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«Relembro como um traço de nossa afinidade politica a figura austera ·'dotYó!($,f:vt

lho conterrâneo cel, Vidal Ramos, a quem tanto deve o vos�� �r.�s��§���iEstado», .declara o eminente brasileiro.
O senador Getúlio Vargas dí ri- rio desta jo rnada presidencial, não pecto físico às da regrao serrana ço de nossa afinidade política, a - bases de sua cultura de humanida

g'iu à gente lajeana a seguinte men, me consentiram -o prazer de visitar do Rio Grande do Sul. Recorre as,_' figura austera do vosso velho con Ides.
sagem: "Ao povo de Lajes. Os a vossa cidade, tão cheia de tradí- sim a esta mensagem para teste.• terrâneo cor��el Vidal Ramos, a I 'Concito o eleitorado de sua prós.
compromissos que. eu já anterior , çõcs cívicas e tão semelhante, nos munlrarcvos O meu aprêço, relem- quem tanto deve, o vosso próspero pera região a sufragar a 3 d e ou'"
mente assumira quanto ao it.inera- hábitos de hospitalidade e no as. brando, com

-

prazer, como um tra- Estado. O catarinense Vidal Ramos I tubro para senador o ilustre sr•
...................,.,...,......................................,.,....,..,......_.v_-...-_·_..· .............· ...-.-.·_-_·.-_-.-..............._...............�........,._..._...............__.......

'Saudando Nerêu RamosJReg�essaram �S .pe-
Publicamos, na íntegra. o importante discurso pronunciado- I reOflno� brosllenos

sábado último, em Itajai,' pejo prestigioso procer pessedista SI'.

pau., RIO, 27 (U.A.) -- Acompanhados
lo Bauer, candidato a pref'eitn daquele próspero muuicipio, saudando de �. Mário Villasboas, arcebispo de

O preclar-o conterrâneo sr. Nerôu Ramos.
. -

Belem, regressaram da Europa pelo
Suas pnlavras Iurtamente aplaudidas por enorme massa popu·

vapor Don Pedro: �,260 fieis brasilei

1 ' f . ,

ro que foram asststír em Roma as co
ar OI arn 'as seguintes: memorações do Ano Santo. O progra

MECS COl\'TlBRR.\NEOS, ma dessa peregrinação organizado pe
Honrado com a confiança do meu Partido, o partido do povo, o la Exprinter inclui uma vistt.a ao San

glorioso par
í ido Social Democrático. e pela vontade da grande maio- tuárío de Fátima em Portugal. ond€

ria do culto. inteligente e livre eleitorado da minha terra. o meu que-
DS acompanhou o cardeal Cerejeira e

-! ·1 ., • •

"

aos de Liseux e Lourdes em FrançaTH O taJa1, aqui me tendes como candidato ao supremo posto elo go- ra R -':t I 1• . . _

.

",m ama, o gUIa eSPll'l na (OS pe
verno municipal, disposto a dar o melhor do meu esforco, toda ii regrinos patricios foi recebido em au

minha capacidade de tr-abalho o meu entusiasmo d,e moço, para, scn- diência especial pelo Papa Pio XII.
do eleito, equacionar e resolver 0.8 problemas oapitaís do nosso mu- Mais tarde, por ocasião da audién

n it.ípi« que vitoríosnmente marcha na vanguarda cios progressistas eía coletiva aos catolicos In-asileh-oa

municípios cal arinenses. numa sadia competição, pela grandeza sem'
o Sumo Pontifice euciou uma benção I

prl:! crcscen!e do Estado (' do nosso estr-eruccido Brasil.' especial para o nosso povo. i é-bem um digno exemplar dos h o- Nerêu -Ramos, um dos lídimos va-

Homem dI' pai-tido. uão poderí a fugir ao desejo de nossas hos- meus da vossa terra, ligados sem. lores da vossa vida pública, e para
L�S, e por isso estou pronto a dar muito de mim em benefício do povo. Cr$ 166.666.666,59 pr e- à minha pelos laços da afeição goqernador \d,Q Estado o operoso
e para taní o não me faltam: - c oi-agem. ener'gf as e uma vontade f'ér- d b

..

h -e-ngenh"I'ro- Udo Deeke. -Po"rto Ale-

I t d 4
e a oa VIZlll ança; pois pertence �

eea ele acertar para o hern comum.
-

para O�I us. e • G-E_1':\) àquela pleiad'e de catar inenses que gre, 25 de setembro de 1950.Minha formação eminentemente cristã, é a garantia do que ficou

P
.. formou no Rio Grande do Sul as TúLIO VARGASdiL(), assim como, são também fiadores do meu programa de govér- e ensoes

- .

no as tra.Iiçôes da nossa agremiação par-tidaría que têm fornecido ao
RIO, 27_ (V.A.) - O ministro da C

- '-

d .

I'município,' ao Eslado ,e no Brasil, homens de i nvulgar eapacidade ad- Fazenda autorizou o Banco do Bras.I I . rlficao e um grupo esco ar
minístrativa. cultura, e honradez, a levar a crédito da conta "F'llUdo I T'";\1:10 cabem aqui, por certo, as mínudõncias de um programa -de Unlco de Prevídencia Soei;:;.:' a .irll-,em rombudo Cen trai
govórno, entretanto. desejo apresentar-me ao livre eleitorado de mi-

-

portâllci� de 166666.666,50. a disP9si-' .

nba t,erra, tnl(,'allclo as linhas mestrias cio ritmo que. darei aos 'Oeo"'6 ção do Ministel'io elo Trabalho, - senelo
C· d fCr$- 46,666.666,50 imediatamente e a encretlza-se, essa orma, velha aspiraçãoDíos públicos itajaienses, os Cjuais não me são estranhos, porque há restante em parcelas iguais na segun- da popülação daquela vila.

quatro allOS -venho dirigin:,clo eom a lisura que me é peculiar c iam- da quinzena dos mesl:!S de outubro _RIO DO SUL, 27 (O Estado) - É a criação elo Grupo Escolàl' Se'
bém llotória, os trabalhos d'a Egrégia Câmara de VeI'eaelore�. novembro e dezembro do corrente a: i É do "JOl�n�1 da Sem.ana" o se�ui_n-: bastião de Oliveira Rocha, mais

SENHOHES:. um prolJlemu que '-eD.1 desafiando os governanLes' no, para distribuição entre o Institu-, te c.oI�lental'lO a re�pelto �� cnaça� 1 uma realização do Governador Ader·

do nossa

.terra-
é o do

abasteei.mento.
de áglla, assim comO, a extensão I

ta de Aposentacloria e Pensões dos

I
elo. _aI upa E�colar �ebastlao de 0.1I I b�l Ram�s ela Silva, que, no que

.

, .'" -, O' J .,' Comerciários e outros. - veu a Rocha-, pubhcaelo em seu ul- dIZ respeIto ao ensino em nosso Es-
pm toelo .0 pellllletro Ulba�o. :Ia reel-e de esootos.. N_o meu go-:elno timo número, ele 23 do corrente: tado, têm segUido sem solução da
procurareI resolver em deIlmtlvo essa y,elha usplra�ao e l1ceessldade -

Por decreto de 21 -do corrente, bai- continuidade a brilhante e inegua.
imperiosa dos que aqüi labutam pela grandeza do, muniCípio, pOl'que· Neve em S. Joaqu·,m xadó pela Exmo. Sr. Governador laveI administração de Nerêu Ra�
sua solução- é um requesito essencial a,o progresso da nossa gléba. mos.

COmo diss,e, as redes distribuidoras de ó.g'ua ,e 'U coletara do-s de-
SÃO JOAQUTM, 27 (V.A.) - Há, do Estado, foi criado o Grupo Esco A construção do prédio onde fun--

dias vem-l}aix�ln(lo'" teml)e'l'atu�a, I, lar -n_a vila de Trombudo Central, c'onará o Grupo E I 'á f
...

trilas, deverão abranger Lodo o perimetro urbano, inelusive Vila Ope·
". <

I
1 sco ar J OI lllI-

. -
, eainclo, ante-ontem, a dois graus

com a c enominação de ., Sebastião de ciada, sendo os trabalhos dirigidos.i'ária e Cabeçudas. Para conseg'uir êsse desideralum, Iponto de honra . . 100iveira Rocha".ah d I d pelo - senhor Neri Waltl'ick, compe'
vara- TIl,eu

-

g'o-vêrno, si Jeito; já conlo com o compromisso de fnteiro
- alXO e. zero, � alll,:n,H'cen o, Concretiza-se assim uma justa as- tente Diretol' dó Departamento de'

apôio de S. Exe-la. o sr. dr. Udo D0eke, Íl1.tegro e já vi.torioso ca,ndida-
ontem· a cIdade e toda vlzll1hanças ,'Piração da população da vila de Estradas de Rodag'em de Rio do,

to. do nosso Partido ao g'ovêrno do Es<tado, 'apôio êsse que tornar-se-á
inleir'<amenle cobcrta,s de neve. Trombudo Central, que ha muito Sul.

•

d 'I d .1 Ontem, o tel'l11ômetl'o desceu a vêm batalhando !)ela obtença-o da- Es-ta' assl'lll de p b -1
.

m ispensav.e, a>uo o vulto elas oib-ras e dos investinie11tos, que se 1'a'

!
ara ens a popu a'

cinco graus abaixo de zero. Con- quele im�ortaute melhoramento. ção da vila de Trombudo Central".r.cm nee,e,ssal'los. Os estudos e projétos já os mandou eonfeccionar e . .

lerminou'os o henemérito govêrno Aclerba,l Ramos d'a Silva. I
Ílnua a ne\,ar lllLensamente.

P tad
-

S
·

I
�

O
'

;n,,�: ;���;;m:-'p:,:�;!:n�::;:n�:""7o:'�::�o:;�:o:,,:t�,�;,;�� :: Procurando livrar o
I ar I o oC Ia emocraticosim, d'ar,ei inicio e por certo terminarei durau[,e minha g'estãb a aber'

·d dlura e cOllsl:.rução da Avenida Dl'umond, .que cOm Os seus trinta me: marl O a pena OONV J rn�
Lros de leILo e projetando-se cm sentido norte. Sul será a principal a'r' d t

). Á I I�
téria da cidade. P, mor e A Comissão Executiva do ParLido Social Democrático de

Serão também tratados com a ate'lição que merecem os nossos j-ar· PENSILVANIA, 27 (V.A.) _ A Sant<1 Oatarina, ,convida seilS correHgi,onários e- -o povo em�

dins e praças. esposa de um tenente do exercito dos geral para assistirem ao grande comicio de propag>anda dü'
Oulro assunto que rClmto de capital importància e para o qual i

Estados Unidos declarou ter endel'e ,sens candidatos, a realizar·se doia 30, -às 20 hora.s', defronte ii"
d-estinarei vrrbas e empenhar-me-ei na sua <SQlução definj!:h-a, é o ela ! ç�do ao .presidente Tru_:uan uma peti sede do partidO, à rua. Arc-ipJ'ieste PaiVia.

-"flidrogr,iJ'ia sanilária do perímetro urbano. Drenando-se os l'ibeirões \ ç1ao, peCtllll�o a StllSpensao da s.edntença Falarão diversos oradores, enLre, os quais, o preclaro
. '..

I
[e mor -e llnpos a a seu mal'! o por

fllH' aLrave,�saJ1l. a CIdade, aprofl�ndando-os e co�slrUlnclo-se. arrllllOS uma côrte' marcial. O apelo foi feito
catarinense Nerêu Ramos e O candidato ao govêrno do Estado,

de pedr'a: em toda a sua extensao ter·se·á soluclOnanclo sérIO pl'oble. pela si-a. Kay Gilbert, mãe de dois fi Udo Deeke.
ma, que nilo sU1)orta, 110 nos,so elitellder, adiamento. J' lhos, A familia Gilbert, é de raça ne' ---------------------------------

PaJ'a tanto se"rão efetuados os estnd-os incli�pensaveis por profis·, gra. Seu marido foi condenado i)or ter De M. Gerais.-Os udenistas oa-o del·-sionnll eon�peteI'Ue. \ desobedecid0 ordens" no campo de
. batalha da Coréia. A sra. Gilbert, fa am O Vlrg-á l-O d- Mot I b

·

Com essas providêneias além de se prestar inestimável bendí· Ilanclo aos jOl'llalistas, disse que, em X r . e Uill ce e rar missas:'cio ao s'aneamento da nO.ssa urbs, -Ler-se-á 1,ambém embelezado tôcla ii ,carta enviada- paI' seu maéido, este - MC:TUM, :\finas, 27 (V. A.) - O vigário desta cidade, padre Pe-
lOna por onde têm �urso ribeirões. Com o auxílio do Departamento lfirmara qi..le as ordens que recebera dro Van 7-allt, revelou ter enviado ao g\"cl'no federal n l"LroT m�
Nacional de Por'03 1)'0- Ca ne' C01111) etenÍ!emen ,. l-r'o"d E- Il'epresental'lam para ele e outros 12 .. . . . .

