Para 'governador do. Estado o

operoso engenheiro UOO DEEKE»

UOO DEEKE é um candidato que, pelas suas ininterruptas
atividades a serviço dos interêsses da gé'nte baniga-verde,

se fez credor da sua confiança e de seu voto

Teve início, em Nova Iorque, a �a sessão da
Assembléia das Naçêes Unidas

Teve inicio, em. Nova York, a 5a .secretário geral. M�" Trygve Lie foi

I
ção do secretário geral é feita pelo'

sessão da Assembléia Geral das Na- nomeado, para um prazo de cinco a- Conselho de Segurança, devendo o

ções Unidas, para discussão de mais nos, podendo. ser, seu mandato .pror- candídató. ser ãpósentado par u'a maí

de 70 itens constantes da agenda pTO" rogado por igual período, A nomeá- oiía eímples da Assembléta Geral.

gramada compreendendo todos os �"'�_""._-"'_•••••_"""'''''._-_'.''''-.''••-'-.'''-''''_�_'''_'''''''''''''.-_-.'"W

pontos que oferecem perigo no mun

do de uma forma ou 'de outra, São
êles: Palestina (futuro de Jerusa

lem, assístência aos refugiados da
Palest.íua. e relatório da Comissão

Iução de, todos os problemas que de Conciliação); ex-colônias ítalta
quer grandes quer pequenos nunca nas (relatório da Comissão na. Libia
lhe constítuiràm tropeços antes rrau e na 'Eritréia e discussão do fideico
co desafio à sua arg'?c,ia �e ho;nem I missa da Somália Italiana); Grécia
de ,!patada e de adminístrador a

al'l
situação das crianças raptadas) ;

tUl:a ,das responsabilidad�s _

que lhE

Esp.anha (relações dos mer;llbros, das[01 am em boa hora contei-idas.
, Nações Unidas com êsse pajs ; e Afri-

A lavoura e a pecuária mereceram ca (futuro da' Africa Sudoeste e mi
sempre --ii' süã desvelada atenção, O noría indu na, Africa do Sul),
problema dos transportes, quer rodo, As Nações Unidas são responsáveis
viários, quer ferroviários não fica por grande número de críaturas 'in
l'i1111 relegados a segundo plano, an- felizes, que por êste ou por aquêle
l_es mereceram seu especial cuidado motivo, carecem de assistência in
Os problemas do trigo, da praga ternacíoual. Além do caso das críau
elo gafanhoto, da peste suína e ou' ças gregas raptadas de seus' lares
tros não ficaram sem SOlução. O A para a perpetração de manobras co
cõrdo Unico para a defesa da pro munistas e da questão dos l:efugia
dução

_
vegetal e animal bem come dos da Palestina, foi também, dlscu

o Acôrdo para o florestamento re tida a proteção dos retugfados euro
florestamento do Estado mereceram peus e de outras criaturas apátridas,
cuidados especiais, A vinda de deslo- e o caso dos prtsíoneiros de guerra
cados de guerra e o Acôrdo com a U,

I
que a União Soviética até hoje não

níão para administração dos núcleo f pÔB em liberdade,
coloniais federais bem como os pro O contrôle iUternacional da ener

bIemas de povoamento e de coloní-] g ia atômica é outro assunto de vital
Dentre os homens públicos que, zação tiveram no dr.Leoberto Lea.l' ínterêsse, sujeito a discussões, em

com grande desvêlo e iuegavel pa- um executor conciente e pertinaz e bora não se haja podido chegar a

triotismo hão prestado assíualados (JS frutos ai estão do que foi progra uma conclusão final em todo o ano

serviços ao Estado no atual gover- mado e -realizado, passado em virtude das dificuldades
no do eminente dr, Aderbal Ramos Sua atuação nas reuniões agro-pej criadas pela atitude da Russía. .A
da Silva, há que, destacar-se, com cuária de Porto -União e Lajes foi I Comissão de Energia Atômica sus

