
,
.

.'
.

Incerranllo sua campanha polílica, onlem, 10 Eslado,�o ,sr. Nerêu Ramos
. falou ao povo florianopolitano e aos catarinenses� ,Multidão das mai '.
entusiásticas' e· num�rQsas, comprimiu-se :em lôda I' Praça Pereira ÍI
Olivei,ra para ver e ouvir!' de: ,p'erto o 'líder democrático:,\tue, às 20,15, chegou àquele
'local sob calorosas palmas populares· e� aclamado por êsle

<

côro uiDanteSGI}:�',�!le[êu ln
"Nerêu !'" "Nerêu I" r Quma verdadeira Coos8graçãiJIo"povo! Câlarin�n�Q,�l�!' e.Jelf�/' '- •

' "','" li ";',,; "_:"'_
'f '

,

' "" . _-"" I �

.1 .P�a a.verDar"
o Estado I

Para o Senado
I

· � Q MAIS .ANTIGO DURIO DE 8.ANTA CATARINA
-Jdet'rIc • D. �.nat.. ,8lDNJU NOCETI - Dtretor Dr. RUBENS DB ARRUDA B.Ul08

'.

u
Legenda
Nacional e

Orgulho de
Santa Catarina

.Ano xxxvi Florlln6polls- ..Domingo, r de Outubro de 1950'
..

. , 11/ '10.972

(Sempre utilizei o prestialJ do meo elevado' posto, oDiea
m"nte para servir a Sauta Catarina e engrandecê-Ia»_ àfir�

, moo .Iereu à compacta multidão, QD8. ontem, acjrr�u _ ao
,

urlada -comicio pessedista �,

'

·

·

Recebeu o candidato do PSD ao. Governo.río Estado entusiastíca ovação! popular, - A
-

arrancada democratíca: �m rumo da VITÓRIA .
.:_ Indescritivel vibração cívica. - Os

gritos de «Nerêu -!» «Udo !» «Nepêu !» se repetiam a todo momento. - Dentre os ora

dores, íalouo representante d" Partido Trabalhista Brasileiro, vivamente aplaudido
Inegávelmenlc fuí uma das mais

nl!mel'osas e esponlàneas manifes

tações jamais reali-adas em FJo

rianópolis, a1ingiudo ao entusias
mo- máximo quando Xeréu Ramos
se di rig iu 11

lllf·,ssa
popular (11,W

a{'{)\<'�.,lÍq',,'el(' Igl�lcio.ul'�
� l,úbJi

co. -

De olhos filos no palanque ar

mado na Praça Pereira e Oliveira
o povo prorrompeu em frementes

aplausos. no instante em que as

sornou à tribuna o candidato Udo
Decke.

Não obstante O comício ter Ler

minado quando já o nosso jornal
se preparava para entrar no prelo,
conseguimos, num esfôrço de re

portagem. noficiar. hoje, Iigieira
mente, para f'azê-lo com mais de
talhes. depois. 'a magna reunião.

Aproximadamente a zero hora de As 20,15 horas., momento em que

hoje, quando em todo o Lcrrí lório o sr, Nerêu Ramos cheg-ou,' acom
nacional se encerrava a propagan- panhado do sr. Udo Deeke, candi

da pol ítica oral, findava também datu a governança do Estado. e de

nesta capital; o, grandioso comício outros próceres do P. S. D .• já en

elo P. S. D., na Praça Pereira e tão o povo se comprimia na Pra

Oliveira. ça Pereir-a e Oliveira ,e em tôda a

.....

-----------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------

Um imperativo da dignidade barriga-verde: volar eJII-Nerêu' 'RaOJos
para Senador. Uma consagração.da probidade e da experiência admi
nistrativa: volar em Udo Deek-e para Goveraador do' Estado.
E'stamos apenas a dois dias do pleito que. constituiu- dienies, constituindo invar7ooelnwnle' llatll�'(1l fintoma de to dos adversários- elo 1$'1'. Neréú Ramos o Seu -ma1s enérgico

do solene ato ele civismo e de exercicio da democracia, desespéro ele causa, mio partem senão daqueles que; em pl'ot�e"o, envoll��o �a Iconsv,gI'aÇfi;o d.aCf'uele grande lu»

imoõe a todos OiS cidadãos uma exata conciência do oposição aos, homens públicos cuja responsabilidade po- mem público. de cujas qualidades de estadista muito le·

que significa para os nossos destinos históricos a vonta- titica se 'vincula ainda ao' situacioniemo oficial, 'lião cos: aitimamente se oraulham. os' Catarinenses.
- de do povo. Em Santa Catarina, onde um povo educado tumam. escolher meios e modos de 'demolir ou destruir. O pleito que vai ferir-se a 3 do corrente vhZe,rá, este ..

\
e lúcido nunca faltou ao dever dos pronv,nciam(}ntos se- Sem objetiva à vista que não ésse- que é o assalto ao po- [amos certos, pot: no'vo e maior triunfo político do S1'.

l'emos e conscienciosos, as eleições de 3 elo corrente der', as oposições não se preOcupam em selecionar os Nerêti Ramos. a cuio nome respeitável, sufragado para v

equivalerão a n1Jais uma belissima etepresstio tie »italida- processos de sua propaganda e descambam. para a intri- Senil/do da. República; se vem juntar Q de outro honrada

de cívica e de conipenetração doas responsnbilidades com ça; para a calúnia, psra a açressão gl'atu'it'a. e eminente cidadão, o enuenheiro Udo Deeke, ccndidato
'<

que, cada, ttm dos Catarinenses, portadQr de um título de Lamentamos, que. entre nós, esse fellÓrnerl:o, já veJ'i- ele todos os .Gatal'inenses ao CUl'{fO de "Gooerruuior do Es-

'cidadania, depositará nas Uj'nas º seu vote, [icado tias tres campanhas poiiticos em que contudo o tado,
Ainda bem que, ate-reto às solicitações da sua. iniei- P. S. D., e seu p1'eclaro chefe - o eminel�te sr. ;Verêu Ra- Nerêü RCflnos e Udo Dee/w, - 11m,

_
a. personificaçâti

-

l'eza moral e do respeito à justiça, Q eleitorado catU1'inen- mos - se1'iam. vUorioso<s, acabe de 1'e)Jl'oduzi,r-s.e com vitoriosa do civismo e da Gultura política barriga-ventre,
'se p01'/del�a, com elevação de conceitos, sôbre Q mérito a mesma intensidade de sempre. Não voltaríamos a acen- o OUtl'O a espáiêl1cia adminisl!4al'iva e a probi'<iacle a-

dos caIididatoS' e não, se deixa leva:' pelos expedientes tuá-Io na -crônica política se' rt circlll�slâIlcia de refe1'í-Io servirjo do Estado -- são nomes qlle l'eU'lIem a esmagado"

€§CllSOS .de que, 'Vul(/!Ol'mcnte, se Sel'v,el11. certos grupos não lIaS VIesse a servil' pa,I'a 1'ealce mais how'oso da men- ra 1iwim'ia dos, sufrágios.
-

parlidári'os, com o- fim de .desviar do relo jtdzo a atenção talidade cívica da noss(( boa gente. que em. sllcessivos p1'O- ](iocamendados o(ici''almente pelo p, S. D. e pelfll'

.t:los vola'nles. Forçosa é cwenfucl1', 'porêm, que tais .expe- nnnciamentos dqs 111'11as. sempre opôs ao descomedimen- Ccndue na 8a. paginf1!c..

-

extensão da rua Arcipreste Pai
va, tornando muito díf'icil, senão
inpossível, o trânsito,

Continua na 8a. pagina

)

-a'
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1
Um homem

que
dar.á solução

aos

nossos

problemas'

I
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Comerciante - Industrial vota ent.

,

CVIJ)O ·aO�T
deputado estadual e estarás entregando a um homem experiente e sensato"

a defesa dos __ teus interesses na Assembléia Legislativa.
Para

Trabalhista Brasileiro João' �Balista BOD08ssis Desmentido
RIO, 29 (A G.) - Procurado pela.

reportagem da "Vanguarda", que (J

queria ouvir sobre a resolução d
j Tribunal Superior Eleitoral, aten
dendo à requisição de força federar
para Alagoas, tormufadas pelo Tri-'
bunal Regional daquele Estado, o se

nador Gois Monteiro começou por
declarar que não podia apreciar a;..
materia em toda sua amplitude,
em virtude de não conhecer até O"

momento os principais argumentos
em que se baseiam os ministros.
Contudo, tinha a declarar a seguin·
tê: "O Tribunal Eleitoral de Alagoa '

é o mais facioso de toda a República
e constituido dos Iutzes mais' )facior
sos do Brasil. Em Alagoas não ha
crimes de morte. nem víolenelae-
reinando a maior paz e tranquilida
de. Ora, assim sendo, era mais ela
ro não haver a menor necessidade"
de tropas -'federais.

O mesmo não acontece em eertoa

Estados, como r.:inas Gerais, Piau:t'
e Ceará, terras governadas Pela UDN
e onde barbaros crimes de morte....

por motivos. politicos, e ínumeraa>
prisões e violencias sobre eleitorado'
acontecem diariamente Para esses

lugares, é que deveriam mandar tro

pas.

Partido
,Como devem votar nas eleições de3 de outubro?

Explicação 1105 trabalhistu
O eleitor deverá colocar no envelope que lhe será

entregue pela Mesa Eleitoral, as cédulas seguintes:
1 - cedula para Presidente da RePublica - Getu

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

mos e João Davi Ferreira Lima, respectivamente.
1 - cédula [lara Governador do Estado - Udo

Deeke.

1 - cedula piara deputado F�deral - á escolha do

eleitor, 'entre os candidatos dó P. T. B.
i +'. cedula para deputado Estadual, à escolha do

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

tre os candidatos do P. T. B. ,

NOTA: NO,caso de os nomes para Presidents da

República - Getulio Vargas - Vice Presidente - Café
I

Filho � estarem incluídos numa só cédula, então so�

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

IMPORTANTE i - 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 iretõ
rios e nos centros cívicos Pró Getulio Vargas.

� �
....

.

A COMISSÃO DIRETORA

'-

Curia Mefropolitana
. oríente OS fieis

AVISO E NORMA REFERENTES ÁS PRóXIMAS ELEIÇõES
Damos abaixo, na íntegra, a circular mandada expedir

pela Curta Metropolitana, em data de. ante-ontem:

A

Revmo. Sr. Yiçdrio,
;}:r No intuito de orientar, como lhe cabe, a consciência »cn-: -

totica, e cfissipa1' possivei; duvidas, senão vel'dadeirds e .la-
mentdvela exploraçõee, comunico, em nome e - por ordem; da
Curia ldetr�oli�ari{l, que os fiéis e' em -g.e,l'al os ootontes,
poderão livremente e sem qualquer constranqimento, a1J(})ar
e sufragar com o seu voto a qualquer dos eminentes condi
datas ao Governo do Bstado, exmos, dr. UDO pEEKE, ou

IRINEU BORNHAUSEN, de acôrdo com as própri(1s con

vicções ou pendores partidários, sendo que Os embargos que
se-Ievantem contra o pri�l1eiro, sobretudo na esfera religiosa.
da -alcada €x{l}usiva da Curia, ditos embargos, digo, são gra
tuitos, provavelmente tendenciosos e certamente ímproceden
tes.