. U 1 e a
, - -o" d b·e n« 'b, -

.. oe (llol o no

,,;.,-
. _,. _ CJ11 (l11e a1il'm<1 que reIna terronsmo POlItICO aberto \1 t Dl A_-

til '1 ,I" fY
" ,,' - • I

-

---'1
-

o'.' homens, morte certa. Nao fOI especl I ..

.em . _li II .

ar o pc I) J l1�l-l te. ent>enheu o dl. rJul'rs d.e "e1110s E emlJ1", sela, pro- ficada qual a orelem desobedecida pr c�e,:cent[l (�\le Ill'SS� tplegl'ama lllfarmn ao go\"êrno fprjl'rnl que êle'
. Contmua TIa Ra. pagl1w I lo tenente Gilbert. nao pode slqucr, sal!' elc casa para cdeb1'8r mis�a� ...

;

o 1U.I8 ANTIGO_DURIO DE SANTA CATARINA

Cn,rt."rICl • D. Ger••tea SIDNEI NOCETI ..;_ Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RA.IOS

IAno XXXVI Florlanópolls- .' Oumt{l·ferra, �8 de Setembro' de 1950 10.970
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Vote em 6uido Bott
o ESTADO--Quinta-feira 28 de Setembro de 1950

Partido Trabalhista' Brasileiro

A Curia Metropolitana
oriento os ·fieis

AVISO E NORMA REFERENTES ÀS PRóXBB.S ELEIÇôES
Damos abaixo, na íntegra, a circular mandada expedir

•

r ' pela Guria Metropolitana, em data ele ante-ontem:

- -�

j

Como devem votar nas eleições de3 de outubro?
Exphcação �os trabelhish!l

o eleitor deverú colocar no envelope que 'lhe será

entregue pela Mesa Eleitoral, as cédulas seguintes;
1 � cédula paea Pl�esidente da Repuhlica _:_ Getu

lio Vargas.
1 - cédula para senador e suplente � Neréu Ra

mos e João Davi Ferreira Lima, respecLivamenle.
1 _ cédula [lara G-oyerna{].or do Estado _ núo

Deeke,

1 _ cedula para deputado Federal á escolha do

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

1 - cedula para deputado Estadual, à escolha do'

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

1 _' cédula para vereador à escolha do eleitor en

tre os candidatos do P. T. B. ,

NOTA: NO caso de os nomes par-s Presidente da

República _ Getulio Vargas ._ Vice Pr-esidente _ Café

Filho _ estarem incluídos numa só cédula, então so

mente deverá ser 'colocado no envelope uma cédula,

visto que esta servirá para os dois candidatos.

IMP-ORTANTE: - O eleitor deverá munir-se das

cédulas antes 'das eleições a fim' de evitar atropelos e

confusões. Para tanto deverá procurá-Ias na sede do

Partido, à Rua Deodoro 21, ou nos diversos sub d iretó.

rios e nos centros cívicos Pró Getulio Vargas.
A COMISSÃO DIRETORA

para deputado Estadual pelo PSD.
�--- ... �O-

1No interesse da sua própria saúde,
exija o remédio consagrado:

\,
,

"

REGULA xR VIER

Reemo. Sr. Vigário,
No intuito de orientar, como lhe cabe, a consciência ca

tólica, e dissipar passiveis duuidas, senão oerâadeiras e, la

mentáveis explorações, comunico, em nome e par ordem da

Guria L�let1'�polifJá1'/Ja, que os fiéis e em geral os notonies,

poderão livremente e sem qualquer constrangimento, apoior
e sntragar com o seu voto a qualquer elos eminentes candi

datos ao Gooérno do Bstado, exmos. dr. UDO DEEKE, ou
.

'

IRlNEV BORNHAUSEN, de acôrdo com as próprias con-

vicções ou pendores porttâârios, sendo que os embargos que

se levanlem contra o primeiro, sobretudo na esfera religiosa,
da alçada exclusiva da Curia, ditos embargos', digo, são gra
tuitos, provàvelmente tendenciosos e certamente improceden
tes.

Florianópolis, 14 de setembro de 1950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

Auxiliar de Curia

Para Vereador· do PSD
N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCAS'SEZ

III REGULADOR XAVIER - o remédio de ronfiança da mulher ;�
,

I'

José Elias VENO -SErua
Um homem que dedica sua vida à industria,
à agricultura; á. pecuária' e .

ao comércio.

Amigo da Socíedede e do
Esporte Catermense

Um candidato que merece ser e-leito

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

�()m l'nn"('.jflanp nar>l 11)fl lit.ro. r]p sorvete. pqniu"n" ('.om eom

pressa!' "COPELAND" original, motor de 3 H. P.· e batedeira com mo

tal' de .1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

"

fRAQUEZAS EM GERAL·
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

,

A praça
IPara colocar SOLA

I ·em seu Sapato
.

PROCURE

Oswaldo'
telefon es 1536 e' 1324 d

P.1sde Nov. n.22;. 2·.andar"

Eleitores Calarinenses

(

L

Nas eleições de 3 de outubro, o eleitor deve votar com

UUA cédula para Presidente da República e uma para Vice

presidente ou uma para Presidente e Vice presidente;
UMA cédula para Governador;
UMA cédula para Senador e suplente de Senador;
UMA cédula para Deputado federal;
U.l\IA cédula para Deputado estadual;
UMA cédula para Prefeito municipal;
UMA cédula para Vereador;

No muníeípío de Ffortanôpolís não haverá eleição para
Prefeito, de maneira que não haverá cédula para esse cargo,
.Nos municípios de Turvo, Jtuporanga, Taió, Guaramírtm,
Tangará, Capinzal e Píratuba não haverá eleições para Pre
feito e Vereadol'es. Não haverá, portanto,' cédulas para esses

Temos o prazer de comunicar aos nOS<3OS prezados clientes que
a SERVIÇO AÉREOS "CRUZEIRO DO SUL, Ld{a., acaba de inaugurar
a nova linha

FLORIANóPOLIS, . SAO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃ:O DA VITORIA, LAJES.

ás TERÇAS, . QUINTAS e SABADOS.
Os aviões farão as viagens de regresso 'pelas mesmas escalas, nos

mesmos dias. pernoitando 'em Florianópolis. O pouso 'em São Fran
cisco está dependendo dia, homologação, pelo DAC, do campo local

Congratulamo -nos com os nossos prezados cli-e-ntes pelo aus

picioso Iáto, que revela ·0 ínterôsse da grande ernprêsa brasileira
em bem servir ao Estado e .corresponder à animadora preferência com

que a tem distinguido o comércio, a. indústria e o público catari-nenses.
Florlnnópolís, 2,6 de setembro de 1950.

l\L\.CHADO & CC'>.. R_'>.. Comércio e Agências
cargos.

,
...J _,

Vla�jan�e
Precisa-se- dé . um que conheça to- .....

do o Estado,·
'I'ratar com :o Snr. Waldyr, no Bate

co do· Dist-rito Federal S. A ..

.--
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',0 ri::'l'AOO-Quinta-feira,' 28 de Setembro, rie lJfi,)

Com a que�a �e· Seoul ficou sela�a
......-------------�-----------------..... TóQUIO,27 (U. P.) _ o comuní-

V
·

d"
,

Q" , ·

1
cado oficial do Q. G. do GaL MacAl",

1 a DOIa
thur, publicado ás 14 horas de terça-

" --- teíra (hora local) destaca que Seul.'

, � capital sul-coreana, roi fínalment:
, ,

Iíbertada do jugo comunista, após
gentilmente cedido encarniçada luta. Salíeuta o cornuní

cado que a luta nas ruas ainda pros
segue, para Iimpar a area da cidade
dos restos dos combatentes comu

nistas.
NOVO ULTIMATUM _ TóQUIO,

27 (U. P.) __:_ Já se espera ,aqui a

rendição em massa de 100 mil sol
dados comunistas coreanos, cerca.
dos no sul da Coréia. A aviação
aliada lançou sôbre as linhas .ver
melhas 2 m ílhões e 600 mil- boletins,
com um novo ultímatum, em que
se deixa á escolha dos agressores a

aÍternativa de capitulação íucond í

cíonal ou extermínto,

RESPOSTAS,audan'do 'N'e r e'"u
. -

'Ramos O DIÁRIO de ante-ontem, buscan-
-

.

o ,

do atacar o sr'. Rafael Dígtacorno, can-

O t'
,

,

. " -

'I" d
- i1idato 'a vereador pelo P.S.:Q" atrí.

u�e� ��lJr:ortan,le setor da a{lJ�II1lS[,raça? púh I�a, o da � ucaç,a� I üui-Ihe afirmações que não for,:Ul feí-popular, cera ern num. um constante e entusi astarpropugnadoj da- sua tas, O povo do Saco dos Limoes co.
'

melhoria, Sômos dos que pensam que, unida a quantidade, deve _S':, Illhece o sr. Díg íacorno para saber,
sobretudo, ter em mira a- qualidade do ensino, ministrario á criança,

I
flue o DIÁRIO,_ chamando-o de, men

Sim, 'S\/nhores, 'porque 'é á criança elo interior. í'llhns dos nossos ln. t_iro�o, está ap�mas no seu papel de

vrador-es e obrriros das' zonas rurais, verdadeiros arfíêices do nosso urgao das .c�IUl1las,
S ' L-, Rafael Dtgíaeomo, no aco (lOS tprogresso e construtores da nossa grandeza, a quem servem as esco- 'mões, tem o seu conceito de homem

las mantidas J)elo poder público mun ioipail. Por isso, minha asser-' de bem, de amigo dos pequetios e hu
um andarilho alto moreno que vive Uva de ler-sr- em mine a qualidad.a do ensino. críenfado lodo no -sentí- mildes, de, prestimoso, servidor .dos
no mato e que gosta de canções eb do da fixação. do homem á terra e do seu preparo para enf'ren tal' necessitados, firmado em dedicação
amo)'. com maior rendimento as lutas pela existlência, dando-se-lhe base permanente:'

". '
, Os que o agridem, hoje, terão ares,Uma deliciosa comédia rornantíca afirri de poder usufr-uir elas vantagens da VIda moderna, produaíndp posta no dia 3 de outubro.

,No programa: Esporte em Mar- mais, com menor esforço. '

"

_, I O povo- sabe falar pelos seus amí-
cha _' Nacional, Notíciário Univer, Melhorar a qualidade do 'ensino já pelo apcrfciçoamento cio prof'es -

gos e falar pela boca das urnas.

sal _ Jornal. ',orado, como também das condiçõe� pedagógicas,-
Os atllais gYêrnos do EstadQ ,e cio município, em bôa hOTa elei

tos pelo' slif'eágio livre da nossa genle, já muito realizal'am neste ,se

tor, haja vista as belas escolas rurais construidas em nosso lTIllnici

���'. do grqi)u da vila c o ed�fício do.Grupo da Fazenda em constrü-, Programaopara hoje
P I 1 I b PROGRAMA PARA HOJEe a von ac e so ,t'llana do 110vo, o Partido Rocial' Democrático,: 'Q ,

'

_ BOM DIA PARA'Dlege'l S Ex '. ':l G d d E t d
..

l'd l' As u,OO horas '

v
� '.' CI�l .. o s.1. c r,

.

Qverna 01'.', ü 'S a o e a quasl.tota 1 ade (O� VOCÊPrefeitos mlll1lelpa1S de Santa' Catarma, Desta vêz, êsse mesmo povo, As 900 horas _ VARIEDADE':;,'
que saibe distinguir os verdadeiros valôres, dad, novamente galillo EM G.RAVACÕESele causa ao nosso glorioso Partido, e, em assim sendo assegurará a si As 10,00 horas
mesmo, um. período de realizações, de paz e de prop�ridade.'

