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EIII mais uma iornada cívica, por Santa Catarina e pelo ,Brasil,
.

o povo"
,

'de 'oossa terf8,�econduiirá, daqui a três dias,' ao Senado, da República,
,. o enline'nte catariOénse .HEREU RAMOS, e elegerá à Bovernança do
lstado, 8 ilustre engellheiro' UOO' DEfKE., O primeiro, .legenda nacional;
,.0 segundo, um ho'mem experimentado na administração que' conU
.

Duará .à, obJa'" c,onstrutiva iniciada por aquele', em Santa Catarina�
,'*"=. '. ,
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. MAI�
-

UMA" \INTRIGA DESFEITA
�O dr. Anes Oualberto cODíinDa_�DiI: dlre,ça� 'da" TéresaJVristlna,

'nheCidld dedicaçõa com �LL�' qui ao distinto enaentieiro �'
vem- -desempenluuui« .. aquela nossa solidariedade e as nos-

i1Iipo1't((1�te comiseõo, sas conçratulações pOl' motlr
, Pensamos interpretar os sen- vo de um acontecimento .que.
timeutos de tôdos as pessoas contribue para mais realce
de bem, testemunluis daquela de sua, dignidade funcional.
dedicação, ao enoiarmos da-

'

confundindo os ínl,rigaItte,s.-<
,

Aumento do preuo' Casa Drõpría para-"
do ''Cá'lcado' ,ftf.icJais d,o E�érc�J(l '

SÃO PAULO 29 (V A _ l' ,', lrt '

",29 V,A.) - FOl concedídejie-
, ,.".

05:;1\ e 1 en I'" .:tIl E é tí
" � ')

te, dentro de dois meses. no máxime serão
O'

,

•

. X CU IVO á Carteira Hipo-
,

aumentados
'

em, 20' por,' conto os pre�os dos rt�c ,da Clube 'Milita,r UHl emprés- .

calçados� Afirn�anL_ os fálJ,icanfes que a 11O\'a
ríuro _de:, c-s 50�,??�:OOO,OO, Anlallh�

majoraçao se rmpoe devido ao encarecimento' a Cal teíi a Imobí liái ta elo Clube MI'
doneúTade morál e' na reço-' geral aas matérias primas, }liar realizará na seele da Loteria Fe· DEPOIS DE TER VISITADO AS MAIS DlFERE�TES REGiõES

E 'SSl"V" g d', '," I' d 1i�:��0 u:�i::!���n�����iC�aP��:a h���: DO ESTADO, AINDA MESMO OS MAIS LONGíNQUOS RINCÕES,
.' xpre 0-, � �a, eCl�e,n O' O J?I;i� parq. Qf.idais do exército a-juros SOB AS CONFORTADORAS ACLAMAçõES DO 'OVO CATARl.

,

,', Gover.nador'�'Waltet f'Jobi.m·'N�'C t t
.

b
'; J ���WDE���l�:LA�O�ÚE�� :�:�S,��°Ift:fc,�

,

O GÓ\�érIiàdür do Estado, sr. 'dr. �'\derhaJ;�H:amos,da Silva,'l'ecebel�" O ,8 e ·8 a ta e.la, ,DO PAJ{TII)O ,SOCIAL'DEM.OCRAJICO� IRA OUVí-LOoE APLAUot-
do. s,r. eli':, W1!I.teli JObi!ú,': Governador elo '.lUa'

_

'Grànidê" do 'tinI, o' :s�� U"0'1· Ita d'o'� IT A 14
"

.
LO 'CALORQ..sAlW�N,TÊ� ,'- \ :", - -"', ,', '

','
Emnle, telegra,ll_;a: _ .:

' -

,

'

,

' ,.' \: �
"

_ -'. .

,\}
., '" li, SUA PALAVRA ,ELOQUENTE E CONVIC'TA DO 'PATRIOTIS-

,

POrto -:Alegre,_ 21 :-. Em norne_;Uo ,gov�rno e d!) po.vo rjógTalúlcn.- ,RIO" 29 (V.A.) '�'} tabela .u�i' 'MO E DA INTEtÍGÊNCIA DO POVO QUÉ MÚIT<l "LHE QUER iN·
ses, agràdeço a patnótIca salldaçao ue formulou VosSBncÍa, pOI:.l,110- _ e� .dos- ext.ranumer állos do MIIl�S" '

, '.
' '" ' • 'e '

tivo do -'t.ransClU'so <ta data qlle 'relembra a gloriosa
c ReV'olucuo Far- terl,? do 'rrabalho e Agricultura, DlCARÁ, PELA QUARTA VEZ, A MARCHA El\t RyMO DA VIT�

,roupilha, Saudações".
' '

•
,

,
. depOIS da última revisão que- :80- RIA, COM UDO DEEKE POR UMA SANTA, CATARINA AIND.N

, freram. e d,o parecer do D,A.S.P. MAIOR, ·MAIS PROGRESSISTA E SEMPRE OBEDIENTE À Fé

A proPQga�da � oral
,

. ,����l�!;,�:��e na

presidência, � CRISTÃ. ,: ',' '.
,

"

'cessât;� à mei�-,rioíte· de hoje 'Vlt88 eoterrado
" CODftlre�clou com ,o 8o��ralldor Iderbal:

;;�uo: ,29 v,.A.;-� 'zero h.ora do 'd,�a, feir� ,de:c. inzas' se1-ão '�'etir_adas as fai, 28'7 "ora's'
,

, ,<' R. da ,Silva um emissárIO do Governador
tlrlmeu o l1e outublO, ou 'com maIs xas e caJ:tazes: e emudecerao os'amrilí-" ,U c

- ,

'

,"

-

p�'ecisão à ,meia noit-e de amanhã se: ficadúres:--do,,�oni., . SALZBURG, 29 (V:A.)·_:_ e fa�' .

