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Nerêu nos braços do povo de Joaçaba

'\
_-_

fLORIA"OPOLlS - ,3 de Outubro de 1950.-
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o ESTADO--Terça-feira, 3 de Outubro de 19502

I

Partido Social· Democrético
Recomenda-

, .

Ylma� Oo��.a�
pa1Pa\ ���U�a�� E��aiuaU

. -

Vote em 8uido ·Bott

\.

)

parã deputado Estadual pelol,P�S.D.,

< Á_ \p r a' ..oa ����E����:E�;��i!
, 1"01' intermédio de' um êoncluto deno-

Temos o' prazer, -de comunicar aos nossos prezados clientes que minado trompa de Etlstáquio
'

a 'SERVIÇO AÉREOS "CRUZEIRO DO SUL, Ldta.. acaba de inaugurar Quando, ao, espirrar, se fecha a bfiCil'
-"< "

'

• "", "
e se ,comprIme o nariz p[J,fa abafar () ,

a nova linha
"l , e�irl'o, o ar e o muco podem pene-

, FLORIANóPOLIS, SÃO IfRANCISCO, JOINVILE, MAFR� trar violentámente através dêsse ea-
UNIÃO 'DA VITORIA,'� LAJES. ,', nal, chegando a causal' íntecções do

áS TERCAS, QUINTAS e S-t\BAj>GS. ,

'.

\
':

" ouvid� e. até, rutura do tím�an().
Os aviões farão as, viagens de regresso pelas -mesmas escalas, nos .

Nao tente conte: ° espirro: �o
, -. ..

'

_ ,I espIrar, conserve a boca aberta e nao

�sm()s �las, pernoitando 'em, FloTla�óPohs., O pouso em Sa� �Fran· eomprtma o nariz e -'=' SNES.
,Cl'SCO esta dependendo dt� llomologaçao, pelo, DAC, do campo Iocal

Coagratulamo -nos com os' nossos prezados clientes pelo aus
picioso, fáto, que' revela' o Interesse da grande -emprêsa brasileira
cm" bem servir ao Estado � corresponder à: animadora preferência COIl)

que a tem distinguido o. comércio, a índustría e o púbUco eatarínenses.
Florianópolis, 26. de setembro de 195().

-,

,

MACHADO & CIA. SA. Comércio e i\gên.cias
I

I

SENHORITA)
A ultima creaç60 � em ,.Iri
,erante 6. o Guataná KN07
E1d GARRAifAS GRANDBS

Pre:ferindeFoQ eatá
acofZU)arrhandól a'moda11.

\

Curia Metropolitana
orientei os fieis

AVISO E NORMA REFEREN,!ES AS PRóXIMAS ELEIÇôE.S
Damos abaixo, na integra, a circular mandada f'xpedir

plJl.l Curta Metropolitana. em data de ante-ontem:

Reomo, Sr. Vigário.
No intuito de orientar. como lhe cabe; a consciência co

tolice; e dissipar' possiveis duuidas, senão verdadeiras e la

mentáveis explorações, comunico. em nome e por ordem 'da

Curia .1fem'd,PoWaoo, qv.e os fiéis e em geral os notantes,

p�derão lioremenie e sem qualquer constrtinçimento, apoiar-
e sufragar cOm -o set� voto a qualquer dos eminentes condi-

/ \
- ,

datas ao Govêrno do Bstado, exmos. dr. UDO DEEKE, Oll

lRINEU BORNHAUSEN, de ecôrdo com as próprias con

vicções on pendores partiddries, sendo que os embargos que

se levantem contra o primeiro. sobretudo na esfera religiosa.
da alçada exclusiva da Curia, ditos embargos, digo, são gra-

tuitos, provàvelrnente tendenciosos e certamente impruceden
teso

IA

.: ')

FlQrianópol�s. 14 di setembro de 1950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BAL'DESSAR

Auxiliar de Curia

Para Vereador do PSD I,,',,� ."

i _

,
('

s
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 eleito

Eleitores ·Calilrinenses
Nas eleições de 3 'de 'outubro, O' eleitor deve vot�r com

UMA cédula para Presidente da República e uma para
.

Vice

presidente ou uma para, Presidente e Vice presidente;
UMA cédula para Governador;

_

UMA cédula para Senador e suplente
UMA cédula para Deputado' federal;
lJ"l\ofA céduia para Deputado estadnal;

UMA cédula para Preêeíto mnuicipal;
UMA cédula para Vereador;

de Senador;

1 I.

t
�
t'
f

No município de Florianópolis não haverá eleição para

Prefeito de Jtlaneira que não haverá cédula .para esse cargo.,
'- - .

Nos municípios de Turvo, ItuI)Oranga, Tai6, '-GwtramirbD,
Tangará, Capinzal e Piratuba não haverá eleições para "Pre

feito e"Vereadores. Não haverá, portanto. cédulas paea esses

cargos. ,
t

\ ,

João Batista Bonnassis

ficará grato ti todos aquéles

que se dignarem .votar em seu nome,

nas eleições de 3 de Outubro,

para deputado estadual.

.>('Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,'� Por AI Neto

_,A -postura das galinhas pode ser

;,..aumentada em 20 por (lento median
;�te um processo que acaba de ser

-descoherto pelo Departamento de

.,Agricultura dos Estados Unidos.
O -novo processo .consiste em co

-;loC!ar as galinhas debaixo de lâmpa
'Idas de raios ultra-vloletas durante
4lm certo-tempo.

Neste momento, o Departamento
, .a:!e..Agricultura está fazendQ experi
,.éncias para determinar com exa

tidão o periodo de tempo durante o

.qual as: gialinhas devem ser expus
!tas aos raios ultra-violetas.

A descoberta do efeito dos raios
-'lUltra-violetas com relação á postura
foi feita por acaso.

Os técnicos norte-americanos es

tavam fazendo experiências com

-êste raios para obter condições de
maior higiene nos galinheiros.
Tratava-se de exterminar certos

«germes, especialmen te as bactertas

que ficam em suspensão no ar.

Com grande surpr-esa, os técnicos
,.motaram que as galinhas' presentes
.no galinheiro tratado com os raios

itl1tra-violetas começariam 'a- pôr ma

.:ior número de ovos.

Imediatamente. o Centro de Peso

'.

"

-quizas de Beltsville. no

-quaisquer fontes de luz.

Tôda a iluminação do
:ficou ass im controlada

.mente.

estado ele

gàlinhaii-o
cien tífica-

Durante algumas horas do dia,
.havia alf Iluminação visível, pro

,-vista por lâmpadas fluorescentes.

Durante o resto do tempo, só ha

-vía no local a luz ínvlsível dos raios
- ultra-viole tas.

As aves no gfa,lenheiro subterrá

.neo recebiam a. m·esma ração' que

'Outras deixadas'em galinheiros co

'J11Uns.

Tanto umas como as outras rece

oc.iam abundante quantidade de vi

�bm.ina D.
Estas exper-iências foram inicia

-das em 1945.

Hoje já os resultados são suJi
-cientes para determinar o seguinte:

1. As galinhas expostas aos raios
'ultra-violetas chegam a ·pôr 20 por
·cento maior número de ovos do que

.as, aves mantidas em condições)wr-_
-mais.

.-

2. A sande ger-al da ave não é

;-af.eOada pela exposiçâo aos raios ul
- tra-víoletas.

Mas alem da, descoberta com às

- raios ul tra-víoletas. outra d.csco

.berta de ímportancia para o cria"

dor ele galinhas acaba de ter lugar
-nos Estados Unidos."

'I'ratu-s e dos efeitos da vitami

na B-12 sobre o crescimento dos

-:pintos.
A vitamina B-12 foi descoberta

.ern 19'18.

Em medicina, já é comumente

empregada no combate á anemia

perniciosa.
,Alguns médicos 'já estão provan

-do no tratamento da paralisia in-
- :fantil.

As melhores fontes de vitamina

B-12 são o fígado e o mesmo tipo
de bolór de que se extrae a estrep
tomícina.

O uso da vitamnia B-12 nías ra

'ções de aves adultas não tem m,aior
efeito. já que estas aves a fabri

cam em quantidade
-

suficiente em

seus canais digestivos.
Mas median te a adição de vita

mina B-12 á alimentação cios pin
tos, pede-se aumentar o ritmo de;_
orcscimonto dos mesmos em '15 P01�

, cento.
N experiências com a vitamina

B-12'tambcm foram feitas no Cen

tro elc Pesquizus de Bcltsvíllc. no

estado de Maryland.

Q ESTA,DO-Terça-feira, 3 de Outubro de 1950

\
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FEfi'IrltS. !iH Mi:-'fH ue I
PLACAS SfFILITICAB

Elixir de Npoueira
,'M"d,kJaIlUO ou:a:ili."J.l' no tl'"tam 9141

da. lo'iflH.t.

o -CREME D�NTAL

-

Já é fucil <,

'IAperfeiçoamento
dos canhêes -

AIR fRANCE
•••••

j

•••••• - ••••••••••••••

-, ES'l'OCOLMO, 30 (U,P.)