I
POLITICO '

. '_O f:andld'lto que vos fala, corresponderá a, confiança que nele denll As 10,10 hO: as VARIEDADES
't f" "

. EM GRAVAÇoES _ cont.SI arem, lcal certos, e, ,eleJto levara escolas onde se fizer sentir sua, A 1130 1 'a,s _ OFERECIMEN.necessidade, É', nos,S'� Yonlade, tambén'Í conseguir junto aos podere,,' TO; MÚSIC':tS
competente,:;, a ceiação de uma escola profissional justa aspiração dos \ A$ 12,.30 horas _ COME)NTARIQ
que aqllí labutam. '

r POLITICO
o .poder legislativo municipa( decretou ,e o 8nr. Prefeito sancio- I As 12,85 - hôràs OFERElCÍMEN-

nau lei. Cjuo cria' o Depal'tamento Municipal. ele Estriadas, de Rodao'(lJ11 I TOS MUSICAIS _ conL '

_

E L j 1
� < '" o, •

I As 13 30 horas _ DIARIO DAn ,rosa:o �0111_ Ds c e1)artamentns congeneres do Estado e da Nação, METROPOLE _ (LABORATORIOSrealIzara tecnlcam�ente a molhoria das nossas esll'adas de penelrla.
I

SCOTT & ENO)C:ão as estradas municil1ais. Nisso senhor('s, tenho o maior empenho, I As 13,35 liOl'as-- VARIEDADES
porque' sendo ,uma questão yUal para o 110:3S0 homem do interior a EM GRAVAÇõE�
\-ja de acesso aos 'mercados consumidores,' será pa'ra o meu crovêrnn I As 1<1,00 hor�s _ ENCERR,AMEN-
l·t· -." ." "TO _ 10 PERIODOcaso c, CIO, PI eocupaçao pIlllclpal, perque nada pedmdo do pod")' _

_

.

J-I' 1 I ' " , , "I As 17,30 horas � ALMA PORTE-pu J lCtl, o aITa( OI' lem dIreIto a e:3co]a para seus filhDS e estradas -

AI
'

f' d' .' NR
)oa�, a.ll11. _e l1l0Vll11,entar-se c, IstO, eu dar-lhe_ei, custe o que cusla!.1 As 18,00 �,oras _ O INST:ANTE DAA dlstnhlllçao de sementes selecionadas, o amparo técnico, e arados PRECE. '

pai'? o: n.oSSllS lanar10res �erá ainda, objélo de minha constante I As 18,05 �oras _ UM PROGRAMA:
Cógrtacao. '

,,' , PARA VOCE - (A ELETROTEC-
"' a'sl',[(,\', '1' 1 L" I" l' .', INICA)'

"

-J>- ��'.� nCld nlf'(.lca, (,en Gna e 10'])lt� ar, qlle desde o gOVOl"I' As 18,30 horas � PENSAMENTO_no c o emInente catarrnense ,0 grande hl"asileiro Nel'PU Ramos, :vêm SOCIAL CATOLICO
S�I1(IO mi1:iHra(�a ÚS, cf'ianças e a Wcla n l)Opulação catarinense, alra-l As 18,45 horas, _ PAGINA RO.
\ l'Z os crntr(l� c' postllS dr saúde, postos de 'j)uoricultul'a, hospitais, I

MANTICA _ LIVRARIA MODER'_abrjgo rir menrYres {,tc ... , não sofrerá soluç'ão de continuidade, e o
o NA)

o ',' _

IllCll 0'0\'(>[-'0 1)1'()CIII'�I'ó lI' b r-" I As 19,00 horas _ MOME:N'TO ES-o : ,"' " es en cei' e-sscs ('ne lCWS ao lIl�crior, a t rav0z PORTIVO BRARMA _

� _ �(l(l'Pl'ra�'�'lO. �Io ,llOS1'O -1.1r.ocla1'o, ca_ncljdato, a goYel'n.a(�or Dr. -Ceio De-' As 19,30 horas _ NOTICIARIa"b:. -'.. Pll'fel tUl:l }llllllClpal Ja da asslstPllCJ(l m('lIlcl1 gratuita ao DA AGENCIA NACIONAL
SUL fl1ncionalismo, operariaclO C' suas' famílias e ésla assistência, de I As 20,00 -horas _ CALOUROS. AO
imediato· e,stenrle:la-ei' ao interior, cu o arirmo, som que isto possa

MlCROFONE _ INDUSTRIAS. MO-
cOIlsG-:-tlljr l'g(/do ,eleitoral, lJOl'Cille já P inicialil'a d,o a tll'1 I g'ov&rno I

RITZ)
-,'

.

' . '

".. ' ,

' '. As 21,00 horas, _ MARIA HELE.".I..s lJols,us de 'estllLlog, quo o l11ul11clpio jú concede, soarão amplia- NA & REGIONÁL�Jas, afim dc' J'm-olooc('1' ao nlaior número l:,ossi\'el de autênticos ,va-!' As 21,15 homs _- 'LENDA DE
�0res. (lU? SP,ln

[) amparo do, ]loclel' público, não se ,poclrrão

,

tornar I
TODO MUNDO _ (RADIO-TEATRO

utCb a SI e a sociedade' -, , J. 7) LOJAS RENNER
O .: - .i As 21,30 horas _ COM'ENT A:RIOoveral'ln!lo de llllnha .Lerra, que ,sempre Leve cm min1 O amigo I POLITICO

-,

ÜU lurlas u�- hlJl'as, continuará a l(>-lo, 1l0l'ql1e Ipro:vugn�l'ei cOm o de-I As 21,45 horas MUSICAS SE-,sa�som])ro CJue me r inato, velo seu cOllsl ante (' nW{Ul' bem esl'ar e por LECIONADAS
iFso tenho 1'0 em Deu", que dias melhOl'Os virãõ para' êles e snas fa· As 22,0.0 h01'as ""- ENCERRAl\1BN-
mílias. O com(�rcio, a i)]l]üs[ria, e todas as docmais classes sociais. '1''0 .

lel'ã(l ('m mim 'um colálJor�clur Se1ll1)l',O di,sposto_ a inccnlívay e apoiar
as iniciatiYflS l1n.ea o ])0111 comUlll.

Eis, meus cOlllr'i'l'âi1('os, elll linh as gerai", o ni eu ,programa de
gO\'01'no, caso mereça a prererrncia do c]eitoraclô, EsLoll certo, qU('
;' g:rande [I t,u'da quI' l1l0 imVld, pur('111, par'a realiza-la contarei com o

aVI/in elo,;; lllellS cOl1lIlunheiros ele pal'licln, I candidatos a: Vereador á
nOs_sa Cúmura \lul1icipnJ r a .deputação p:staclual, Lodtls honestós, ca

pazes ,e que ti\i1l aCendl'{ldo amt'lr a Lena � as COusas do nosso llajai, 'RIO, 27 (V, A.) _ À vista dafl
(:ollla1'l'i talll]Jplll, dislo (oslou c(;1'to com a' colabol'ação cfe todos os do 1'<1.ZÕeS exposEãs ,pel:;t diretoria de R.�

bôa yontarle e (llle yerrladeü:amrnte amam a sua glplJa, QU aqní viveu: �rutaUlento, o minisLl'o em aviso eloo
.ontem declara que -no cOl'J'ente an,Para TI yi!üria lloi�, llajaí('nsf'�, para o bem do Estado e cio 110S-
03 reservistas elo Exercita ficam (!is-

�u torrão natal. ()llC ]}ClL,; nos de a todos a sua �ençãu e (j,lHY mf.'; l'a- [)I'nsados da apr8s�nt::l!:ã:) no "Dia

ANIVERSÁRIOS
-MAJOR DUARTE PEDRA PIRmS

{Jeitosamente, a elas.
S!'. AMORIM JúNIOR

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
Censura:. Livre.
ROXY _ ás 7,45 horas.

Grandioso, programa
1° _ EspoFte na té.la,
2° '_ Donald Ban'y

l'OS. Praia Clube",
por sua Diretoria.

O restaurante do "Coqueiros Praia
Clube ", estará apto a fornecer refei
ção e churrasco aos -assocíados que
assim o desejarem, conwídando por
este meio, a comparecerem àquela

Transcorre, nesta data, o an íver

�ário natafjcío do nosso distinto con

-;terrâneo major Duarte Pedra Pires,
.otícíal da nossa" Policia Militar ('

-Chefe da Casa Militar da Secretaria
-de Segurança Pública do Ests.do.

O anversartaute que, na Fôrça,
vem galgando os diferentes ,postos
::hierárquicos graças ao devotamento
'dI carreira que, com entusiasmo, abra-

çou, desfruta naquela corporação de

_:geral Simpatia, bem como na 'nossa

.socledade. Os que privam constgo
.são .admn-adores de seu brilhante es

pírito e de seu cativante cavalheir is

mo, motivo porque, pelo feliz evento,
:receberá .múltrplas homenagens do
vasto circulo de relaçõ.fs de amizade,
:inclusive dos que aqui trabalham, que
'muito o estima e, se ufanam de trí

butar-Ihe também justas homenagens,
Dr. ABERLADO LUZ

Na Capital d� República. onde

-exerce as altas funções d-e Chefe de

Polícia, vê passar, hoje, o seu auíver

-sárío natalício o nosso estimado con

.terrâneo dr. AberIado Luz.

As muitas manifestações de .apre

ço e estima que lhe prestarão seus nu

merosos amigos e' admiradores, nós

.nos associamos, çorn prazer.
D. CACILDA SANTO-S PEREIRA
A efeméride de hoje consigna o

.aniversário natalício - ela exma. sra.

,fI. Cacilda Santos, Pereira, digna es

uôsa do sr.' Antônio de Pádua Pere!

;'a, operoso sub-c'hefe da- pen'itenciá.
ria do Estado e candidadto a verea'

dor pelo Partido Social Democratic,'.

A distinta dama' qlie ilesfruta de
-:llluitas amizades em nosso ln'eio, ver

se-á" hoje, pelo auspicioso aCGnteci-

111ento, alvo de expressiva",' manifes'
:tações de simpatia de suas numero,

sas relações de amizade.'
Os ele "O Estado" se as-sociam, res'

Ewans e Tom Brown.
DEDOS DO CRIME

reunião.
VIAJANTES

ALTINO CAMARGO DE OLIVE·IRA
Em gozo de férias e em- visita a09

parentes e amigos" chegou ontem ii
nossa capital, tendo viajado em

avião da Varíg, o 81'. Altino "'Camar,
g'l de Oliveira, radio-telegrafista do

vapor Itaquattá, ,da Cí a. Nacioual
ele Navegação Costeira.

Cine-Diário·
HITZ ás 5, e 7,4$ horas

ODEON - às 8 horas
Sessões Chies

Robert Mitchum _ Loretta YOl1n,�
e William Holden,

O HOMEM QUE EU AMO
Loretta Young sem contar com o

amor logo aparece Robert Mitclmm

Drama chQcant�... de um
. 110-

Comemora,' hoje, em 79°aniversal'i· mem que tinha as mãos manclla(las
. 0'3 o sr, Domingos Corrêa de Amorim de sangue ...
JÚlIor, exserventuáro de justiça 30 _ Stan Laurel e Oliver Hardy.em Tijucas o nosso valoroso corre·

ligionário. MESTRES DE BAILE
O venerando aniversariante, por Uma gostosa comédia com o Gor-

sua inteireza de carater, 'vive naque- rio e o Magl:o,
la cidade cercado da admiração e Ccnsura: Até 14 anos.'

de respeito dos seus concidadões, qUi) Preços: Cr$ 5,00 e 3;20.
lJor certo, hoje, lhe tributarão home·

IMPf:RIO _ ás 7,30 horasnagens, festeja'ndo tão feliz evento.
Sr, JOÃO AREAS, 'I-IORN 1° .- Cinelan'dia .TornaL

Faz anos, hoje, o sr, João Areas 2° _ Atualidades Warncr.
Bom, competente. e dedicado caixa 3° _ Stan Laurel e OHver Hardy.,1:10 Banco Inco,' O Gordo' e Q Magro.

'

D. LORENA NUNES MENDONÇA MESTRES DE BAiLEOcorl.'e, nesta data. O aniversan,)
A 111al's I- engraçac a comédia ,desr'J:llatalIclO da 'exma. sra. d. Lorena Nu-

1 •

nes de Mendonça, digna espôsa do I
( lIpla,

:110SS0 conterrâneo S1', João Mendonça. Preços: Cr$ 4,20 e 3.20_
'hábil construtor ciVil e pessoa mtlito Censura: Até 14 anos.
-relacionada em -nossos meios sociai�.