..

Ademar de Barrosra llneerrada em t��o o ter,ritorio na .Depois dissQ, até o dia 3, o leitor c. "
'.

" ;
.

'

. _ "

-

. �, ,/
cionaI a propaganda eleitoral. de jtllônimó terá tempo suficiente par!!

qUIr Hen AmalfI, que ,esJava.· en·, ',Tendo chegado ontem, pelo avzao da' Va,rlg a esta Capital, �'..
acordo coni }im dispqsitlvo do Código ,um rigoroso' examé de cOllsciencia. terrado hã 287 hora!i, sup�r0!1 em .H', �l[1lmberto Costa Sousa. ,(lo gabinete politico do governador Ademalí
Eleitoral. Como aconteCeu em outras Será a chamada "pausa para: meâita: 1J' noras o "reeord" ,que 'havia <8SJ de Barros, ontem llws-mo conferenciou, longamente, C01n o' (Jovermaclolr
eleições, semelhante a uma �uarta- ção". ': fabelecid,o ,em Ínnsbruck. Aderbal'R; da Silva, I'egl°essan.(L0 'imediatamente (l São Paulo.

HQJE, ,às 20, ,hs. defronte ,'(.'SU3 s.de, frua Arcipreste Paiva, o PSD encer
rara", a ,Campanha da' VUorja ,COlO 'UIO ',urande comícitl de propaganda ,de
seus can�ida!es� Falarão' diverso� ',orad�lres;,'���'os quais, o preclaro, catari:.

"

nense Nereu Ramos e .� "c�mllda!�rnifDç,� ,,:�,,:���tador Udo Detke�'
.,.__���, .. �__��_--...__:.._:._':::4,�=�\

"

,I'
'. �'���,�rr�

.

,

� ) �

,�

.r 1
,

.!

Mais uma' intriga da' U.D"N.
local acob« de' ser desfeita,
paI'à maior eoidéncia dos ex

pedietües tortuosos que os ad
nersdrios do P.S.D. estão, pondo
en� pl'áti'ça. O ato de exonera

ção do Diretor -do: Estrad« de
Ferro Teresa Cristina, en

aenheiro ,Ane:s' Guatberto, l6-
ra noticiado" com 'ruidoso con

tentamento, pelo ,nâenisrno
desta capitul, que coniaoa us:

SÚlt insinuar D desprestigio do
sitlzizclonisnw:'

--",

A l.'el'dade; pO'rém, é (jl'lf: a.

-in/;'''''{t- *",B� -' (WI).Ü'Cl I'q��el;g
ilustre e honrtul» funcionário,
.do Gooüno' Federal; l!íld me

drou e o S1'. Presidente da Re-

pública conset'uot. no mes nio

alto posto de confiança o dr.
A:nes' Gllalbe'l'to.

'

Ap1'a;:;-nos reg-íSta'l' esse fato
sÕúl'et1.do por sianitictu: que,
eontra a solércia de 'inirnigolj
gratuitus, o ençenheiro A,úes
GI,Ftlúel'to saiu. ileso: na StW' i-

,
.

'"
:', f �

; _/ ,�
<f

Novo diretor da
Leslê ,Brasileiro

Os joru. terão prio�
i

ridade para votar
.'

. �_,
_'0-- --o--------...-

.IHO, 29 (V.A,) �' ° presidente I' "RIO, 2.9 :,,}�. � Os jornalistas. te
'da, Renúhlioa asslnon decreto no- rao pr'eferêncta, quando em .servíço,

'mcaDd�, em cotnissãn. diretor da' para votação nas próximas" eleições:

,{� :"0 -r-;",,' r·,'t B '1"'- "Essal'Sf'r,llução:--foi tornada, ontem, )!e.
la<;ct, 1:' (: i I ec1 Les c -:'lSl ",:,1:0, (J'

lo Ti'_IiJuiial S�perior' Eleitoral" pe.
engen lie iro- Joaquina dos ?!lnlcs ,lo voto elo seu prestdeme, Ministro
Pereit:a. Làra íte Andrade.

'.

. ,-� '; f· '

,"
"'f .9.

, "

." f\:
"
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Vote em Unido Bott
\

"

J

para deputado Estadual pelo' P_S.D.