1
vos canhões anti-aéreos "Bofor", que
tem o dobro do volume de foge doa
anteriores, estão seudo fabrícados

para fazer frente 11' necessidade de _).
armas de tiro rápido. A ínrorrna-ão
foi proporcionada pelo "coronel J<Ji.

nar Hellstroem, chefe da Escola de'
Artilharia de Estocolmo. Acrescon
tou, o militar sueco que "o novo ca

nhão pode disparar 240 projetis por
minuto, em lugar dos cento e vi �'W

• que disparava, anteriormente.

.. ,

RESULTADO DE UM l,NQUERI,IO,.REA.1.IZADO

POR IISE1'ECÔe"S 'DO ·RE:AthER'S D:IGEST�I
#

'.1.
.

"

Um recente inquérito feito por '''Seleções
do Reader's Digest", entre seus leitores,
veio comprovar que Kolynos é o Creme.
Dental �úrnero um na preferencia dó pú
blico, ultrapassando o- total das vendas
das outras duas marcas que J) seguem em

popularidade. ES'3e inquérito foi realizado
em 11 países da América Latina, entre ho

mens emulheres de todas as classes sociais.

, KOLYNOS é -o cr(!'me dental Número UM!
No �eferido inquérito fez-se' esta pergunta:
"Que marca de Creme Dental vocêusa?"
As respostas deram a Kolynos o primei
ro' 'lugar. Isto é perfeitamente natural,
pois, ano, após ano," Kolynos tem sido

sempre o Creme Dental máís popular' da
América Latina. Kolynostem sido e con
tinuará a ser. sempre o preferido porque .•

1.
'Elimirlando os ácidos da boca
Os ácidos da boca, que causam as 'cáries, ficarn
neutralizados logo que os maravilhosos ingre
cientes anti-ácidos' de Kolynos se põem em

contacto com a saliva, Esses íngredíentes dis
solvem a película de mucipa que sentimos 50-

bre os dentes antes de escová los com Kolynos.
É nessa película que as bacterias se ocultam e

se reproduzem.
'•••somente Kolynos

'combate as cáries 2.
D'estruindo as bact&rias.
A conhecida bacteria LactobaciUus Acidophj.lus
Odonto'!yticus é a produtcra dos ácidos que pro
vocam às cáries. Somente 'KSlynos 'Contém 'cer
to s. ingredientes. bactericidas �ue são mortais

para essa bactéria. 'Estudos científicos realiza
dos em famosas Universidades norte-americanas
e europeias, provaram que Kolynos destroi cerca
de 92% das bacterias da 'boca. Este efeito de

Kolynos dura var.ias horas.

<.

destes três modos:
-

3.

Delleloso sa�or
refrescante e

ECONÔMICO
tombem.
Basta lcm.
na eseeve
seca.

OUTRA FAMOSA KOLYNOS-ISTA

") briinante estrela

da Metrapalitan
I

O"era Hause, sempre

usa KOLYNOS.
McCANN'-A480'1'

»iajar
,

a

J

pelos CONSTElLATION da

vezes por semana e 8 linhas internas para Francfort,
�unique, Nurnberg, Dusseldorf, Berlim e Hamburgo.

FIUZA LIMA & IRMAOS • Rua Ca ,selheiro flfafí3, �5
<,

-; flORiANCrOUS
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,O Brasil -estarã �pre�Dt-e -ao Paaamerlcae« 'de
F I b I

zembro de 1952. Todavia, o Comi- I A Confederação Pan-American:t

U e o té Executivo da Confederação Pa:n,..' de Futebol, é coustltuida. além de

SANTIAGO DO CHILE, 29 (U-
Americana de Futebol levando em outros, pelos seguintes países: Ar

nited Press) _ O Comité Execu- conslderação as sugestões da Fe-' gentina _:_ Bolívia - Brasil Ca

tivo da Confederação Pan-Amerl- deração de Futebol do Chi le deci- I nadá - Costa Rira - Colombia -
diu fixar para os meses de J'anei-'cana :de Futebol, que tem sua se-

de nesta capital, fixou para os
1'0 e fevereiro de 1952, quando já. Cuba - Ohile - Equador - Esla1

meses de janeiro e fevereiro de 'esteja terminado na América, do dos Unidos - GL1aLemala - Mé

DA PARTE DO SR. NEREU RA- 1952 a realização 'em Santiago do
Sul, pelo menos, a temporada of'i- xico --Paraguai - Peru - Uru-
c ial de futebol das r-espectivas as- guai, Estão' senelo levadas a ,efei-

MOS, PRESIDENTE DO P. S. DoO Chile, do Primeiro Campeonato
NÃO HAVIA NENHUM PROPóSI- ·P::1tI'Amerícano de, Futebol. do sociações e federações íntebolistí- to negociações para a admissão da.

cas e quando existe no.Ohile urna Venezuela - Panamá - Hondu-:
TO DE COMBATER O P. T. B. qual participarão, 'ao que sé acre-

grande afluência de turistas dos ras - Nicaragua - Haití e ReI)Ú-Eis porque os trabalhistas cata- dita. dois terços dos países ameri- �

países amer-icanos. blica do Sa'lvador.
rinenses apoiam Nereu Ramos. canos, .110S' quais este esporte é

(Mandado publicar por um Gru- iminentemente popular. A pr in-

Npo trabalhlstas), ' cípio, pensava-se em realizar, este O tas E5Po t·DlPIlNIÃO ;DO SENADOR IVO D' transcedentat Lorneio norte-ame-
. r Ivas

A!QUI�O SOBRE GETULIO ricano 'em fins ele 1951; mas Lr i- EE1(11wfLl.ram os rioais Empataram ante-ontem as equipes do-
VARGAS unfou '!': opinião da Confederação Avaí e elo Piguelrense. _Os dois clássicos rivais empenharam-se r.:t

Falando num cormcio realiza- Sul Americana de Futebol, que funclo para vencer a porfia, não sendo possível, visto ter o árbitro-
do nesta capital, no elia 21 de ou- propunha. para princípios ele ... Lázaro Bart010111eu interrompido n partida' quando ainda faltavam.
tubro de 1945, o senador Ivo d'A- 1952. a realização do campeonato. 16 minutos para o seu encerramento, por falta de garantia. 2 a 2 acu

quino, ilustre Iider da. maioria Há vários anos que se vem ta- sou o marcador, Lentos de Bentevi, Bráulio (penalt) , Néde e Feli
no Senado Federal. assim se refe- lando na organização da Confcde- pinho. Na preliminar o Ver-a Cl'UZ derrotou o "onze" da Academia
riu 3'0 senador Getuliõ Vargas': ilação Pau-Americana e, conse- ele Comércio, conquistando linda taça oferecida pelo professor Flávid
"Se fosse possível aos homens quéncía, na realização de torneios Ferrari.

públicos do Brasil esquecer as pan-amCiricano15l, Q.:l'er�odi'camente, CU/Mne carioca � América 3 x Olaria - L Bangu 7 x Silo ürís-

do obras e os .servíços do Govêrno de maneira a não coincidirem com tóvão O, Madureira 1 .x Canto do Rio O, Botafogo 2 x Bonsucesso 1 6'

P. Getulio Vargas, <ser-iam êstes Iem- com os campeonatos mundiais e Fluminense 2 xVh�co 1, foram os resultados da rodada ele ante-ontem

brados pelo clamor elas bôcas de nem com Os campeonatos sul a- do certame carioca de futebol.

todos os pequenos e de todos os mer ioanos. O campeonato mun- Entre nós Saniord - Em visita à sua familia ,e 'amigos encontra

humildes, que deles receberam os dial, realizado ele quatro em qua-] se nesta Capital, tendo chegado sábado via-aérea, o craque conterraneo

benefícios; e se as bôc� lhes fos- tro .ano,s e os campeonatos sul-a- Sanf'ord. elemento do q�adl'o principal do CbriUba e dai seleção para

sem represadas, seus corações Ia- .merrcanos, anualmente. Nas reu- naense ele futebol. 'Aer jovem player os nosso votos de feliz estada.
lar-iam o louvor e o agradecimen-: niões periódica da Confederação Certame paulista - Resultados da rodada de anteontem :

to". Do discurso publicado na "A Sul Americana de Futebol' reali-I São :panlo 2 x Ipiranga O, Corintians O x Guarani O, Portuguesa San

Gazeta", de 22-10-945.,� 'zadas nas capitais em que têm si- lista 11 x Jahaquara O, Portuguesa de Desportos 4 x Nacional O e Ju-

(Mandado publicar por um gru- do disputados os campeonatos ventus'O x SantosO. z

po de getulístas) .

sul americanos, foi se cr istalizan-
-

do, pouco a pouco, a idéia da Con-

Dele'gBc·la Reg·lon�1 de POI'lcl·a ,�:���:�:O�to pa;������i�:i��n�, éI��
.

