
Em. todos os recantos, a .meama vibração -p
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por ultimo o Dr, Nerêu i�;i'i{8§, _1:'

ele um retrospecto da legislação.
social do Brasil salientando a ne

cessidade de qu-e para um melhor

entendimento entre o _capital e o

trabalho sejam adotadas as normas.

cristãs fixadas pelas encíclicas na

pais e adotadas pela Constituição.
feder-al de 1946, O comicio foi
transmitido para todo o Sul do
Estado pela emissora local. E a

todos os recantos daquele pedaço
do Brasil levou as palavras de fé
de Nereu Ramos na Vitória dc)

partido cuja, bandeira êle desfral
da,

A vitoriosa excu-rSãO �a cáravana �o P. S. D. '80
A caravana do Partido Social
EM

Democrático que visitou o Sul do

Estado, composta dos srs. Dr, Ne
rêu Ramos, Vice-Presidente d�
Jlepública, Senador Francisco Gal
Iotti, Drs, Roberto Lacerda e EI

pidio Barbosa, foi recebida no ae

ropôrto de Araranguá por cxpres
siva 'massa , popular. Dirigiu-se, lo

go em seguida, para .€) .Municipic
-de Turvo, Ao anoitecer, apezar O IIAIS ANTIGO-DURIO DE SANTA CATARINA
do máu tempo reinante foi levado

tftlJrJetárlç e D. Gerntel 8IDN�I NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA
a efeito o comicio na sed� desse,

""""'-""""""""""""""""""'7""""""""""""""""""""""=""""""''''''=''''''==='''''''''''''''=''''''''''''=''''''''''''=''''''''''''''''''''''''''''''�==í==''''''=��"''próspero município catarinense ..
Ao I

_I 1950
---

I M.' 10.93 jchegar a cidade de Turvo o Vice�� Ano XXXVI flprl.,n6pl)lis-·Sábado, 26 de Agosto de
Pr-esidente da República foi rece- =--=====.l==.....====;=o=============-..;;=======;;;;;;;"''-;:;;==.:.,;;=====õõ=bido ']:)elas autoI'ida?es 10cdaiS, �� de Turvo recebia o ])1', Nerêu

lh-,
Terminado o comício o povo se'colares e zrande numero e p0S,

"

lt d N .s. HI
'"

,-

mos e apoiava o nome de Udo comprmuu a vo a e Cl eu a-

No dia seauinte a caravana, COI!)soas sene o que na ocasiao, em no,
-

,

t' I ' '�

1 id d f 1 Deek para o Gov.erno do Estado, mos para curnprrmen a- o, e Q
di

, ,me do 1)OVO daque a Cl ar e arou

I
' ,

d d d' , grande acompanhamento, n-igru-se,

'G '

'

DIu . ao 'comitiva - dirigju-se palia Praia entusiasmo C' to os a-nos' a cei-
, 1 C"o Revmo. frei TregorlO a ...011-

_

'

.

'"

E ' para o município ,�e 1'1cmma,
te que salientou a satisfação d� ',Grande passando, antes, por 1'1110

Depois de visitarem as obras do,

d Nereu Ramos fez uma
,

d id Itodos l)ela' honra de hospedarem, on e o. sr. ". _ .'
C abastecimento de agua a CI ai �,

,

it S Joao 1'.'1a1'1O ri_
o ;:>1" Nereu Ramos, Expressivas VISI a para o r, 1 •

os caravaneiros soe dirigiram para
demonstrações de aprêço fOT:ll'J nela,

r: a cidade de Criciuma onde chega- receram aos caravaneirosfeitas aos caravaneiros. Em Praia Grande, desde a en-
rnrn por volta do meio dia; o po- churrascada. Logo .à entrada

.

E d 1"" trada da Vila formavam os esco-
\'0 da cidade se C0Iuprl'111I'a na pra- d d

z.m nome os corre 19lOl1arlOS
,,. o- _

" vila gran e numero e pessoas, es-de Turvo falou o Dr. Lecian Slo_I,lares para receber em, o sr, 'IC�-
ça central para saudar o Vice colares e m).!1eiros se comprimiamvinskí "que fez sentir a

alegri'�
Presidente da Republicá. ,E ,u�a Presidente da República. Em no,: para dar as boas vindas aos vísi..que' a'todos=possuía pela esfada na comissão COl11Po,sta dos, prll1CIPal� me da cidade saudou os visitantes taníes ; na ocasião, saudando o Dr.cidade do Dr. Nereu Ramos e Co ' moradores da Cidade vel�, rece?e,r o Prefeito Municipal Ado Caldas Nerêu �mos falou um rnineir-n,mitiva salientando a confiança dos os caravaneiros, que a pe se dlrt-

Faraco, candidato. a deputado esta, Ao meio dia realizou-se o churras.,
'

- ,I"
t ,,o flores e aplausos de

.nossos correligionários, naquele. giram, en I"
.

.

.

f dual pelo município. Agradeceu as .co; agradecendo falaram os drs,município na vitória nas eleições I todos, para o palanque armad? no

homenagens o Dr. Nerêu Ramos. Erancisco Gallotti e Nerêu Ramos,
,

-

'I cf da Izreia Falaram -diver-
d isit Dde- 3 de outubro, com Udo Deeke, argo "" .'

" Durante a tal' e VISI ou o r. Em Siderópolís forrou visitadas• "ol'adores e uma <renhI escolar ..

iti
'Nerêu Ramos e os demais candida sos "'.

Nerêu Ramos e COlUI rva varros diversas obras da Companhia Si-, nome de suas colegas entre-
,

d'tos do PSP Falaram tambem c.s em '.', melhoramentos Importantes a CI- derurgica Nacional que, por inter-Drs. Elpid'io Barbosa, Senador

I
gou ao Dr, Nerêu Ramos uma Iin-

dade, entre os quais destacamos o médio de seus responsáveis na-
, '11' f' D ela eorbe ille de flores. Usando .Ja

1 it I d idad e a cadela I
Francisco Ga ottí e por im o r."·

10Spl a ue carie e quela ocalidade foram generosos. " pal vra o Sr Nerêu Ramos fez
d C'

Nereu Ramos, CUJO i.:hscurso reco- a .

.

, pública, e a Casa a rrança, / de atenções para os visitantes. EmI ti ao povo de Praia Grande _

I
ben demoradas aclamações, Durall.-I

sen Ir

.. ,_ A noite, apesar da c ruva que seguida partiu a caravana
-,

para<,a O dia a caravana ela VI'to'ri'a ",:�� a necessidade de U1l1a unUlO ern
.

b
'

f 't -0"'0 T '
''<0

,
-

caIa, e que o ngou ser CI o, �
- reviso, Carinhos'!;· r.ecepção :úiSHOll o Hospital São Sebastião· e' torno do nome de Udo �eeke, SoC.>!_l1 l11icio internamente, grande· foi o estava preparada em nome da po....