justiça, o nome do ilustre ex-titular sebejamente conhecida, a par de ou- I pendeu suas reuniões em julho de
da pasta da Viação, Obras Públicas tras conterencías nas quais reumu 1949, até que os membros perrnauen
e Agricultura, dr, Leoberto Leal, que técnicos e que tinham lugar sempre tes China, França, Russia, Reino
há pouco deixou '6 importante cargo tia sala de reuniões de sua Secreta' Unido, Estados Unidos e Canadá -

para concorrer às proximas eleições, ria, considerem existirem bases para

quando disputará uma cadeira à O dr, Leoberto Leal, pela sua in' um acôrdo. Em outubro todos os

Càmara Federal. vejavel capacidade de trabalho e membros com exceção apenas da

N S·' t '

d E t d 1
pelos ínovídaveís serviços prestados Russia, informaram que não se ha-

a ecre arra e s a o, onc e sua
ao Estado t

'

tí 1
'

passagem ficou assinalada por uma i ção 80 b
' com ?� 1'10 ismo e e eva- via conseguido progresso algum,

aerie de relevantes serviços presta' I destaca�oe 1���qUlS ar um l:lglad1' de Dois importantes relatórios foram

dos ,à comunidade catarinense, era taríneuse a
ev� nta comunic a e ca- apresentados "pelo Conselho ,Econ,ô-

,
-,

,

I' d id ,cuJa erra sempre pro' mico e Social. ftsses relatórios se re-
proverbial a sua autue e in orrm a, o

curou 110nl" dí -f' _

•
• ar e Igl1l lcar, atraves ferem aos passos que poderão ser cla-

seu extremado apego ao trabalho �
uma atl'v'dad

-

I' d"d 1 d .

I e sa( Ia e pro ntiva, dos para a promoção do desenvolvi-
a. sua atença.o esve a a aos nego atributos que lhe valeram os aplall-Ih t f

menta econômico dos países nã,o de-
CIOS da pasta que e es avam a e· sos dos seus COI 'd d" 'It' lCI a aos que, numa senvo vidas e a aceitabilidade de uma
os, homenagem de gratidão nas proxi, política de pleno emprêgo em todos
Para ó ativo Secrétario da Viação mas urnas consagrarão seu nome a os países,

não havia problemas, mesmo intrl· Ltma das cadeiras para representan Destaca-se dos problemas adminis
cados que fôssem, que escapassem à te de Santa Catarina à Câmara do� trativos e econômicos a nomeação do
sua argúcia e à sua observação, Re' Deputados,
solvia'os logo e de pronto, após sub-
metê-Ios à apreciação •

do govêrno.
No seu trabalho continuado de ga'
binete e de inspeção pessoal aos se

tores de sua alçada não conhecia
canseiras e não se limitava aos ho'
l'arios dos expedientes, porque sua

atividade não tinha limites.

IA frente da trabalhosa pasta, por
cérca de qu�tro ànos, o dr. Leober·
to Leal deixou luminosos traços de
sua robusta iuteligência, com aso'

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

Getúlio

,L e o be r t o Leal

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMARSuc�frufi
OR4TIFICA ..SEO, complementa alimen

tar por excelencia. Ex
ttato de frutas ,vitamina C
Hidratos de carbono.

a quem encontrar uma cachorn
nha FOX tipo zero, com mais ou

menos um palmo de compriment;.
Atende pelo nDme de Diana ou

então Nêga.
ELEITOR. O SUFRAGIO ].� UNIVERSAL; Ó VOTO OBRIGATó- Informar ao Sr. Ivo SeU na fil'-

RIO, DIRETO E. SECRETO. Para o eleitor inscrito que deixar de ma FIUZA LIMA IRMÃOS & CIA
votar sem -causa justificada o 'Códig'o Eleitoral (-art. 175, D.O 2) pres-! LTDA., telefone 1565 _ Rua Con:
creve a multa de Cr$ 1!.10.00 a Cr$ 1.000,00. ,

. - I selheiro Mafra, 35.