'

,. abrangerão, se possível, Lodos, os

pai�es da América, i-riclusive o Ca-

Edital n� 1 nadá.
O regulamento do Pdm,eiro

Campeonalo Pan-amerÍoa'no de
Futebol a realizar-se nesta �aDita],
de janeiro a fevereiro de '1952, foi
mOdi ficaelo sóme-nte 110 artigo 30:
a .ffm de aumenLar, para �9 o nú

'mero ele pessoas de ccH.la/clclegação
que participe, do torneio,
A Oonfederação Bra.s,ileira de

Desportos,""sugeriu, por escrito, :a

data ele 15 de janeiro ele 1952 para
o inicio do' ce.rtame�-pan-anlerica'
no. A Liga Paraguaia de F'utebol
�e a Federação do Equa.dor pl'{lPU-1s·éram os meses de novembro e d.e-

Rádio Guaruj,á I
Programa para hoi. .1

8,00 hora.s - Bom d13 para voce I

g,oo hOI'as - Variedades em gra-I!RIO, 2 V.A. - O presidente do TSE fazendo' apelo ,�u� haja �OI:- �em re, ) "ações
.

J8uviou o seguinte telegrama aos go- comendar aos JUIzes eleItoraIS

para.
11,301.101:as - Oferecimentos

mu-,vernadores do Estado: - "Comuni· tomarem medidas prontas junto ás I ' '

co Vossencia que dirigi ao presidente autoridades pOliciais nos respectivos
I sl�aIs, "

do TRE desse Estado o telegrama do' nlUnicipios de forma qüe naquela da. '13,30 horas - DlaI'lo da ll1etro�o-
:segUinte -teor: � Dirijo-me a Vosseu' ta estejam vigilantes, assegurando a 1e (Labot'atoI'los
eia com alto proposí'fo de acautelar ordem e a liberdade do pleito" Nes- Scott, & 'Eno)
:sat�sfatoriamente a liberdade e o di- sas condições solicito a vossencia pre- '13,35 horas - Val'icd

...
ades em ira-

l'eito de voto no pleito de 3 de outu· ciosa cOlabol'aça-o (lesse gove 11 de Ir o an- vações.hro em face dos possiveis obstaculos, te das medidas que ,forem solicitadas,
'

14.,00 horas, - Encerrarnento - 1°'

periodo.
17,30 horas - Melodias vienenses

18,00 hora.s - .o instanLe da prece
18,05 horas - Um pTogTama para

você (A Eletro-'fec'
nica) _

18,30 horas - Juventude Espirita
de Florianópolis.

, i

I
!.
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')
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l' A PEDIDO,

�NerêúRamos' e o

Opinião do seDador Ivo D'Aquino sAbre
,

", Oe,tólio Vargas

P.T.I.

: NEREU HAMOS E O P. T. B.

Quand. se tratou da formação
fdo acordo interpartidário, o Pre

sidente dÇ\' Republíca Insistente
mente apoiado pelos srs. Otavio
Mangabeira ,e .Arbur , Bernardes,
Presidente da U. D. N. e P. R" res-

o\)ectivamente, exigiu a exclusão do

Partido Trabalhista Brasileiro,
com o fim de humilhar Getulio
!Va['gas.

i\,�á. ocasião o sr. Nereu Ra

mo.... que era o Presidente do P.
'iS. D., foi o único 'político situa
eionísta que não concordou com

,í\lssa oricn tacão exclusivista. odí

-enta e antí-patr iótica.

Pouca gente sabia desse gesto
lideI' catarínense para com o

"1'. 13,

Agora, porem, o general Gois

;Nlon.leiro 'o ,revelou na entrevista
Que concedeu ao vespertino "A

'Noite", reproduzida no "Correio
410 Povo" de domingo ultimo.

Fazendo o histórico do tal acor-
.u() mterpartãdárlo. o general Goiti
Monleiro disse textualmente:

o 10 tenent,e Euclides Simões Almeida, Delegado Regional de Po

Idcia da Capital e dos Mtinicipios de São José, Biguaçu, Palho-ça, Novu
',Trclüo, Tijncas e ,porto Belo, na forma da Lei etc... '

Atendendo ao ihler�sse dã' oNtem lJublica RESOLVE proibir n,;s
::Municipios de Florianópülis, Biguaçu, São José e Palhoça, a vênda {lU

tdoação de bebid-as alcoolicas nos cafés bares-botequins e cstabeléci�
, ,

nIenos congêneres, das:
20 horas, de hoje, ás 24 horll;s de ,amanhã, dia 3 do corrente ficando

E:lS infrator,es sujeitos ás penas da Lei.
I PubHque_se e cunipra-s,e:
z:z; Cidade de Florianópolis, 2 de outubro de 1950.

10 Tenente Euclides Simõe;s de AI�eida, Delegado Regiona,l rb,
alicia da Capital.

I Para acautelar
�

direito
liberdade
voto

e
,

oa

do
I
,
Um telegrama do Presidente do TSE aos' presidentes

Tribunais Regionais e aos Governadores
dos

20,30 horas' - üsmarina lVIonglli·
lhotl e Regional -
(Casa VictOl' c a I
Capital)

horils - Teatro RO'maIlHco

(Radio _ Teatro

J-7) - Casa
-

Oscar-
Lima !

hora,s - Alma Portcnh"t,
horas - Enc.erramento.

As (Bandeirantes» excursionaram ao
Ribeirão da Ilha�L·,�.,

....
As Balídelranles das Companhi:ls nhia, -descnvolvendo a seguir U1r

'''Anita Gariba}cH" e "Santa, Joana atraente progrfã'Iull- de jogos exerci-
.

' ..........
'

P'Arc" realizaram domingo ultimo ClOS e competiçõ'es�al1de,jrantes
l11na esplêndida excursão em CO'1- tendo explorado toda aql1ela enca11.
,

nto, à praia de, Maria Francisca, tadora -região, sem duvida uma das

1.� Riheirão da Ilha. ,

mais belas da nos�ilha.
Tomaram parte as patrulhas do No descanço que se seguiu ao aI

.llrevo, Tangará, Amor Perfeito, SL môço houv'c um interessante
ns e Cruzeiro do Sul, ao, todo via- "show" com demonstrações de bai.
c c quatro bandeirantes sob a di lados c canções pelas inte:ressantes
'cção das Chefes Maria 'Pérola So: meninas que compÇícm as Compa
idré, ,Dora Sodré ,e Lia Meil'elJes, nhias. ,

Partindo da sede ás 8,30 hora�, 1s 17 horas regr'cssaram anima_
Im caminhão cedido 1Jeolo �o D.N" damente, entoando expressivas can

alcançavam ás 9,30 horas a Base de ÇÕ0S, vivas e alegres após um dia
viação, iniciando daí a marchal inesqueciv,el passado de uma' ma.
ara ,o ponto de destin<:), mochilas lleira tão. util e sadia.

lÍs costas, ligeiras, alegres, realizan
do durante a longa caminhada ins
irnções práticas diversas.

Na: 'praia da Maria Francisca in5-
.ll'l]aram seus bivaques, por Comptl.

hOI'as - Paginas Romanticas

(Livraria Moderna)
horas - Momento Esportivo

Brahma
19,30 horas -"'- Noticiario ãa ag,on

da Nacional.

19,00

20,00 horas - Zininho e regional
(G. da Cosla Perei
ra & Cia S, A.)

'21,00
É e�ta a quinta excursão realizlacla

pelas gentis jovens do trevo e d:.l
cruz que dest-arte 'cnriqué'cem 1];'1
a dia o seu Livro de Compa_nhia' 21,30
com novas e ail'aelltes atividades. I 22,00

f

Baiista .Bonnassis,I João

Para deputado estadual velo PSD
----

Cúria Metropolitana
EleiVÓ6:S para Vice-Presidente
Estando o nome do sr, dr. Café Filho na chapa para

Vi cc-Presidente ,da República; e sendo sobejamente co:_.,

nheeidas as suis idéias contrárias às da grande maioria

Ido povo brasileiro, sob o ponto, de vista religio;o; no in

tuito de conciliar �fs aspirações dos varios programas

partidários; ,sugeríamos que, em vcz� de uma unica ceduh

para Presidente e Vice,Presidente, J,lsassem os eleitores

9-11as: uma para Presidente, outrá 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.
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Paoelas
-

de Pressão 'ARNO-,
;

a Cr$ 510,00
Grelhadores Etétrlcos

a Cr$ 300,00
na EIefroIandía

Rua Arcípreste - Paiva Edí. Ipase - Terreo

Vida.eociaI

tine-Diário

ANIVERSÁRIOS

I
FALECIMENTOS

--

-Dr. JOSÉ ROSÁRIO DÉ ARAUJO JORNALISTA PLACIDO GOMES

/

.