, , , dll\'l''tla alo'uma o candidato mal!) .

, , ,

P 'd S '1 d 1'"
,o Semll1ano onde foram' homena� '" ,teza da vIlona do arb o ' 'ocla numero e corre IglOnarlOS presen- pulação, falando diverso.a... orado.acertaclo Para diri cril' os dest1l10,' D

' ., , -

3
.

D Li Sgeado_s pelos professores e .alunos, .
. "',

'.0 emocratlco, nas elelçoes de tes; falaram os ·rs. nto eara, res, O sr. Nerêu Ramos agradece',)Foi de uma desvanecedora ateu- de nosso Estado, pOIS era uma ,,<1- de outubro, no municipio d·e Ara- .Roberijo La�rda, EJ;pidio Bar)):o- ,dizendo o quanto lhe comovia a�ção para com os visitantes o \Dire- rantia da continuação de uma, 0- ranguá. sa e Senador Francisco Gallotti; quelas homenagens que sabia paí'_tOl' daqucle'''-111oilelar educandário, bra que situarã'o, S�nta Catal'ln3 �_·_-_·_-."·_-'---_·.-'-.·.-.·.·.-_"·_·._.-'-_-A-.-.·_-_-....-....-."..-�
tirenl de corações ami,gos, c conci-frei Gerônimo, Pernoitaram os ca, c�mo um dos pI'll11elrOS cn!re os

.11, g-r',�'''_eC ;1· me· n' to dO' . M· 1* 8_1- s·tr·o d·a JU·S-tl·'ça tt'l()lUSI'aasmtOodOSp'Opdtel�a��r',XO adOa:Uo·maipOarneIJ,.I,::.rávanei,ros l'a Gasa paroquial OH- demais Estados da federaçao.
.. li

_
uU ,.g. -í � «_de todós Is irmãos tudo fizeram I O entusiasmo popular nos af�-

ao Gove'rnador do. Esla�o
� r_em mais uma vez.a bandeira-vi:'para manifestar sua satisfação pe- ançou que em Pr�ia Grand.e, m�ls toriosa do PSD que leva cOlllo can-la visita do Dr, Nerêll Ramos.· Frei uma- vez, os candIdatos do PSD
didato a governador o Dr. UdoGre-gorio, frei Ivo, frei André frei serão vitoriosos. Ao sr, dr, Aderbal Ramos da SÜva, digno Governador do Esla- Deekc.

.

'Miguel, frei Romeu são os missio- Receberanl, os caravaneiros l1llJ.is
do, diri.giu o sr, dr. Bias Fortes, recenten{ente nomeado Ministro da A tarde r.ealizou-se· o C'omici'JImírios -que no. l11upicipio de Tur- algLUl1aS expressivas

�

homenagens Justiça, q seguinte teloegrama ele agr,aodeciménto: em Utlissanga, A cidade engalaml_, , . d·s cor'r,�lioionários de Praiuvo levam o conforto espIrItual a o " '" Rio 21 - Agrradeç,o aS'- felicitaçõe.s que teve a gentileza de en- da esperava a _caravana dà vitória ..toda a popu]açâ{) laboriosa daqne-. GTande, , viar-me' por l110Livo da minha, nomeação p.ara êsle ministério. Cor, Em nome da cidade saudou o Vi_la próspera zona. I À noite estava marcado o conll: ,diais saLldações, BlAS .FORTES. ce-Presidente da República o Pe�Na manhã seguinte dirigiu-se a cio em Ararang�lá, I?esde a manha
Agenor Marqu.es que disse da .S3_caravana para o intcrior do Mun:- corriam os n1:ais insistentes bO:1-

6 -Ali·c·I'a eiS
'

brasl"·le"lros -para a Core'l"a tisfação de seu povo em receber aópio. Em Sombrio o povo já espe- tos de que elementos sem educa- -

U' -

.

'.

, 2a autoridade do país. SalientOlIrava o Vice-Presidente da Repú- ção civica prétendiam pbstruir (��
que Nerêu Ramos era um nometodas as formas possiveis as pa-

como observadores m·II·ltareshlica e se comprimia e.m frente dO
que honrava a sua terra c' quelavras dos caravaneiros e, princi-palanque armado ao lado da Casa
paI' todos os filhos de Santa Cata-Paroquial. Rece:beram os visitan- palmente, do""" sr, Nerêu R�mos. RIO, 25 (V,A,) - ° vespertino de observadores militares, rina deveria ser reverenciado co-tes, entre outros, o Cônego João Grande\massa de povo aplaudiu I)

"Tribuna da Imprensa" declara que ° mesmo vesp,el'tino díz estar in' 1110 o merece. Falaram a: seguir os'n�e, Evaldo Palllli, Paulo Dr. Nerêu Ramos quando assomo� seis oficiais brasileiros, sendo dois formado de que o comandante Raul
Srs, Torquato"tasso, candidato aà sacada que serviria de tribun') da Marinha, dois do Exercito e dois Reis, sUQ-chefe da Casa Militar daIsoIf'po, Francisco Ferreira Sobr;'- ' , , .

deputado estadual ""10 municipiCl'N A aran""a' viu tallta "ente da A�ronautica, irão na l)l'oxima se, Presidencia, vai dirigir _a Agencia "'�nho, vereil!dor Sant.elmo Borba. unca r 5" - '" ..

Satldando os cara"aneI'ros e·Il1 no- em um comicio politico e inde -. mana para- a Coréia, na qualidade do Loide Brasi1eiro de Nova Iorque o opmquasaJda.I sa.Iopl:l.rõ SO.I+110 arv

municipio, Hoberte> Lacerda, Elpi-me do distrito faÍor! o Sr. Vinicio· critível et'a o entusiasmo de todos,

O P ·d t d 4
· - -

R I d p. dio Barbosa, e Senador Franciscé>MuciUo. farmaceutico. de Santa Saudando os visitantes falou o feSI eu e a 8;SOClaçao ora e Ira- GaBotti termniando o Dr. Nerê11.Rosá, Usaram da palavra, a seguir, prof�ssor AI�lir -

Bacha que fez

t b da
'

8 d d IJ t d Ramos que reafirmou ao povo de'OiS dr!il, Rbber'to Lacerda, L!ecian sentIr a ,satlsfaçao do _povo de O a- se I,rige ao· overU8 or
,

o nl a o UI:ussanga a certesa na vitória d()iSlovinski, candidato a deputado A��rangua �or receber tao ilustres Acaba de receber o sr. dr. Aderbal Ramos da SIlva, preclaro Go" PSD, qu.e neste instante leva a toestadual pelo Municcipio de Ara-j
VISItantes; falaraI�l outros Ora?L\- vernador do nosso Estado o s·eguinte eXIPressivo telegrama' rio sr,

dos os rincões de Santa CatarinaEI 'd' B b J' res entre os quaIS o Dr. LeCtall Walter li'ri:::1ck, �'l)erOso- Pr�sidenbe da Associação Rural :de Piratuba:
d Ud D k

rangua, e pIlO ar osa, can 1-
" "

o nome e··. o elO' e, que �em,d t d t d 1
' " SIOVlllSkI, candidato là dryutado "Piratuba, 24 - Congratulamo-nos com Vossência pelo apoio que _

a o a epu a o pe (). mumClpw .