Floria1!-ópolis, 14 de setembro de 1950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR
Auxiliar de Curta

/
ELEITOR. O SUFRAGI0 É UNIVERSAL; O VOTO OBRIGATÓ-

RIO, DIRETO E �.ECRETO. Para o eleitor mscrtto que deixar de
votar sem causa justificada o Código Eleitoral (art. 175; D.O 2) pres
creve a multa de Cr$ 100.00 a Cr$ 1'.000,0&

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

lIMA cédulª para Presidente da Repúhlica e uma para Vice
presidente ou, uma pará Presídente e Vice presidente; �

U�fA cédula para Governador;
Ul\lA cédula para Senadol' e suplente de Senador;
UMA cédula para Deputado federal;
1i!l\'IA cédula para Deputadõ estadual;
UMA cédula para Prefeito municipal; �

U�fA cédula para Vereador;
No m�icípio .de Florian6polis não haverá eleição para

I!efeito, de maneira que não haverá cédula para esse C3l'gO�
Nos municípios de Turvo, Jtnporanga, Taió, Gnaramirim',
TaBgará, Capinzal e Piratuba não haverá /61eiçijes para 'Pre.·
feito e Vereadores. Não haveeâ, portanto, cédulas para eSSeS
cargos.

Para I deputado estadual pelo. PSD
.,.

T,

:Ap
,

r-a.ca
(

I _.'

Temos o prazer de comunicar' aos nossos prezados clientes que

SERVIÇO AÉREOS "CRUZEIRO DO SUL, Ld-t.a., acaba de inaugurara

a nova linha
_ FLORIANóPOLIS, SÃO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA

UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

ás TERÇAS, QUINTAS e SABADOS. ,

_ Os aviões farão as viagens de regresso pelas mesmas escalas, nOS

mesmos dias, pernoitando em Plor-ianôpolís. O pouso em São Fran

cisco está dependendo &�. homologação, pelo DAC; do 'campo local

.üongratulamo ·nos com os n.ossos prezados
.

clientes . pelo aus

'picioso ráto, que revela ,D .íntefêsse da grande emprêsa bra.sUeir!l
em bem servir ao, Estiado e corre�ponder' à animadora, preferência com

que a tem 'distinguido o comércio. a tndustría e o público catar_:inenses.
Plorianõpolís. 26 de setembro de 1950.

MACHADO & cts. SA. Comércio e Agências

QUER VESTlR.SE COM
-

(ONFOIT. E ELEUMeIA'
.I

Mello
PROCURB

;alfaiataria
Rua Felippe Schmidt <IR

1 Viagêm com segurança e rapidez
SÓ NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS':" DO ..

EXPREsse «SUL-BRASILEIRO»
- Floríanópolís .:_ Itajaí - Joinville --,Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

"
..l;

........... ..._. -� -.4 __ i_ :�. .:_L�, _._-.-_1 ...-:.:..,_ -'-------....,...--

t._

Elimine a tortura da
.

tosse -

Porque sofrer tanto? Bato
'sín é o seu remédio de confi
ança. Contem poderosos ín
gredíentes antícatarraís e an-

tíssétíeos. Desde as primeira -r •

colperes tira a opressão do peí-,
to, solta o catarro e acalma .

tosse mais rebelde. Os ·médicos>- .

recomendam Batostn para a

tosse e bronquite, das crianças;
e adultos. Em tôdas as farmá-
'eias e drogarias "Satosin" -
o dominador das gripes, tossee
e bronquites.

.

••••••••••••••••• 0'0 •••••••

o PRECEITO
- DO -011

os OLHOS E A SAúDE DAS

CRIANÇAS
OS defeitos dos olhos têm influên

cia na saúde e inteligência das crian

ças. Sob orientação do oculista, en

tretanto, muitos dêles podem ser COI'

rígidos com facilidade. QuandO não>

tratados, ao contrário, agravem-se II
.

tornam-se definitivos.
Se desconfia que seu filho te

qualquer pertubação· da vist�
Ieve-o imediatamente ao oculls-:
ta. - SNÉS.

. . . . . .. -. ..... ..... . ... .; .. .... . .....

Faça em case o tratemen
-

to do seu busto

Se a plástica do seu husto não _ I
satisfaz ê- tão simpl>cs cocrigHa'-' t,

-
�" '(

Quando os seios sao atrofla?'os fa. I
eil é desenvolvê'Ios com a Pasta
Russa. Quando aos seios falta fir,
meza, a Pasta Russa restabelece a

linha" justa da plástica feminina
Distribuidores: Araujo Freitas �,_
Cia. Não encontrada no/ local, eu

viem antecipados Cr$ 35,00 Pan>-"
a Caixa PestaJ:. fi'Z24,. Rio, que re,

•

meteremos. Não" atendemos pel�,
. reembolso ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ESTADO-Domingo, 1 de Outubro de 1950

;QUADRO COMPARATIVO DAS LEGENDAS OBTIDAS PEIfê$ DIVERSOS PÁRTIDOS, EM SANTA CATARINA, NAS ELEIÇõES
\
FEDE

RAIS, ES�ADUAIS E MUNICIPAIS

(Da estatística fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral) �
t

"�.

-----=E�LE=I�Ç�Õ�E�S----�-----E-L-E-IT-O-R-A-D--O-.----V-O-T-A-NT--E-S------------------·-�------L-E--G--E-N--D--A--S----�----�.-�-_--------
'-PTB PRP PDC PSP

/

PSD

110.090
_86.923
121.679

?

UDN PST

1945 - FEDERAL
/ .

194'{ � ESTADUAL .

1947 MUNICIPAL .

1950 GERAIS .

248.086
259.285
292.683
367.695

216.817
186290
217.515

?

69.173
68.784

\,

82.226
?

13.915 8.771
'-

11.637 7.230

3.928 3.847

? ?

,

638
? ? ?

ANIVERSARIOS SRA. HENRIQufi3 HIGnENBACH
'�DESEMBARGADOR MILETO TAVA- Deflui, amanhã o aniversário

RES natalício da exrna. sra, d. . Sofia
Na Capital da Republica onde re- ,

Riggenhaoh, eS',)!)sa d» sr, Henri
-síde e goza merecida aposentadoria,
"Vê passar, hoje, o seu aníversárío que Higgeiibaoh. deslac adn eleruen- A mais recente gosadissima
natalício, o nosso culto conterrâneo to em nossos m �j ",3' êumercjrris' e (,'r1'i desta-o famosa dupla ...
desembargador Mileto Tavares que, ind ustriais. A ilustr-e S011h(Jl:J.. que

_ �
. 7.GElf..müIlA:

.. à magistratura catarinense, prestou é mãe ele família muito . conside-
-

relevantes servíçes. ". ;
..

LIVRE
-.'

O "O Estado" se associa aos cum-
rada em nossa cídade. será - alvo Preços : Cr$ 3,20 e 2,00

prtmentos que' lhe endereçarão seus de expressivas maníf'estações de
� ROXY._-'-

inúmeros amigos e admiradores, �)fêÇO e estima, às quais nos suli- "ás 2 .horas :

.entre os quais J.10S contamos. elarizamos.' .

10) Cínelandia Jôrnal
HOMERO ANDRETTA JOSÉ MAURO ORTIGA 2_D) ., :Gi1bed 'Boland O famoso

Ocorre, nesta data, o aniversário -

Assinala a data .le amanhã (I -Ol'SCO R"l'd- ."
.'

-t=

natalícío do jovem Homero André-

-ta, do curso ginasial do Colégio Ca- aniversário natalício do jovem. O ANJO 'E O BANDIDO
.tartnense. conterrâneo José Mauro Ort.iga, Um

_ westef� de ação torcidas, ..
Felicitamo-lo efusivamente com filho do nosso prezado conterrà- 30) _ Stan Laurel o magro 0-

-ns melhores votos de felicidades, neo SI'. Osní Orfiga, destacado ve- Iiver Hardy o'_'gordoSRTA, NAYLA CHEREM 1
",

C' Muni
..

1 I
.

reac or a,' amara - - uni101-par p,r (� ",' MES.'TR,lC«:· DE BAILE
'

A efeméride de hoje assinala o ., ..4-p

.anlversár-io natalício da graciosa e
P. S. D. e popular esportista, :'Uma gõsailíssií{-i'a comedia d-esta f'a-

.dtstinta senhorinha Nayla Cherem, Os numerosos amigos r admira- mosa dl�pr<i . .,) ..
_

- .

aplicada aluna do COlégio Coração d�l'es do jOYC!11 _Jos�-}'laun, irão à <. Contin.uffrpãoJ dó empolgante seria-

'- de Jesus e filha do benquisto casar residência de sons pais, à rua Ti- do.
"'.

:-:Suraia e Calil Cher«em, residente ne8- radentes, paTa cumprimentft-Io pe- TERROR DOS ESPIõES
.ta cidade, Ia auspiciosa dat.3'. L)t t 'd

-

Vva, AMELIA SENA PEREIRA u as, '. orCI as,.. acao ...
1IoT t l'

,

h
'

1
MEl\'ÍNA SóNL<\. DE ARAUJO -CENSURA',...,a a ICla-se, oJe, l!... exma, sra, (,

·
Amélia Sena Pereira, viuva do sau' R,ejubila-se, amanhií, o la'r do sr.

doso conterraneo Jo&.é Sena Pereira de. José Rosário de Araujo, major
e genitora da nossa culta e ilustra· médico da Polícia Militar do E.s
<da colega de imprensa, a escritora

MaUl'a de Sena Pereira, militante na

-imprensa do Rio de Janeiro,

A veúeranda l1a"aliciante, o "O Es,
tado" apresenta respeitosos cumpl'i-

· menta!>,
SR. NELSON MAIA �CHADO
Transcorre, nesta data, o aniver-

· sãrio natalícjo elo destacado despol',
tista Nelson Maia Machado, dÍl'etor
da crônica da nosso confreira "A
Gazeta" e pessoa muito benquista
llesta capital.
Ar! homenagens que lhe serão tÍ'i· O menino Crist.ovão,

bitadas, pelo feliz �vento TiGje, nó!! seus numerosOs ámigllinhos
110S associamos, enviando-lhe cordirJ festinb a.
abraço, FAZm[ Al\OS AMAl\H,-\

Faz anos, amanhã o interessan
te garoto CrisLovão Golombo Pires,

filhinbo do 1l0S�0 conterrâneo sr.
Unia fina coil1edia romanlica. ',o

30) - James Cageny Jeanne Ca

gney e William Bendix.
UM l\1OJlEl\TO EM CADA VIDA,aniyers'ál'io,

oferE'cerá a
Uma das mais fieis h(storia da ra

uma ca humana .. ,

CENSURA:
LlVRE

Panelas de Pressão -ARNO
a os 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na EletroIandía
Rua Arcipreste - Paiva - Edí, Ipase - Terreo

-Vida Bocial

f

tado e de sua S'6flhora �om o ani
versário de Sônj'a' Maria, querida
fi1hinha do casal.

CRlSTO'/;W' COLü:\mO PIHES

Ceistovão N�lnes Pires e da sra.