Trancorre, hoje, o aniversário na- Após longos e cruéis padecimentns
'"<.talício do nosso distinto patrício o sucumbiu Qomingo pela manhã, no

,.conceituado médico dr. José Rosário Hospital de Caridade, em quarto "re

.de Araujo, .perteucente a nossa Po- servado, 'em cujo. leito se encontrava

'licia Militar. há meses, o nosso estimado conter.
dia ...

Culto e I-cavalheiro, de uma sim- râneo e brilhante jornaltsta, sr. PIá. Censura: _. LIVRE

«,_plicidade cativante, o nataliciante de cldo Justino Tourinho Gomes, mem- No Programa:

.há muito, Impôs-se ,à apreciação de bro da Associação Catarinense
.
de Esporte em marcha.

todos tanto na Corporação a que ssr-, Imprensa, advogado provisionado nos Preços : Cr$ 1,20 _

-v« como em nossos meios sociais, on- fôros das comarcas de F'lor lanopol ls

,.:.-de desfruta de muitas. amizades. ,e São José, membro do Diretório, no

As manifestações de apreço e es- sub-d ístr íto do Estreito, ao Partido

7iima que-lhe prestarão hoje, nós nOS Social Democrático e dtretor-propr-íe- NÃO HAVERA SESSõES CINE·

assbclamos, prazerosamente. tário da conceituada revista "Trân- MATOGRAFICA.

:lliNí PEREIRA DO NASCIMENTO sito" que- se editava nesta Capital.
Comemora, hoje, o seu aníversárto Tão logo correu a infausta notí-

'.:natàJ.ido, o jovem conterrâneo Ení _cia, grande foi. o número de pessoas

Pereira do Nascimento, aplicado I amigas que procurou prestar no Ne-

-quíntanista do Colégio Catarinense, I crotério do Hospital a sua última ho-

-onde se tem distinguida com brílhan- menagem ao saudoso extinto, que

tes notas. desapareceu aos 52 anos de idade i11'

Filho do nosso amigo Jaime Pe- completos, pais que nasceu nesta Ca

l'eira elo Nascímento, funcionário POS'l
pital a 5 de outubro de 1898.

-tal, e de�ua sra. Dincrah' do Nasci- JornalISta. esforçado e .íucansavel,
.

-mento, o. jovem En
í festejando o

I
lutador pertmaz nos seuos cometirnen-

-auspicloso acontecimento, oferecerá a, tos e espirita afeito a todas as vícís

,-seus amigos e colegas uma festinha. I s�tüdes, sua vda foi sempre de tra

. Dr. AUGUSTO ACIOLI CARNEIRO

1
balho incessante, em prol das bõas

Ocorre, hoje, a data aníversária do causas, em faval' de todas as ínicta

'nosso destacádo patrício I'" homem de tivas, quer filantropicas ou sociais.

·:lJ.etras, dr. Augusto - Acioli Carnairo.] onde todos coníjn-eendíam a sua von

provecto advogada -110S foros da Ca- tade de vencer e seu desejo de bene- !..

pital da República, e festejado au- ficiar a coletividade.

.tor elo "Os Penitenciários, Imagens e Amigos ãos seus amigos, correlí

.Poesiaa' e
" História.s da República

I
gionário fiel as seus post�J!ps,\

-da Triplice Aliança". a sua atuação nas lides a que se de

As ínequivodas ,1mtnifeE[tações rle, dicava pem lhaneza de seu trata ca-

'<OIPl eço que prestarão seus numeros0s' valheresco e pela bondade sem li-

amrgos e adm iradores, nós nos os- I mites de seu coração. ::,'
saciamos também. Dirigindo com grande proflciência

YERA TERESA DE ARAUJO e perfeito conhecimento a -conhectda Í'
Roy Rogers o cow-boy cantor

Deflui, hoje, o aniversário natalício revista "Transito", era o brtlhãnte NAS TERRAS DE OKLAHOMA
da graciosa Vera 'l1eresinha ele. Arau- íruteletual um lutador que não es·

-;jo, estremosa filhinha do' ;�r. Alcides morecia no esforço 'continuado de

Bastos de Araujo, Chefe do Serviço vencer e por cujo progresso da' Capí
ode Armas e Munições do Estado, e da

,.
tal era um dos entusiastas. Colabo

-sra. Marina Laufert de Araujo. rou por muito anos na imprensa ca ..

A interessante Verinha que � apl í- tarinense e nos varias mundcíptos do
. cada �luna do Colégio Coração, ele J�. Estado onde exerceu a �a profi;são
. .sus, já fez ·os convites para reunir, ho' d,) advogado deixou grandes amizades

:je, na residência .de seus pais, suas e aiT'aigadas Simpatias.
llUmerosas amiguinhas e colegas. Deixou viúva a�'{ma. sra. d. Maria

$rta' TERESINHA CARDOSO DE Santana Gomes -r os seguintes filhos

SOU:ZA d. Dora Gome� Gentil, casada com o

Faz anos, hoje, a graciosa e gentil sr. 'Selva Alvaro Gentil e sr. AmÍl'

flenhoril1.ha Teresinha Cardoso de Santana Gomes, casado com a sra,

::Souza, I dileta filha· do sr. João Cal" d. A)villa Boas Gomes, bem como

'doso, oficial da nossa Polícia Mili· quatro netinhos.

--ar. A encomendação do coí'pC', na câ-
FAZEM ANOS HOJE mara ardente, foi procedida pelo rev-

O sr. Afonso Peter,_ alto funcioná· dmo. Cônego Bernardo Blaesing, Ca.

'rio da firma Carlos Hoepcke S.A. - p",lão da Irmandade dO'" Senhor Je·

�omércio e ..Indústria; süs dos Passos.
_:. o sr. Joaquim Enes, Torres, ofi- O sepultamento do saueloso extin-

<cial elo Registro de Imóveis em Joa- to, que abriu uma lacuna na impren·
,::çaba; sa catarinense, efetuou�se ás 17 horaG. � ... e fio 0110. • •••••••••••••••••••••• '

_ O sr. Júlio Paulino ela Silva; com regular acompanhamento, helldo
- srta. Ilca Maria de Oliveira, fi· segurado uma' das alças do caixão o

'lha elo 'sr. Eurico de OÜveira, biblio- sr. dr. Nerêu Ramos, Vice-Presiden·

·tecário do Tribunal ele Apelação; te da República, que prestou, assim,
- srta. Neide Teresinha da Silva, sua derradeira homenagem ao seu

\dileta filha do sr. Raul Tito ela S'ilva, grande amigo.
'

'13ub·tenente da Polícia :(\1ilitar e da Nós os de "O Estado", que tinha-

.;sra. Maria Eufrásia da Silva; mos no jornalista Plácido Goines
_ srta. Elsa Carvalho, destacadr, um sincero amigo, enviamos nossas

funeionál'ia dos Correios e Telégra' sentidas condolências á familia en-

ias, e filha (lo sr. Luiz Carvalho; lntada"
_ o sr. João' Canelido de Rezende �-����----------

�:2° tte. do Q.A.O. do 14° B.C. P',roibidos dOI·s DOVOSDl'.. PLÁCIDO OLIMP/IO DE

OLIVEIRA J·orou·ls l·apFaz anos, anlall,hã, o_sr. Pl:ieido. oneses
"Olímpico de Oliveira, �dvogado em "TOQUIO, 2 V.A_ - Foram proibidas
..Joinvllle e v�reador á Cúílara l\1un,i· dois novos jornais japoneses em ccin- ••••-.............. • •••••

'

••••••••

.cipal daquela 'Comuna pela U_D_N. sE:quencia da decisão do procurador
Srta. TERESI�HA .JUNKES geral do Jap,ão. São esses jamais

-

o

A efeméride de amanhã registra (, "Minsh Nhon", fu-nclado no dia 10 de

"alÜv�rsário liat�lício da pren�.a�a se· 1 J�!lhO ultim? 'para S\lbstitllir o ar·

-lll:).onnha Tereslllha,Junkes, Ulltgel1ta gao elo Partido Comulllsta. e o "Ens-
-funcionária da "Livraria 43 ", elesta. tsu n.

-

,-capital. .

Natali�il��e Éa����lãF� :x��:'1�ra. d.1RecísãO do contra to
-Érica Grams, digna espõsa do sr. Ca- do Judu fiarland'_sim ira Grams, operoso fUllcionário da

.
.