,

dúvida alguma será o goVern�dOl�d T S d F
' Estadual. Falaram, alllda os Drs. vimos tendo do Presid,ente· da_Foedera'''ão das Associa"ões Rur:ais que de Santa CatarI'na.

e urvo, o ena 01' ranCIsca
� , ,

� 't"
IG '1· tt' f' D N

• R'" Boberto Lacerda, ElpldIO Barbosa está' tendo gT,ande l'epr·ecução nos meios de produção e entre os as- -t 1
-

f '

a o 1 e por, 1m o r, ereu a-

e Senador Francisco Gallotti. A nOl e li popu açao o ereoeu aos<mos, que novamente empolg9u sociados" .

./ \ visitantes um ja,ntar de mais decom o seu v.erbo consagrado. Por ultimo assomou à tribuna o
._

MI>..
.

d·
200 talnerés. Oferecendo· a lIome-,De Sombrio. seguiram os ca- S1'; Nei'êu Ramos, para em termos Reestruturacao nos IDlsterlOS o uagem falou o. Dr. Silvio Ferraro,.ravaneiros para Jacinto Ma-, candentes, condenar os que, falhos
agradecendo o Dr. Neren Ramos;chago onde lhes foi oferecida de ressonância: no povo, pro.curam T balho Agricultura e Educação falaram tambem o lider dos minei_:::' 1.'u,�:��\ ro;OPll�'��:: �:: : :�::::,:' :,��I����;;:, '�� R�� 2� ,V.A.) ! A �,�p"lto �. "0 Blttencourt SamP.i�, ""to, g"a'l :;'':i���d�'�:\i.°N:;�:t'��::'::(i:_.Falaram, saudando os visitantes, estrondosas ovações declarou quc tabelas �ul1lcas dos MllllsterlOs �o d? Dasp, o qual declaIou que as alu ao PSD afirmando que deixára a\.o Sr, José Ferreira da Silva e Li�- preferia Araranguá divi,dido den- Trabalho, Agricultura, e Educ�dçao dldt�dS dtabedlas sd·e encontbd'am �aquela União Democrática Nacional por-

'

SI C
' muítas têm sido as crítIcas surgI as en 1 a e, . even o, con u o seI em l'e,

,
.

CIan ovinski e em nome dos c!!_." tro de Santa atarma do que ane-
na imprensa censurando o fato de metidas por estes diali aos respectivos que er_R �la �O�llposta de homensravaneiros os drs. -Erpidio Barbosa xado. ao Rio Grande- do Sul, O não terem sido aprovadas aiuda pela ministério a fim d.e sofrer novas mo· que na'O· podiam siquer compreen.Roberto, Lacerda, Se-pador Fran- l�ngo e notável discurso do emi- governo o que vem causando sérios dificações.' 'der_ .0 'valor de Nerêu Ranios cida-cisco Gallotti e o Dr. Nerêu Ra- nente chefe pessedista, de quando descont�ntame]1tos no seio d-os� .ex' Salie,ntou ° sr, Ma�'i� Bitte���urt ?ãQ"que hOI1l�aria qualquer Estado'em qnandó interrompido 'por acho tranpln!0ráries daqu�les ministé, S,ampalO que competrra a?s mlll�s.te' Ilue ,nascesse. O Senador Francis--mações estrepitosas calou profuo- rios, A reportagem d' "A Vanguarda" I nos apressar a elagoraçao dessap co Gallotr I t Cld t E t' com o objetivo de fixar a situação modifica�ões para devolver as tabelas 1 evan ou ao lampag--ame,n e no ?ovo. o� apa� es a
real em que se encontram esses pro- novamente ao Dasp, o qual as enviará ne _,um brinde a Sua Excia, o Dr.11l1l1cIad,os, dIante da

vlbraçao. po-l jetos de reestruturação dos quàdros imediatamente ao presidente-' da Re Aderbal Ramos da S. ilva, D,D. Go...pular, ftcaTam na casca.,. administrativos, procurou 0/1'51', Ma- pública, I'ernador do Estado.---.

, �
.....

,,..

R..uI08

EM CRlCIUMA

EM URUSSANGA .

A visita da Caravana da Vítórra
ao Município de Urussanga iniciou
com a recepção que lhe foi ofere
cida em Cocal, na qual foram sau

dados pelo Revmo. Pe.' Dominonã
em nome da população, Após va

rios oradores fâiou também o Dr ..
Nerêu RamOS.
Os operários de Sideropolis oí'e-

urna

da

mos.

Depois da consagraçã.o recebida
em Jacintho Machado, onde mais
uma vez ficou evidenciado o pres
tigio e carinho com que o povo

,/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

Entusiasmo e vibracão de três mil pessoas Pela grandeza de nossa' lena
.

\

k'
1il com prazer que sempre abrimos vem mareoendo e coutíuúa a rnere-

Me
A

R os e Ud Oee e espaço para tudo que fale alto do I
cer a coutortadora acolhida. de todos,consagram . reu am· o progresso de nossa gleba, e mUi'o! quantos visem o progresso de San�a

,

, ,

, •••. ��rsseSI�:li!�:��I�ma���e���uca���g�!
I

�i�i�ri:;:, açõ�:n��ls1��:;�Csti:t�oc����:ni, Antônio P�scoal" índustrial ; nando, que onde, quer que o destlO,o um v!J'us ar�leaçad,or, que saberemos
nossa Ifututrosa juven�ude, Ainda I ele legalmente constituida, ou já comWa.ldemar EgídlO da Sllv,a, coletor o

conduz@,levarasempre.,namemo-prOfllgaredestnnr.. . � imprensa festeja com a "in., donativos em materiais _ Com as va-estadual; Engenheiro Temistocles ria, a imagem da sua terra, e, no A fala do candidato l!do Deeke
eerids d C um entre os �;ur' liosas ajudas entregues nas mãos ho-Formighieri; sr. Raimundo Fermi- coração a sua gente. Calorosamente aplaudido, toma. a cert a e

�

ao com
,,;'

.