Luiza Beirão Pit'e.s,
Por motho do 50

A 8ra. Alice Gl'umiché digna
consol:lr elo �r, Josr Gl'llmiché;A interessante LenHa, filhinha do

lU, Jaime Nascimento, funcif)nál�iO - o �r, ] )arCÍ Brasiliano dos

dos COJ'reios e Telegrafes; S:Jntos, d('s I acado baneá do;_
- a graciosa srta. JÚli:t. Barros, - a srt:J, Teres,inha Discllcr, fi-

flUlcionária da Livraria C�{ltral:
- a srta, Marieta Galio::i0H, filha

do sr, Luiz Galicioli.
- o menino Floriano, filllinh-) do

�r, Antenal' Sena, comerciante em
-

Pê rto Belo;
- o Sl'. Nest<l�' SchiOer, só,'io d<l

·f'_':ma Bornhaustl1 c'I", CiR.. -:I,) LÍaj<ií:
'-- o sr, Waldemal' Egídi,) '1:,1 Silo

- 'Y.l fUllcionãrio ;,ll:JE'"J f;f l:JC]uul

.\

-0-
FAZEM ANOS HOJE:

lha do sr. Franeisw Discher, pro
fcssora em Curitib:J;

- o joy".em Orecy Rodrigues AI

\'r�, .filho elo sr, Ileinolcl Alves
"

escrivão federal {'ITI CoruDó.

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

SRA. ADELA�Dl!; I�ONDEn Exportavão de milho
Na cidade de Itajaí. onde reside,

vê transcorrer, amanhií, sua ciala para it Inglaterraani\'('I'sária. a exma. sra. d. _�Jlf- RIO, 30 (V, A,) _ A Associação
laid� KOllder genitol'a elos i lustres, CO�llel'cial do Rio de Janeil'o, após
coesladuanos srs, Mal'Cos c Aclól- debater longamente a questão da ex:

fo Ronder. portaçã_o dos excedentes do' milho

brasileiro, resolveu sugerir ao gover'
no que autorize a exportação para
a Inglaterra, 11. base ele compensação,
pois que, os britanicos diséordavam
da admissão desse produto, no acor

do recentemente firmado; sob o ltlfI
gação d� disparidade ele preço�, Res.
saI tau a Associação _

Comercial a_ UI_'

gencia para essas medidas, em vista
de não dispor o nosso país de ciloj
para a conservação da grande sa:«a
deste ano,

A Yenel'and:J llataliciante qlle yi

y-e. cer�ada ela estima (' .:li} consi

del'aç:iio dos que lhe são caros,
ted, êsle ano, como iJOS anLeJ'io
re8, a g:i::Jnclc- oportlJnidad,� de
'aferir () grau de esLima em que á
tida na sociedao_e itDjaif'llse. _

O "O lI:staelo" respeIt-;samcl1l,�,
se assoe ia as hOmel'ilgens que lhe

prcstal'iíl) nacwela ci'lade,

a bolsa de estudos levará- para a.s

distantes terras onde irá aprimo
rar o seu saber os costumes de
nos'sa genLe, seus háhitos e modo
de viver. e em compensação trará

para o nosso país os conhecimen
tos lá adquiridos pondo-os em

prática no; amhiênte pátrio.
O plano esboçado pelas Bolsas

de Fundação Rotária enfeixa exí

gencias das quais o bolsista não

poderá se apartar, bem como não
deverá &e candidatar aquele que
não se veja apto ao fiel cumpri
mento elo programa, Para fazer

o gordo ção Rotária levantaram o suprímen- jús à Bolsa é -imprescindível �Lle
to necessário a garantir a um nú- - o candidato tenha o gráu de ba

charel obtido em oscolas superio
res ou aqueles que já iniciaram o

ano escolar correspondente ao úl

timo ano de uma, das universida

eles nor-te-americanas, devendo fi

car de pósse de seu tíLulo no fim

elo ano em questão.
Exigir-se-á que o candidato te

nha distinta personalidade. cara

ter limpo e especiais qualidades' de
aç-ão, A sua folhá acadêmica terá

que demonstrar o máximo gráu
d� excelência em todos os sentiImp.
dos. O aluno- escolhido deverá

possuir fortes subsídios de gerais
conhecimentos internacionais e

será versado em fat.os e cousas de
seu país de fárma a que se torna _

o ponLo de convergência para on

de volverão as perguntas e pales
tras sôbre o seu c-éspede natal. Al

ca humana". idade limitada é ,a, ele 20 anos n�

30) _ Greta Garbo" John Gil- :l11'ínimo e de 29 anos antes de 10

bert, C, Aubrey Smith e Lewis de julho dó ano ·em que venha •
Stone ser beneficiado pela Bolsa.

!tAINHA CRISTINA Associando-se ao pJano de illção
Uma soberba prodL1ção da MeLro. elo Rotary o aluno não terá restri-

CENSURA: ções' no c:ampo da e.specializaçã()
de sua preferência, devendo, po
rém, formar uma personalidade
internaciopal capaz de lhe garan
tir experfêllcias bastantes fortes

par:a o �eu desenvolvimento e u�

sa-las em benefício da coletivida
de de seu país de origem.
Em 83 países ou áreas geográ

fica� do mundo existem 7000 Ro

lary Club.s e---tada um deles bem o

direito de apresentar um candida

to, Compreendidos os 7000 Rotary
Clubs em perto de 200 Distritos

têm 'a sna "ida regulada pela su

P'(,l'\;iSiíO de um Governador de

DistriLo e á quem cabe a 1'espon

Continua nà 6a. -pagina

Cine-Diário Belsas da Fundação Rotaria para
estudos • adeantados-;- RITZ -

ás 2 horas

Garbo, John Gilbert e

bray Smith
�

t-l_,\.INH1\. �ç.RISTTNA

.•Greta C. Au-

mero exato doe alunos a especializa
Cão no estrangeiro, obedecendo-se
é obvio, às diretrizes da' Fundação
Rotária para. Estudos Adeantados .

De finalidade dupla é o plano
visado. O aluno contemplado com

. ,

Uma super produção
Goldwyn Mayer , \.'

CENSURA:
até 14. anos

No programa �
.

]!:sporte; na 'I'éla

ProE'tt)sr: Cr$ 5-,00 e

� ODÉON _:_

ela Metro

3,20

Palestra do Snr: Oscar Carçdoso
110 Roiuri; - Clube de Florianopotis,

No intuito altamente louvavel

de promover o mdiantamento da

compr-eensão Internacional, obje
tivando, ainda, \ a Ma vontade e a

paz, o Rotary Internacional pro

gramou, com acerto indiscutivel,
as' Bolsas de Fuudação Ratar-ia, o

portunando 'aos jovens de ambos
o's sexos um período de especialí-'
zação no estrangeiro.
Para tão elevado objetivo o Con

selho Diretor do Rotary Injernaeio
rral e os fideicomissários da Funda-

Il\IPERIO - ás 7,30 horas
VrJ10R _MATURE, RIGH.A.RD GON

TE e DEBR�� PAiGET
UiVIA VIDA l\L{RCADA

Preços : Cr$ 5,00 unico

H anos

- HOXY -

ás 7,30 horas

10) - Cinelandia ,Jornal

20) - James Çagney e Willian\
Bendíx

UM MOMENTO .EM GADA VIDA

-ás 10 -hql:as
Grandiosa Matinada

10) ::__ -Esport:e na Téla
.

20) - 'Olrver- Hardy
Stan Laurel o magro.

MES_TRES DE BAILE

Uma das mais fieis his-Loria .da l'a-

até 14 anos

Precos: Cr$ 5,00 Ullico
TMPERIO

ás 2 horas

10) - Cinelandia Jornal

2°) -, O Gordo e o MagTo em

uma de Sllas- melhores comedia
MESTRE DE BAlllE

3°) - Continuacão do �C'riado

TERROH DOS ESPIõES

40) - GiLbert Iloland o Cisco

Kid
O ANJO E O B.�DJDO

um westE'rn ele lula e torcidas', ..
CE�SURA:
Alé 10 anos,

Preços: Cr$ lh20 e 3,20

come-

até 10 anos

Pe.eços: Cr$ 5,00 e 3,20
- ODEON-
ás 2 horas

Matin'ee d:!ls Mocas
10) - Mareha da Vida
2°) LoreUa Young-, Robert

Mitchun e Will_iam Holden
O HOMEM QUE EU AMO

P l'C'ços: Cr$. 5,00 c- 3·,20
,,'

- R[T2 -

ás 4, (i,30, 8.30 horas
- ODEON-
ás 7,30 horas

Maria :\rontez, Jean Pierre Aumont,

Denl1is O'Reefe, MOI'ris Karnowsky,
Mil:Jrla Milanowa e Wladimir So
koloH

ATLANT{DA
i\laria MonLez a vnltrlOs'a

cujos ffeijos pren\mciavam
te!! !

Jam:Jis houve uma Imperatriz co

mo _'\.nliJlPêÍ! Govemaya o mais
extranho niundo e -era extranha

cruel e yolnvel",

Cláudio de, Vincenzi e fajpília, sensibilizados, agradecem a torl:Js

as manifestações ele ear'nho recebidas por ocasião 'do sepultamenLo de

sC'u queridO chefe, e convidam os amig�s para assislirem ti missa que,

)1or sua 'boníssima alma, mandam celebr-à'r, no vráximo dia 3, ás '7 horaS!

na CatedráL altar de S. José. AntecipadamenLe, aproesentam seu pl'ol'un-
Uns pl'ocuravam n•.ald:Jde... ou- do agradecimento.

.sereia,:
a mor-

tros", Bonclêlde". mas cada llLll

tinha elo :Jmor, -odio, tenor e bon-

dade". �

I(m�SU.RA:
Dl PHOPRTO AT]� 18 AXOS

Mal'cha da: Vida - nacional.

Metro Jornal - Atualidades 'l'.]Jfe�os :

RTT7, - ás 4 e 8,30 horas - Ce$
6;20 e 3,20

ás 6,30 horas - unico Cr$ 6,20
ODEO.!\' - ás 7,30 horas Cr$ 6,.20
unico

"Cr$ t.750.00
o quanto c,usta uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIÁ.·

liua Arcipreste Paiva - =Edifiqío Ipase :Terreo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido Social Dernocrétíco
Recomenda:

TI_a� ·Co��êa
;/ ,

PQ�a ���U�Q�� E��aüuaY

Comissão "Direfora
-'Secç'âo de Santa Catarina

A Comissão Diretora do �arti.dõ Trabalhista Bras'ileíno, secção
de Santa Catarina, coínuníca aos trâbalhístas. getulistas e ao povo em

geral que a sede do PTB está instalada à Rua Deodoro n? 21, funcío
nando diàriamente das 8 às 12 horas e das 14- às 17,30 horas.

A todos os companheiros solicitamos procurarem em nossa' sede
cédulas dos eminentes brasileiros:

,
,

Dr. Getulio Vargas - P\fa Presidente da República
Dr. Nereu Ramos -Para Senador da República
Eng. Udo Deeke - Para Governador de Santa Catarina

,�, dos demais cargos eletivos dos candidatos do PTB.