J ti
..:Escola de Aprendizes Marinheiros. HOLLIWOOD, 2 V_A. - A Metro

Sra. ALCI.DES CARNEIRO DA Goldwin Mayer informa que COHcor·

CUNHA LUZ dou com o pedido da atriz Judy Gar·

...éomemoTa sua efeméride n.atalícia, land para a recisão do contrato. Judy
-

.amanhã, a -exma. sra. d_ Alcides Cal' Garland atuava na Metro desde que

-neiro. da Cunha Luz, digna cónsorte tinha 13 anos ele ielade e cessara seu.;;

do sr. Ethlarelo Pio da Luz, ProL elo trabàlhos desde que tentou suicidar·

-·.Illstihyi'.o de Edueação, nesta capitlaL Si) em Junho ultimo,

R ITZ _- ás 2 horas.
1°

\. Cin.elandia Jornal.
2°

Roy Gogers o cow-boy cantor em:
\

NAS TERRAS DE OKLAHOMA
3°

Robert 1 Mitchun
Loretta young
Willam Holçlen
O HOMEM QUE EU AMO
Censura até 10 anos

Preços : Cr$ "5,00 _ 3,20
.

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

RITZ - ás 5 _ 7,30 _ 8,45 hs.
Sessões das Moças

Leon Errol _ em:

A CANÇÃO DA,ALVORADA
Uma super gosadíssírna comé-

Evecaçãe de uma visita ilustre
que muito DOS .henrca

2,00 - 3,20

_ ODEON-

RITZ - Quinta-feira
Alan Ladd

Dorothy Lamour

LIoyd Nolan
COLHEITA SELVAGEM
......................... ,.

RI1'Z _ Sexta-feira
Em Avaut-Premiére

O maximo espetaculo apresenta-
\ -

do até hoje na TéIa.
FABIOLA

ROXY - ás 7,45 horas.'

Noticias da 'semana

2°
Maria Montez
Jean Pierre Anmonf.
_ ATLANTIDA

!
Suá Eminência o Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara,

Arcebispo do Rio de Janeiro, descendo as escadarias da Ca
tedral Metropolitana em companhia de UDO DEEKE, entã�
Interventor no Estado, depois de assistir' à IIocante celebração
religiosa, quando de sua visita, em setembro de 1946, à terra
natal.

Assim trata UDO DEEKE as autoridade,s da Igreja.

Tradícíenal «Campanha
.

Amizade) d'A
de

Equitativa
I

Com raro conhecimento da cau

sa. de seguros de vida, tornou a

sua Organização um modélo entre
as congêneres no país.

I ___...

Faz anos hoje, o Sr. Armaudo
Blurn, nosso conLerrâneo e parti
cular amigo, re·sidemte em Cu�'i·
tlba. onde exerce com:_à máxima

[prof'icâéncja ,e invulgar dinamis
mo o alto cargo d�Superintenden
te da Organização 'A EQUI'fATI·
VA DOS ÉSTADOS UNIDOS DO
BRASIL!!

•

E para nós mo l.ivo de justo or

gulho ,e grande satisfação -Ievar
mos nosso abraço de .felicítações
a esse coestadnano distinto que,
com tão raro descor-tínio 'e prova'
dil capacidade de trabalho, vem

desempenhando, há vários anos, a

direção nestes dois Estados, d-esta

poderosa' Sociedade de Seguros.
Coube êste ano a Santa Catarina,

'pelo .Inspetor Regional Sr. Octavio
René Lebarbenchon. o lançamento
da tradicional "CAMPANHA DE

Terra c1� amor" odio, terror ..•
3°

Um western de ação. •

C�nsura: .: até }.8 anos.

Preços: - c-s 5:00 3,�0

IMPERIO ás; 7,30 horas .

Sessões das moças
Robert Mitthun
Loretta Young
William Ho14en

O IjOMEM QUE EU AMO
Uma alegre e l'oman1.ica come

dia ...
Censura: - Pl\oibido 'até 14 anos.

No ProgTama:
NoLici_as da sema.na.

Preços: - Cr$ '1,00 - 2,00 - 3,20
c;;�." '�li "" i-i.•;,o,'il-� �"!ii"'Wllll!!

TINTAS PARA IM�RESSÃO
COTTOMAR

Acôrdo entre os Es
tados Unidos e e

Panamá' -[WASHINGTON, 2 (USIS) - Os
Estados Unidos e o Panamá acabam

Ide assinar um acôrdo para a manuten·

çã,Q de estradas de rodagem em uso

pelos dois país e essenciais á defesa
da Zona do Canal do Panamá,

1
J

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

CASA MISCELANEA -: dlstri
buidor. do. Rádio.· .. RI�CI A

ictor, Válvula. e'Diilco8.
Rue CODBelheiro , Matrlll

�

.'

AMIZADE", movimento. entr-e os

dois Estados, Çlue se realiza anual, .

.

mente e, qu� visa, o oferecimento I Ao cumprimentá-lo, em tão aus:'"
. d� produçã? dêste mês ao

dinã'l
piciosa data, ·estendemos' ,rt08809

mICO .supenIl:Lendl�e Blu11l. votos· de grandes felicidades 1,
É sobejàmente conhecida ,sua sua Exma. Família, desejandO

personalidade inconfundível nos tampem completo êxito ao Inspe'
dois EsLados, -onde dado seu cava· tal' Sr. Octavio René Lebarbcnchon.

lheirismo desfrutai de invejável �i' cli-rÍgente da simpática "CAMPA·

tuação em todos os meios sociais. NHA DE AMIZADE".
:.>

00
.
Comando do -14· B. C.

\
-

Declaracão
,.

De acôrdo com o n. 9 la !-etra Ji. das Instruções Complementares par:t
a Incorporação do 2° Turno de Contingente d1e 1950, são dClc';larado�
INSUBMISSOS, por não se terem apresentados ate ás 24,00 110ras do

dia 25 do corr.entel, os seguintes conscritos: ' �

-

a) _ Destinados ao 13° RC. _ MUNICI>PIO DE TIJUCAS: João

Angelo de Sousa, cert. n. 4_10.666; Geraldo Furtado, Cert. n. 408.471;
Luiz Bertoldi Filho, cert. 11. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do

mingos Medeiros, certo n· 75.359; Cicero Felicio, certo n. 75.347; MUNJ ..

CIPIQ DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. n. 124.659.

b). - Destinados a Guarnição de Curitiba;: MUNICIPIÕ DE FL{\
RIANóPOLIS: �'[anoel Ari da Silva, cert. 11. 415.767; Vahlu' Dias, cedo
n. 125.642; Vilson Silva, certo 11. 411.032; Hildebrando Ft'anciseo Fel"!'!'I.
['a, oert. 11. 410.890; MUNICIPIO DE S�O JOSE: Flávio Lopes ela Co,

ta, ccr1, n. 117.887; lVHJNICIPIO DE .PALHOÇA: Antônio Francisco Ca�
sas, certo n. 408,515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: .José Boeing, cert. t.

3'56.033; Thaden
-

Antônio Peron, cert. n. 356.277..

de insubmíssos

Cr$ t.750.00
o quanto c'usta uma en.ceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

�/!J
Rua Arcipreste J3aivaÍ"_" -=Edificío Ipase -Terreo

.

,

_L_�.�'�. ��

I
I
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o ESTADO-Terça-feira, 3 de Outubro de 1�50

Partrdo SoCia')-Oemocr,ático
Seção' Ide _Sà'ntq,) Catarina

Ae eleitorado do, Estado, de Santa Catarina:
• r

Elias Angelonl
A Comissão Executiva. do Partido Social Democrático, Seção de Ernani C. de Bittencourt Cotrim Filho.

Santa Catarina, na conformidade do disposto no artigo' nono (9°) dos -Francisco Benjamin Gallotti
i seus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio do eleitorado catarínense Frederico Hardt
(Is nomes dos candidatos do Partido às eleições de ,'3 de outubro pró- "e

aimo:

i'
!

I
j
I
l

"

Para Governador do, Estado ;

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

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

Dr. Jójo David-Ferr-eira Lima, advogado;
Para Deputados Federais:

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

Coronél Pedro Lopes Vieira, militar;
Dr. Antônio Nunes Varella, advogado:
Dr. Rogério Vieira, advogado;
Dr. Cid Loures Ribas, advogado;
Dr. Aristides Largura, advogado;
Vitor Btíhr, serventuário de justiça;

Para Deputados Estaduais:
Abelardo Sousa, professor;
Ado Caldas Faraco, funcionário público;
Adolfo José Martins, fazendeiro;
Dr. Afonsó Maria Cardoso da Veiga, funcionário público;
Alcides Abreu, funcionário público;
Dr. Anes Gualberto, engenheiro civil;
Ângelo Ponzoni, industrial;
Dr. Antenor Tavares, advogado;
Dr. Antônio Dib Mussi, médico;
Dr. Antônio Gomes de Almeida, advogado;
Antonio TauilIe, militar;
Dr. Armando Calil Bulos, advogado;
Dr. Armando Valério de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, índustríal ;
Arnou Teixeira de Mello, serventuário de justiça;
Augusto Bresola, industrial;
Eduardo Virmond, funcionário público;
1),1', Elpídio Barbosa, professor;
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, médico;
Guido Bott, bancário.