Cúria Metropolitana
'Elei�ões para Vice-Presidente

Monografia
\

da New Hampshire(",

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

Vice-Presidente da República; � sendo sobejamente co·

nhecidas as suas idéias contrárias às da grande maioria

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

tuito de conciliar as aspirações dos varios programas

partidários; sugeriamos que, em vea de uma unica cédula

para Presidente e Vice-Presidente, usassem os elei!gres
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.

Acabamos de receber um exem

plar DA MONDGllAFI�1\. n::)A NEW
HAMPSaInE, da autorilL'ÍÍo conhe
cido avicultor patricia JOSE MAR
QUES LTNS, do Rio ele Janeio. É
esta naça de galinhas a mais recen

te criação da. avicultura dos Esta
dos Unidos, e, portanto, o resul
tado de cruzamento ideal para ob
ter uma excelente poedeira, rica e

carne saborosa, Sua aceitação no

Brasil foi um rato extraordinário,
pois. em pouco tempo,' conquistou
o mercado e não ha agora quintal
de amadores ou granja de indus
trial que não prefiram esta raça a

qualquer outra. das aliás numero

sas existentes algumas das quais
como as LElGHORNS, as RHODES
e as BARHADAS com largo publi
co de interessados e iapreciadores.

É evidente que ha certos segre
dos para o sucesso na criacão da
NEW HAMPS'HInE: é o que des
creve e revela o senhor JOSE LINS
na �ua elegante brochura. Sendo
edição da veterana revista, hrasí
Ieíra CHACAllA,s E QUINTAIS' é
tãmbem elegantemente impressa e

ilustrada: a 'sua capa colorida re

presenta majestoso galo de raça
descrita. ...

�

asso P. Quinto Davi Baldessar

respondendo pela expediente.

ELEITOR. O SUFllAGIO É UNIVERSAL; O VOTO OBllIGATó·
RIO, DIHETO E SECllETO. Para o eleitor inscrito que deixar de
votar sem 'causa justificada o Código Eleitoral (art. 175, n.? 2) pres
creve a multa de Cr$ 100.00 a Cr$ 1.000,00.

,

A praça
Temos o prazer de comunicar 'aos nos-sos prezados clientes que

a SEHVICO AÉHEOS "CRUZEIRO DO SUL, Ldta., acaba de inaugurar
a nova linha

FLOHIANóPOLtS, SÃO FHANGISGO, JOINVILE, MAFRA'
UNT.&q DA VITORIA, LAJES.

,áS TERCAS, QUINTAS'e SABADOS.
.

Os aviões farão as "viagens de regresso pelas mesmas escalas nos

�smos �ia,s. pernoitando 'em Flo:rianópolis. O pouso em São ;ran-l
Cl-SCO esta dependendo da homologação, pelo DAC, do campo locar 1Congratulamo -nos com os nossos 'prezados clíentes _

pícíoso fáto, que revela o ínterêsse da grande ernprêsa re o au
'

cm bem ser,:,ir. ao :r::stado e corresponder à animadora prefer hrasileira
que a te�1 d:stI�gUldo o comércio, a industria e c, �ú,bIiC$4.",�êncialcom

FlorIan?pohs. 26 de setembro de 195Q . ,ó·u.Jarinenses•
,

.
..... MACHADO & elA. SA. Corr� A

Para colo�ar SOLA
ein seu Sapato

PROCURE -

Oswaldo
te '.

fon es 1536 e 1324

P.15 ��c,�ov. n. 22- 2'. andar
I

.

- .

l
r

, /

pércio e Agências
'"

\
\

,
. ...:'''il.,..

\

.Curia MelropolitanCJi
orienta os fieis

A \'ISO E NOllMA HEFERENTES AS PHóXIMAS ELEIÇüES
Damos aboixo., na íntegra, a circular mandada expedir-

pela Curia Metropolitana, 'em. data de ante-ontem·;

Revmo. Sr. Vigdrio,
No intuiio de orientar, como lhe cabe, a consciêucia ca

tolica, e dissipar possíveis duoidas, senão »erdadeiras e la

mentáveis explorações, comunico, em nome e par ordem âo

Curia �lf1e{y}"apoliDa'f/).a, que os fiéis e em geral os notosües.;

poderão livremente e sem cualoucr constrangimento, apoiar
e sufnwar com o seu voto a qualquer dos eminentes candi

datos ao" Gouêrno do Bstaâo, extnos. dr. UDO DEEIiE, oU'

IRINEU BORNHAU.SEN, de acôrdo com as próprias con�·

uicções ou pendores partidários, sendo que' os embargos que

se levanlem contra o Pfimeiro. sobretudo na esfera religiosa•.
da alçada exolusíva da Curia, ditos embargos, digo, são gra-- �

/,

tuitos, provàvelmente tendenciosos e certamente Improceden-F
tes,

Florianópolis, 14 de setembro de "950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

Auxiliar de Curia

.�
!
,

"

Para Vereador do PSD
EliasJosé

(
Um homem que dedica sua vida à Industría,
à agricultura, á - pecuária e ao comércio.

Amigo da S-ociedade e do
Esporte t;afarinense -

....

Um candidato que merece ser eleito

\
.

___.<;_. -.--.l...! -=- ...._.

.