Cúri'a Metropolitana
Eleicões' para - Vice-Presidente

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

Vice-Presidente da República;
,

e sendo sobejamente co-
I

nhecidas as suas idé4J..s contrárias às da grande maioria
do povo brasileiro, sob o ponto de vista religiosa; no in

tuito de conciliar as aspirações dos varios programas

partidários; sugeriamos que, em vea de uma unica cedula

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'.

\'

Partido DOffiocrático Telegramas
diversos

&. PAULO, 29 (V.A.) ., O Sin
dicato da Industria....

de Formicidas
e Inseticidas, dir-igiu-se ao presi
dente ria Commissão de Defesa E

conomica, general Newton Caval
canti. ell0aréc'endo.a. necessidade'
de prontas medidas a fim de ga
Irantir o laba9tecimento -da folha:

de f'landres.

I
I

Para Vereador do PSD
J'

/,

",

se Elias

Social
/Diretório Municipal de FloriaDóPolis

.

O Diretório Municipal dil Flortanépolís, do Partido §ocial Demo'
crátíco recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município os nomes

dos Vereadores do Partido às eleições de 3 de outubro próximo:
Adolfo Cândido Quadros. Estivador;
Alvaro Müllen da Silveira, Advogado;

"\TItônio 'de Pádua Pereira, Funcionário Público Estadual;
Antônio Pascoal Apóstolo, Comerciante;
'f:dio Ortíga Fedrigo, Comerci-ante;
Eulina Alves de Gouvêa Marcelino, Professora:
Flávio Ferrari. Professor;
Francisco de Assis. Advogado;
Frederico Teodorico Véras, Motorista;
-Francísco Büchele Ba-rreto, Funcionário Público Aposentado;

,

qentil Marcelino GiL Comerciante;
José -Elias, Industrial;
Jone Celestino Vieira, Funcionário Público Federal:
Manoel Ferreira de Melo, Funcionário Público Munícipal:
Mário Couto, Fu'ncionário Público Federal;

\ Miguel Daux, Comerciante;
Osmar Cunha, Bancário;
Osny Paulino da Silva. Funcionário Público Estadual;
Rafael Digiácomo, Funcionário Público Estadual;

, -Saul Olívelra, Contador: /

Sufragando os nomes acima o eleitorado do Município pode ter a

certeza: de levar à Câmara dos Vereadores homens dignos e capazes de

contrtbuírem para a grandeza e. progresso do Município de Floria

nópolis.

........................... 4 ..... � •

NOVA YORK, 29 (V.A.) � O

preço médio do cacau para entre

ga imediata caiu 130 pontos. para
34.80 centavos de dólar por libra

pêso.

MADRID, 29 (V, A,) - No Congresso
Internacional de Sociedades de Autores a

realizar-se no próximo mês de Outubro erre

Madrid assistirão representantes de mais de 22.

países incluindo o Brasil que será representado
pelos senhores Osvaldo Santiago e dr. Cavare
canti.

.. TOQ UfO. 29 (V. A.) - A rtuiio

de Piongyon(f noticia que o aouãr
no ela Coréia do Norte solicitou 0$

bons ofícios da ONU l)QJ'a pÔr'
fim ir.. lufa na Coréia.

ISANTJjA,GO, 29 (V. A'.) - AS!
au toridades sanitárias começa
ram a tomar precauções no nor

te do país, em vista de terem sído

recebidas notícias sõhre a exis

tência de uma grave epidemia de

varíola na Bolívia.

'"

A SAUDE '�

;

do seu bebê

está na amamenta,
ção. Lactifero farta':
Ieee as mãezinhas,
tornando o íelte abun
dante, sem prejudi-
car o organismo.

LABORATÓRIO 'BtRGAMO
"'_v, Pires do Rio, 23 - Itaquera - E,F.C.9. "

S. S. Publicidade

Distribuidores para os Eg,w,.
tados do Sul ;
RAMAR S. A. Comercíaj

Farmacêutica
Caixa Postal; 245 Curiti-

ba.

Para colocar SOLA
em seu Sa-pato

PROCURE

Oswaldo
teleíon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2'. andar '

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

f ,

Amigo da Sociedade e do
Esporte Catarinense

Um candidato que, merece ser eléito
\-

\ '

r ,

Partido Trabalnista Brasileiro

João Batista Bonnassis

ficará. grato a todos aquele;

/

PresidenteCel. Pedro Lopes Vieira

Antonieta de Barros

João Batista Bonassis

RoóJrto Lacerda

Antônio Pascoal Apóstolo
Osny Mainotâ! Ortiga
Luiz Ferreira de Melo

'-.,._

Ivo Reis Montenegro
, Leoberto Leal
Francisco Motta Spezim.
Charles Edçar tâorit»

Tliiers Fleming

/'
)

que se dignarem votar em seu nome,

nas eleições de 3 de Outubro,

para deputado 'estadual.

,,'
..

'

"�', "
"

, -'

�� \

it ./

"

Wilma'r Dias

Ioaquim Madeira

Gllido)Bott·..
João Batista Pereira

João Alcântara da Cunha

�
Neves

Aureliano Stuart

Jtu; Guedes da Fonseca

Antônio Antllnes d'tII. Cm:

Froncisco Geí'mano da Cosia

A�'mando Yalário de Assis
I

AlvaRO Müllen da Silveira

Joaquim Vaz

Jairo Callado

Lauro Fortes Bustamanti

Tertuliano de Brito Xavier

Adalberto Toleniino de Carvalho

Oswaldo - dos Passos Machaao

Florianópó!is, 13 de setembro de 1950.
r-,

; ,��::.._;t'" �.� .:. \
� \'C - ':,_'.,�:.:

I ','f.j. :
.,

'.'�'!!o t ��'
.'�;.;;l�.

Colégio Estadual (Dias Velho»
Exames art. 91

Inscrição: de 1° a 10 de outubro.
E:cctmeS: a, partir do dia 11.

Documentos necessários: 1 -Certidão' de registro civil

comprovando te-r iàade mínima de 17 anos completos ou por com

pletar até 30 de junho seguinte;
2 - prova de quitaçãe com o serviço militar e

3 - prova de identidade feita pela carteira de -ídentídade ou

por documento que Iegaâmente-a substitua.
_ _;.- ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

em o c r á· t i co
Catarina

Partid·o Social O
Seção de Sanla

. Ao eleitorado do Estado de Santa Catarina:
A Comissão Executiva, do �Partido Social Democrático, Seção de

:Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo nono (90) dos
-seus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio do eleitorado cataríríense
-os nomes dos cãndidatos do Partido ás eleições de 3 de outubro pró-
sim!):

ses' de Santa .Caíarina e do Brasil .
,

Sufragando êsses nomes, pode o eleitorado esclarecido da nossa

terra ficar convicto de que terá, com o seu voto, centrlbuido para

assegurar o })em estar, a tranquílídade e o progresso do Estado e do

Brastl.
,

Florianópolis, 8 de setembro 11e, 1950.
A Comissão Executiva:Para Governador, do Estado:

Dr. Udo Deeke, engenheiro civil;
Para Senador Federal:

Dr. Nerêu Ramos, advogado;
Para Suplente de Senador:

Dr. João David Ferreira Lima, advogado;
Para Deputados Federais-r

Dr. Nerêu Ramos, advogado:
Dr. Armando Simone Pereira, advogado;
'Dr. Leoberto Laus Leal, advogado;
Orlando Brasil, professor e contabilista;
Dr. Joaquim Ramos, advogado;
Dr. Agrippa de Castro 'Faria, médico ;

"

CoronéljPedro Lopes Vieira, milítar ;
Dr. Antônio Nunes Varella, advogado;
Dr. Rogério Vieira, advogado;
Dr. Cid Loures Ribas, advogado;
Dr. Aristides Largura" advogado;
Vitor Buhr, serventuário de justiça;

Para Deputados Estaduais:
Abelardo Sousa, proféssor i
Ado Caldas Faraco, funcionário público;
Adolfo, José Martins, fazendeiro;

.

Dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga, funcioriário
Alcides Abreu, funcionário- público;
Dr. Anes Gualberto, engenheiro civil;

, 'Angelo Ponzoní, industrial; .

Dr. Antenor Tavares, advogado;
Dr. Antônio Dib Mussí, médico;
Dr. Antônio Gomes de Almeida, advogado;
Antônio Tauille, militar;
Dr. Armando Calil Bulos, advogado;
Dr. Armando Va:lério de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, industrial;
Arnou Teixeira de Mello, serventuário' de justiça;
Augusto Bresola, industrial;
Eduardo Virmond, funcionário público;
Dr. Elpídio Barbosa, professor;
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, médico;
Guido BoM, bancário. /

.'

i; J,

1,.",,(
I",

-;:

.� ...

público;
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Nerêu Ramos
Aderbtú Ramos da Silva
Adhemar Garcia
Aaripa de Castro Faria
Alfredo Campos
Alvaro-Soa.re's Machado
ArleS Gualberio
Atílio Fontana
Carlos Speronça
Carlos Zippefer Sobrinho
Celso Ramos
Elias Angeloni
Etnani C. de 'Bittencourt Coirim 'Filho
Francisco Benjamin Gallotti
Frederico Hardt

Gasparino Zorzi
Heitor Liberato
Ivo d'Aquimo
Joiro Callado
José Boabaid
Lauro Soares
Oscar Bodriçúes da Nova
Pedro Kuss
Pedro Lopes Vieira
Potnpilio Pereira Bento,

Roberto Oliveira

Roçério Vieira

Serafim Brnesto Beriaso
Valéria Gomes
Vitor Bllhr'

:
....

"

·1 f"

1 i

"

�''':S:'''j.'
\�, "'_" .:

DArl .LOGRAF,IA�
Confere
,Diploma

-

'I'MOtie��f'ici8nt.
'

J

Correspondenel !'
Comercial

DIREÇAol
\mélia M �Pigozzi

Ag. General Blttencour', 48
(Esquina Alber�ue Noturno)
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Dr. Ivo Silveira, advogado;
Jairo Callado, [ornalísta:
Dr. João Batista Bonnassis, advogado;
Dr. João Estivalet Pires, advogado;
João dos Santos, industrial;
Dr. João Ribas,Ramo's, advogado;
Dr. Joaquim Madeira Neves, .médíco ;
Dr. José Bahia Spinola Bittencourt, médico;
José da Costa Miranda, serventuár-io de justiça;
Dr. José Gallottí Peixoto, ad�ogado;
José=Motta Pires, professor; .

/
'

Lauro Lochs, professor; f

Lealtdro Longo, serventuário de justiça; C
Dr. Lecian Slovinski, advogado; _

Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado;
Luís Bertolí Junior, servent�árío de justiça;
Manoel Slqueíra=Bele, serventuário de [ustíça;
Dr. Mario Mafra, advogado;
Dr. Norberto Bachmann, médiéo ;
Oscar Rodrigues da Nova, comerciário; .,': t :'

Olívio Nóbrega, serventuário de justiça; t" ,," -, .Nj'
-. fi,

Dr. Othon da Gama rLõbo d'Eça, funcíonãrío pílblicb;
,

...