AfECCOU DO

CONTRA CaSPA,
QUEDA Ias tA·

BELOS f OfNAIS
f

COURO CABElUDO.
TÔNICq CAPiLAR

PÔR EX(utNct�
I

I

f'
o
"
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"Partido S�Gial Democrático
CONVITE

A Comissão Executiva do Partf do Social Democrático de
Santa Catarina convida seus oorreligíonárfos f" o povo ('111

geral para assistirem ao grande comi cio de piopasanda de
seus candidatos, a 'realizar-se dia 30, às 20 horas, defronte à
sede do partida, à rua Arcipreste Paiva.

Falarão diversos oradores, entre, os quais, o preclaro
catarinense Nérêu Ramos e o candidato ao govêrno do Estado,

Udo Deeke.

Rarti,do
�
Trabalhista Brasileirof

NOTA OflCl4L
A direção do Part-ido Trabalhista Brasileiro, Secção de Banta.:

Catarina, vem de público esclarecer que, por decisão do egrégio Tri-

bunal Regional Eleitoral, foi resistrada il Comissão Diretora do mes

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

denciado como delegado do Partído [unío a T.H.E., o dr. Augusto Lus-':

tosa 'I'elxcira de Freitas.
A Comissão Diretora aprovei ta. a oportunidade para levar ao co-«

nhccimento do público que somente o sr. Octacílio Nascímento pode
rá of'icialmente falar em nome do Partido, desautorizando qualquer
outra pessoa que indevidamente venha a usar do nome do Pai-tidos
'I'rabalhista Brasileiro.

Diretoria de Produçao Animar
A Diretoria .da Produção Animal,' comunicá a todos os' interes-:

sados e criadores, que deverá realisar-sc na Cidade de Porto Alegre.
a 21 de outubro deste ano, encerrando-se a 23, a inauguração da 14a

Exposição Estadual ele Animais e Produtos derivados, do Rio Grande'

do Sul.
A Federação- elas Associações Rurais do R. G. do Sul, que pairo- '

cina a mencionada Exposição diante do elevado número de rejpro-'
dutores, das raças de córte e Ieiteira, convida aos ânteressados, para .

uma visita aquele certame, que além de lhe dar um realce excepcío
nta.! será 1Hl1a Mima oportunidade para que, os criadores dêsle Es-,

tado possam constatar a abundancia e a excelente qualidade do gado' ,

riograndense.
Qualquer tinformação

neciJa pel'a Diretoria da

].<1]oriaI�ópolis.

,sobre a referida Exposição poderá ser for·

Produção Animal - Caixa Postal, 184 -

F V e-G q a n a Oi
Falta de respeito; Encimado pelo simMlo d'a Cl'islanda

da, anda por aí um papelucho estulto, convidando o povo pa
ra o enterro do P. S. D.

O autor dis,so -pecou duas vezes: por falta de graça e

por falta de respeito.
Registl'c-se o fatq. e,ntretanto, para prova daquela cam

,panha elevada qlte o sr. Irineu pediu. __

/

r
*

*

A1'repel1dimento:Muitôs dos ali-ados da-- U. D. N. quei-
xàl11-,se qüé; anLe.s do registro d'as süas éllndidaLuras, as cédu"
l'as foram distribuídas ,à vontade' e' com boa vontade, l)elos
udeuistas. Mas', feito o registro, as chapas começaram a ser'

recolhidas pelos próprios distdbuidores, que as ,substituem

lJor candid.atos da U .D, N. e sómente dela.
Pudera, já proquziu efeito a distribuição !!!

Despedida;Viajarem.os hoje para Pôrto - Alegre.
Os' nossos cordiai,s ulIYersári.os, ao saberem disso, dirão

já vai tarde!
Em compensação, muitos amigos dirão; - Ele voltará!-

GUlLHER;\1E TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