, O r Cardoso tesou-ghieri, presidente da Câmara de Delirantemente aplaudido entre- palavra o nosso candidato, En�?- amam e�! verdad� ?, nosso, tutui o. ,� lle.stas do SI, sca
, .' 'Olé Í'J

Vereadores; Armando Vilanova, cortado o seu discurso de palmas e nheiro Udo Deeke.
-

Sua excelêncIa construção do Colég ío B_arng'a V"lrd�, relro. do �ovo edu�u:dallo, o C fdr: Paulo Kummel e José Gaio, e vivas, teve- s. exa, uma demonstração
-

analisa, com sobriedad.e � scgur-m- ,Não pó de e nem devíVíiierecer du' Barr-iga yerde ab;ll'a �� s�as. "" a:muitas outras pessoas de destaque efetiva do carinho que lhe det!lca a ca, os problemas .de VIdeira, al1l�n, vidas o valor que o -novo educanda para os J?v.ens de Flollar:opolll�.no comércio, na ídústria, na agrf- população dêste laborioso rlncão ca- ciando os seus propósitos de ass�s- r ío virá p1'�Pdrcionar ,aos nossos cidades viztnhas, para maior glona,cultura e na sociedade de Videira. tarinense.
--

.. _
til' à agricultura, num programa rn- futuros homens, COlégios que se es- conceito e grandeza da .terra comum.Trocados cumprimentos a cara- A churrascada no Parque Perdigão, tensivo de melhoria dos metodos de palhem serão chuvas de pétalas sôovana se encaminhou ao, salão :1e 3.000 pessoas aplaudiram os or�do- produção e de defesa do homem do bl'e'o nosso pajz, Estabelecimentosdestas local, e foi saudada pelo se- res do extra.ordinário CO�íCIO' campo. Dirigirá seus esforços no de ensino onde a r ig idês seja o méto.nhor José Mart�nJ' que focalizou os Após o térl1,linO das solenidades sentido da renovação do rebanho

do tão do agrado dos homens do pas SENHORAprob!e!"ua;s de !_poméia estradas e oficiais com que Videira quis h,o- suino e da proteção à viticul.tur?, sado ; em os quais ° indivíduo sorva .participam aos parentes e pes-eletricidade, ,menagear· o eminente catarmense, duas grandes forças da econom!a VI-
em largos haustos, um aprend lzado .

O discurso do dr, U�o Deeke, s. excia, e o sr. Udo peeke aco�'l- deirense. As�e�Ul'ou a execnçao de
cem 01' cento perfeito, educandário� soas de suas relações o nascimen-° dr, Udo Deeke, delIrantemente panhados de sua comitiva e das for- üm plano eficiente que realize as

. Pt _ .

o laureis do res to ele seu filhinho ocorrido no dia.d f, .

o d" d V'd' di
. ,

. -

d -, b .r assun arao para SI B . "aclarnado.Talan .? ao povo, a irm . �l ças pesse istas e I.eI_ra, rrrgi- asptraçoes de to. os, que peaem oa,s , "

19 de corrente na Ma ternidadeque a suai excursao a 'todos os m�nl- rarn-se ao Parque Perdigão, onde '.le- estradas, revestindo-as e I�es cort'r- peito, PUb�lCO.
't I" _

.

bcípios e povoados de Santa Catarina, ria servida suculenta churrascada. gindo os traçados. Atacara, desde .

PaI m�ls. que sahen emas. a esp el�� Dr. Car-los Corrêa, que na pia a
se exprime no seu desejo de _anot.\'[' Milhares de pessoas, entr:.e o local que eleito, melhorando-as, as vias dída .talefa em plena m.alcha pal� tismal receberá o nome de Sé!.",as necessidades das populações, pa da, recepção e o Parque, vrvaram a que conduzem a Tangará e Caçador, 11m final honroso, ,e dediquemos a.

gío Luiz,ra com este cabedal, exercer a sua comitiva, denotando o entusiasmo e a estrada que de Videira, passando nossas palavras d,e estímulo aos men
_fuhção. ° seu programa se enquadra civico e a vibração da alma videi- por Liberato, leva a Curitibanos .. tores do Colégio Barriga Verde, a

VENDE-SE
dentro das aspirações da gente. do rense, e mtôrno dos nomes do nosso Merecer-lhe-á especial atenção o pro esses homens que vem dando o menosso Estado, ll1erec�ndo-Ihe .

S1111- glorioso Partida., . blema educacional, prosseguindo Ihor ge seus e�orços morais e mate'
..._patia e atenção especIal a defesa \'e- Terminado o chunasco, a que neste particular, a obra encetada riais ,ein pró! de uossa pátria, desin' 1. esc'f-�vaninha quasi nOva COIl}..getal, o ampal'O à agricultura, o d'il- compareceram, além dos membros por Nerêu Ramos e continuada por leressadamente, ainda muito POUCi) 5 gavetas à Rúa Anita Garibaldi..senvolvimento da rede escalai:' ,e a do Diretoria do PSD,: os cidadãos Aderbal R. da Silva, dias govêrnos teremos dito, _ Lutando desde 1.947resolução d� :problema. da eletncHla,- ilus,tre� de. Videira, \ep�esentant,:s que tudo fizeram pea educação i)0- para tornar l'.eal Ül1la obra de reco-

58,de com a utlllzaçao dos recur�os da da llldustna" do comercIO, dil agn- pular. � nhecido mérito e de indiscutivel .

_

'I
.

•

iniciativa particular e dos me�o� do cultma e das classes trabalhadora'!, q,Aiscurso de Nerêu Ramos
alcance social edificar com os escas fEFIDAB. -':FIl" l\I' A'J lE!lO Epoder publico, estadual e m,UI1lCIpal. e do cléro, nas pessoas do Rvdo, Pc. Anunciada a palavra do sr. Nerêu, . cursos �ue o vulto da obra es. �AO,A.S SlFILI�A8,O melhor carinho e o máXimo dos Ambrósio lóia" vigário de Iomere, Ramos, foi ele delirantemente ova-
"os le

", 'mesmo ara aque' EI·· d N"O'nelra
seus esforços aplicará na melhona e Peso Jorge e Valentina,respectiva- cionado, Iniciou. a sua oração signi- lava.ª, eXlgu, �o .

p
trabalho ,lllr. e .