Pedro Bittencourt, industrial;
Prológenes Vieira: farUlacêutico;
Dr. Roberto Müncie.l! de Lacerda, advogado;

,

Torquato Tasso, funcionário público:
Waldemar Grubba. industrial;'
'Dr. Walter Ten6tio Cavalcanti, advogado;
Wenceslau Boríni. industrial; ",

,
Ao recomendar ao altivo eleitorado de,S. Catarina os seus caa-, .,'

-didatos. o Pantido . Social Democrático, está na certeza de haver apon-
<t3:d-o, DOmeS que, .unidos jior 11111 só" ideal partidário e, dentro do mes-

Dr. Wigand Pejsubn, economista; , ..

Dr. Wilm}r Orlando Dias. advogado;
Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, médico;

,

rmo programa, possam trabalhar devotadamente pelos altos interês-

,

I -'

Muitas ve;es nos admíramcs ao ver certas pessoas idosas que, no entanto,
conservam todo o vigor e a bôa disposição da mocidade. Elas prolongam
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bôa díspo-"
sição que lhes proporciona o seu físico sadio. Quer saber a razão delas
demonstrarem menos idade da que realmente tem? Pois bem, preste
atenção a isto: a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO
NEURO·MUSCULAR provocam a FALTA DE MEMORIA. 'A PALIDEZ.
O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a indisposiçãq moral
e física (FRAQUEZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). ll:sses jóvens
aos '50' anos, cheias de vitalidade e disposição, conservam o seu organismo
usando FOSFOSOL. considerado pela classe médica como um ótimo tônica
nervino; dada a sua fórmula científica ser bastante concentrada em

'

fosfatos, de assimilação imediata pelo carpa humano. Os que não se
sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo,
Usem, então, FOSFOSOL em elixir ou injeções intra-musculares e logo
depois das primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros: Animadosl
Fortes! Dispostos 1 Não encontrando FOSFOSOL nas farmácias e drogarias, :

escrevem.ao Deposítárto.V.SANDOVAL JR.- Caixa postal 1874-São Paulo

-." -

"'". Pcttinati

I
FOl\TE MARAVILHOSA DA VIDA

E DO AMOR ...

Desde Os primeiros tempos, o

homem tem procurado por todos
os meios descohrtr recursos para
�ombater as moléstias de fundo
sexual, infelizmente tão generali
zadas. A tristeza, o estado de irri

tação constante, o medo infunda
do, a frieza afectiva,

.

insonia, a

asthenía sexual e falta de memo-
.

\
ria pelo excesso de trabalho men

tal são -os sintomas alarmantes
que podem ser cortados com o

tratamento feito com o novo já
popular medicamento Gaitas Men'
delinas. Formula indígena sem

contra-indicações, adotada nos

hospitais e receitadas por cente
nas de rned icos .ilustres, Gottas
Mendelinas contêm vantagens to
nicas e estimulantes de maior
proveito pára os homens e mulhe
res esgotados e cedo envelhecídos,
os quais recuperam novas ener

gias e vigor salutar, logo no inicio
do tratamento. Distribuidores
Araujo Freitas & Cia, Não sendo en

contradas nas farms: e depois. do
local, envie Cr$ 30,00 antecí
padamete para o Ind. Telegráfico
Mendelinas, Rio,' que remeteremos,
Não atendemos -pelo reembolso. �

.

,lJ,cOpDS.p(Jr�I.IMÃO �

� A�ACAXI
.I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((/rltilJ CfJm 12enve/IJpn
, de5lrulD� dll�reitltSc:.I6,,,

QCEMBOLSO POSTAL
PAffA TODO PAIZ
Produtos SiJC -FRUTI

CAIXA POSTAL IOOB
(URITIBJ - PAQ-D,N/J,'

Extrato 'de Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbono etc:

'

•• • ••••• e.' ••• � • • • • • • • • • • • • •• • •

TINTAS PARA IMPRESSlO
COTTOMAR

Rádios
ONDAS

Grande alcance

AtlântJda
LONGAS

Otima
.

seletividade

Electro'éi� TransmlssoreeRádios

AtJântida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântlda - Super construção para durar mais' - AtJântida - Som ]]g-fural - Alta sensibilidade

VENDAS A VISTA- E 'A LONGO PRAZO

Am plifícadores

Catarinense LimitadaRádio
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

E CU'RTAS

Rua Trajano, n. 31 Telefore Íl. -1459

lo

'�--,---
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o ESTADO-Dorr.ingo; 1 de Outubro de 1:)5\)
" .

B O J E,' DOMINGO, COQUETEL DANCÂNT!.:?' smE DO "COQUEIROS PRAIA CLUBE", DAS 9 HORAS EM' DIANTE. HAVERA CONDUÇÃO ES
PECIAL PELOS CONFORTAVEIS ôNldU5' DA LINHA "BOM ABRIGO", COM PARTlDA DA SÉDE DO CLUBE DOZE. A R�UNIÃO SERA ABRILHANTA·
DA PELA ORQUESTRA EXCLUSIVA, SENDO O RESTAURANTE DO "COQUEIROS ,PRAIA CLUBE" ESTÁ APTO, A FORNECER REFEIÇõES E CHUR
RASCO AOS- ASSOCIADOS QUE. DESÉJAREM. ,FICAM CONVIDADOS OS SOCIOS E SUAS' EXMAS. FAMILIAS PARA ESTA REUNIÃO.

Bolsas da Fundação Rotaria pata,.

esfudes adeaníades
sabilídrade altamente signitíeact- Obedecidos os regulamentos
Vil de faze-los seguir as Iinhas de baixados pára cada caso o holsis
acuo comumente seguidas nos Ro- ta terá garantida a sua subsístên

"tllry Cluhs. cia e um padrão de vida compatível
Foi fixada a data de 15 de no-: com a sua vida academica, bem

rem apresentar um candidato e 'ro- assim as despesas de viagens de' ,

"lembro para o reebimento", p,or I ida e volta, O Rotary não se des- ,OS )·Og08 de hoje em I Jogam he] e os clássicos rivaisl)arte o Governador do Disl.rito '
curará em f'azer chega:' ao aluno

-dos rormutartos que de:erão '�er I os fundos neoessários para cobrir toda part., do pe' bo� I c atarll'em apresentar um andHlaLo. e, fo-, Ias
seus' gastos. devendo, porém, o "

I .I' � nen '\eNesta 'Capital - Avaí x Eiguei- "'-<lleraclos e os documentos devolvi- interessadq, cunjprtr r-igorosa- I Há grande alvoroço nos quatro O valoroso e técnico zagueiro Chiuêa
.

d I Cl J \ deseí »< rense.
d 'Ih

'

t'f' d' '1\" e11;envia os pe os U)S que eSf'Ja- mente com as determinações das ," ..'.,. r cantos a 1 a, e com JUS I ica ara', terá por companheí ro a rarcos, -

li No RIO - Plumirrense x '\ asco, zão, pois logo mais estarão frente a' quanto, a linha média será a mesma.oe. Bolsas, C 'd R' B
'

Madureira x .anto o 10, angu frente em' peleja amistosa os velhos que vem brilhando, ou seja Romeu, a.Ca.hençlo, C01110 cabe, a escolha Os candidatos às bolsas serão . ,
"c.

x São Cristóvão e Bonsucesso x e tradicionais rivais Avai � F!gUei-1 revelação do ano, Brául io e Geraldo.de um só candidato por Díetrito.
•

apresentados pelo Club .da cidade Bota-fogo, rense. No ataque Néde ainda figura como
o Governador nomeará uma Co-I a que pertençam e, na falta dêste. Em São Paulo _ Ipirangu .x Um jogo já disputaram este ano os' ponto alto, tendó comç companheiro�
míssão ?ara apreciar as ,qualida-I serão apontados pelo Cluh mais Portuguesa Santista x,l1ois categorizados esquadrões, Foi no Gil Urubú, Méireles _BetinllD,
�s de intelecto dos candidatos e

I próximo de sua residônc ia. O
São Paulo" o ','" mês de setembro passado, em disputa O Avat está possuido de um bom

;:a: preferência recairá no que a-, ' di d' t . t ,( • , '�'1-
Jahaquara. Guaram> x Corintians ela liderança do certame- de prof'Issio-. plantel, com Adolfinho, 'Fateco e'

�}rcsentar maior soma de f�Úo��es; Ç?ll
I .a o apr esen ar ,t os uccesst

e Palmeiras x XV de Novembro. naís, tendo levado a melhor o "onze" Danda .do trio-final; Minela, Boos e

\ . _
,

'
�

I
rIOS documentes e cerü ücados Em, Bolo Hm-izontc - Atlético alvi-negro por contagem apertada, "

e:ugneIs., � " ..', <, oomprohatõrtos de sua habilitacão. x Metaluzina e América x Metalu- ,A equipe avaíana não se esqueceu

I
Jair;- sem duvida o trio m:édi� ll.lai�Escolhido O candidato .1 mscri

I À _ f'óra das 5 cópias -.assinadas 1 " do revés sofrido e hoje irá ao grama' técnico do Estado; O ataque e peri-
ção será enoaminhada, pelo Gover-: do formulário de inscrição deve-

zma.
.' ' do da rua Bocaiuva para auteut.ca 1 gosissimo, a julgar pelo oportunismo.

nador do Distrito à SeoretarIa do ..
'

t,' . t ,t _' '-I
Em Cm itiba - Perroviái-io x

.

desforra., As duas falanges estão 01'·1 arrojo e potência nos pelotaços d:-; ra jun ar CInco I e ra o" e apr e i\.eua Verde e Palestra Itália x izad
'

dI' 1 F I' '1 N' ta Bentev1.Rolary Internacional a qual. de
"

, , , '

" ,,' (gamza as com seus Joga ores em Sau ZllllO, � 'e IPllllO, Ize,
, ',' I

sentará. também. CIl1CO copias au- Atlético 'grande forma fisica! e técnica pelo e Tião
'

;sell turno, a encaminhara a GOl11IS'. '

"'. ' ,
- ,

I .'.
'

, ,

.. I _

tenl icadas, ou copias futostáticas Em Saco dos Limões _ Início. que é de se
. prever um dos combates' Teremos esta tarde um prélio ce�lsao

_

de Bolsas de Estudos �a Fun 'dos seguintes documen los: do Torneio Varzeano de Futebol, mais empolgantes de todos os tempos, pôr -cento sensacional. O lideI' e_ o VI-

(Jac,ao do Rotary InternaclOnal -e.
5 CÓI)ias do c.ertificad0 ou Irans- . C'I'IICO .oncon-

No Figueirense 'Yerernos D0!lY o I ce'líder certos estamos tudo farao pa�
. , ,

d' t 'f
' I C011].. a realização de c

'bl' d "-em Janeu'o lme la o, sera . eIta a
i crição, ele todos os CUl'SOS e,studa- arrojado ex'guardião do Flamengo I 1'a propol'cionar ao PU lCO um o'"

:sl'üer.ão final para o próximo ano· elos,
I tros---:-

� qU�_sósjnhO vale por um espetáculo, maiores espetáculos do ano;
academico, Se,leCi{lllado o Cnl1di-1 .