" /

'.'

,.' • - I ....

V

Gasparino ZOl'z.i
Heitor Libeeaio
Ivo d'Aquino
Joiro Callado
José' Boobaid

.

'Lcmro' Soares I

Oscar Bodriçues da NOva
Pedro Kuss
Pedro Lopes Vieil;a
Pompilio Pereira Bento

Roberto Oliveira
Boçério Vidm
Serafim Ernesto Bertaso
Yalério Gomes
VitOI' Bllhr

\

. �
.

'}f .{

, s'
oraJ.J. copO(ii.P .. L./MÃO

.. ABACAXI
.. LARANJA

• MORANGO
.. FRAMBOESA

(arltifJ com t2envelopes
de5 frulDJ dilerenfesl't;a,14',

'.
"

':.\��:
s,

i
,I

:�.�.' ....f;

• 1;'-.'(
",'" �

••

! '. I

t,,:;· �'I ,

Y.

"

r, '",

Dr. Ivo Silveira, advogado;
Jairo Callado, jornalista;
Dr. João Batista Bonnassis, advogado;
Dr. João Estivalet Pires, advogado;
João dos Santos, industrial;
Dr. João Ribas Ramos, advogado;
Dr. Joaquim Madeira Neves, médico;
Dr. José Bahia Spinola Bittencourt, médico;
José da Costa Miranda, serventuár-in de justiça;
Dr. José Gallotti Peixoto, advogado;

.

José" Motta Pires, professor;'
Lauro Lochs, professór ;

.

Leandro Longo, serventuário de justiça;
Dr.>Lecian Slovinski, advogado;
Dr. Lenoir Vargas Fer�eira, advogado;
Luís Bertoli Junior, serventuário de justiça;'
Manoel Siqueira BeI(\ serventuário de justiça;
Dr. Mario Ma.fra, advogado;
Dr. Norberto Bachmann, médico;
Oscar Rodrigues da Nova, comerciário;
Olívio Nóbrega, serventuár-io pe justiça:
Dr. Othon da Gama L_o,}to d'Eça, funcionário público;
Pedro Bíttencourt, industrial;
ProLógenes Vieira, farmacêutico;
Dr. Roberto MundelI de Lacerda, advogado;
Torquato Tasso, funcionário público;
Waldemar Gruhha, industrial ;
Dr. 'Valter 'I'endrio Cavalcanti, advogado;
Wenceslau Beriní, industrial;
Dr. Wigand Persuhn, economista:
Dr. Wilmar Orlando Dias, advogado;
Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, médico;
Ao recomendar ao altivo dleilorado de
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ReEMBOLSO POSTAL
PARA TO()O PAIZ
Prodt.·fos 5IJC-fRUTI

_' (A/XA PfJSTAL 1008
CURITIB,& - PARA NA'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc'

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

.,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..

VASA EM COQUEIROS
Procura-se na Praia de Coquei

ros para alugar informações par.
Pimentel, na Delegacia Seccã!J
de Imposto de,Renda. "

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

VENDE-SE "

1. escrevaninha: quasi
_

nova com

5 -gavetas à Rua Anita' Gàribaldi.;

Vlaj'CtÍlte r

Precisa-se de um que conheça to:"

do o Estado,
Tratar com o Snr, Waldyr, no Ban

co do Distrito Federal S.; s:
.......................................................... ,C:W
-�

rioz» LIM�4. & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

'

.Floríanópolís
...tu f.Ueldad IIUfll...

te d.... fU 1

lia.. III. "1II••ca. ••• • ••IIl.
,......te '.r..... '"PIIIPOLBCJIf
, ••• ead.neta ti. CUDI'N
IIUTUO PJlBDUt...

.

TINTAS'·PAtÁ·· ÍMPRESSI0
�

COTTOMAR
...........

FRAQUUAS EM, GEIAL
. VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIA"

. . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . ".,

llS<llUTóRlO III0BILUlUO .&. lo.
ALVIlS

Encarrega-se. mediante oomJulo. ..

compra e Tenda de tmóyela .

Rua Deodoro II.

-;
�.- f 'i

--. - ....
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------------:---::-::::===7.:":::--�-------.-
ELE[TOR. / O SUFRAGIO É UNIVERSAL; O VOTO OBRIGATó-

RIO, DIRE'I'O E SECRETO. Para o eleitor inscrito que deixar de
votar sem causa jusLificada .0 Código Eleitoral (art. 175, n.? 2) pres
creve 'a multa de Cr$ 100.00 a Cr$ 1.000,00.

Partido Social Democrático

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

flUA VOI..UNTARIOS O� PÁTRIA. N." oe .....A�
CA,lJI.l'UsrAL.,1IU - rEl.(l'OI<IiIi!l-4o, tELf!ilAM.�t'a.-

Agencia G lfal pára s. Catarina
Rua Fdipe Schmidt. 22-.Sob..:
C.: Postal, 69· Tel. «ProtetoraD•
-_; FLORIANOPPLÍS,
---------

S. Catarina os seus can
dídatos, o Purtido Soc1a I, Democrático está na certeza de haver apon
,tado nomes que, unidos por um só ideal partidário' e dentro do mes

mo programa, ·possam trabalhar devoladamente pelos altos interês
ses de Santa Calarina e do Brasil.

Sufragando êsse,s nomes, pode o eleitorado esclarecido dia nossa

�erra fiear convicto de que terá, com o seu voto, contribuido' para
�sseg'urar o bem estar, a <tra�quilidade e o progresso dô Estado e do
Bra.sil.

, ,f:d;t.i:!tl\S i "I'f�\__ Florianópolis, 8 de setembro de f 950.
A Comissão Executiva:

Diretório Municipal de Florianópolis' _-
o Diretório Municipal de Flortanópolís, do Partido Social Demo'

crátíco recomenda ao sufrágio do eleitorado do, Município os nomes

dos Ver,eador;s do Partido às' eleições de 3 de outubro próximo:
Ãdolfo. Cândido Quadros, Estivador:

c-., Alvaro Müllen da Silveira. Advogado;
António de Pádua Pererna, Funcionário Púbiico 'Estadual;
Antônio Pascoal ApóstolQ.,/Comerciante;
Édio Ortiga Fedrig-o, Comerciante;
Eulina Alves de Gouvêa Marcelino, Professora;

"

Flávio Ferrari, Professor;
Francisco de Assis, Advogado;
Frederico 'I'eodçr-ico .Véras, Motorista;
Franclsoo Büchele Barreto. FuncionáriC! Púhlico_.:\pos'entado;
-Gen til II1arcelino Gil, Comerciante;
José Elias, Industrial;
Jone Celesti�o Vi�ira: Funç�nárío Público Federal;
Manoel Fert-eir.a de Melo, Fúncionário Público Municipal;
Mário Couto, Funcionário Público Federal;

\

Miguel Daux, Comerciante;
. Osmar Cunha, Bançárfo:
Osny Paulino da Silva, Funcionário Público Estadual;
Rafael Digiácomo, Funcionário Público Estadual;
Saul Oliveira, Contador:
Sufragando os nomes acima o eleitorado do Município pode ter a

certeza de levar à Câmara. dos 'Veread.ores -hornens dignos e capazes de

coatrthuirem para a grandeza e progresso do Município de Floria

nópolis.

r
'7'

Cel, Pedro, Lopes Vieira - Presidente
Antonieta de Bar1'OS

João Batista Bonassis

Roberto Lacerda

Antônio Pascoal Apóstolo
OS111J lIiaÚlOldi Ortiç«
Luiz -Ferreira de Melo

Ivo Reis Monteneg1'o
Leoberio Leal

Francisco Moita Spezim
Charles Edgar Moritz

Se riCO quereis ficar
De modo lacil e elegei
Fazei hoje uma inscnçao
Credito Mutuo Predia'

./

NeI'êu R,amos
,Aderbal Ramos da Silva
AdhemaI' Gãrcia
Ag1'ipa de Castro Faria
Alfredo Campos
Álvaro Soares Machado
Anes Gualberlo
Atílio Pontana

Cm'los-Spe1'C1'11ça
Carlos Zipperer Sobrinho
Celso Ramos

, ,

-,

:.. . . . . . . . . . . . . .. . ., "' ...

C'ami3•• , Gravetai. Pilame'l
Mdaw d ....melbore�i pelol fme
IlOfU preco!: ,6 n. CASAdMIfI
CElANEA - RuaC. MdrClJ,

" ....

T7�íel's Fleming
Wilnw'r Dius

Joaquim Madeira Neves _..