,_dos traçados e revestimento das·es- mente' diretor do Seminário Cami- ficando a, sua alegria 'em testemu- les �ue ,se �cos u.�alam ao
.

u
f

P of cuo El'lndolmldo I M.citcp.c60 ouz'iJiéi:r 110 btltorn'Dt·t�ada.s, par� .que_se trallS armem em !i�n? e Hospital da .n�esma vila t.:ve nhar que aqu� v� os chefcs do nos,o ,. 1, : f"",
, " .,' rde da IlllHt

Vias de uhhzaçao permanente/ e llllClO colossa.l comlClO, Partido presbfglados pelo calor dos �A:.:::dlr.:e�ç:a:.;od::o::...:c:.:o:.:l.:eg:!:.:o�B:.:a�I_!.::lg:a_v_e �\ _
constante, .J Os oradores que compreendem o valor' dos que .

\

O'
Fala o dr, Nerêu Ramos ° primeiro orador, prefeito Ang?- trabalham em beneficio da coletivi-

'AV I ,8
"Inicialmente o eminente catari- lo Ponzoni, rendeu ao presidente da dade. Conclama os corr.eligionários

,

nense estabelece o confronto entre I) Comissão" Executiva do Partido em a que mantenham vivo o entusiasmoque viu e, o que lhe foi dado apreciar Santa Catarina, sr. Nerêu Ramos, e pela. nossa causa, sob cuja bandeira,nesta visita a Ipoméia, ma,nifestando ao honrado candidato do PSD ao Udo Deeke, o candidato do momento....- ../satisfação pelo seu progresso. govêrno do Estado, eng,enheiro�Udo para Santa' Catarina, disputará asFaz, a seguir, o elogio do nos�o Deeke, as hom�na,gens e as sauda- preferencias do eleitolado. Confir, C· L-de' t 'u'toracandidato Udo Deeke, exaltando ':l!.< ções das fôrças políticas do municí- mando quanto vem dizend'ô em tÔI'- ,.a". I 1!1 r on5
.

r ' \suas qualidades de cara ter, honq- pio, coesas em tôrno do\, seus no- no do cidadão que o Partido esco- l!Iífd�z e ,tra.balho, dizendo,o !-Im, l�o- mes, para m!li� uma vitória, Salien- ll'te.!_l para, futuro, Governador de Av'tsamos a todos os associados e interessados em geral, �ue, d:'mem dIgno, entre os que mais o .�ao, tou os beneficIOS que foram carrea- nosso Estado sabentou-lhe os dol'es
acordo com' o que noticiamos neste jornal, no 'Inês de j,ulho �lt.gno, fOIde receber os sufrágios do eleito- dos para a comuna pelos govê_rnos de espírito e de coração,-de trababo· .

h �

.

nomeado para cobrador nesta .capital e localldades clrc,un:vlzIn as,
"fado. pessedistas, desde a, sua criação, ato e dedicação ii. causa pública, C0Í11-

M f 77Prosseguindo a viagem, a comiti- do Interventor Federal Nerêu Ra- provados nos postos que sucessiva: Snr, NELSON ALMEIDA _ residente à Rua ConselheIro ara, _va atingiu a localidade de Gram4�i'), nos, até os atuais empreendimentos mente ocupou, para o bem da nossa A Cia. não se responsabiliza por qualquer pagamento. efetuadO"-onde.lhe foi propiciada uma efUSIva do Governador Aderbal Ramos da terra. Engenheiro que é, Udo Deeke,
a outrem a partir d,e Julho do, corrente ano"

, .

,acolhida, por parte da, população Sil�a, cuja orientação sabia e mel'!- melhor do que ninguem, poderá r(',-
Os portadores de nossos titulas. e 1Js interessados em adqUIrir-que se reul1,ira para ,C�1l11pI'lm�ntar tona, vem dando ao. I?stado,um ch- solv,er os probl.emas daoS �ossas co-

t t
e saudar os Ilustres VIsItantes. Dada ma, de paz e tranqmhdade, para () munidades a!11'1colas, seja porque, ou conhecer nossos planos, devem procurar o nosso agen e nes "'
a. hora já adiantada e, estando. d�- seu progresr e o seu engrandeci- descendente de antigos tro�cos (le capital.

'

slgnado que a caravana chegarIa a men"to. imigrantes, traz dentro de SI a lem- _::.._
.,.- _Videira I:!ntes dó meio dia, pequeTla

.
° senhor Waldemar Egidio da brança do esforço dos seus ant'epas-

MARIA' B. SELV'A
foi a demora neste aprazive.l recan· Silva, "toletor estadual, em vibrante sados, seja norque, ativo e empreeT)-

t·
o

'

iõ, discurso, analisou a obra do Inter- . dedor, conduzirá o seu govêrnv 110Chegada a Videira ventar D_do D.eeke, e sua passagem rumo dos apelos da terra" A segu�r,]\:lal assomaram os autOll10veis qn"e pelos diversos cargos com que o dis- focalizou, porque lhe solicitara. um :::?

M.·55ade' 7·'d -.aconduziam a, c.omitivã pessedista, tinguiu o Govêrno de Santa Cata"i- orador. a situacão dos bens dos sú-fogos e rojões cortaram os céus de na, mercê da sua capaciqa..de e do ditos do Eixo, Respeito à educaçãoVideira, anunciando a visita do seu esforço, em servir à sua nobre nopular, demonstrou quanto já reu-
Bruno Selva e Familia agradecem a todos os seus ami-maior dos catarinenses, em compa-. gente.

. I lizamos neste assunto, expondo os
.,nhia do futuro Governador de San- ° Engenheiro Temistocles Formi- beneficios dfl instituição da sopa es- gos.e parentes, as expressões de pesar enviados pelo faleCi"'"ta Catarina, dr. Udo Deeke, , ghieri entrega, em nome do povo vi- colar na,ra afirmar que não pode b mparecimento aos seus:Aquem dai magnifica ponte Ader- deirense, a solidariedade das forças have�-re1icicl3l(!'e quando o homem menta de sua esposa, em como o co r'bal Ramos da Silva, milhares de vi· que mais vig�rosamente o repres ..�n- que se, diz feliz ouve o choro dos funerais convidando o todos para a missa de 70 dia, que sera.deirenses, vindos de todos os reca'1- tam, a.o candIdato Udo Deeke, asse- oue Uem fome e dos que sofl'em