\

PftR,TIOO TRABALHISTA ORASILEIRII
AO FLEITORADO

,A Comissão Diretora do P.T.B., único órgão autorizado
a interpneuu: o pensamento do Partido face às próximas elei

ções, chan\a a atenção dos trabalhistas para a conjustio que
'"

certos eienientos, por interesses pessoais. estão ôeniando es

tabelecer no nosso eleitorado,
Tradüzindo a orientação do Diretêrio Necionat do P.T.H.

\e' obediente à palavra de ordem do nosso Chef�, senador

Get6úlio Vargas, proferida no comicio realizado 1Mst,a Capital,
a 19 do corrente, devemos, os petebistas catarinenses, sllfraYlar

Getúlio Yarqas - pam Presidente dá R7Jpúblicaj
i\�erêu Ramos - para Senador;
Udo Deeke - pa1'll Governador.

Para a Câmara "Federal, Assembléia "Leoisíativa <e Ca-

maras de Yerecdires, os trabalhistas deverão ootar em de

mentas do P.T.B., sendo livre a escolha entre os candidatos
do Partido. - .

Fiorionopolis, 23 de setemb1'� de 4950

(as) Otacilic Nascimento - Pljesideizie

QUER VESTlR.SE COM CONFORTO E ELEGAtKlA 1
PROCURE A

Alfaiataria
.

Metia
. '

R�. Felippe Schmidt 4�

Fírrnínio . F,eij6 e senhora participam aos parentes. e"p�ssoas aml-r

gas o nascimento de .seu
r

pr ímogêníto RIQAHDO
.

ocorrido DO dia ��;
do corrente. mês • .na Casa de Saud'8 "São Sebastião)?"

Flnr.ianépolis, 25 - IX - 50.

Viagem com segnrancae rapidez r-
I ..

só NOS CONFORTAVEIS l\'1lCRO.;ONIBUS DO \

Florianópolis - itajaí - Joinville - Curitiba

EXPRESSO «SUL;BRASILEIRO»
'.,

"

� ;

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveiraAgência:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUADRO COMPARATIVO DAS LEGENDAS OBTIDAS PELOS DIVERSOS PARTIDOS, EM SANTA CATARINA, NAS ELEIçõES FEDE

RAIS, ESTADUAIS - E MUNICIPAIS

ELEITORADO

(Dá estatística fornecida pelo Tribun�l Superior Eleitoral)
---

VOTANTES L E G E N DAS

PDC

---------

ELEIÇÕES
--)

�l
PSPPSD UDN PTB PRP

"'" 19,45 - FEDERAL ......... 248.086 216.817 110.090 69.173 ,13.915 8.771
"0\,.,

.la47 ESTADUAL lt:637........ 259.285 186.290 86.923 68.784 7.230
1947 MUNICIPAL ....... 292.683 217.515 121.679 82.226 3.928 3.847
1950 GERAIS ...•. ,_,o·••.. 3&7.695 ? ? ? ? ?

\

PST

638
? ? ?

Panelas, de Pressão 'ARNO
e

� Cr$ 5tO,.00
Grelhadores Eiétricos

a Cr$ 300,00
. na Eletrolandía

Vida eocial Treme a

na Itália
terra

Srta. Iolanda Melo nhor a c "si-Las. Altair Soare,S Pires

Natalícia-se, nesta da La, a gentil e Olga Coelho Pires; por parte da
e graciosa senhorinha Iolanrla Me- noiva, o sr. dr. Pedro de Moura

lo. filha da sra, d. Doralice Souza Ferro e exma senhora, sr. Osny
Garcez e enteada do sr. Waldcmar Balista, H Oliveir-a e srta. Zuê Me

Garcez.

A sra. isménia Gomes Sampaio.
espôsa elo sr. Mário Viana Sampaio.
oficia I da Marinha Meroante;
-_ª si'a. Luc,i Maria Piza, espôs-a

do sr. Mário Piza;
- a sra. Oda Vieira Ferraz, yiuv1 '

do saudoso conterraneo Armando

Ferraz. residindo atualmente na Ca

pital.da Republica.
\Casamentos

,{ll'. L?dz· Ma1'tinelli '- Srta. Olga
�_,._, Oliveira

l_",_ Civil e religiosamente se reali-

[��. hoje. às 1G horas. o enlace ma

, til'ü,n�z!)jal- da distinta sen,horinha
.'