As inequívocas demonstrações de
·,estima que receberá" hoje; juntamos
'as' nossas, respeitosamen te.
"SI'. NESTOR. -DE DEUS CARDOSO

Faz allOS,-llOje, o SI'. Nestor de Deus
- Cal'(toso, -competente e zeloso funcio-
- llário dá Assembléia Legislativa do
Estado. No último Con",'resso da Confeder;l',
81'. LúCIO FREITAS DA l:?ILVA çiio Interamericana de Trabalhadores,
NatalíCia-se, nesta data, o sr, Lúcio realizada em Havana, foi apresenta_

-

:Freitas da Silv::t, sócio-gerente d'l. da, pela delegação do Brasil, uma in
i11lportan te firma Sociedade "vIadei- dicação seger'indo a or'ganização de
'l'eil'a ,-São Sebasti1io" Ltda, a quem ais, com o dl'eito de filiação i�terna.
"cumprimentamos, cional.

.

F'AZEM ANOS HOJE I A prOPOSição: foi aprovada, pOr una-
O S1'. Ivo Gandolfi. alto funcionário nimiclade, nas comissões em que trail

',daril'l11a Carlos Hoepcke S,A: _ Co- sitou no plenário, constit'uindo ilo fi
'mêrcio e Indústria; nal, uma das, pl-incipais resoluções do

_ o sr, Célio Rolim, funcionário Congresso.
. púl;>lico estadual. Dando 'execução à iniciativa, acaba,

REUNl()ES ele se decidir á fundação da Federa-
COQUETEL' DANSANTE ção �los Trabalhadores Inltelectuais

A Diretoria elo Clube Doze de Agôs' cl-'l Brasil, estando Uma comissão ela
. 1:1 prollloverá no próximo domingo. bOl'ando o anteprojeto dos seus esta
-dia 1°, 1l.,m coquetel dal1sante, das 111 tu.tos, e acertando medidas -para con,

...... !'horas em diante. na séde clo -Coquei· vocal' uma assenbléia.
,

Vai -ser fundada
Fedi, dos -Trab.
Intelectuais

:,1',, Cr$ 1.750.00"
�.

o qUl:!nto custa uma encel'adejra

ARNO
ELECTROLANDIA

Jú,a Archreste raiva
,._.t

a sorte �os comunistas
TóQUIO, 27 (U,P.l _ Com "à, ve- m ílhares de soldados comunistas, os

Iocírlade do raío., 'as forças liberta'll'estantes estão praticamente . cerca

claras, das'Nações ,unidas na Coréia do� no sul da Coréia, en virtude ,da
estão' 'se lançando sôbre as desmora- queda de Seul. Todos os balualtE;S
lizadas hordas comunistas para ani-I'comunistas' estão caindo, Ulll apos

qu ílá-Ias. Com exceção de alguns 10utrQ, em )ÍJoder .dos alíadõs.

Panelas de Pressão ARNO
fi os 5tO,00

Grelhadores fnérricos
a os 300,00

ne Eletrolandía
-Paíva "_ Edf. Ipase - 'I'erreo ,Rua Arcipreste -

Rádio' '�Guaruj,á-
Dale

a

" COMENTARIO

Dispensada a apre
sentavão de
reservistas

ça fclize�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o E�TADO-Quinta-feira, 28 de Setembro de M5J-

Partido :Socia·1 Dernocrético
Reoornerida-

,
'

,

. .

Tlm.� Co��_ia
pa�a ��eu�a�o E��aiuaU
Partido TràbalOi�:ta .BrasPelro_ I Azias._DisP6JJsias, I )tuvi<:os erees
'"

, _:
.
-

-

... .

'r -

'

",.' 6as-trU;es, C'
iii,

'd 5 ; l'tdCOmlSSi)O Diretora I '�apaina,do Df. Niobey (' ,'uzelro' O· Ui) a ..
"- .

, Ante-ácido poderoso, me-

Secção. d 0 Santa, Ca tariria dícamento de grande va-

lor no tratamento de to-
A Comissão

-

Diretora' do I�al·tido Trabalhista Bm,ileiro, secção das as enfermidades do
de Santa' Catarina, comunica aos trabalhistas, getulistas e ao povo cni

, ,�eral que a sede do' PTB está instalada à Rua Deodoro n? 21, fundo' aparelho dígestívo. ,

.oando diàriamente das S às 12 horas é .das 14 às 17,30 horas. Contém vitamina B 12.
. Nas .íarmácías e droga-,A todos os companheiros solicitamos procurarem, em nossa sede <

rias. e, pelo Reembolso.
cédulas dos eminentes brasileiros:

, Caixa Postal, 3383 --:- RioDr. Getulio Vargas - Para 'Presidente da República
Dr. Nereu Ramos -Para S'enador da República
Eng, Velo Deeke - .Para Governador de Santa Catarina

� dos demais cargos eletivos DOS candidatos do PTB.

..

MAIOR ESTOQUE
Atlântida Rádio Cal. lda.

Rua Trejane, 31

DURANTE TODq DIA.

1105 VAf)["-JOS

so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONIBUS DO

, EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»
." t .

.

Eloríanópolie Itajaí -:- Joínvílle -:- Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina d-a
Rua Tenente Silveira

"
'

D ·.Ti L
(orrespOll ju ci j

-- (omerêial

METODO.
Moderno e Eftcianh

Confere
Olp!óma

DIREÇAOI
Amélia M Pigo�zi

Au lU General'OUien(C)urt, 48
(Esquina A!beréfue' Noturno) I

, ,
,

.

f

FIUZP LIMA & IR1ljIÃOS _;
Cons.' Mafra, 37
:Fl,orianópolis

................ : \
...

'

..... , ..

GU(;RRJ. '. I
t f' JSOlif1{f! i
I�� c;:VtJOS I

AS cofrlBAít
_ 3 modos

d�� .

HEUTRDUlnUDO os fielITos
ílB no�n

.

Ao entrar em contrcto

com Kolvno s, o' áci,!o'
da bocit.' causadores ,L·s
car ies, são im ed iatarueu te
IlCU lralizados.

. DESmUIH�n as SUWRílcS
Kolvnos dcstroi cerca d .

%o/� d�s bacterias da boca.
Este efeito dura horas!

'wliPam FERfElíAtmH
A deliciosa espuma de
Kolynos remove as pa rt i

cuias de alimentos, deixa
os dt nte s polidos e retur

da a Io'rrnaçê o dc mucina.

I

Melho,es'resultados são ob!idos
esccvcmdo .. se os dentes com

Kolynos, depois de cada refeição,

...................... 0·0 •••

VEI'lDE�SE
1 escrevaninha quasi nova com,

5 gavetas à Rua Anila Gaiíbaldí.
., ' ..

CASA MISCELANEA.' dilltri
buidora dOI ,Rêdiolll' R. C. A

,

ictor, Vãlvul&8 e;'Di�cOII
Rue Conselhe iro Metrll

0. .. • • .. .. .. .. .. .. .. � ' •••••

llIIfll\t",.. foelli:tdadelil p'i"...".\IIf:1S111 ... ,
to _. IC!IÍ riU.illh. %

Malll. I>.Ito eaqueçi&., �lll. s
:

..otlil.

"reMDU para (Í Mil "PfM:POLUO'
é IImll < taderaetá ,.8 CUDm
'lIuTuO PJlBDlAL.
.1»."'""u Q 0 .

1

Fundada em 1927

MODERNOS E POSSANTES AVIõES D�3 �

SE.GURi\NÇA .- CO�FORTO _:_ RAPIDEZ

SEGUND,;\S-FElRAf;l:
.

Elorianópclis - Curitiba - S. Paulo - Rio (baldeaç.ão em

S'üo Paulo).
'rERiçAS-FEIRAS:

. .Ftor ianópolis - Ourítiba - S. Paulo - Rio
.

. Fpolis. - Mafra - CuriLiba - Itararé - S. Paulo ,

,Fpol_is. - Joínvile _..,_ Mafra - União da Vitúrha '-

(ida e' volta.)
QUARTAS"FEIllAS:

Lajes

JTLorianópolis - Curitiba -r-r- S. Paulo - Rio.

QUIN'l'AS FEIR.AS:

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

,

Fpolis. -- Joinvile - Mafra - União da Vitória - Lajes
(ida . e, volta).

,

Flortanópolís - POrLO Alegre.
SEXTA-FEIRAS:

Floriauópolis - S. Paulo ---: Rio - "Vilória - Salvador

Florianópolis - M��'a - Curitíba --'-. Itararé - S. Paulo
SABADOS:

'.

, Florianópolis - Curitiba - S. Paulo, z;

Fpolis. - Joinvile - Mafra. - Un{ão' da Vitória - Lajes.
(ida e 'Volta)

Dmn::-wO:
Ftorianópolís Porto Alegrê.
Fpolis. - Maf'na - Curitiba - Itararé'- S. Paulo'
'ECONOMISE TEMPO E DINHEIRO- ENVIANDO SUAS--ÉN:

COMENDAS VIA "CRUuEIRQ DO SUL"
. PASSAGENS, CARGAS E ENGO:vJ:Ei\DAS:

• MACHADO & CIA. S.A. Comércio e' Agências
Flo:rianópolis - Rua

-

João Pinto 12 - telf. 1.500

Blumenau - Rua 15 de 'Novembro, 1326 - .Telef', 18

Hajai - ALVAHO LUZ - Rua Dr. Lauro iVIiiHe, 26 - telef, 2ft.
SUB-AGENTES _: em Laguna. Tubarão,_ Crí ciúma, Brusque,

Muitas vezes nos a'dmíramos ao ver certas pessoas idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e abôa disposição da mocidade. Elas prolongam
terias os prazeres da vida, que encaram co.n o otimismo e a bôa díspo
síçãó que lhes proporciona o seu fisico sadio. QUEr saber a razão delas
demonstrarem menos ... idade do que realmente tem? Fo:s bem, peste
aterr-ão a isto: a DEBILIOADE NERVOSA e o ENF'Ri\.QUECIMENTO
NEUHO-MUSCULAR provocam a }'ALTA DE M'EMúRrA, A PALIDEZ,
O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a índrspostção moral
e fisica (FRAQU"ZA SEXUAL, MENTAL e ORGÂNICA). Esses [óvens

"

acs 50 anos, r-heios de' vitalidade e disposíçãu conservam o seu organismo
usando FOSFOSOL, considerado pela classe médca corno um ótimo tônico
riervno, dada a sua fôrmula científica ser bastante concentrada em

fosfatos. de asrímüação imediata pelo corpo humano. Qs que não se

sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo
Usem, então, FOSFOSOL em elixir ou Injeções intrà-musculares e logo

� depois das primeiras colheradas ou tnjecões se sentirão outros: Anima +ost
Fúrt9S! D,spostos! Não encontrando F.�SF, SOL nas fál rnácía s e drogarias:
escrevam a» Lepositário. V. SANDOVAL JR. - Caixa Postal 1874 - Sj o Paulo

João Batista Bonnassis

[icará grato a todos aqueles

que, se dignarem, v,atar em seu -norne,

nas' eleiçÕes de 3 de Cutubro,

para deputado estadual.

.,---.,_, ----7"-�--

, f
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Cr$ -1.000,00, todas roxas, ao passo

..
A Caixa de Amortização, nas no-

1
q,_ue as de c-s 10.00 e Cr$ 50,00 se

vas encomendas de dinheiro'papel rão chocolate, o que dificu ltará :"

para substituir as notas em circula montagem corriqueira, isto é, a -mul

ção, tem tido a preocupação da, mu tipltcação
' de dinheiro que se, prat í-

1'''8 &JM 00111)180(1
dança de cores, por diferentes mo- ca em todo o país, transformando

U ri � Jj U LI fj
I
Ll tívos, inclusive, para dificultar a uma nota de o-s 50,00 e outra

.

de
" j \,

falsificação e,' sobretudo, as defrau Cr$ 10.00 em CrS 1.000,00 a que f]
Procura-se na Praia de Coquei- dações. Ainda agora, acabam de ser indentielade de cores possibilitou até

ros para alugar informações para encontradas' cédulas ele o-s 500 'e aqui.
Pírrientel. na Delegacia Secção
de Imposto de Renda.