5 cópias da carta: elo diretor. da S
·

I
'

t
·

d t
e

d M€laLo a SecretárIa do Rotary Inter-
/ faculdacle- ou reitor da Universi- Ciclismo em Joinvile eBsaCI'O08 ornelo e' eDIS e esa

JD_acjonal fará, a- devida comunica'l' dade em (lue o candidato se for- P
,

1
•

I L- ,

Atl... ·t·ca Promovida por um grupo de afeiçoa' interessados fazê'Ias C'C111 os S1'8'.
b I t O do 11 es rom.ovl( O pe a 19a. 1'�" 1 ,

" I' d 9' 1 �<Çao aos . o SIS as, exp ,n_
- 1 ,

mau ou formar-se-á dizendo da ' ' , ,'. dos do tellls de mesa, sera efetuado, Ca-rlos Ange o Fedngo, as as ....

'"
eg a e condlçoes nue Catarmense,

_

realIza-se hOJe, em

I no c'ia 15 de outubro próximo, no horas á rua Conselheiro Mafra, 88, EJ:enLdo,_ as r r s, "1!

I potencialidade academica, carater, .(

_, b d d Joinville, o Campeonato, de Ciclis· Lira Tenis Clube; pela tarde, sensa .uevera? ser o e eCI as.
,. capacidade, talento, etc, do inie- d d'-

11 absolutamente necessano que, I
mo daquela cidade, com o

percur-,
cional torneio desse ..esporte, em Nilton ,V-" da Silva, urante o la �

( re.ssac o,
so de 100 quilometros, Dezenas de disputa de um artístico troféu ofere' rua D, JaIme Câmara n, 1, esta�el�IÜ bolsista ,a�omp�nhe ele perto e

5 cópias de um a(;eslado passado I}O(jall'stas tomarão parte na g'ioO'all- cido pelo sr, É,dio O, Fedrigo, As iIls' C,€�do'se, � taxa de Cr$ 5,00 referente;
'-"om ·0 maxuuo Interesse os TVro- , ,

� \. -

'á f b tIl çao"". . i"
por um profes'sor da u!1lverslda- . .' - cI'içoes J oram a er as, poe enc o os, a mscl'l ,

pósitos das Balsas, �e Fundação de ou faculdade ate,stando a s1.�a
tesca prova.

'Para lornal' rm rcalldad·e uma
h bTd d na lingua do país d',

'

O J
-

ai h d ·t·d fl'A[lprfeila comj)I'censilo lnternaci.o- esatuldIO,a ,e
, aOHO p, a fi eman a rea mi I os na [

llal, dando, scmpee, e com a má-'
5 cópias do atestado médico, pa' V I

·

'F d BRUXELAS, 29 (U,P,) - Em sca a entidade elo Japão, denominad3i
xirna bJ)a vontade, a sua al1enção

1'a êste caso -dc\'em se servir ele Ia eceu a vI-uva or [Jl'imeÍra sessão realizada ante'ontem

I
"Nippon Shukyn Kyokai" e tambem

durante todo o curso. DETROIT, 30 (V,A .. ) - Faleceü a em Bruxelas, a Comissão Executiva a da República Federal da Alemanha:
formulário J'á impresso, d F' tO" tal 'a "Deutscher Fus:-De fór'ma alguma .o bolsist.a 1)0- sra, Clara Briant FÓl'd, viuva do da Federação Internacional e li e' Clc,e11 ,ou seJa

5 cópias de, pelo menos, a qua- ,
"

bT t' boI decidiu readmitir, como filiada, ball Bund",derá receber subsídio de outra
tro cartas de recomendação quan-

pioneiro da industria autol110 I IS l'
•

inslituiç-ão .enquanto estivér .,sob ca, Henry Forel, às primeiras horas

:as expensas' das ,Bolsas de Funda-
to ao carate):', personalidade, co- de ontem,' de' ataque de coração, num

nhecimentos, conduta moeal, qua' hOtspital fundado ,por seu marido,
ção Rotária, e dev�rá ter pJ.en,o !idade de lideI', etc, do candidato.

I
aos 84 anos de idade,

<conhecimento d'a hlllgiua do paIS
E t b I 'd t' b, , • _
< s a e eCI o es a qrle, ca e ao

R' d· G
· ,

-onde Ira' estudar, condIçao esta ta-
d'd t b'l'd I d'" a 10 ua ru),a

'

, ' can I. a o a responsa 1 1 ae e lO

:xativaijlerite llecesSana.
t f I" de 1'118-'.

- 1 'I d apresen ar o ormu ano
Em 1° de 'agosto o bo S1.:a eve-

'I
,_ -t d f' l'. CrIçao an es e lUa Izar o .111>es

:l'á ,estar

con.1
todos os g.eu.s arran-

d l b f' d
'

, e ou ,U 1:0, a- lm- e que seJa exa·
jos prontos para a viagem, bem CO,

, '

C rt' f' d d Ad
' :- o à

mll1ado e possa o as.S'unto ter so-
As 12,00 horas:mo o e 1 lCa o e mIssa

lução .antes de 15 de novembro,
,-escola de sua preferência, 1',eser-

qlle e' a clata fl'llal.
Musicais

As 14,00 horas - Hora -Infantil -

'va de passagens, passaporte e ou-
_ o _ (Laboratórios Raul Leite)

"tros ir�dis.pensaveis ,el,ementos.
As 15,00 horas - Tarde Esportiva

Não se esquecerá que a ling'u.a do Não padece dúvidas que o que - (Jogos do Rio de Janeiro)

'!país anele vae se esper;i:llizflI' deve- se acaba de lêr ó de elevado aI· As 17,00 horas - Chá, Dansante

lhe ser familiar ao ponto d·e fa!- cance não só pal'<1 os que '�enhal1l Guarujá-
"

As 18 horas - A Vóz Evangélica
�,ultar-lh,e promover palestrar, nOs a se beneficial' polas Bolsas, ma!!

As 18:45 horas - Orlando Silva &

Rotary Clubs. e proceder às

pro-j
também p'aTa o nosso país que 1,c- Orquestra

/'vas escriLas na Uni\'ersidacle pa- rá oporluniclad� de \"er-�e gerll]cIa- ÀS 19,00 horas - Sólos âe Piano

';t'a Cinde se dirige. rcm no estrangeiro, em ambiente apres.entando:. Carmen, Cavallaro
O Bolsista redaLoriará 5 l'Clató- selecto, mui los ele seus filhos, O As 19,2,0 horas - l\1om,Elnto Esporti, ,-

,

i'
.

1
-

vo Bralllna
'

rio� nos quaIS ara a usao ao seu Hotary I/!ternacional {'slú de pa-
As 20,00 horas - Colar de Tangos

lJrogl'esso academic,o e alividadrs rabcns paI' It[to elogiavel quão' aI, com Francisco Lomuto e Orq,
cOlT,elalas, ,e terá, por conta da la clirctl'iz e nós, CLue sJ)mos par- Tipica,
'Boba, os fundos necc�s:iríi)s par:} te rio cÍl'cLJlo harmonios'o e elcya- ÀS 20,30 horas - Cantâ Brasil

'Um número de viag'cns pré'fix"el[)� do, de\'emos PÔl' à cl isposição da As 21,00 horas - Ritmos dos Esta'

"dcnlro de um raio de 300 millw:; d.e'l nobre in�ciali.va o melhor dos nos- dos Unidos
l\l[elodl'as VI'eneII''J"

, As 21,30 horas -

'" 'escola em qllC curs�, ,'alo;' 1:1,gel/:3, so� esl'Ol'ços ,e o calôr (los nOS50,S

de sellLictu exlritamenle NlLlcacio- aplausos.
nulo não poderão inLcl'f,erir na Yi-

. ,

-<la de es>ludos, enqnanto (!llL) [JS de,,

,pesas decorrenles de yisHas a

dnbs serão pcttriocinadas pdns
,cntidade� que as ,promoverem,

Estabelecido está que as ,Bolsas
;;;ll poderúo ,sr1' conferirias- para

:paises ou, áreas onde existam Ih,J

;tary Clubs' >c, uma yez termin,ado
i{) lJl'ríodu acaclemiço, o])l'iga-se' o

bolsisl a a 1JrOlllO\'e1' paleslra nos

']:lotal'Y Clubs do Di5Lrilo que .le
':vantou a sua candidatura.

O Bolsista de"erú manter-se

.cm ele\'ad'o nh'el academico, lrl'

(')t.irna conduta, apresentar na� da
tas fixadas os seus relatórios, nüo"

poderá lUud:lr o 'Seu campo cl c es

tudo .sem Pl'óvio COl1sentimcnlrJ e ler

exáto conllecimenLo da língua do

'p::tís para onde seguirá, sem o que
6er-Ihe·á cassada I a bolsa.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Programa para hoie
Oferecimentos

ses

As 22,00 horas �

TO
ENCERRAMEN·

Trihunar R. Eleitoral
EDI']�AL

O Diretor da �ecl'etaria do Tribunal Regional' Eleitoral tonia
1

público que foi assim constituíd.a a. Mesa Receptora de volos ela secção
c:s.pecial que, nos t.êrmos do aL'lígo 11° da Resoluçã.o nO 3,7\}9, de t4
de set'embro COfl'>fmte, do Tribunal Sllprrior Eleitoral, funcionará na

sé,de d·este Tribunal,' à rua ,Padre i\'Íigllelinbo,t 16, 'destillada, exclusl
men'Le à rC,C'epção de votos de eleitores ele Cil'CllllSCriç'ão dikrente e de
outros múnic�pio,s:

Pl'esiclentü - Sebastião Severino da L.uz

lis,

'1 ° l'desál'Ío - Sidney Moritz

20 l\I,esário -- Oswaldo F,ernandy.S.
Secretial'ia do Tribunal negion�l

29 de setembro de 1950.
EleitoTal, em F}orianópo-

Solon Vieira
Diretor

Mais de 6 mUhões e meio d�mineiros
PELO HORIZONTE, 30 (V,A,) '-- seis milhões e meio de pessoas_ A.

Até a data de 'ontem já haviam si,' coleta do censo já foi encerrada ent;

i 1218 mUllÍciI2ios dos 388 existentes n�

do recenseadas em Minas Gerais Estado,'

D�\ José Bahia Spioola Bítteocoort

____________________ r_' ----------------------------------------

.. ..

\

I

?ara Depllta,dO Estadual pel�PSD
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I 7

�,)tova Sibéria
( pór Al Neto

o ESTAl'O-Domingo 1 de Outubro de 1950

Cap agua pela cintura, homens e

ml�t.
eres trabalha�. �as minas de

nrã ia da nova Slbér ía.

aguas das minas na Alemanha

Orielltal, é gel�da. O� o�e.rários em

1l0l(<jO tempo fl?a111 ínuttltzados �e·
las 'fórmas mais agúdas de reumatrs-

,
mo,"- .

O, que trabalham em lugares sê�os,
vão observando durante horas e horas

o ti:) radioativo do urânio.

1I8Se pó radioativo produz o câncer,
-qu� é outro dos principais ceítadores

d.�vidas
entre os escravos da nova

S- érIa.

(
uitas vezes o operário não chega

a ter câncer de pulmão porque antes

cae vítima dá silicosis.·

LA silicosis é uma doença pulmonar,
�e geralmente degenera em tubercu-

�se.
.