Guida Bott

João Batista Pereim

!{lão AlcâlltaI:a da Cunlla

Aureliano Stuart

Jáu Guedes da Fonseca

Antônio Antunes da Cruz'

Fl'aIwisco Ç-e1'ma1W da Costa

A1'mando' Valé1'Ío de Assis

Álvaro Mü/len da Silveira

..
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Joaquim traz
Jairo Callado

____....-<
Law'o Fortes Bus'tamanti

Tertuliano de Bri·to Xavier

Adalbert-o Totentillo de Carvalho

Oswaldo dos Passos Machado
;

Florianópolis, 13 de' setembro de 1950.
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PaJtido Trabalhista Bra'sileiro
Como devem �otar nas eleições de3 de outubro?

,

.
Explicação. "OS trahalhistas

O 'el�itor -d'everá colocar ' no . envelope que lhe será
'entregue "'pela Mesa Eleitoral, as cédulas seguintes:

'

"1 - cédula para Presidente da Bepublica - Getu-

lio Vargas.
1 _' cédula para

,/

senador e suplente - Nerêu Ra-
.

mos e João Davi Ferreira Lima, respectivamente.
,

1 - cédula vara Governa,dor do Estado - Udo
-.........___ '"

Deeke.
�
1 - cedula para deputado Federal - á escolha do

eleitor, 'entre os candld�tos do P. T, B.

1 _ cédula para deputado Estadual. à escolha do

eleitor. enlre os cdn�idatos do P. T. B.

1 --; c,egula para vereador à escolha do eleitor en

,.._, tre os candidatos do P. T. B., .

-

NOTA: NO caso de os nomes parou. Presidente da

República - Getulio Vargas - Vice Presidente _-" Café

Filho - estarem incluídos

mente .rleverá ser colocado

numa' só cédula, então so

no envelope uma cédula,

visto que esta servirá para os- dois candidatos.

IMPORTANTE: - O eleitor deverá munir-se das

cédulas antes das eleições a fim de evitar atropelos e

confusõés .. Para tanto deverá procurá-Ias na sede do

Partido, à Rua Deodoro 21. ou noS diversos sub direto

rios e 'nos centros cívicos Pró Getulio Vargas.,
.

A COl\-fISSÃO DIRETORA

Dr. 'José - B,abía spioola Bineocoort

•

:tara Deputado Estaduâl- peloc 'PSD
Tribunal R. Eleitoral

E�ITAL
O Diretor da .S�cretaria 'do 'Jlrlbunal Regional Eleitoral torn�

público que roi assim constituída a Mesa Receptora de .votos da secção
especial que; nos têrmos do artigo 4° da Resolução UO 3.799. de 14
de setembro corrente. do Tribunal Superior .Eleitoral, Juncionará ri�
séde deste 'I'rihunal, à rua Padre Míguelínho, 16. destinada, exclusi
mente à recepção de votos de eleitores de Circunscrição diferente é de
outros munícíníos :

'

Presidente - Sebastião Severino da Luz
1° Mesário - Sidney Moritz
2° Mesário - Oswaldo Fernandes,

Secrenacia 1 do Tribunal Regionaâ Eleitoral, em FlorianópQ-
i

Iís, 2\J de se lembro de 1950.
,solon Vieira

Diretor

OUEt
.

VESTlR·n coM CONFORt. E ELEGAH(IA 1
/'., _. \ -J

'"
',. •

'. ,PROCURB A

BUaialaria MeRo
" ""

.

, .

Ru� Felippe Schmidt 4R

\

, -

,
,\ DIREClOI

Amélia "M Pigozzi

Au 10 General BUtencourt. 48 ·1

(Esquina Albergue Noturno)

VE�NOE-SE t ,

(CB A C C E L I') /

-<;

com f'an"f'Íffarlp. na1'>1 filO lit.ro,� dI' snrvete, pqniDlllh com CÓnl::

pressor "COPELAND" original. motor de 3 H. P. e hatedaíra com mo

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

!
•

1

1 . SOIlVE'rERIA DE 8 FUROS MARCA

I

- ..

DATI LOGRAFIA
/ (onfere

r Dlplom.
I

METODOI
Moderno e Ettciente

(orrespon:del1d 1
-

(omerclal

o Sangue é a Vida
DEPURE' O SANGUE COM

ELIXIR ,914
INOFENSIVO AO ORGANISl"ro
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMAnSMO! SIFILIS!

'fome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N, S .

�, como medicação auxiliar no tratamen
to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

POLICIA MILITAR
. Físcalização Administrativa

\; De. ordem do se,nhor Capitão Fiscal �dministr�tivo desta Corpo�ação,
comurnco que no dia 1(} de Outubro vindouro, as 9,30 horas, sera rea,

Iísada á venda em hasta publica de um Cavalo. - Os interessados' deve
rão comparecer neste Quartel no dia e hora acima.mencionados...

Quartel'em Florianópolis, 26 de Setembro. de 1950.
.

- , Pedro Negueira de Castro
2° Ten. Adro. Almoxarife Interino

r ��,g6m p�� segurança 6 rapiH6Z
so NOS CONFORTAVEIS _J\.lfCRO-qÍtUBUS DO

EXPRESSO «SUL.;BRASILElBO»r. j� .. !)es' L�il9Vlia � ,.l..
� I :-.... _/' t9 "\

Flor,lan6poÍis o__: ltaja1 -!.., Join;ville - Curitiba

Ag'ênela -' 'Rua Deodoro esquina da
- Rua Tenente Silveira t

'Ipara colo'caf'SOLA"
eio seu Sapato

PROCURE

I Oswaldo
teleíon es 1536 e 1324

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

o Emplastro SABIÁ
age de. três maneiras: 1)
desenvolve calor, atrain

do o.sangue para o ponto
dolorldo çB) relaxa mús

culos contraídos, elimi

nando dores; 3) protege .

contra resfriamentos pe

rigosos.

Aplique JA um

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GETULIO
« Desejaria ter . como meu colaborador no Senado o

-

preclar., Jttali�!ro ' e" mel
particutar amiúo Dr. Nerêu, Ramos. '. Para Governador,_.',:'J, pume

-

do operOso Engenheiro Udo .Deeke». v\ I � \�
_,,>ff:l .l�'· i:" ':i8-'$

V AB'G·:�i. s

o MAIS :ANTIGO DliRIO DE SANTA CATARINA
,

.
c

....� e D. Ser..tea SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. BAIO!

.,; M. 10.972Ino XX� florl.n6poUs- � Terç.�felra, 3 d. Outubro de 1950
I

,---- '------------

a

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADQ ESTADUAL

Inaugurado um 000-
junto residencial

Do' sr. Osvaldo Cabral para ferroviirlos da'
sôbre Nerêu ' RalDos CeDtral'

, •

RIO, 2 V.A. - Foi inaugurado na

Discursando na cidade de �ajes, no dia 17 d!:. novem- estação Pedro Manoel mais um con-

bro de 1941, o deputado Osvaldo Cabral, da V.D.N" as. junto residencial destinada, aos fer

roviários da Central do Brasil, cons

tituido de cem casas construidas pela
respectiva Caixa da Aposentadoria e'

Pensões.

Teleganu., ,retidos
Acham-se retidos, ao� COl';eios e

Telégrafos, despachos para:
João. José Vieira, Patrocinio Lau

rindq, Jo.aquim Silva, Milto.n Walky
rio Liberato., Julia Alexandre Abrão,
Francisco Lima , Rua Lajes 138/Ne
l'eu Pro.copiak, avo Getú"ho Vargas 66,
Agente Estação. Rodo.viária para Jo
ão. Bustlojip, David Silva, Carlo.s Rie
tter, Jo.ão Gonçalves Padilha Ho.spi
tal Caridade, Ana 'Rodrigues Fernan
do. Machado 817, João Cardoso, Ade
rnar Cardoso, José Ferreira, Maria

, Dominetti rua 13- de maio !)31, Salil
Luiz Silveira Secretaria Seguranta
P'ública, Letomaria Jacarlos, Olinda
SalIes Dario, JoEjé Teixeira, João.

----------------. p;int•.

A PEDIDO

"

Bolsas de estudos
para estudantes

. C8a'rfUlreS
FORTALEZA,' 2 V.A, '- o Insti

tuto Brasil Estados Unidos para os
éstudantes cearenses concedeu

_
4 bol

sas de estudol§,.que queiram fazer cur
sos de especíl isação nos Estado Unt
dos habilitando-se numerosos candi
datos, -

Uma) administração� em marcha
UDO DEEKE, garantia da continuidade progressí sta-

Convocado ao exercício. do voto, mais- urna vez o nobre e"

educado povo de Santa Catarina se ,:'ai pronunciar dernocra ti- -

camente sôbre o. mérito dos seus homens' pYU.llicos. As fôrças
majoritárias do Estado. agora conjugadosvem tôrno elos can

didatos do P. S. D. e do P. T. B. srs. Ner'ên: 'Ramos; para' Sena- '

dor, e Udo Deeke para governador, senY' d'l:�_.\rida consagrarão
neste novo pleito aqueles grandes valores da- política e da ad

ministração barriga-verde e, com isso. tffiçarão ao nosso' Esta-"
do os destinos seguros que o. levarão arcada v,ez maiores gló
rias e a renovados triunf?s adrninístratíees. Expressões das,
mais altas dos nossos círculos políticos, padrões .'(]é;,hOl1radez e-

de destemor chico, os srs. Nerêu Ramos e' Vdei Deeke têm, a:'

seu favor, um passado de límpida conscíênela pública, suohre-:
cida por inúmeros e relevantíssimos serviços-prestados "à 'sua:
terra, que é Santa 'Catarina.