Esqueceu a

«;amísola•. .;
.. COPE.'IRAGUE, 2G (1'.A.)
Um nw/�eq1/im W)(l11 fali pele estru

do çnde Sr? realizu o« l/IJU! Pl/SS(/'

gem c/le modelos. ontem a noite
.ncsiu cidade. � sorriruta p(lra a

oseistrnci« abrin o casaco ptu:« U·

preseniur nino camisa de noite,
que trazia por baixo. A assisicn
ciu. entusiasmada, eraueu-se a·

pluudindo frenett:comente.'
,0 uumequiin. ficou Iiçeiro.menee
',lJerl'l/1'bado. Semelhunl e eniusias
,mo nüo era b auit uo! entre a UH'

-sisténcio. de lIrna exposição comer-

cial.
O manequim olhou para si pró'

,ll1"io pára ver qual o niotiuo de
Semelhante entusiasmo pela SilO

"camisa dr' noite". Viu enião CjI(C
não trazia uenluuno "camis« de

noite", Hsquece'ra-�je de It cestir

·U(� ,qwllqller coisa no' gt�nf>J'O ...
Rapidam('nte. e!a. [ecluni o casaco

.:>C, corando, desatou n fugir.'
•••••• , ,I ••••

c FERIDAS,
.

REU lVfAT'H Iv C f,
PLACAS Síf'ILITlCAS

'

�;Elixjr de Nrgueira
';Madlcacdo ouxilí'H no t"ota na!!.\

da aifl1i.
• •• •••• •••• •••• •••• '!i Qt o �

;;?romnvido O Cei.
'Bento Ribeiro

RIO, ,26 (V. A.) - Em expedíen
-te assinado na pasta ela Aeronáuti

.ca, o presidente ela República pro'
.moveu a Brigadeiro elo AI' o coronel
.avíador Bento,Ribeiro Carneíro Mon

teiro,

\ '

ExposiVão dp, animais
PORTO ALEGRE, 26 (V. A.) -,

'Reina grande. interesse nos meios
"rurais ela P exposição Regional d�

Animais que será realizada no P1'0'
ximo dia 15 de outubrr.. no muo íc}

pio de Caçaoava,

CamlCIU, <:.7rú v�tbt, Pitame
,Meia, dll' melhorei, pelai, me:

'Dare, orecos .6 Dal CASAdM,i S
CELA NF':A - R.J aC. Mafra
..................... ':.

.

C·A S l\
Aluga-se uma, à Rua Major Costa

.,:n. 32.
Tratar no Banco Agr-ícola.

ESCRITORIO IMOBILlA.BIO Ao Lo
ALVES

Encarrega·se, medIante oom1sdo,
,compra e venda de 1m6vela.

'

Rua Deodoro 34:

SENHORITA!
, A ultima cr'eação' em ret ri

. garante é o Guaraná KNOl
EM GA.RRAFAS GRAND,8:

Preferindo-o J está
acompanhando'; a'1.moda

. Se rico quereis
-

ficar
.... De m-ido, tacil e elelZ',j

Fazei 'hoje uma inscrição
, Credito Mutuo Predis

.
,

:-��
F�n�' I
ru-Q., .

Uniformes

Além do seu cr z ço ecces sive] e do
seu cuidsdot o acebame r to, os

l/nif:rmes ÉFECÊ ofe e cem, com exclu·,
sivi r ede, estas ver tagens: seu teci-

do é garantido e de côr

abso"-tjm'ente firm,,: I .

/lVIUVA TUffY AMIN & FII.HOIIÀ venda em Me(.a""

Serão roxas as

de' Cr$ 500.00 e

novas cédulas
Cr$ 1.000,00

PREGUIÇA E, FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMAVAS!
ÍIOMENS SEM ENERGIA,

... Não é sua culpa!
É a fraqueza que Q deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos' sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para '0 trabalho,

VÀNADIOL
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue cn

f raquecido. É de gosto delíeíoso e pode ser usado em todas

as idades

Medida' para dificultar a falsificação e defraudações

VEHIR.SE. (OM· CONFORTO

-Colégio Estadual
Exames art.

Inscrição: de 10 a 10 de outubro,

E,Ewnes: a partir do dia 11.

Docnnienlos necgSscíl'ios:. 1 -Certidão de registro civil

comprovando Gel' idade mínima de 17 anos completos ou por com- -

pletar até 30 de junho seguinte: ,

2 - prova de quitação com o serviço militar e

3 � prova de ídcntidarle feita pela carteira de identidade 01\

por documento que, legalmente Ia substítua.

ÜUHl E ElUiAWCIA 1

PROCt,JRE A

ftlfaiataria. Mello
RUB fl'elippe Schmídt 4;�

Ff rminio Feijó e senhora participam aos parentes e pessoas' ami
gas o nasc imento de seu pr imogúní tn RICA:HDO ocorrido no dia 23
cio eorrenl'8 mês. =na Casa rle Saud'8 "São Sebastião,"

Ploriamípolis, 25 - IX - 50.
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6 o ESTADO--Quinta-feira 28 de Setembro. c1t! Hl!)O

.,

E (ALUNIADORE'S Comissão Diretora do P.l8.
,

.

A v I 'S (J
serle à Admi njsttaçâo Ceutral ; ,

J:dlhos da inveja ou do despeito,
h) - instalação do Curso de Ana-I tal como a serpento da fábula,
ção ele Serr-as. cujo alunos .têm

I
êh's hão de, afinal, envenenar-se

bolsas escolares fornecidas peJo' com a própi-ia p,e\,onlJ'a... Arisamos os nossos correliaionários trobtútiistas que ele-
L\P; i) - acõrdos CaIU o instituo

I·
mentos inescrnpulosos estão distribuindo cédulas de Getuli»Lo de, 'I'ccnología de São Paulo,
Vargas, impressos em papel côr-de-roso, »erde, 'I-�el'lnellt(l, etc,Paraná, Hio Grande do Sul. ,e do

J d T b Ih' Essas cédulas não devem ser ustulas 110 lJ1ei'to de 3 deXlin istér-io dei Trabalho, bem co' U·"iC" O rA a o I;;JI (J Q ouiuoro. poroue são nulas,
D10 com a Àssociação Brasileira

.

ÁTA N° 1 466 Somente cédulas em pap.el branco lJodem SeJ' usadas.
de -Normns Técnicas, para pesquí- ATA DOS TRABALHOS DA 106'

\
. Floriururpolis, 25 de setembro de 1950.

"as indispensaveis ao .desenvolvi- SESS.lO ORDINÁRIA DO ANO DE
. .

mente da economia madeireira;' 1950, DO TRIBUNAL REGIONAL DO . '
'.

.
'

TRABALHO DA 4a REGIÃO. �'�''-''-''''_'''''''''''''''''_-__••J''_""",-.""""""" - ••••"""_-_""".,_""" """,,,,,,

j) - promoção e realisação ,
da

1" '1" [' f
• ," " L ti _�.

Aos quinze dias do mês de setem
runet "t .ion ercnCla. a mo �., bro do ano de mil novecentos e cin

mer icarra de F'lorestas e Prndutos quenta, às 13,00 horas, i'ealizou-se
Florcstais ; k) - plantio de : ..... I a 106a 'sessão

.

ordinária do corrente
17.028.000 pinheiros, sob contró-. ano elo 'f,ribunal Regional do Traba

le direto da autarquia, para de-
I lho d� 4a Região, em sua sede à rU6

. _ ,

. Capitão Montanha. n. 27, sexto andar,
·term�naçao do� melhores e �1als; nesta' cidade de Pórt.o Alegi-e, R. G
eennonncos métodos de plantio e S., sob a Presidencta do Juiz Vice
trato cullural. .

.

I Presídentê, 'r». Jorge Surreaux, pre
Estas real izações, então. e mui·' sentes os Srs. Juizes: Dr. Djalrna

tas outras que seda fastidioso enu-] de Castilho Maya, Dr. Fernando Fer,

morur. não hcnef'iciam direta e! üand�s Pantoja, Dr .. Ruben Soares"
. . "

,I Sr. Alvaro Soares' Tel1es. Presentes,
ll:dlretamente o produtor e Yal�- ainda os Drs. Delrnar Vieira Diogo,
nzam e melhoram o '�prodlllo?' Procurador Regional e Marco Auro

-nhelros, aval lados em Cr$ .. ,... Logo, empregar dínhedro nelas lio Flores da 'Cunha. Procurador Ad
'::37.500.000,00. O patrímônio

"

<:1.']! não é "clel;pidar" o patrtmónio jnnto, comigo, Luiz Valandro So

'Instituto, por consequência, eleva do Instituto, '__ acresci elo, corno bri�h?,. Diretor da ,Secretaria. Antes
'Se' a cêrca ele Cr$ 100.000.00000. ,. c.e; 76000 00000

de lllICIar'se a sessao,. CaIU a presen
•.

' .' .

se ,lU, .en1 r" . ".' , e
ça ele todos os Juizes·àêst� TTibunaJ.

· V('�se, portanto, q:le longe de, � em virtude, mesmo, de tais inves-! e demais magistrados e funcionáriostilelapldar, como alelvosamente to] timel1tos. I for inaugui:ado na sala de sessões do
�ljlo, O dr. Virgilio Gualberto, no, Aos menos versados em normas I' mesmo Tnbunal, o retrato c10- redi'
três anos d,e sua administraçãQ, e. adminislrfatiyas das autarquias; 1 v�vo ·e sal'�.Çlso magistrado Dr. Fran
levou o patrimônio dei INp de per· cabe âqui um esclarecimento. O

CISCO de �!lles. Reis, faleci elo, preci
1l:0 d·e"Cr'$ 76.000.000,00! .

.' . -' .

. I samente ha dOIS anos passados, nes'
, Il1,Sht�tto _dO Pll1ho nao preclsa de'l ta Capitai. I.uicialmente, fez 11S0 da

xxx· ãulonzaçao do Cllefe elo, Poder palavra o Exmo. Sr. Dr. DilermaneloSc os salelos totais a favor (lo Executivo,.. para,. aplicar
. ?eus, 1'8"'-1 X�YieI.� Pô I' t_o, titular da Pl'eSidêllcl,·B..Instituto do Pinho importavam em cu,rsoS' Íln[l!IlC�1l.10S. Compeiw Ipn� :� TlIbu:lal_ que,. nUll1a longa

..
e bl I

Cr$ 23.904.GD3,80 no início de SU:l yaLivamen!te ,à Junta )E..�ec'utiva i al1t� O1açao, d.)sse das .qua�ldade8
gestão" recebeu também o dr. Vir· 1 I I moraIS, culturaIS e funCIonaIs dG

1
e a )Oral' program'as de trab�lho e

I
saudoso homenageado. Em seguida,gi io Gualberto o encargo ele cort- o1'çamenlos, e a-D seu rpreSld,cnte em nome dos seus colegas falou o-cluir o E'ntreposto de Jaauaré, rlo' '" l' 'j I

� exeCLlLLl' os. E O que 'preeeILua o Jtjiz, Dr· Djalma de Castilho Maya.,<qual sómente a quiólta parte das O. ad. 10, itens "c" e "d"; e arL 13, I (jue neste Tribunal, sempre fôrCl
'bras estava concluida, isto sem itens "g" e' "h" 'do ,decretO-lei substituido. pera iuesquecível e dig
contar a obrigação de instâlar �j 4 81" d 8 '., t 'b' d 19" 9 I

no .Juiz Francisco de Salles Reis
. �" 8 (1.. 1 ou U 10 e I�. Disconeu de 'lllll)roviso o Dr. Cast'l';Vila Operária de São Paulo e tr�:\ .,

. Tam\brm' nã.o é necessario o re-' lho Maya, fazendo uma evocação deflovas' estações
.

flor,estais, e levaT I
g'isto de contratos ell3 opera\,ões espírito do homeuageado a fim de:a efeito as novas instalações pre no Trihunal ele. Contas, uma vez que bem viva e profunda, aind'ã ·fos·

vistas para a Estação Floicstal dp que n50 há qualquer dispositi'\Tó se· sentida .:a �rande saudade' e lj,

Itangá. Como as obras do Entre leo'a1. sôbre o assunto. Ao 'rribu.
� gr�nde adnllraçao que todos nest.:·

j)osto de Jaguaré montaram, En
. o., '

j Tnbunal sentIram e sentem o desa
n.aI de. Contas, como lhe cumpre" parecimento da vida obJ'etiv:a do 1)]'e.administração atual, em Cr$..... I l I

19.055.060,50, e as das referidns
1]1'\la1'1a\'e 18 inou, ,ual mlente ,en!ca-I sado e ilustre colega e magistrad'!
minha o dr. Yirgiliô Gualberto as (}ue foi o br. Francisco de Salle:;estações em Cr$ 4.177.833,10, vê· conlas da Presidência do' InStilu-11 Reis. Passou em seg�.lida a .falar eill

'Se que os recursos financeiros e·
to, que são apreciadas m�nuciosa., nome. da r�presen�açao- classIs.ta e da

xis tentes, apenas eram' bastantes mellle, pela :JLlnta Deliberativa, _! Procmadona RegIOnal, O' JUIZ Dr.
'Para cobrir as despesas dOCOl�rel1. -

.,. . .. ,. . i Ruben Soares que em sentidas � Assinalando a. passagem de seu horas, tríduo de novenas em· prepa;-
'tes' de empreendimentos já pro.