celebrada, em intenção á sua alma, no diÇl. 28 do corrente,' ás;.'I tos do município, nesta segunda-f�i- gt;'ranc;1o o �oto deste �ovo para al- frio. DA mesma forma. analisou osra de, trabalho, recepciQl1aram, com ell-lo a mais alta magIstratura do h�neficios da assiskncia social e 7 horas, na Çatedral Metropolitana,estrondosos vivas e palmas, os se- Estado, do amnaro à maternidade. atr:músnhores Nerêu RamoS" e Udo Deeke, ° orador que a seguir ocupou a os nostos oe nuericultura: focaliz')u z'ani e Hildebrando Menezes. , mãs de Carid�de, solicitas em ati)l1-e os seus companheiros de jornada.. tribuna, foi o sr. José Martins. En- a flagrante rlisparidade das nossas Após o jantar, os SI'S. Nerêu Ra- f derem e servirem a nossa gente 6'Em palanque armad9 especialmu- tusiastico e vibrante, deu viva,'! a,)s leis trabalhistas com os tempos ql18 mos e Udo Deeke, acompanhados ,la! a nos,sa terra"
.. .. ,

te, diante de uma enorme multidã.O nossos candidatos, ao nosso Parti- atravess�mos. Em sua invectiva ao sua comitiva "e de correligionários, Apos UI�� 1,lg,elra V1SJt!l. as nov.'_Sque. lotava todas as adjacências, ao do, e à vitoria que o esf.orço de Ne- comunismo asseverou ([ue não pl'C- d() Videira estiveram nos estúdios! obras do GlllaslO, ....
a comItIva sle di-som de uma afinada banda musical, r.êu Ramos e Udó Deeke está conso, -cisamos, importar doutrinas estran- da lYW-6,' estação local, através de :.,rigil!- a Iomerê, caminho de Td.nteve inicio o programa oficial de h.dando, para o bem de Santa Cata- geiras porque temos, nos ensinamen- cujas ondas dirigiu o dr. Nerêu Ra- iara, Acompan.halva,m,-na?s srs_recepção là segunda autoridade da rIna.

, tos d::t IgreJa, o único c.aminho C3- mos palavras de saudação e agrade- Angelo Ponzolll, Mano. Porto !.?_Rllpública, e primeiro catarinense
.

° Cidadão Armando Villanov3" paz oe nos dar o progl'esso. e pro';- cimento ao povo videirense, mani- pes, V�ldema� �. da SIlva, Em�h�que atinge a honrosa investidura. .' dIsse, ,em rápido di�curso,. algumas peridade.
.

festa.ndo-lhe na ocasião o seu enlu- Ponzolll, AlltOlll-O Pascoal, AqUIles..° eng, Raul I\.roeff, primeiro Onl- das neceSSIdades maiS prementes da Conclui o "seu discurso com '1m siasmo po,r ter tido a o'portullid1de Ponzoni, Francis�o BK�rtagnoJ1idor, saudou o eminente homem pú· terra videirense, ° Eng. Paulo KUfll- agradecimento pela generosa acolhi- de sentir a exooa impr,essão do pro- Jorj e: �dI�:nllldo SIlva.
" .'

blico, 'dizendo das qualidades que �el, em substancioso discurso, al1'1- 'da e Il!enção e conclama a todos a gresso e.desenvolvimento econômico No dIStrItO de Iomere, re,cepclO- .

alteiaram Nerêu Ramos no cenário hs?u a obra' ciclópica: que, por jOio Que sigam o exemnlo Que l11PS é da comuna, donde lhe ser agradavei nados pelo P?vo. e pelos es�?Iarr's..nacional, fazendo-o um dos maiores deIra ,e por Santa Ca.tarma. reahza- lJresente, ele sen granele pref,eito e apresentar à laboriosa população ;,.'1 e alUI,lOs. sel11m,a�l�tas CamIhanc:s..cidadãos brasileiros da atualidade. r.a Angelo Ponzoni, um símboJo e' amígQ, Angelo Ponzoni. suas congratulações, com os votl)S os prn?elrOS dll'lgIdos pelas Il'mas..Em nome do Grupo Escolar Adelina uma demonstração fecunda de como e a certeza que ti'hha. de ser Videira, Marcehnas _e os s�gllnd(js pelos P,a-Regis, o aluno Francisco Chaves ex- governam os hom.ens de nosso Parti- VISITAS E JANTAR INTIMO ainda este ano elevada à categoria dres de SaoCanulo,pressou a, gratidão da juventude de do.
Saudação ao povo de Videira pela de comarca,'

/'
Em nome da população os srs_.Videira, pelos ber:eficios q.u�, con� -

�Ô acadêmico Alcides Abreu, com ! 'onda da Z Y W _ 6 ' Em seguida a comitiva pessedis�a Nerêu, Rumos, .......Udo Deeke e com-,tantemente, lh� teem propIcIa,do �s a palavra, expressou a sua alegria Encerrado o comício, que foi visitou o Clube Vifória sendo rece- panhe!ltos foram saudados pelo-hOl1le�s de governo �e Sa�ta C�ta.n- em poder fa,lar ,à mocidade videiren- irradiado pela Rádio Emissora de hida com palmas ,e acl�.maçõ.es, 'IIi Re,vd?, Pe. Ambrozio, loia, que exIl.a, cnados rnaAescola do cldadao, I!I- se, para lhe apontar os-exemplos çle Videira, a comitiva se dirigiu à resi- se demorando, num agradavel convi- prI!11JU os agradeCImentos pe!a>Sl.gne, �, Nereu .H�mo�..0. ColeglO probidade, honradez e dinamismo dência do sr, Angelo Ponzoni, onde vio, até as primeiras horas do dia. VISIta, ao,mesmo tempo .que expoe-'Jma�ulada Con�Clçao, dirIgIdo pebs de Nerêu Ramos e Udo Deeke fi- é servido um "cock-taíl" pa.r� em De passage,Ín, em Iomerê as ,neceSSidades do dIStrItO. Ao sr•.
Irmas Sa�vatol'la.nas, expressou os gura ,exponenciais da "'ente bar�i"'a- prosseguimento ao programa, rea- Pela manhãrdo dia 8, os sr'!. Udo Deek.e, com os votos de 311-seuoS .sentlIl�en!? p�la palavra da 'le- verde, que neles têen� a se�rança lizar uma série de visitas,. Nerêu Ramos e Udo D.eeke acom- cesso que lhe fez, desejou que ven-.nhormha Nac!_u Tlton. de um passado e ·a certeza. de um AS:sim é que foram vistos o magni- panhados da sua comitiva: do sr, ça para que st:; �ontin!le em n?ss()oo