I�lga Oliveira com o sr. Luiz Mar

tinelli, alto funcionário do Depar

I
tamento dos Correios e Telégra
fos. nesta capital.
SerYirão d'e ,testemunhas. no a

to civil. pejo noivo, o sr. AlmiraIf-'
te Benjamin SOcll'é p 'Üxma.

se-1nhora. o sr. prpfes1sor Clememtino
Brito e exma. senhora; pela noi-

va. o sr. CeI. Lopes Vieira e exma.

senh,ora,
o sr. Miguel Mandalles e

texma. senhora.
No ato relig'ioso. que slera ce�er-

brado na Igreja, do Se�Qor,' ,,\
Je�us ds pass,os. ���11�0-'d�'ff�-"',drll1�o� por pa�� do noivo. o sr.

k
Herclbo Coelly>,f PlI"eS e 'Üxm l--'_'_

\ a. se-_
-,-:---...;;;_

Sua numerosos amiguinhas aflui-

Rua Arcipreste - Paiva _ Edf. Ipase _ Terreo (rão. hoje á sua residência para

_---------- I
cumprimentá-la pelo transcurso de

tão gr-a La efeméride.
D. Maria de Lourdes Aqtâno
Ocorre, hoje. a data aniversária

da exrna. sra. d. Maria de Lourdes

Aquino. digna esposa do sr. Do

mingos Fernandes de Aquino, ge-

I rente da Crédito Mutuo Predial.
Professora Juçá Barbosa Calado

'l'ransccirrerá amanhã mais um Funcionam junto ao Tribunal. nu: Faz -anos, hoje. ;a exrna. sra.

,c-aniversário de instalação do Triba- qualidacle de Procusador Geral dO! professor» Juçá Barbosa Calado,
nal de Justiça de Estado. Estado. o sr. dr. Milton Leite da I "luva {lo sat�doso conterraneo jor-

Há 'cinquenta e nove anos. isto é, Costa e de Sub-Procurador o SI' dr .

'.

_. " nalísta Haroldo Calado e progeni-
.a primeiro de outubro de 'mil oito- VItor Lima. � I o

.centos e noventa e um (1-10-1'391). Des'de a sua instalação até e�a t fora �o. nosso �olega de imprensa
_110 salão do Çonsêlho Municipal, eles- data. o 'l'ribunal de Justiça vem I

dr. Lídio Martinho Calado.
_

ta Capital. reuniram-se. pela primei prestando bons e reais serviços à A distinta nataliciante que, em

ra vez, os juizes que haviam sido Justiça e ao Estado., esforçando se nossa sociedade e no magistério ca
nomeados para compô r o então Su- todos os seus membros no sentido I taí-ínense, se impôs por suas vir-
perior Tribunal de Justiça. órgão de darem às suas nobres e elevadas I t d d '

-

d "
,

it
críado em observância a preceito da funcôes o m Ih

.

b I d
u es e 'COI açao e e espira o. se·

" , __ e Dr e maiS ca a e- I ,'. ._

'<Constituição Republicana de 1891. senupenho, através de. seus

bri.,
Ia alvo. pelo �ellz_ evento•.de 110-

O ato solene e de grande siguifi· lhantes e erúditos Acórdãos. O Tri- menagens geraas a que faz JUS.
. cação, pois que nos emancipava elo bunal de Justiça pela cultura e a, O "O Estado" respeHosa�lente a

"T'ríbunal de Relação de' Porto-Alegre. integridade dÓ'!;; seus componentes; cufnprírnenta- desejando-lhe os me.
-cuja jurisdição se estendia até o

lte:ll honrado a magistratura brasí- lhores votos de felicidacIes.
,nosso Estado. contou com a presen- en'a. I •

' ',
I

. ça do governador Gustavo Richard. .Registrando, po is; com satisfação :g1. j�larlO M:tchado.
.<do presidente do Congresso Legisla- a data do seu aniversário de insta- Def'lu i, hoje, o aniversário nata-

tivo. congressistas. autoridades cívís laçâo, apresentamos aos seus ilus- ITcio do nosso estimado coestadua
."'" ..militares e numerosa assistência. trados e eminentes membros �!!os- no sr , Mário Machado. sócio da

Os primeiros desembargadores 110· Isas lOmenagens e efusivas felicita- conceituada firm;a, Machado & Cia.
:,meados foram os drs. José Roberto ções. '

Viana Guilholl. eleito president8, Por sua operosiaad,e e ca�iv,a�te
.:após OJ ato de instalação, Francisco

,.

••

çavalheirislnO, 'Ü aniversariante se
, JOÃO BATISTA BONNASSIS:Machado da Cunha Beltrão, José Má- impôs a numBroso circulo de ami-

i_)'io de Carvalho Couto. Domingos PARA DEPUTADO ESTADUAL
gos que muito o estimam e o ado

_Pacheco d'Avila e Edelberto Licínio ...•... /...... .... ••..

miram.
"da Costa Campelo. êste último no- I" f

.- ·

:meado Procurador {ia Soberania do ",on erenClô Às múltiplas manifestações de

,Estado. O Tribunal de Justiça atual aprêçq que 'l11:e Slerão tributadas

mente está constituid'6- dos desem- Hemisfer ica pelo .á�P�iO,SO nalalício. nós l!H'S
"bargadores Urbano Müller Sales. RIO (' a,ssoClamm com prazer.
'.Presidente. Guilherme Luiz Abry. • 29 V.A.) - Notícias pro-

d t d "T I'
. Dr. Cm,'mosin<J Camargo

Vice-Presidente. Edgar de LilÍla Pc· cc en (}s e i' as 11l1gton lnfor-
.-.{freira. José' Rocha Ferreira Bastos. mam que todos os países do 11e-