CGm asslst.encla do MlIllsteno elo

I
eloqüentes palavras solida�zou'se cinquenten;írio que .ocon'erã no' dia

" TI·alJalho. ,com esta merecida e expressiva' ho 1.') de outubro,. a Irmandade do D,ivin'J-,gramallos, .cuja �')ntimüda:1e de c' '

Os dinheiros do Instituto, por I menagem. E�n nome dos._President.el Espüito Santo 'e Sant.íssima Trin':xecuçã.o, entr,etanto, como é 'ló.;:ü 1 J t d t 4aRI'
,

- ., -conseguinte, são l'igorosamente I
(/ e, un as, es a .�eg.lao, em � IS ds,cle fará realizar importantes festÇts

'CQ 'e indiscutivel deveria ser manti.
con,Lrol1ados em sua aplica.;:ão, e

cU! so vazado ele bela tal ma e estIlo" religiosas no sub·distrito ela Trinda'
da.

" .,.. .

.

·f. t IllSOU ela palavra o Dr. Jósé Pinós, d8 para as quais reina intensa expe
É mistér realçar esta circl.ln�.

pOl' (I lias..entHla(].es ,dI eren es,

-,
analizando a atuação desenvolvida 113 etativã n9s meios católicos desta ca·

itância; ° Institut\) Naciàual do Pi
a Junla Deliberaliya e o TrilJLl- Justiça do Trabalho durante todo 'I pitaI. �

1 'na] ele Contas. . longo ,tempo em que exerceu as sua� Ao mesmo tempo que' publicamos'11]0 llão .. dirigielo arbitrál'ialllenlc
A a�5(l administraliva do dr. [1lnções de Juiz o ilustre e saudosc' D programa coi11emorativo de tãO' gra·;por seu presidente. Dispõe de U1l1

Yirgilio Gualberto _ 11m calari-j Dr. FranCi�co. de .Salles Reis
..

Dis ta efeméride, agradecemos a gentile�','ntã'o Sll')erior, - a su·� Jllnt',l n.� o 1 b 1 d 1 d O L 1 I S E t�. n V-C
nense ilustre, CjU0, pelo bri1110 de. C .. lTe�l, am(�, so 1'e as qua I a: e:, za, o sr. smar aurin( o c a ilva, ogos, e c .

.

libenitiva, composta de deleg:-t!as
'

FloraIS elo e;xtmto quer na sua "Iela [ligno Proveelor ela Irmanelade, qUE A's 17 horas, bênção solene com ü

!da classe e' delegados dos gOVf'l;]10, sua inN'IigC'ncia c por cua ca1)'a· privada ele exemplar chefe de fam[ nos obsequiOU com um atencioso C011 8S. Sacramento e "TE DEUM·'.
:::.. S- P I P

, cidadc de tra]Jalho . e realizac50 lia como na vida púplica, onele n0 vite para assistirmos a' s festas. Al)rilhanta1"á as festividades� um"le ao au 0, araná, Santa Cata. -

::li íngill a um alto po�to na e" fera seio ela sociedade e entl;e seus' cole, PROGRAMA bem instalado
-

serviço de altos falaa:t:ina ,e Hio Ganele 00 Sul, - atlue. .

1
' .

b 1
..

I.

feeleral - tC'm sido realçada ]10r gas e amIgos, c enotou, sempre, ::).f Dias ·28c29·30· ele setembro, às 19,30 tes e uma ane a mUSIca.les, enl núnlcro� de 4, eleito; lJeL1S
t 1 í 111e e�.amI'nal'all1 r!lajs excelsas virtudes d� coração c .----.. ---------...,..------------t· 1..JdI. OlOS quan os .' c

F
'cn le allcs e casse;, e êstes, cm i espir'ito. Finalmente em nome do> A·

t:gllal nl1l11erO, nomcados pelos re�'
as aLi"irlades.

Aelvogados que militam nos auditó orça co n JUn a,·

t' I Autoridades ineontesles Lêm I:C- rio�. desta Justiça, fez uso ela pala ,..,pec IVOS gOY8tl1acores estaduais. A •

NOVA YORK, 27 (U. P.) - V'conllerido o valor ela a.lllação que na o Dr. João CamI)OS Duhá, s:J1iJunta Deliberativa traça a poliU. Conselho elas doze Nações signata-
,.

1 ele desenYlÍI"e 11 frente ela aula!'- clarizalldo-se com a homenagem 01':1
l"·as do Pacto do Atlantico C011COI'-<ca cconoimca (a autarquia, e dr,

.

I 'b
_ quia lllacleh'cira ll\acional. O en- prestada e relembrando a cDndutà cl�u ontem' tI noite, em estabelecer.:eH C so re o programa de trablc!llw, b '0 I" do ma2'istra,clo ínte2ro e iml)3rcial �I e· 'o 'H'l0'1' ('I'"a] A '\u r"Vll1 �

'J �

[1e11t1"0 do mais 'breve prazo-possjVel.<e voln, o orçamento ,elaborado 1,W.
;g',en 1 II 'I' "lê .,,' ,\ ,

"

que fôra neste Tribunal o sa�1CIQl:5'j
l '1 (' 1 'j .

A DIa "es l1ma fÔJ'c:a conjun ta para defench-r-:lo ])rcs·idc'nte. ,

-. nSllc OI' ,('ra (e ",guas e J' I
-

Juiz Francisco '{ll;! Salles Reis, fázen -

a Europa da agressão comunista.
j\1(>111 cll' cOlieluir Wllas as 0]Il'a5 tas, das Colônias Francesas, 110r do·se. como se fez, credo}' da JIlai�

Todavia, resolveu adiar, para me-

'.co l( l' 'I'
.

I
- exemplo, cm artigo l�llblicado ila sincera e respeitosa estima dos arl

1110): est"I,lo,'o ass'llltÇl I'efer'el'te �.'. li 'c:a( as ·nas al lllllll:-; rla�()es an ,- , '.o.

J
. ' "He\'ue du Bos" aprecia clemora- \'cgados 'em nome dos quais agora [)<11'ticipaçi'iO da AlEi'manha Ocidencr'l:Wl'('S· e elC' :)1 el1del' '11 majo!'ê!c:1íll eRfel'llaVa esta justa solidariedade

j
'.

.

c1amcntc o ll'abalho realizado por tal.(e YC'I1ClmeIlto�. cio j'lll1ciL)nali�lll(\ Associaram'se a todas as homena·
del('nllinada !lor lei génti, e sem

êle, concluindo com estas pala'
g'ens, os funcionários dêste 'l'I'ibUUlOi,l

'Tas: "O futuro ela Iloresla elo I T t 1 C 1'-{llle 'lll'nllUm IHllllen.lo de 'laxas
' e os c a "un a c e onci laça0 e JuJ

. Bl'asil sulino depende de SIl[tS gamento (te Florianópolis, repl'eseu'j1rc{pOl'clOllado, o dr. Víl'giJlÍú. .' _ "

.(;ualberto ex,ccutou os seguihl cs;· reahzacoes. tados, êstes, pelo Diretor da SeCl'e
.

) :\ImiifeslaQ.ões elessa natureza, taria. Do que neste ato, foi realiza'
n - montagem e inslal:acão ele

1 1 "lnsln r in- dú, dete1'niiuou o EXl11o. Pl'eside;ür
um Laboratório para Aná1iscs de emanar as e e pessoa 1 ' • '"

.

1
.
àéste Tribunal que,' por cópia, fos

"J J
. S'1�,-11.l,ila, ])asl;, como um JLl ga- s t'd 'I 1 1.:1 a( eira Com,pensada; b) _ r.ans.

_, .

. 1 () reme I a a sumu a cas 10mena·

li'u\:i'iCl . dr lI111a F:�lJrj('a I Pilollo mento que se c�'nlrapõe Íts afiro gens prestadas ao saudoso Juiz Fran·

(' 1
. mal i "as caluniosas· dos que sem- cisco de Salles Reis,' à sua Exmallqra ,QDl])f\nSa( ilS; .-;) -- iú"tala·

pre esti'io dis]Jo_slos a Ilrnrgril' Of; tmuília e ,ao D.D .. Suplente en1 exer·ção <los Entrrpostos elr ,'\raqll'al'Í, cício da Junta. de Conciliação e ju]1l01llf-'IlS pnbllco.s que lrabalhanl''Ü1l� ·nosso. Estado, -e de P'lrio .\1(" g'amento de Flcl'ianópolis.11f1m4adn 'imas illC'anj:-;Hyelmentc '

,l;1'e, no lho Grallf].e dn ,!-Illl; cl) _ I .' Pôrto Alegre, 15 ele setembro d('
:::Ol1stJ'llÇ'1íO elo .parque de Madeira::l [lf'la grandfza .la Patria. 1%0.

em Paran<l:guá; e) _ imlalar.no (Ass) JORGE SURRmAUX
·

I
�

, Vice-PresIdente. ..

Itio r.l1rso (e Classificarão' e j[e :\C11I os inlrig'nnles, nem os ca-
'

.' � (Ass) ,LUIZ V.A�ANDRO SOBRINHOdiCãll de Macieiras; I) - ilql1isi luniadol'('S hão de 11re\'alrcer pa.. Diretor da Secl,·etaria. '. Ição ele mais uma Esta(:ão Flnrrs' ra rlimilllr' ou l1l{'smo ale'nuar, o
tal: g) - flqllisiçiio eh' outro po "alo!" dc h01110n5 do ','ullo do Vir- TINTAS r,ARA tMP�ES.sÁn. I.Extrato qe Frutas Vitamina ç f qualidade!
yilllelito !lO- edifício que sen-,e de gUio Gualberto. C O 1 r ú [ti A' � ./ I Hidratos de Carbono etc' !qL!iIII!&_IlI.lIIaeem�'==!!l!eeegp.l!l!ISiil!1II'l!i9!lI!l!i!lll!!liI!II-IIiIlI-

Novos e aflHivos t�legram'as de aesse
dista,s mineiros ao Ministro da . Justica

,

cuja sí l.uaçâ« imparcial motivou o

sossêgo da população e desagradou
o aos elementos udrnisjas. os quais

ministro da 'Justiça recebeu o se· vinham, ele há muito, llc'::irespei-

providências de Vossa ExcelêllGia,
pois [) ambiente neste ll1uuicipio
é de insegurança.:Há elias chegou

. a esta cidade um Delegaclo }Iilit'ar
,
e·ões.

_ .

.,..

INTRICiANTES
i;';o 'curto período e com tão ex,

cus sos recursos, pois a :< ece ita é

da ordem elos 25 milhões de cru

zeiros, dos. quais 6 mi lhõus consti

lUCIl1 receita ,�:e taxas de classifi.:'

cação e medição, totalmente des

pendidas com ti execução dos pró'
IJTios serviços.

No' fim do exercício de 1946 o

Instituto do Pinho dispunha de

'Cr$ 22.013.�70,90 em bancos, a prn-
20 fixo, ,e seu patrornônlo, inclusi,
vc êsse numerário era d é Cr$ ....
40.336.185,30, não computando, DO'

r-m, o valor de cêrca de 8.733.000
,ipinheiros existentes nas estações
'!florestais da autarquia, que na é·

:poca IUJeveriam ser contabilizados
1{}or Cr$ 5.80.0..0.0.0,00. Descontados
-os recursos depositados cm bancos,
'0 uatromônio era de, aproximada.
mente, Cr$ 24.000.0.00,00. Em 31 rb'
rle-zembro de 1949 êsse mesmo .pa.
qrimonio ascendia a Cr$ .