Cumpre, todavia, não esquecer também UJl.1'U circunstância
bem digna de. referência e que, inquestlonavelmcnte, constitue
rator de relêvo na decjsâo (j'tle, perante as urnas, 'tel'ão" de to
.rnar hoje os cidadãos portadores de um titulo eleitoral : -quere

- 1110,S aludir ao ângulo' da significação que tem, para a contínuí-
dade politico,aqmillistl'ativa do nosso Estado, a' vitória- dos

• ilustres candídatos do P. S. D. catarínense,
Santa Catarina está vivendo, sob a gestão. do enünenLe e-

.

ilibado governador Aderhal R. da Silva, uma fase de orderrr :

e de paz, de segurança ,8 de trabalho, que oferece o íncontestá- -

. ve! panorama de consolidação democrática, O espírito clari
vidente e os sentimentos humanos, personificados no: ilus
tre governante, s-e espelham na produtiva tranquilidade de que

-

tôdas ns populaoões catardnenses agora desfrutam. mesmo

através de todos os entusiasmos "p cujo calor se veio pi-ocessan-:
-,

do, até hoje, a campanha politica.
/

Coube ao sr. Aderbal R. da SI I va, C0111.0 é sahido, presidir"
a reestruturação pclítico'[urídica de Santa Catarina, cerno

pr-imeiro Governador cletto pelo povo depois ele cxtlnl.o o Es

tado Novo. A tamanhas rcsponsahilí dades assim contraídas pa-
-

ra com os destinos históricos de sua terra, o nobre governante '

não se renderia. Enfrentou-as com o sacrifício' ele sua saúde e','

assentada a estrutura política do Estado sôbre novas hases

constitucionais, não cedeu um só instante a qualquer hesita-

, ção. pondo-se, aO contrário, em atividade extraordinária para

que o já notável patrímónio administrativo catarincnsc, com tô
elas as conquistas que se lhe incorporaram nos s,elore.s da as

,sistência social. não interrompesse o. crescimento normal. Ao.'
assumir :0 mandato que o P. S. D. lhe confiara em tão aciden-
tada e incerta hora nacional, o governador Aderbal R. da
Silva se fizera corresponsável no prosseguimento de um pla
no de realizações em que. se muito fôra concluído, muito esta-
va apcn is iniciado e outro Ianto seria necessário empr,eender.

Foi ,essa a tarefa que tomou jsóbre os próprios ombros e

que, para orgulho dos seus amigos e correligionários p0líticos,. "

levou adiante, vítoríosamente,
,
.::,,::1;;

Eseclhera-o bem para isso o P. S. D. O sentido da solida>- ,
'

riedad,e hun\ana, em a q:::uü se inspirára o 'ir. Nerêu Ramos, -ten-
'i1

do a: cooperação e, ,em parle o pross,eguimento d(j)-sl'.,'Ddo Deeke,
não teria encontrad-o mais exato e fiel intérprete e continm,-
dor do que o sr. Aelerbal R. da Silva, homem cuja vida pública'
�m."todo o seu curso, revela não só as cintilações de um espí-
rito ,culto ,e jbBm formad-o, senão ainda o ritmo de um cora-

ção geúeroso.
,Falam disso os pobres e humildes que, batendo-lhe fre

quentemente à porta da r,esidência ou procurando-o no Palá
.

-'cio, nunca sairam d,ecepcionad-o,s.
, ,

'

Já., ag'ora', o sr. Aderhal R: da. SilvoU não é candidato. Quer
deixar o...govêrlYo no dia preciso em que terminar o mandato

para- o qual o povo de sua terrá o elegeu.
Há-de ,transmitir o carg-o ao sucessor que as urnas 11oj,e

lhe destinarem e qu'e, - sém nenhuma vadIação o antecÍ

pamos - será ü ,engenheiro ndo Deeke. Não o poderá fazer

.a quem melhor o mereça" nem a 'pessoa qu,e melhor e mais

dignamente lhe possa eontjnuar a obra que vem executando

com tanto �maior mérito quanto lhe evita a- propa-g'anda. Já a

Capital lhe 9'ão póde esqueeer a, concreta soluçãõ de pro-,
blemas 'cuja importância está na proporção do valor que a eles

.atribuiram os corifeus do 01lo.sicionismo, 110 desmoralizado

slogaTIJ - "leite, a:gua ,e luz".

Por todo o. - território .catarinense, desde IChapecó, 'DO ex

.tremo Oeste, as r,ealizações do govêrno Aderbal R. da Silva sal

tam à vista: são e.scolas, l)üntes; estradas, cep.t-roó; de saude,

Jlostos de puericultura, hospitais, etc., e que modelam a atual

administração catarinense pelo alto padrão que lhe foi deter

minado no áur,eo período de govêrno do .sr. Nerêu Ramos.

Ddo De,eh ,saberá manter-se nas mesmas altitudes de be

l1emerência- pública e far-se·:í U111 perfeito continuador dus ad

ministrações que' lhe transferem o incalculável patrünônio as

sim reunido por gran.des e valorosos homens públicOS de que'
se orgulham os quadros elo P. S. D.

sim se referiu ao sr, Nerêu Ramos:

"Neste momento de Intenso júbilo civieo, podeis di-

zer aos vossos que tendes tomado a mais ativa parte nes

te trabalho patriótico de valorização do brasileiro. Af
estão as vossas obras de saúde' e assistência a atestar

'I
compreensão nítida das' vossas obrigações, que assumis

tes na hora em que tomastes a direção da terra catarinen

se.,Ai estão, monumentos d� uma" época, as Colônias San.'
ta Tereza e Sant'Ana; o. Departamento, ti os Centros de

Saúde; os Postos ue Puerícultuta_e as Maternidades � os

Hospitais; os campos de desportos; a instituição obriga
tória da educação física e a instalação das merendas es,

colares.

Neste como. ,em todos os demais setores da adminís-

I,

Promovidos ao p,osto
,

de general de
Brigada

RIO, 2 V.A. - Foi decretado pro

movendo ao posto de general de bri

gada os coroneis de reserva Adalber
to Pompilio Rocha Moreira, Bernar
do -José Teixeira, Manuel Ferreira
de Souza, Horacio E)::mtos, todos am

parados pela ,recente lei 1156.

tração, podeis' afirmar, soubestes cumprir o vosso dever

e bem merecer da gente barriga-verde. E, si somardes a

todas realizações ás que em boa hora vindes realizando,

concerne;ntes à viação 'e ao ensino, podeis por o vosso co.'

ração à larga e afirmar ainda que a bençam do vosso ve-

nerando e ilustre; pai, ao Iniciardes o vosso

a sanção divina -- e vos tem acompanhado
horas". CUIDADO cosr .ELE!

,(Mandado publicar por uni grupo de amigos do sr,

govêrno, teve
em todas as

.

I Nerêu Ramos).

Flagrantes
cias de

,A

lncongr·uen-
urna nola

o Partido Democrático Ol'istão", COs" os que a acompannv:m muitos
como é sabicW. e como _o .decla'l'a dos qztais, aliás, ilustres - e «

pelo seu presidente, pelo "Diário quem o Parti-do, '''cristão'', direta

da T:Il'l'de", de 30 de setembro fin° .ou indiretamente, slzf1'aga com 0,8

do, '''apoia e vota em lrineu Bo'r- seus votos'?
nlzausen, pOI'que lrineu é. católico É que o trop de zéle não faz. com
e porque lrineu. contimtá católico". preender: essas flagI"antes incon�
É () que se di-ria, em trancei. gl'u�ncias ..•

i,rop de -zéle. Partido simplesmente
"cristão, tanto, pode votar - pâre·
ce claro - em católico, cOmo em

cristão. Este, até é que se poderia
acreditar mais em harmonia com

aquela legenda,
lrineu católicO. Não duvidamos,

e até folgamos em consigrIJarlo. Mas,
p01' mtt1'o lado, são todos "católi�

•

o complementQ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
HHlratos de carbono.

r

NUNCR EXISTIU IGURL
,.., 1'QXI"I1".

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTÁDO ESTADUAL

PARA fERIDAS,
E C � E MAS,
I N Fl�MAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESP tN H!,-�EC:J_
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