Em Lajes. onde 'Clinica. vê pas-

Fiá' T d C h M I sal', hOJ' e. o seu ariiversário nata·
VIO avares a un a e lo. misfprio foram convidados para

JIercilio João da Silva Medeiros. participar da conferencia sôbl'e a
lício o abalizado médico e vereador

.osmundo Wanderley da Nóbrega ' . ',. pela DDN. dr. Ca-rmosino Carnal'
Nelson Nunes de Souza Guimarã�

I
pecuana que sera realIzada entre

d
. go_'

.e Severino Nicomédes Alves Pedro· 9 e 20 e outubro proxlmo. em
As felicilações CjlU' lhe serão di-

,�sa., ,Tul'rialba. na Costa Rica.
rígidas. juntamos pl'azerosamente.

bUUdl de Justiça
lustalaç�o do Tr] ..

Estado, amJID.bã
':59.° aoiversárl0 de

do
�

Um tribunal que honra a magistratura brasileira

:as nossas.

FAZEM ANOS HOJE

A guer.ca:na Coréia
, ,

Sllv',rfu1'lalew� B-29 da FUl'çll Ael'ea noi·le.americana lançanclo bom

: bOS sôú)'e uma fábrica de Vl'odulos (fuímicos na cidade de JiOl'all, na Co

l'eia dã .\'nrle. ri s Plil'r;.as armadas dos Estados Unidos continuam (t all

xilial' (1:/ NUfíies Çlnid(loS, a defende1' a llepubl'ica da Coreia contra a

• G[.TCSSÚO dos com.unistas. (Foto USIS)

MODENA. 29 (D.P.) - Moder,a·
dos tremores de terra foram re'"

gistrados nesta cidade. ontem.
Não há notícias sôbre baixas ,oU!

danos.nezes, j
Após a cerimônia os nubentes

receberão Ois cumprimemtos 11la
residência dás pais da noiva. sr.

Nabor Julião de Oliveira e sra.• à
rua Bulcão Viana n? ,15.

O "O ,EstacIo" cumprimenta ju
hilosamente o novo 'casal e lhe de- '

seja os melhores votos de felici-
dades.

'�

ENLACE LEMOS-ANDRADE
ReaÍizar-se-á hoje,' às 16.•30 e 1'7

horas. civil e reltgfosamente," o enla
ce matrimonial do nosso prezado
conterrâneo. sr. Oentü , . Lemos. do
comércio local. com a gentil senho
r ínha Maria Andrade. dileta filha -do
nosso estimado conterrâneo, sr. João
Andrade e exma. espôsa d, Judite
Andrade.

O ato civil. terá lugar no Cartó
rio da Capital. paranínjando-o, por
parte do noivo. o sr. Paulo Prosdós
símí e a srta. Nair Lemos�e o sr.

Alex Schanfert e sua exma. espôsa,
d. Maria LeI�lOS' _Schaufer-t; e da
noiva. o sr. Carlos Stlveíra e exmá .

espôsa, d. Otília Silveira e o sr: Má
rio Silvà· e exma. sra. d. HUda Silva.
A cerimônia religiosa. terá 'lugar

às 17 horas. na Catedral Mehopo:
Iítana, testemunhando-a por·

-

parte
do noivo, o sr. Osnildo Souza e exma.

espôsa, d. Zulma Lemos Souza. e o

sr. João Andrade e sua exma. espô
sa. d. Judfte .....

Andrade; é da noiva. ()

Sl·. João Francisco Lemos e sua exma.
sra. d. Sabina Lemos e o SI:. João
Machado e sua exma. espôsa. d. Re·
gina Machado.
Ao jovem e distinto casal deseja

mos farta messe de felicidades.

Cf;\'UUIlU, Grau!:_t! PiJemo.
Mei:n da, melhores, pelai Jm.
oore, oleçOm·' t6 nll CASAdM18
CELANl(··j. _-- R,,�C. Msfr.e

, CS'
I ,ora�C()! �.

e da p �
• LIMA0

_. ABACAXI
.I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((Ir/tio com t2enllelopel
'

fie5frulD� fI,lerenfest'!iJ, I6,H
rlCEMBOLSO POSTAL
PAflA TO()O PAIZ
Produtos SiJC-FRtlTI

('liXA POHAL 10()8
CURIT/BJ - PARtlf\/!:.'

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbono éte'

o P�S.D. encerarâ boje, em comlcio
-

mObstro, a sua camp;,oba eleitoral
deza_ ,de San'La Catarina e da Pátria. aí certamenle também já
chegou ,a ação do Govêrno atravês de sua as'si:stência à educa

Cão da, infallcia. a proteção da maternidade. à saúde do po
\,0 e ao li\Te desenvolvimento econômico em geral.