154.672,.527,60\ n�D computando,
'também o �·alor 'de '16.673,000 pi.

�O.:i·AS PH.ISõES DE PES
SEDISTAS

RIO, 27 (V.A.) - De Mutum

gtriul e telegrama:
"Acabo de i-eceber notícias

cidade ele Mulum. revelando

lanrlo as posturas municipais e a

da meaçando os elementos pessedis
os distas. Por ocasião elo comício, p.e-

la chegada do Dr. Juscelino. um

candidato a vereador pela UDN,
cercou. impedindo o trânsito, ele
mentos pessedistas da zona ele' _-\.

gua Limpa que vinham hornena

gear o candidato elo PSD. i'íume

rasos alentados à libE'rdade têm
si.do l)1'aticados. Tendo o Delega
elo 'Militar dechu'ado a p1'oce1' u

elenista local que eslava� em Mira-

dOllro .para a,ssegurar ampla liber

daçle nas eleiçõ('s êste lhe declarou
que' ei'ta"3m r('�olvido$ a .ganhar
D nleito ele gualcÍner maneira, na

qLl� foi energicamente l'E'p'elida
pelo brioso militar. Diante da a

tllaç50 impa.rcial do Deleg'ado, os

elempntos udeni�Las declararam

que iriam retirá-lo, dentro ele pau:,

CDS dias, o que, ele fato, eonsegui-

graves acont ecímentos alí provo
cados pela União Democrátlca Na
cional, que culminaram com â

. prisão do Dr. Artur Entrópio.
Presidente' elo ParLido Sócial De·
mocrá !.ieo. ,S6' o go"ê1'l1o fed,eral

poderá 'pro,porcionar garmllias
neste momento.. AJiántam as 'no'

tícia,s que se a�ham pr,�so 40 peso
seclistas. Saudações. Pio Canedo.'

I:\f�EGT.'::RA.:\'ÇA TAMBÉM EM

MJHADOURO
Tambrm no municipio de Mi-

radouro os uelenistas estão perlur'
baI1do. a órclem. Assim- se dil'igiu
ao 111 inistro da Justiç"a o prefeita
To,sé A.lcino Bicall1o:
"No intuito de fazpr prevalecer

a liberdade "do pleito de 3 de ou·

tubro, \'Cuho solicitar urgenLes
ra'111 ioga' após a passagem por es·

ta' -cidade do ,candidalo OabrieI
Passos: Atenciosamente sauda-

Ginquent�nárío' da Irmanddde �o Divino
Espi'rito Santo' e, SS. Trindade

Imponentes festividades as.sinàlarão o 'auspicio80 aconte
cimento na vida religiosa catàrinense

,

, 05'(JJIlJ4.CCP �.
P .- LIMÃO

lO ABACAXI
• LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOeSA

((Jr/tio com 12envelopes
de 5 frufDJ dderenfesc'!.q, 16,09
REEMBOLSO '7PÓST.AL
PARÁ TODO:' RAIZ'.

Pr-o'dulos. 5Iic':'FRUTI'

..., CAIXA PDsrÀf;i 1008 :

< >:Cl!R:!.�/BA - PA,RÁNA' <

ração.
� Dia 10 de outubro, às 7,30 horas.
missa com comunhão 'geral para a Ir'

mandade e outras associações' reli:
giosas.
As 10 horãs lVlíssa 'Solene,
Ás 1) horas, (batismo do novo s�

no; recentemente adquirido.
Continuando, com leilões. jogos.

!t8rmes'ses, churra.sco, 'bar, queima da

Lendas de Todo
o Mundo

Es.cule. hoje - e tôdas às

quinla·feira, às 21 15 horas o

sugc;:;ti vo program; LENDi\S
DE TODO O MUNDO, com a '

pal'licipação do novo elenco

'rádio-teatral da RádiQ Gna:::n-

já.
Uma oferta da LOJA REN�

NBR _ A Casa dos artigos ,te'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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João Bstlste BonnesslsCúri·a Metropolitana
Eleiçoes . para Vice�Presidente

(o(eira dos Pés
Combalida no�1.o Dia
Seus pés coçam, doem e ardem

.anto a ponto de quasi enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denomina
ções, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura,' "Dhoby" Co
cetra, V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão 'depois de elírní
<nar o germe causado.". Uma nova'
descoberta, chamada N i x o d e r m
faz parar a coceira f in 7 minutos;
combate os germens em 24 horas e
torna a pele Iísa, macia e limpa
em 3 dias. N;xooierm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afeccões cutâ
neas, espinhas, acne, ií"ieiras e
impingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixode,m, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

U: ....oder--
rantia é a

A".... •.. sua maior

'.r. as AllCçiias CUfaOeaS proteçao,

Estando o nome do sr. dr. Café Filho na chapa para

Vice-Presidente da República ; e sendo sobejamente co

nhecidas as suas idéias contrárias ás da grande maioria

do povo brasileiro, sob ° ponto de vista religioso: no in

tuito de conciliar as aspirações dos varios programas

partidários; sugeríamos que, em vea de uma unica ceduls

para Presidente e Vice-Presidente, usassem os eleitores

duas: uma para Presidente, outra para Vice-Presidente,
este que garantisse, pelo seu passado,' o cumprimento das

suas aspirações catolicas.

Florianópolis, 22 de setembro de 1950.

asso P. Quinto Davi Baldessar

respondendo pelo. expediente .

. Bom binóculo
Grande visão

ELEITOR. o SUFR.í.GIO·]� UNIVERSAL; O VOTO OBRIGATó'
RIO, DIRETO E SECRETO. Para o eleitor inscrito que deixar ele

votar ,se111 causa jusí
í

ticudu o Código Eleitoral (art. 175, n.? 2) pres
creve a multa de Cr$ 100 ..00 a Cr$ 1.000,00.

PARTIDO TRftBAlHISTA BRASILEIRO
AO FLEITORADO

,A Comissão Diretora do' P.T.B., único Ó?'gão autorizado
a inierimetar o pensamento do Partido face às próximas elei

ções, chama a atenção dos trabalhistas para a contusão que
certos elementos, 1)01' interesses pessoais, estão Qentando es

tabelecer no nosso eleitorado,
Trndüzindo a orientação do Diretôrio Nacional do P.T.B.

e obediente à palavra de ordem do nosso, Chefe, senado!'

GettilÍlio Vargas, lJl'oferida no comicio realizado nles[a Capital,
a ·/9 do corrente, devemos, os petebistas catorinenses, Sllfrag,ar

Getúlio Vargas - )JaI'Çl Presidente da República;
Neréu. Ramos - para Senado)';
Udo Deeke - para Governador.

Para a Câmara Federal, Assembléia Legislativa le Ca-
lWl'I'OS ele Yereadires, os traboltiistos deverão valor 'em de
menios do P.T.B., sendo -UV1'e a

. escolha entre os condidatos
do Partido.

Para df.putado estadual p�lo PSD

Crédito Mulúo PredialVisão maior e m:1Í9 perfeita
que a de um bom binóculc

alcança quem tem sólida
íns trução,

Bani livros, sabre rodes o'

assuntos: .

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florian6 JóHS

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo I ealízados.

En tretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi
quem em dia.

Floriaruipolis, 23 de setembro ele -1950

(as) Otacilio Nascimento - Púesidente

�IOACIR BENVENUTTI E OLGA CARDOSO BENVENUTI partido
pam, com prazer.·o nascimento de sua 'filhinha MARISA ocorrido a

18 do corrente, na Maternidade Carlos Correa.

•••••••�•••••••O•••••••••�'•••D••••••••••••••••••••••

I. MOREIRA &; CIA.
CONCESSIONÁRIOS

Sindicato dos Emo egados em
Estabelecimentos Bancarias do

Estado de Santa Catarina
E d i t a I

DR..

A. DAMASCENO DA suvA
ADVOGADO

AÇOES CIVEIS E COMERCIAIS

Praça lá de Novembro, 22 - Z· • .ft4..
Faço saber aos que o presente virem Ou dele tiverem conhecí

mento que no dia 16' de outubro de 1950 serão realizadas nes te Sin
dicato as eleições para a sua Diretoria e Membros do- Conselho Fiscal.
ficando aberto o prazo de 30 dias, que correrá a 'partir da primeira
publicação dêste e terminará no dia iOde outubro próximo. para o

registro das chapas na Secretaria de acôrdo com o disposto no art.
4P das "Instruções" aprovadas na Portaria Ministerial nO 29 de 29
de marco de 1950.

.."

Os requerimentos para o registro das. chapas deverão ser apre
sentados na Secretaria em, tiês vias, assinados por todos os candi
datos, pessoalmente, não sendo 'permitida, .para t�l fim, a outorga de

procuração, devendo conter os requisitos previstos no art. 6° das
"Instruções" e' ser instruidos com as provas exigidas no art. 530 da
Consolídação das Leis do Trabalho.

Florianópolis, 1° de setembro de 1950
Nerêu Vieira de Andrade - Presidente em exercício

'i
:J

:�
....................................................,

(Edifício Pérola)
ri

F9nell: 1_324 e 1.188
••. r-eune soro ... -acabamento ..

solidez ... no piano perf'eito '

, \
Além dê vários mo-Jêlos pai a

pronta entrega ... este m iravi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

Florianópolis - Santa Catarina

Colégio Catarinense
Suhwartzmann

REPRESENTANTE

ESTUDO DI) 'EXTERNATO
Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus aluo

nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex
ternos. O estudo será assistido .por um professor padre.

Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10.
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo.O número de vagas reduzido convem, fa

zer logo a matrícula na Secretária.
Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cs. 134 - Tel; KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis
�

PARAN4 '-
CURITIBA

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

Atlântida f·J
j Rádios

CURTASONDAS LONGAS E
Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

LONGO PRAZO

O sucesso da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para durar mais

VENDAS A VISTA E

Atlântida
Grande . alcance Otima seletividade

Electro���

A

Am plifícado-res

Catarinense limitada
Rádios Transmlsso_res

Atlântida Rádio
Telefone n. 1459Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, D. 31

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com UOO OEEKE no Govêrno do Estado, inspirado na sã democraéi3. continuaremu,
tomo até hoje, vivendo dias prósperos e felize$. Sua conlprovada experiência admi ... ,
nistrativa há-de,' com realizações práticas e humanas, trazer crescente grand.eza à.,
nossa' terra,. contribuindo para isso a atitude altiva do ,eleitorado catarinense que�,

'he dará a VITORIA, assim' maiúscula, nas urnas, daqui a ,cinco di.as.

,
,

�antana do
sangrenta

�

Livremente teatro
reação comunista

Intrigantes e caluniadores
Através de um órgãm da impre n-

xxx_
A principal acusação que se ar-

As eleições

Bonecos verdes
das

Responderam a bala a uma intimação policial os marxistas quando tentavam pintar
frases de propaganda na pavimentação da rua. - � mortos. - Disparados
.

mais de 30 tiros. - Prísôes.
RIVERA, Uruguai 27 (V. A.) - A PORTO ALEGRE, 27 (V.A.) - No F'icararn feridos. ainda, os pol ícíats>

Agência Nacional Uruguaia de Infor tíroteío de Santana elo Livramento Miguel Zàcarras, de?e-g,ãdo Arío Cas-
-rnações auuucíou que, à noite ele M. foram mortos os comurustas Alad ín tilhos e sub-delegado Vidal Vietra..
verírícou-se um tiroteio entre .as au Gonçalves, Aiisttdes Correia, Ari inspetor Edson Cunha, escrivão. e v

toridades policiais da cidade dI' Culmau e Abd ias Rocha. Tres outros soldado Caetano Trindade.
Sant'Ana elo Livramento; no Brasil, fE-ridos fugiram f)ara Rivera, sendo ,As tropas do Exército ocuparam Os:"

e elementos comunistas, tenelo havido presos pelas autoridades uruguaias pontos estratégicos dà'" cidade.
em consequência 4 mortos e váríos ........-.r_ _

- -. __ -.-.y_ �......,._..._..

feridos. O fato ocorreu diante da

sa carioca, o "Correio da Manhã",
e iluqueundo a boa fé do jornalis
ta, o sr. António Van Erven ,.I e

Melo Barreto divulgou informações
capciosas sôbre pretensas írregula,
ridades na administração' 'do 111,.,ti,

tuto Nacional do Pinho. de que j'

presidente o dr. Virgilio Guulber
to. Um jornal de Florianópolis, ú

vido de sensacionalismo, e sempre

pronto a ferir amigos do sr. Ne.

reu HaJí1OS, veiculou lais informa

çõcs, ampliand'q-as e deturpanôo
as tanto quanto' pôde. As aleivosias

do sr. Melo Barreto não escapou
nem o Presidente da Hepúhlica,
que estaria retendo, sem solução,
um relatório que 'lhe teria sido

dirigido com denúncias acerca d:l

direção da autarquia, - relatório
do próprio sr. Melo' Barreto, mau

dado arquivar por, inconsistente,
em 30 de julho, O despacho está

publicado no Diário Oficial de :.1
de agosto, página 11.288. E con

vém fricar que êsse relatório é :l
início de sua gestão e mais -a reu·

'

base de tôdas as informaçõés da de tres anos, sem que daí ad

prestadas pelo caluniador.. .
viess<: qualqucr benefício aos pro'

Mas convém dizer porque o sr.' dlltOl'es: Tal acusação - diga-:;'"
António Van Ervén dcMelo Barreto de passagem - entra em co"nflíl'a

l}asSOU a destratar o dr. Virgilio
com os próprios dados fornecidos

Gllalberto: porque 'este não lhe a pelo s:. Melo Barreto ao "Correio'

ceitou uma proposta para "oro'ani_ I da Manhã", por isso que êle, Bar.
zar", no' Instituto Nacional do'" Pi- reto, ,enumera várias obras reali·

nho o serviço de "Tecnicologia'
zadas na administração do dr..