. _

Elntretanfo, estes detalhes I. nao

preocupam o comandante da nova Si'

bérta, o major general Malzev, do'.
exército sovíétívo.
Num relatório sôbre a tõrma em'

r que� os russos estão extraindo urânio '

I

na Alemanha Oriental, as autoridades

brrtanicas revelam que as coudíções
de trabalho .nas mínas-uão levam em

consideração a vida dos operáriOS.
São operáros escravos, e á propor

ção que uns vão morrendo, outros. vão
sendo trazidos à ponta de baioneta

pelo valoroso exercito sovíétteo.
Quasi todos os 300 mil escravos da

nova Sibéria são alemães homens e·

mulheres.
A nova SibÚla extende-se desde a

fronteira com a Tchecoeslovaquia pe
las florestàs da Turingia até as mon

tanhas Harz, já perto dã zona de ocu-

pação norte-americana.
.

Cerca de cinco mil soldados sovié

ticos estão encarregados de 'patrulhar
a nova Sibérià.

I
Por outra parte, a região é rígo-

rosamente policiada pelos agentes se

orêtos da MVD, que é a Gestapo do
Kremlin.

_

Além destes guardas, e dos escra

vos, existem 15'"'mil funcionários de
nacionalidade alemã em cuja fideli
dade ao comunis�lO os russos conff.

amo

A idade dos escravos varia entre
17 e 55 anos.

As mulheres são, em geral, muito

jovens. Entre 18 e 25 anos, na_maio
ria.

Os russos não gostam de levar mu

lheres mais velhas porque elas não
aguentam o trabalho, e morrem logo.
Quandp as moças estão grávidas, são
enviadas. para uma antiga fábrica de

sapatos que existe na cidade de Meis
sen, na Saxona.
A velha fábrica é agora maternida

de. Um mês depois de dar a luz, a jo
vem mãe e mandada de volta para
as minas. A criança fica submetida
ao cuidado de enfermeiras soviéti

cas, e é posteriormente mandada pa
ra a Russia.-
Perto das minas, existem dormitó

rios coletivos. Os-escravos dormem no

-ehão, Em alguns casos, conta o rela
tório britanico. 40 pessôas dormem em

um _só quarto.
Depois da operação preliminar de

limpeza,' os minerais de urânio da
nova Sibéria são preparados e re

metidos para a Russia.
O relatório britanico sôbre a nova

Sibéria conclue dizendo:
-Este é um exemplo da mais fla

g.rante exploração colonial :(para o

,',-, beneficio único da maquina de guer
ra soviética.

�'

Ar fresco.exe@cio,boaalimentaçãoevina
moderada contribuem '. para et.'itft7' a Tu

berculose.

,<
Não p�rmita a propagaçáo da
Tuberculose! A Tuberculose é mais

freqüente entre os I5,e os 45 anos.

Não é hereditária, mais é muito con

tagiosa! E se propaga com mais fa-
.

cilidade entre pessoas de saúde aba

lada. Mantenham-se fortes e sadios
- você e sua família. - com uma

dieta 'sã e nutritiva, exercícios ao

ar livre e bastante horas de sono.

Não deixe de procurar seu médico,
anualmente, para Úm exame físico

completo. Esta é a sua mais poderosa
arma para vencer a Tuberculose.

\
I

"

... -�.....
-

-·10

Esterilize 8S louças, roupas etc" uSldas por
um tnberc�1 'lU liA Tuberculose é uma doença contagiosa

evite contato com os tuberculosos.

Os Ratos-X reve'am a Tuberculose no seu

cornêço' - quando a cura é mais fácil.

j
,1

A Tuberculose produz Tubercu
lose I Conheça as principais fontes

de infecção (ilustração acima) e

afaste-se delas. Cuidado com êstes .

sintomas: constante- perda de pêso -

- falta de apetite e indigestões fre

qüentes - cansaço ou fraqueza, escar
ros sanguíneos ou sanguínolentos -

tosse persistente, rouquidão, dores

no peito. Qualquer dêsses sintomas,
pode ser sinal de Tuberculose - pro

cure logo seu médico. Lembre-se:

A Tuberculose pode ser· curada se

tratada a tempo pelo seu médico.

Faça; todos os ano., uma Radio

grafia dos Pulmões I Uma radio

grafia dos pulmões descobre 'a

Tuberculosemuito antes que se de

clarem outros sintomas. À Tuber- ,

culose, em estado incipiente, quase
sempre é curável. As novas drogas
estão dando muito bons resultados,

•

mas o diagn6stic6 precoce e o tra

tam�nto médico em tempo são as

armas mais importantes. Se o seu

médico constatar tuberculose, siga
seus conselhos. Proteja-se - fazendo

você e seus filhos -.uma radiografia
dos pulmões, hoje mesmo.

.

• Esta pubLIcação faz parte de uma série dedicada ao� proble:
mas de higiene e saúde pública. Lendo esta série, você verá como
uma estl'eita COlaboração com seu médico não só PROTEGE

como também MELHORA o seu bem-estar físico e mental.,
permitindo-lhe desfrutar uma vida mais longa e saudável.

Se qUIser receber. dur�nte iste mês. leu exemplar grótis do folheIo "Como Próleger )uo Saúde".

.lCr.,,�· paro E. R. Squibb -& SlIns do Brasil. Secção de Publicidade, J-5, Caixa Postal 225-A - S. Paulo

SQUIBB
PRODUTOS FARMACEUTICC:;>S

DESDE 1858
-

•

aSD1Q

FERIDAS. rRI.tiMAT lUlO E
PJ.,ACAI SIFILITICAS

. BUlir de N:paoeira
MadiaaQ50 auxilie. DO tJ,qtamu,f

dà Ilmil
.

CASA jM COQUEIROS Cabe a' Mac Arthur
Procura-se na 'Praia de Coquei. WASHING1'ON,'29 (U. P,) - Um P,ürta-

ros para alugar informações para
voz do Departamento de Estado assegurou ho

je quI' a resolução de 27 de junho, do Conse
Pimentel, na

.

Delegacia Becção lho de Segtirança da ONU, autoriza às 'forças
de Imposto 'de Renda. das Nações Unidas a cruzar o paralelo 38,

"

A não respeita
sexo nem idade

Ate hoje a cieneia ainda não encontrou remédio positivo para evi

tar a asma Diversas são as causas alérgicas desta tão generalizada
enfermidade e com o decorrer do tempo, maior se torna o número de

sofredores em' todo o universo. Grandes são as controversías sobre a I

verdadeira causa, exigindo a cíencia testes dispendiosos, inacessíveis,
era

à bolsa dos menos favorecidos.
Um notável médico inglês, porém, após ,ardtios

.

estudos, conseguia
reunir algumas plantas de efeito terapêutico seguro eficaz ,uso genera
lizado na farmacopéia, lançando no mercado um produto de formula"

simples e sem eontra-índícação, para ser usado, por, criança ou' adul

to, sem a mais leve ínconveníeneía. REMEDIO REYNGATE - as go·
tas que dão alívio imediato às tosses rebeldes, coqueluche, ansias, aati··
xia, cansaço, chiados, dores no 'peito, realiza com apenas um vidro de' I"
uso, um tratamento completo. REYNGATE",,'a salvação dos asmáticos, �.
um preparado feito exclusivamente de vegetais e por este motivo de'
efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico, ao alcance de !o.-
dos.

,

Distr.: ARAUJO FREI'llAS. Não encontrando nas drogs, e farms. da"
local envie antecipadamente Cr$ 25,00 pelo End.éf'elégr.: "Mendelinas"

11a Coréia. Isto, no caso de que seja necessario
restabelecer a paz e a segurança nesse paí�
Mas o Presidente Truman, ouvido pelos jorna-
listas a respeito, declinou de 'comentar não so

mente a declaraçãovcome a resolução citadas.
Disse apenas que a resolução da. ONU
muito elástica. Nos meios militares, porem, co

menta-se que urge uma solução. Os comunistas
coreanos estão a 28 quilómetros da fronteira
e realizam desesperados esforços para cruzarem

o paralelo 38. o que poderiam conseguir
amanhã, sab�do (hora do Extremo Oriente).
'O general MacArthur tem que tomar uma de-Gursôs praticos-Ucões peloCorreio

l ',. �$crit.uração Mercantil - Bancaria - Agricolá - Datflo
gralia - Taquígratía - Correspondencía - Propaganda - Negocios por "Reembolso Postal, etc. - Peça uma lição gratis.
AS$oda�ão Educaclonal.- (alxa. Postal n. 588. São Paulo.

.>

cisão urgente para ordenar ou não jque o exer

cito das Nações Unid'as continue na Coréia se-

tentrional a perseguição aos fugitivos.

Admifida.
FLUSHING, N.Y. 29 (D.P.) - A

Indonésia foi admitida como mem

bro da Organização das Nações U-

Para o Flgado., Prlsãó ,de Ventre
PRISÃO DE :VENTRE

PILUJ,.AS DO ABBADE MOSS
. As vertigens, rosto quente, falta de ar, vômitos,
anten-as 'e dores de cabeça" ii maior

-

parte das
vezes são devidas ao mau funcionamento do
aparelho digestivo' e cOlJ.sequent'C,Prisãú de
Ventre., As Pílulas do Abbade :M:o�s' são indica
das no tratamento da Prisão de Ventre (I suas

I
�,' manifestaeções e as AngiocoÜtes Ljcenciadas

_

pela Saude Publica, as Pílulas do Abbade Moss
sao usadas' por milhares de -pessoas. Faça o seu tratamento
com o uso das pílulas do Ahbade Moss.

.

nidas. Rio, que remeteremos.

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua sâúde
E sua saúde depende do remédio consagrado:

REGULADOR· XAVIEJ'
N: 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAY'IER - o remédio de conflan(a da mulher

/

,
,

/

.

f
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« Desejaria ter COIDO lDeu colaborador no Senado JI preclaro ,brasileiro
particular amigo Dr. Merêu Ramos. ,Para Governador, recomendo

, ,. -do operOso Engenhêiro Udo Deeke �}).

VARGA'

\

o
e; melE

n�me
! r

"

,

I

«Sempre utilizei o prestigio do meu -elevado, posto uni�a
mente' para servir a Soo-ta C�ta,riDa e 8og'rao;decê·la»\

Delirio Populoa: I
Oradores Fala Nerêu. Ramos

Magnífuco, sem dúvida. e, sur- Precedendo os' discursos cios srs. O comparecimento do eminente'

preendente, o espetáculo- de CIVIS- Udo Decke � Nerêu.Itarnos falaram eatarinense à tribuna foi recehído

mo de ontem à noite, principal- vários oradores, sob constantes ova- com estrondosos aplausos. p�,l)r--
mente quando, em gigantesco cô- ções do povo .que os ouvia.

'

rompendo o povo em vivas ao seu

1'0, 20.000 vozes aclamavam "Ne- O discurso de Udo Deeke ,nome. Iniciou sua oração dizr�n�o
réu!" "Udo l" numa espontaneida- No discurso que pronunciou, on- que ia falar a FlorianÓl){}lis rl\\-
de prenunciadora da estrondosa tem, o candidato do povo catar i- pois de uma longá caminhada pai'

vitória dos candidatos do R S. D., nense à magistratura suprema do quasi Lodos os municípios do Rs-

nas umas. daqui a dois dias. Estado, declarou, que. ,se eleito, tado, 'durante a qual. pelo que lhe-

melhorará mais os nossos meios foi dado ver, mais cresceu () seu

...- --......_-_......-_..._..._._._._._.._......_. de comunicação para maior facili- entusiasmo pela nossa terra e nos-:

dade da circulação da nossa rique- sa gente. Af irmou que falava ao

sa com o escoamento do produto povo para cump-rir dois deveres : .-

aos mercados consumidores. um cívroo e outro de conciêncla•.