-, -

Uelo Deeke. a êsse respeito. tBndo sido um colaborador
ele Nerêu Ramos na monumental série de obras públicas tor

nada" I'ealidades !pela energia e di.scernimento sociológico do

eminente Chele do P. S. D. c aluà! Vice-Presidente da Repú
blica. P um hom-eJ11 de consideráveis dotes ele espíriLo c d,e

cal'úter para ascender, poc um manda'Lo popular, aO pôs,lo d,e

sllcessor elo honrado e ilustre sr. Governador Aderbal R. da
Silnl. Ddo Deeke. a cxperlencia adminisLraliva. o tiro
cínio técnico. a lisura inátacáveI. é um' homem público de

invulgar autoridade moral para o desempenho do mandiato de

govêrn.o. Eleito, como o será inql1estinav,elmente. vai dedi

car-se todo e absol'\'entemente à tarefa. em flinção da' coleti
vidTicle. pois não eslá lig'ado a nenhum interêsse ou organi
zação CJue o obrigue a dispersar' as suas energias e atenções
,e cI istrj;Jmi-.Ias entre ;as convepiênciás do Estado e as 'solici
tnç'ões de empresas ou orgianizações a que estives,se; prêso. Ho

mem do povo. fará o govêrn.o pelo povo. '

P.ol'isso. o P.S.I1_ e o P.T.B. orientad,os FlOr -,Ge,túlio Var

gas c Nel'êu Ramos. reslp-ectivamente em SanLa. Ca larina. o re

comendam ao
-

Sllfrágio elo lúcido eleitorado catarinense. E

o pronlll1.ciamento das urnas consagTará, para o história da

glodos\) ,evolução polític.a do nOs'so Estado, o nome do enge

nheiro probo. do coestadll�no simple,s e desamhicioso, que 1
-DDO DEEKE.

, ,

1
I� Arcipreste Paiva _. =Edificío Ipase'-Terreo t

� �
t

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeir,a

ARNO
ELECTROLANDIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido SocIal Dernocrético
Recomenda:

Ylma�'·Co,..�ôa
pa�a ���u�aÜG

Partido Trabalhista Brasileiro
De Mafrà

COMPLETOU CINQUENTA E TRÊS

��gi D�R�;����CI;O: õ�i��� Secção de Santa C�tn.ri.�.aRIOS
A Comissão· Diretora do �artido Tr-abalhista Bras'ileiro, secção

MAFRA, 28 (DO CORRESPONDEN·
de Santa Catarina, comunica aos trabalhistas, getulistas e ao povo em

TE) - A veteranã Soc\�dade Prote-
tora dos Operários Mafrenses com- geral que a sede do PTB está instaladad�R1u4,a, Del07d300roh nOn 21, funci.o-
pletou a 12 do corrente o seu 530 ani- nanclo diàriamente das 8 às 12 horas e as as ,

' oras.

versártos �/Í'undação. Foi organiza. I A todos os companheiros solicitamos procurarem em nossa sede
do um programa de comemorações,' cédulas dos eminentes brasileiros:
com bons números de. art�, s�li�n- Dr. Getulio Var-gas _ Para Presidente da Repúblicatando-se a -Dansa dos Toure í

ros , m-
-

� r R PSn dor da República
<:

terpretada pela gentil senhorita 'Ra- Dr. Nereu amos - ara c a
'.

quel Bruchmann e pelo jovem Hilton Eng. Udo Deeke - Para Governador de Santa; Catarina
Schwartz, em trajes característicos � dos demais cargos eletivos dos candidatos do PTB.
espanhois. Depois realizou-se nos am-

plos salões da sociedade um grandio-
so baide. O programa das testlvídades
foi organizado. e orientado pelo sr.

Nuno da Gama Lobo D'Eça.
MAFRA 28 (Do Oorrespondente)

- Realzar-se-á domingo próximo em

'Rio Branco, neste munícípío, uma

grande testa em hOl11ena�em, à glorio,
sa Nossa .Senhora do Rosárfo,
- Ftzeragi anos no dia ts 1Jassado

o abastado industrial sr. João Batis-l
ta Pigatto e no dia 21 o estimado co

merciante do Rio Negro, sr. F'redei'í
co Zorn ig. '

MAFRA, 23 (Do Correspondente)
-- Realtzoou-se, no dia 24 elo correu-

. te. no Salão Paroquial. uma grande
Noite 'I'eatral, promovido pela Pia
União elas Filhas ele Maria. A primei
ra parte constou de um ato Iltero-mu
sical, e na segunda foi levado á cena
o drama em três atos "Zé la.' ou Már-
til' da Obidiência Filial". Na terceira \

parte foi apresentada a comédia em
\

ato "Dos Gênios Opostos", tendo to-
dos os números sido vivamente aplau
didos pela seleta assísteriõta que preso
tigiou festidade. \ J)
JOINVILLE, 28 (OE) -\VJllft de

ser fundada a Associação Bancaria
Jotnv.ileuse, que congregará em seus

quadros os numerosos funcionarias
dos diversos estabelécirnentos de cré
dito com séde na cidade. As fina
lidades da associação serão as ele
cultivar esportes amadoristas, pai-ti
cipar de festas esportivas com socie.
ríades congéneres, manter em sua sé
de material necessário para jogos de

ping-pong, snooker. xadrez e outros
e promover excursões recreativas, bai
les, etc.
Em reunião realizada no dia 21 do

corrente, ás ,21 horas . .na séde do, Clu·
be Joínv ille, os bancarios aclamaram
e deram posse a prímetra diretoria de
sua Associação, que ficou constituida
dos seguintes nomes:

Presielente:
.