O sr., ��reu Ramos agrade�e futuro que garantirá a todos, esco- fico Campo de aviação e as o'!:>ras Angelo Ponzoni e Mário Pôrto Lo- Esta,?� a admIl1lstraçao prOflCU3t.-EI� mela a grande e.spectahva e Ias. hospitais estradas sossego (, do monumental Grupo Escolar em pes,- visitaram o Colégio Imacula: e
A
eflcIen(e dos nossos ultImas go-

anseIO gt:;ral, fOI, anuncIada a palAa- trabalho.' ,

adiantaC'".J estado de construção, bem da Conceição, sendo_ recepcionados vernos.
,

vra do vlce-'pI:e�ldente, dr .. Nereu O dr, Armando Simone ,Pereira, como a Cantina de propriedade da pelo corpo discente e docente, sau- ° dr. Nel'eu Ramos, ,com a pala-.Ram2s ql!C, Il1lclando a sua fOl'l11osa também da comitiva que jornadeia firma Cesar Leoni & Filho. dando-os a Irmã Apar,e.cida e alu: vru, ag:ade�e a acol,h.ldao e sauda.or�ça�, dIsse do seu, orgulho em VP" pelos rincões ca,tarinenses, trouxe o À noite, o sr. e a sra, Angelo Pon- nas do estabelecimcpto, os semll1.anstas camIlianos par�
o pro",r�esso que vai ll_l�rcando de seu verbo inflamado, para salientar zoni ofereceram"'lilp- jantar intimo, Em agradecimento falou o dr. que, contmuem e se formem pa!,:t..,prosp�ndade, esta regi,lIo de Santa o �sfOJ;ço le a dedicação d'o colono ao qU3!1 compareceram, alem dos f,rs, Arl11ando Simone Pereira, que fez serylre�l1. o nosso povo n� mIssao�atarll1a" fehz pelos, homens gu� a italiano e alemão, um como outro, Nerêu Ramos, Udo Deeke, Armagdo o elogio da obra educaciona.l das mais dlvma de quantas ha na ter--uabalha,m, g�ande ])�l?s. energla� realizadores do progresso desta par- Siinone Pereira, Alcides Abreu, Irmãs Sàl.vatorianas, a cujo cargo ra.:, Aos 'pad�es Camilianos e ás 11'-'inoecia dllla�lz�m. DIl'lgllldo-se a cela do nosso ten>itório. Com a afir- IUai.S as seguintes pessoas; Angelo estava o 1110dealr instituto de en- mas Marcehnas expressa, seU"'

- �ade, <:Iogla o ,trabalho das Ir- mação de que o nosso Pa.rtido n:- o Ponzoni, Mario Port9 -Lopes, dr, Te- sino. /

/ 'Ireconhecirfl�nto l\�lo 'que / veem
mas e Caridade, dIretoras de cO'lé-c'ede' .

a I
'1

.

I'
.

W ld ° dr, NereAll Ramos, em seguI'da, realizando em beneficio de Sama-
gios C01110' t d V'd'

. ra a mn",uem a pa ma que CO'1- mistocles FormIg uen, a emar
' es e e 1 eIra, que cm- quistall10s COl11 noSs d t tE' d S'l A I DA' teve OI)Ortllnidade des alíentar a Sita Cata.rina, para a continuidade d'lS"

polaam e sens'b"}'
,-

o ,o ,evo amen o l' a I va, rcange o amo,. qUl- .�ele "'dedicam I I IZal11 os que, CO�10 em servir a Santa Catarina, desta_ les Ponzoni, Antônio Pascoal, Saul ina,gnifíca impressão pelo que lhe nossas tradições de repulsa., ao co-
,

' o l!lelhor das suas ener- cou o pro "'rama do PSD de comb'), Brand.alíse, Francisco "Bertagnol1i fora dado ver, d@ndoássuaspa_munismoateu,Asseguraqueosho_:gIas, para propiciar escola e sabe� a t' .
"'.

, � ,..
�

I t d I mens "'o �o 'eArno na-o es u e-
todas as criança\S C t' dr el' s]'stemaÍlcamente e com conii- Jor., dr. Paulo Kummel,'-José Perei· . avras o con eu o que e as po- ," \.!' q cc raO'

. on lllUan o uuidade as dout 'n D d A tA' G'" d diam ter, de auradecimento e ri�- as obras qu.e 'veem construinelo em
ao"]'adece a, o'enerosa acolhi 1

' " TI as ([ue procuram ra uarte, r, n amo ul11es e �

I"' H's;'udaçõcs do'" povo' e afirma(�' ,a_s nly:�cular as �nossas tradições de povo I' Almeida', Edmundo Silva., Bené I conhecimento,
à coJa.boração que omere, ou sejam O ospItaJ, a.

, ,e1ll1l- IV1'e, repelindo o comunismo cõmo Frey, Olimpio Cassal'in, Emilio POI1- ao nosso Estado emprestam as Ir- Igreja e o Seminário,
,_.

\ lO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- A's 4%, 7% e 8% rs. -

- Um deslumbrante filme que
encerr-a mil e -um atrativos de-

,

senrolado a muitas milhas da ci-,
vílizacão, em pleno emaranhado IO carioca não goza o que possúê... A sua falta de bairrismo, a das florestas malaia�, com seus

I":falta de arnôr pelo que é seu é tão grande ... Sáí do Rio em busca das perigos suas armadilhas e seus

"montanhas quando as possui, com clima salubérrimo, com recantos ma imprevistos sensacionais! I-------------------------,-;._-:-----
-ravilhosos dignos do "tapete mágico" do Fritzpatrick, "da Metro".

_

- Uma historia passada muito
•Ainda ôntern saimos com a nossa turma a passear de carro. Fo· e muito ''). I' 3 000 cruzeíres de premres para.rnos à Vista Chinesa, à Mesa do Imperador -'é à nova Estrada das Ca- ALÉM DO HORIZONTE_AZUL •

nôas. São lugares de enorme encantamento, de cl im a ótimo: Ali se _._

Mag.'iCo. TEC���COL6!l -I 'quem ·I.odl·car pessoas não recenseadas-respira ar puro, se-obtem clima de montanha ... E que visão magnif'ics
C I' b

.

I d L G' I' DORO'fHY LAMOUR, Richard
.

XI
Ide opacabana a em arxo, resp an ecen e; da avea, com sua agoa

.
.

I RIO 25 (V A ) Terminou já 1) _ com neferencla ao pr6prfol-formosa, do Cristo Redentor, de braços abertos na sua benção ao povo' DENNING "VALTER ABEL, PA-
.

' . .

C De: concorrente' a) nome' b) nacionali-,
I T S como se sabe a coleta do enso ". .

brasileiro.
, TRICIA MORISON, FRANCE GIF-

'f' 'M' ,

'0 de Neteroí dade: c) profissão' d) residencían10gra IC@ no unIClpI . < , ,

.
.Estradas bôas, bem calçadas, com saídas para todos os lados! FORD Jack HALEY.