(sic) de madeiras, para O. qual nã0, VirgíJio Gualberto, a saber � Entre.

possui nem capacidade profissio. posto de Pôrto Alegre ...

nal, nem idoneidade
_ moral. Av Ora, se o numerário foi aplicado

tempo em que Melo Barreto er:)
cm obras úteis, que aumentam n

contratado do INP, positivaram·s'.!
ativo e, portanto, o patrimônio da

contra €-le, no Rio Grande do, Sul, entidade, foi bem investido e mia,

vários casos de -dolo, como, por e.
llOuve delapidaçã'o alguma.

xemplo, o fonecimento de amostras Um golpe de vista sôbrc o tra

de madeira de uma mesma peça
balho realizado pela direção rio"

como. se fossem de peças difereu_ [NP na periodo 1947 a 1950, de.

les, e de r,egiões difereIÍtes. monstrará o contrário; que é di�_
no de admiração o que se fez em'

Continua na ea. pagina

de 3 de outubro custar-ã'o
quinze milhões de cruzeiros

IUO, 27 (V. A.) - Na proxima túça feira, 3 de Gutubro deverãô'
conOOl'rer ás ur,nas 14 partidos cam o lotaI de H milllões de eleilores.'
custando o pleito a naç50 15 milhões de cruzeiros. na c'ercll de 50.060
candidato,s para cerca de 25.000 vagas ,eléLivas. Centenas de milhares
de urnas ele aço lona, folhas de impugnação, e envelop,els, num total de'
milhares' de tonelad,as, foram enviados p'ara todo o territol'io nac'ioual ...
O pleito mobilIzará na primeira insfancia cerca de 1.500 Juizes 1.60()"'
escriyões, 5.000 auxiliares de escrito'rio e na segunda inslancia vinLe'
e dois -lrihun·ais. onde tém a mais 1.500 servidores. O pleito será apu-'
rudo no Distrito' Federal em 15 dias e em g'eral em 70' dias.

o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de ·carbono.

fLORIAWOPOllS - � 8 de �etewbro 'de 195()

Saudando Nerêu Ramos
movida a' desobstrução e Iimpesa de todos os ribeirões no interior.

ganhando-se om isto grandes extensões de terras férf.eis.
Merecerá, aínda, a melhor atenção da parte do excutivo municio

pal. a melhoria dos serviços de iluminação pública', que necessitam
de refórma para melhor. (Iutrosslm, facilitarei pOL' tõdas as Iormas
permectvcis a ilnstaJa.('50 de letreiros luminosos', ',en�penhal1ldo-me.
para tanto, junto aos estabelecirnen+os comerciais e industriais afim
(,I e, por- esta f'órma, darmos a nossa cidade, um Ible'lo aspecto noturno,
a exemplo de Curitiba, São Paulo e outros grandes centros.

Mandarei cousu-uir jardins, c praças ajardinadas .ern todos os lu

gares a,pro-pr)aclos, para recreio de nossa gente. não sómente na cida

de cumo também nos destritos.

Praça Livramento, na ocasião em que
um grupo de comunistas tentava p ín

tal' frases de propaganda comunista
na pavimentação "da rua.

Os policiaiS advertiram aoã Inte
grautes do grupo vermelho que não
lhes era permitido lazer tal propu

ganrla em praça pública, porquanto u

partido comunista se acha fora da
lei. O grupo comunista, ,entretanto,
-reagíu e seus Integrantes, sacando
das armas que possuíam, pasaram a

alvejar os pcl icia.is. Estes responde
rarn ao fogo, travando-se violento
conflito durante O qual foram dispa'
rados mais de 30 tiros.
Restabeleõtda a calma. com a in'

tervenção de varíàs pessoas presen
tes, comprovou-se que' havia quatro
mortos e diversos feridos.
Os mortos eram o cidadão brasílei

1'0 Alarlino Rosales, candidato a depu
tado federal; Ataide Correia, Harri
Kulman. propr letár ío de um restau
rante na cidade uruguaiana de Ríve

ra, e outra pessca, até agora identifi·
cada' pelo sobrenome de Ferraz. En
tre os feridos figuram Hélio Santann

,� Alves e Santos Rodrigues, além de
todos os membros da caravana poli
cial.
A policia uruguaia deteve, em Ri,

vera Nestor Magalhães, Francisco
Cabeda, Hélio Pôrto e Luiz A. Coim
bra, todos de filiação comunista, se

gundo as autoridades brasileiras.
As autoridades reforçaram a linha

fronteiriça COlll destacamentos de cã'

valaria, estacionados ém Rivera.

será ainda uma preocupação constants de meu

seja eleito, a íntensíf'icação dos serviços de calçamento
tendendo-o por 'lodo o perímetro urbano.

- Cabeçudas, 'encantador balneário. nossa sala de visitas, merece

rá, a minha particular atenção. Promoverei obras de nrhanismo na

quele adorável recanto, tornando-o, assim, cada vez melhor e mais a

pnazfvel., digno da nossa cidade e elas pessoas que a distinguem com

sua preferência.

'governo, caso

da cidade, es-

A Alameda ·"Erneslo Schneider" e a rua, "Eredeiico Selva", "ias

de acesso á praia de Oalieçudas serão melhoradas e arborizadas; dar

se-á as mesmas cunho ar Lístico favorecendo 'assim a natureza que 110S

foi tão pródiga, porque, corno sabeis, são de imensa beleza. positiva
mente empolgante os aspéctos que se descortinam ao fazerm�s aque

le Itrajéto.
As nossas belas praias de Piçarr-as e Armação Lerão também

assistência rle .meu governo.
Na parte da assistência social, os itajaienses encontrarão em

mim o amigo de todas as horas, aquele que, seguindo lOS principios da,
sua santa religião, a qual professa por convicção e não para efeitns

polrticos, fará tudo ao seu alcance para que as beneméritas' damas.

senhoritas, e ca\":all1eiros. qqc com carinho e coragcm emi)enhal1l�se
em minorar os sofrim,entos dos menos favorecidos pela sorte em nossa

terra, lenham o amparo do guvêrno, municipal na medida e poss�bi,
lidades do erário público.

Permitam-me, enh'etanlo" que des'va,que, esta obra silenciosa. mo'

numental. '8 sôbre tndo hllmana que é o "Asilo DOm BOSCO". Fruto
do esforço hercúleo, e ,contínuo de' criaturas abnegadas, con terrâneos

nossos, merecerá,' senhores, eu o afirmo. em sã conciência, a assistên·

cia carinhosa e incondicional do meu govêrno, caso mereça as prefe
rências do çleitorado; porque além ela mag'nHu([.e da olbra, a sua aI·

- ta finalidade toca 'ao meu coração crnsível ·a lüdos os mov.i111entos
de fundo' eminentemente cristão, humano e s'ociaI. como so,o ser o A·!
sHo Dom Bo'sco. A seu esmerado acabamento, instalação e manuten'

ção, dedicarei, como disSle, a me111,or bàa vonbade, auXilianc1o-o den·
t.ru d,as 'possibilidades economicas do municipio e ainda iÍlteressan'

�o-l1le junto. aos. govêrnos do Estado e da Nação para completo exito I Salazar cooleren-
Gesse empre,endlmle.nto. "

•

F
-

.

Ainda neste importante setor d,e atividade, será minha preocllpaçfto,' CIOU com ranco
que se leve a efeito a COl1struçã'O da maternidade de Itajaí, para cujo LA CORUNA, Espanha; 27 (U,P,)
objetivo, o digno sr. Prefeito Municipal já doou terreno" tomand,o outra:\ - O primeiro ministro de Portugal
provid'ências, e no qual esLão �ambém empenhadas ilustres damas. S1'. Oliveira Salazar, chegou inespe
num magn!fico ,exemplo de amOr ao próximo, tão iHI,tural á mulher l'adall1ente a está cidade e realizou

itajaiense e 'que tanto a dignifica. uma conferência com o generalissimo
Franco. Ao que parece, o sr. Salazar

Outra realisação qúe muito grata é ao meu coração de venin. chegõu a La .Corul1a á noite passada
deiro cl,'enle, e que é obra, dig'nificadora d,e 'tôda uma -geracão, engran· Nada se sabe a respeito -do que con

decendo uma coletividade, - a 'nossa monumental igreja matriz Jeri! ferenciaram ambos os estadistas.

o meu govêrno todo o apôio, assim como te-Io-ão todas as iniciati
vas cujas _nHas ftnaJidades visam o equilíbrio social. indispensável
fi conservaoão da ordem e quiCá do progresso da nossa estremecida' 684TI'I"4 �EPátria, ü nosso Brasil], ond.e crialura,s de tÔda,s as raças labutam, por, 1 u .;a

.

fiando peio engrandecimnto cada vez maior da Lerra que há 450 anos a quem encontrar uma cachorrl'
têm contado e contará até a consumação dos séculos cOm a prot,eçib nha FOX tipo zero, com mafs ou

de Deus! marchando impertubável para &eUS altos destinos históricos. menos um po3lmo de comprimellt0.
É meu desejo, t'ambém, insistir junto á fundação <la casa popu' Atende pelo nome de Diana Oll

lar, a1'im de ser dado ínicio imediato a construoão da primeira série então Nêga.
!.!e c'asa:s f;lara operários, no terreno d� propri:edade do muniCÍlpio, jtl Informar ao Sr. Ivo SeU na fir

posto a disposição daquela entidade, para êste el-evado fim, pelo o ma FIUZA LIMA IRMÃOS & elA.
atual g'ovêrno municipal. LTDA., telefone 1565 - Rua .Con-

Conclue na 3a. pagina selheir:o Mafra, 35.

Suc-frufi

de

güe contra' o dr.. Virgílio Gualbcr.;.
to é a de ter êle ,"dclapidado" o

patrimônio do Instituto, apltcandc :

o dinheiro existente em caixa no

·PARA

E C Z
FERIDAS,

nos andaimes,
COllstruçÔ:s

Tumultuosa a chegada do S1'. Plínio Salgado a Cruz Alta
PORTO ALEGRE, 27 (Y. A.) - Infomiam de Cruz Alta que foi

tumultuosa a chegadá, àquelra cidade do senhor ·Plínio Salgado canqi-
dalo do P. R. P. ao Senado. O senhor Plínio Salgado foi "aiado quan.
do discursou defronte ao Cinema Rex. sendo que Cruz :\ lta amanhe-'

('eu cheia de bonecos y,crdes cnforcados nos landtlil!JeS das conslru·

cões. Vinle icx-comhatentes da Ji'. E. B. desfilaram lambem Ile)a ('i,ela
de, condllzindo as insígnias da mesma co;berta de crcp'e.

E M A S,
INfL'AMACOES,
CO,CErRAS,
F R I E I R A S,
ESP�NHAS, ETC.
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