"Incentivarei a assistência 11 O dever de concíência era o (la'·

agr-icultura e à pecuária com a agradecer à população floriauópo
melhoria do sistema de plantio e' litana pela votação I que teve ülU'>

colheita, e seleção dos .nossos re- 2 de dezembro de llH5, que pos

banhos, continuando, a�s,im,' o in' sihilltou. no Senado., fala I' a opí

gente trabalho de meus predecesso- nião de Sanla 'Cfhtarina.· Enumerou·
res srs. Nereu Ramos e Aderhal os benefícios, conseguidos para ().

Ramos da Silva": Estado. uma vez na Vice Presiden-

.Insiãtindo para que a enorme cía da República. '''Sempre utilizei,

massa popular se acalmasse para o prestígio do -meu-celevado posto

prosseguir na sua oração, o can- unicamente para ser�'il' a
I Santa.

\

didato Udo Deeke afirmou que faz Oatarína 'e engründeoê-Ia". Mai,;

parte do seu programa de governo adiante: "Rantã Catarina murcha>

vasto Úlano assistencial ii educa- na vanguarda, hoje. dos E"ta([:)s',

Cão e saude. aumentando, para que melhor cuédam do ensino nri

cumpri-lo o numero de escolas, márío e prepara-se já, par-a for

hospitais e maternidades em todo, mar, também, entre os primeiros, .

o Estado. "Envídarei os maiores no setor do ensino secundár+o".

esforços na solução elo problema Falou, a seguir. sôbre o canr'Ida

da energia elctr ica. hoje preocu- lo ao cargo de governador do Es-:

pando todo o, país, como técnico c tado- dr. Udo Deeke, escolh ido pe

conhecedor do assuntei, para que lo Partido Social Deniocráfico pa-'

o nosso Es<lado progr-ida mais rápi- ru ser o continuador dessas rcali- -

damente para o bem esfar do seu zações. e que conta com o apoio

povo e 'grandeza maior do Brasil". do Partido Trabalhista Br-asileiro,
Frenéticas palmas aclamaram as orientado pelo sr. dr. Getúlio Var

ultimas palavras do candidato já gas que o recomendou ao ele itora

vitorioso ao gover-no de Santa Ca- do catarínense em sua, recente vi-,
LONDRES, 30 {B,N,S,) - Uma 't' s ap'tal

emprêsa britanica recebeu a incum" tatl'Ína. SI a a nos a. c I "

pência de construir vinte onibus pa- ••••••••••••••••••••••••••
Sabia, antes de clenunei atlIT, que'

1'a São Paulo, BrasiL. ( não pl'evaJeeeria O ::LCordo dr alg'uns'
Recebeu também a encomenda de fi

- -

S::lIr.
chefe,s petebistas, 'à re\-elia da dire-'

mais dois para Porto Alegre. E tam- eIcoe nu ção nacional, com os udeni s.tas lo-
bém de dois caminhões Monarcha

f- I" dea' h
- cais, porque, em 1945, eram os ude- .

para o BrasiL Nos ultimos __ quarenta ln ao I oJe nistas 111,esmos que rasgavam, nas,
dias esta emprêsa recebeu cêl'ca de FIEL'SINKI, 30 (U,P.) _ 'Dois
500 d'd ·t d 'd praças públicas, os' retrato;; do .sr.·,

pe lOS, 111UI os os quaIS e-
milhões e meio de eleitoi'es finlande' .

veículos. Getúlio Vargas. "Apesar dR os ad-
ses votarão, amanhã, em meio ao

que, provavelmente, é a pior crise versários' nos ameaçai'cm com seu

econômica da história da República, poder ,econômico impla�tando aquL"
para eleger conselhos municipais e os proces'8os d,e corrupção, nós os·

distritais para um periodo de três
venceremos' m-ais uma vez no rlia &'

de outpbro". O povo reagirá l,ara

que sua conciência não' �{:lj.a" cons·'
purcada,
Desfés, ainda, as intrigas Ijue oS'

adversários, no Estado, procuram:
assinalar a presenJe campanha po-'

lítica, sob ,a alegaçfw de qll!� os ca�

tólicos não pod�m sufragar o nome-'

do sr. Udo Deeke por ser (�stc PfI)
testante. '.Dais intrigas põs por terra

quandO comeoou a ,exibir documen.-.'

to,s das mais altas a\l�oridalles ecle

siásticas d'o Estado: deJlar�mdo flU!l'
"os católicos podem, em sâ conci�·
ência, votar no lir. ar. Ujo Deeke"_

Finalizou recomendalldo ao su

frágio popular no dia 3 de outubi'Ü'
os candidalos do p, S. O., par'i! que-

'

Santa Catarina continue airllla' '

maior, mais progre3sista e sempre'
obediente 'aos rumos O1';.8tãos.
Sob intensas aC'lamacôe3 da gran

de multidão que prorrompi,a em vi
RIO, 30 (V. A,) - O Presiednte

vas a Nereu Ramo', e ed,) Deekff
da Republica manqou arquivar a

encerrou-se o comício ;.lo 'ParLcI:)o

FLORIAMOPOLlS - de Outubro de 1950

Um imperativo da dignidade
barriga-verde:

.

o feriado de 3
de outubro"

P. T, B.• têm a seu favoras fôcças mais ponderáveis da

poliiica de Santa Cataritui e; por elillS' apoiados. assegura
riio ao nosso Estado mais tlm áureo \ período histérico,
grato ás aspirações e inierésses do povo catarinense,

\Talar em Nerêú Ramos pW'a Senador Federal é,
além. de tudo, 1l1n imperativo. da dignidade' b;;/'J'iga-ve1'

, de, tanto quanto votar em Udo Deeke é uma questão de

continuidade do progresso social. econôrn'ico e. cultural
da nossa terra.

RIO, 30 -(V,A,) - Por não ter o

Congresso Nacional votado, ainda, o

projeto considerando feriado nacío
nal o próximo dia 3 de outubro, a

situação ficã entregue à iniciativa
do Executivo,
Em relação ,às repartições fede·

raís e aos Estados, o governo está
estudando uma tormula que deverá
ser- divulgada hoje. Nesse sentido,
aliás, esteve o ministro Lafayete de
Andrada, presídénte do Superior
Tjribunal Eleitoral, em. conferência
com o presidente (la Republica e

com o ministro da Justiça,
Falando ontem ao ,"O Globo" de

clarou o pnesidente . da mais alta
corte eleitoral, que o dia 3 é feriado,
porque é absolutamente necessarío,
para que o povo possa cumprir o de.
ver civico de votar.

o Brasil faz enco
mendas à

\

Orã-
Bretanha

Servirá junto à AI�
findega de São
Francisco

anos.

i nà !�c,urosos;,

4- Ooogresso loter ..
nacional de Pediatria

TerlDinou ontem. a pro
paganda pclitíco oral

"-

RIO, 30 (V. A.) - De acordo com o estabelecido no õaâiço Elei,toral
termina hoje a meia-noite toda a p1'opaganda poli'tic« que esta sendo

feita em todo o pais.

I Apêlo aOS ,senhores comer
cientes e indus1riais

,
-..

RIO, 30 (V.A.) - O presidente da
Repú.blica assinpu decreto na pasta
da Fazenda, concedendo autoriza'ção
a Alfredo Gomes Moreira para e'

xercer a função de despachante adua
neiro junto à Alfândega de São
Francis(lo do Sul;

AS FEDERAÇõES DO COMÉHCIO E DAS ASSOCIA

ÇõES COMERCIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
A'l'ENDENDO AO APELO FEITO PEtAS CONFEDERA
ÇõES DA INDUSTRL-\. E CüMÉRCIO DO RIO DE JANEI

RO, liEVANDO EM OONTA NÃO TER HAVIDO DETER

MINAÇÃO LEGAL NO SENTIDO DE· SER CONSIDERADO
FERIADO O PRÓXIMO DIA TRES DE OUTUBRO, E RE
CONHECENDO CONSTITUIR UM IMPERATIVO C1VI
CO O COMPARECJMEN1'O DE EMPREGADOS E EMPRE
GADOHES AS EJ:..mçõES QUE SE REALIZAM NAQUELA
DATA, FAZEM POR ÊSTE MEIO CALOROSO APÊLO

\

AOS EMPREGADORES DO. COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA
DE TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA, NO SENTI
DO DE SEREM CONSERVADOS FECHADOS OU PARA
LESADOS OS SEU� ESTABELEGIMENTOS A TRÊS DE
OUTUBRO, /PROCEDENDO EM RELAÇÃO AüS SALARIOS
DE SEUS..EMPREGADOS COM A PRÁTlGA SEGUIDA PA
RA OS FERIADOS NAÇIONAIS.

CHARLES. EDGAR I\WRITZ
PRESIDEN'Í'E DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ES
TADO DE SANTA CATARINA E FEDERl\ÇÃO DAS
ASSOCIAÇõES COMERCIAIS DO· ESTADO.

RIO, 30 (V, A,). - Por via aérea

regressou ,de Lisboa, �mpanhado
f de sua esposa, o sr, Joao da Costa

Chiabi, destacado pédiatra mineiro,

O referido especialista que, represen
tando seu Estado, vem de integrar
a delegação brasileira ao Quarto Con

gresso Internacional de Pediatria,
reeentemente reunido eu} Zurich.
apt'tlveitou sua estada no Velho Mun�
do para observar os 'prIncipais cen

tros' de puericultura europeus,

POLICIA MILITAR
físcalização Adminisfrafiva
De ordem'do'senhor Çapitão'Fiscal Ad!lli,pistrativo, destà Corporação,

c,omuni.co que ,no dia 1(} de Outubro vindo�ro, ás 9,30 h9ras, será rea� ,

lIsada a venda em hasta publica de um Ca�alo. '_ Os inter.essados deve
'Irão eomparecer -n'W,e Quartel nQ dia e hora acima mencionados.

-

Quartel em Florianópolis, 26 de Setembro de 1950.
.

�
. Pedro Nogue,ira de Castro

2° Ten.'Adro. Ahnoxarife Interino -/

o complem.ent@· alimtm
tar:- por excelencia. Ex-

I trato de frutas,vitamina C

.

Hidratos de carbono.

Plano ,par. expansão
do 110 de Janeiro

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

lua.

CUIRA casPA,
i

QUEDA lOS el. I /

BElOS E DEMAIS
� sugestão em que dois .engenheiros

propunham um plano para expansão
do Rio de Janei.-o mediante a liga
ção direta com Niteroi por meio de

uma ponte, Há em-curso uma inicia:
tiva do governo nesse senti'do e que
ofel'ece melhor solução para o proble· nesta. campanha, uma nérrota €5m3-"

1 gadora.

AFECCOU no que, p�la quarta vez, leval::í seus

eleilores à vitória, infringindo aos

cllcf.es oposicionista.; que sempre se-'COURO CA,BELUOO.
TÓNICO CAPôlAR

POR 'ExC:tLÊNCIA
valeram de /proce�sos
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