Carlos Eberal'elt; Vice'
Presidente: Francisco de Assis Nas
cimen to; 10 Secretário: Renato Sou
za; 2° Secretário: Maria José Ma
chado; 10 'I'esoureiro : Roberto Car
valho de Barros; 20 Tesoureiro: Amil
cal' Notari: Du-etor Esportivo: Hélio
Roll in ; Diretor Social: Arthur Oscar

ILangaCh.ORADOR: Benedito. Alberto Pas-
sos. �

DEPARTAMENTO ESPORTIVO';

Noticiário dos
MunicipiosComo devem votar nas eleições de3 de outubro?

Explicação aos trsbalhistu
O eleitor devorá colocar no envelope que lhe será

entregue pela Mesa Eleitoràl, as cedulas seguintes:
1 - cedula para Presidente da Republica - Getu

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

mos e João Davi Ferreira Lima, respectivmnente.
\ � - cédula lPara Governa,dor do Estado - Udo
Deeke.

i - cedula para deputado Federal - á escolha do

eleitor, -entre o-s candidatos 'do P. T. B.
1 - cedula para deputado Estadual, à escolha do

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

i - cédula para vereador à escolha do eleitor en

tre os candidatos do P. T. B. ,

NOTA: NO caso de os nomes para Presidente da

República - Getulio Vargas - Yice Presidente - Café�
Filho - estarem íncluidos numa sõ cédula, então 80-
mente deverá

*
ser colocado no envelope uma cédula,

visto que esta servirá para os dois candidatos.
•

I
IMPORTANTE: - O eleitor deverá munir-se das

'cédulas antes das eleições a fim de evitar atropelos e

confusões. Para tanto deverá procurá-las na sede do

Partido, à Rua Deodoro 21, ou noS! diversos sub d iretá
rios e nos centros cívicos Pró Getulio Vargas.

A COMISSÃO DIRETORA

Crédito Mutúo Predial
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 ealizados.

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

I. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONÁRIOS

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

UMA cédula para Presidente da República e uma para Vice

presidente ou uma para Presidente e Vice presidente;
UMA· cp�ul;l para Governadór;
UMA cédula para Senador e suplente. de Senador;
UMA cédula para Deputado federal;
UMA cédula para Deputado estadual;
Ul\'IA cédula para Prefeito munícípal;
UIUA cêdnla para Vereador:

,

No município de Flol'ial_lóllolis não haverá eleição l)ara
Prefeito, de maneira que não haverá cédula para esse cargo.
Nos muntcípíos de Turvo, Ltuporauga, Taió, Guaramirim,
TaBgará, Capinzal e Píratnba não haverá eleições para Pre

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

cargos.

-VENCE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

1'0111 "ilD<l"irl;Jrlf' Dá!''' 1(\0 lif.ro� I]p ,"orvp.te.
pressa!' "COPELAND" original, motor
tor de 1 H. ]3. em :perfeito -esLado ds

TRATAR Nb "EMPóRIO ROSA".1
,

l

r (

Partido TraDalbi�ta Brasileiro
1

,

Comissão l)iretora

João _Ba.is'a.
.

Bonnassis
'--

Para· deputado estadual _Ilelo:. PSD

A bagagem era ,�
lomosa demais•••

\ Funções a designar).
,

'I:t:.UY ]JP�f1.BS;-josé Rodrigues e

Al1)f>·",wf'�n.
'CONSELHO FISCAL: Wigand\'1{leill, José P. do Amaral FiJll0, Jo-

\g� Antonto Navarro Lins.
..

'1-(j�ELI-IO . D�LIB!DRATIVO: IUO, 2$ (V. A.) - Desconfilarlo!'l\

PresidellS..� Jalln� GUIl1�fLll�.A�:B,ar, da volumosa bagagem do passagei
ros; Ary S1Hl-j;a->.lg@.]fr-:Sánto Carmelo;

1'0 Saul Lautas, que embarcava 11()f

Pistól'io, Osni Ha.rger, Antonio José
.vapor "Anrh-ea " _ com destino li

Queiroz Moreno, Jetnr de Olvetra,
E f',' .: o da Alf'andegía

Antonio 'Vüpe1't, pelorme de' Míran- :Ul'opa, l1l:ClOllc111 s.'
.

e

_

da, Maria de Lourdes Tavares, Al- l l'izcrarn ahr ir sc�� caixotes que S11

fredo Silveira, Raphael Tavares, Luiz postarnente continham r01l1}Us usa

Siiva, Gerad Ravache, Antonio de SO�l' das e pertences de cozinha, cncon
za Nunes. trnndo Hl1tl.10SO eonLrabal.�do de,
SUPLEN'fES: Agcnor �.,. 'Maia

peles bcncríciadns- avaliadas em
IJaul'o Dias da Cunha, Alclellco Kna- .

. -

d ..

, mais d,e um mllhao e cruz�lros.bben.

CURITIBA .

...�f.(

PARAN,c, y",
_:':".-1
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