!Agora estão ,sendo enviados todos os. (,endereço). II) -:- �om refe�enctaSim, senhores, o cuidado, a limpeza o trato dos jardins tudo n09 AmÔr PAGÃO... esforços possiveis no sentido do aper.: a cada Pesso� nao. I ecenseada : a)�-admírou, sobremarfêíra, Emoções Primitivas. . . relçoamento da coleta. A Inspetoria' nome; b) resídencta a�u�l (en.dere".

S I 'd' Regional da Estatística, do IBEGE,lçO); c) local onde residia no �la.1·

Desde 13otafogo, até ao alto ·da montanha, passando pel�caminhv I 'ensações ne has!... ' c-

tad M 'p o

·

no Estado dirigiu circulares às auto- de julho de 1950 (Es o, umcj I ,-da Jacarepagttá, mostrava cu idado e bom gôsto ! - Milhares de emoções no mís-
ridades e outros elementos de proje- Distrito e localidade).F6mos ao Alto da Bôa Vista e seus jardins de bom trato estavam tério das selvas ! -

"ção social, solicitando a indicação de A fim de evitar perda de tempo,.eheios de crianças que Ibrioavam e adultos que. goz-avam do �r puro 8 --TOdo um mundo de encanta- pessoas não recenseadas _ e agora. sem vantagem para o concorrente, e
.do clima refl'escante. Tínhamos a impressão de que estávamos' a muitos rnento l _ visando a que seja mais efetiva a prejudicial para o serviço, o conco�-'1' d R" 1\'0 PRO·GRAMA·. 1 colaboração do público, acaba d,e ser renté não deverá remeter a comum-.qui ometros 0.10, que !los achávamos nas estâncias mineiras, ou nas "' 1,

f d d -e- para crer'montanhas paulistas.
'

.

. 1) _ A Marcha da Vida Na- inlltituido. um icoucurso.jcom a con- cação sem un a as razoes-
_ .

cessão de premios a quem indicar que as pessoas apontadas nao hajamDepois' atravessamos a Tijucns e rumamos para S. Cristóvão sain cional -
; maior número d'e pessoas não recen sido ainda recensea!:!�s. _ _

,(10 através a Quinta da Bôa Vista, o mais encantador e mais pit�I;esc.j 2) -:- Noticiario Universal : ceadas. _

.

Recebida a comunicaçao, serao ?s.e mais histórico parque da cidade, o lugar ideal para recreio do granrío Atualidades I '

Os premios .oferecidos pela Loteria termos da mesma registrados em �IS-.baírro operàrto, que é hoje em dia, S'ão Crtstovão. Preços : Cr$ 5.00 e 3.20. I do Estado do Rio de Janeiro, em ta especial, procedendo-se, en seg�Id:",M
"

,ç r t
-

t t "IMP. 1 o (DEZ) anos". 'cooperação com a Comissão Censttá- na Inspetoria Regional de Estatistl-as ai, mre rzrnen e, nao encon .ramos o mesmo ,rato, o mesmo

'I ria Regional, são os seguintes: 10 ca MUniCi?al, à averigu.ação de te-.gôsto, o mesrrío ar puro que víramos nos outros recantos cariocas. - ODElON _
.

--;7- premio, Cr$ 1.500,00; '20 pranuo, rem ou nao, de fato, sido re(l�;nsea'
.

Não só no calçamento as zonas sul e da Tijuca têm melhor qui. -- A's '7% horas. --
. Cr$ 1.000,00; 3.\> IlJ:IDlÍiO,�Cr$ 500,00. das 'as pessoas apOl�tadas. Serao. re-znhão ; não só na limpeza e no cuidado dos seus jardins te dos seus par' Colossal Programa Duplo I O coucorente se habilitará envían- 6enseadas, �m. seg�l�a, as refendas,\;Qbes', 'essa zona do' Rio 111erece melhor atenção qué a do Norte,

.

.

1) - Noticias da Semana -Nac.· do, á Inspetoria RegionaV1le Estatts- pessoas, cuja mscrrcao prevalecerá,\ A Quinta está abandonada. Os seus gr'ama'dps estão sem trato, parte 2) - Uma inesquecivel histó, tica Municipal, do IBCE, no Estado então: em favor .d_o c�nco�"J"ente para
.

d ô' do Rio de Janeiro com sede à Ave· o efeIto da classtfícaçâo fmal.-do seu formoso lago, onde o pessoal se divertia remando nos baruuí- na e am r e aventuras!
I '. .

,.
.

di
_

d
'oi

T nida Duque de Caxias, EdfIClO IPASE O pr azo par a 111
_ I�aça,o e . p�oasnhos alugados está seco, há muito tempo. As suas ,fLNIS estão com o O ANJO. E O MAL"\ ADO '40 andar, ,em Niteroi, as seguintes não recenseadas termmará no dia 28��alç,amento arrebentado, lodo esburacado!' com I indicações: .

de agosto corrente.· Ser-á que Siio Gri§tó\'ão e os demais bai{ro,s na Zona Norte nã; são John WAYNE, Gail Russell. / i
. __iilhos de Deus? - Não contribuem com iguaf'renda que os bairros aris, :xa(Ave-rdmUPellallad).e "O Rasto da -Bru-' A.ssemble'I-a Legl.sla.ll.va.1ocra[.as da Zona ela Tijucas e Sul? '. IAssim como dcye haver distribuição de verbas para os mmucipios, _ e _ �ruce CABOT.

. Sessão de 24/8/50 Associação Comercial e Industri.'J:ambem devel"ÍlI haver eqJlidade entre distritos. E no Rio d,e Jan.eiro - O })omto Ironiance mUSIcal
Sob a pre'sidência do sr. Jo- aI de BIumena,u (Em segunda dis-.. os bairros não recebem o mesmo trataJJl,ento! - com todas as côr'e� do Arco-Iris! ." . .

'�ã
.

_

)
,li: precí;:;o - á faHa das sL1L-prefeitur�s ou das Comissões dos bair, MEUS SONHOS TE PERTENéEM só �oabald, mIClOu-se a �esu<�. cussao.

T h
.

1· Nao houve oradores lllscntos' 2) Projeto de lei nO 111/50, quer,.ros como há tempo sugerimos _ (IUe o Préfefto destaque auxiliarps -' ( ec 111CO or) - ! . .

b 'd't
.

I de"
-

'\ na hora cio eXpedI'8Jllle, tendo SI- a re um ere 1 o especla e r.:seus, para visitarem os desprotegidos e abandonados distritos da Zona COn1 ,

d t' d'
.. _,..D

. DAY-L BOÚTMAN J 1
do apl'o\'ados na Ordem do Dia, 150.000,00, es ma os a aquIslça...,.Norte.

ons ."1, ,ce V\ ac { "
'

.
.

dI' . d t' I
.

e'r doado aoCAR.SON 'os segll1utes ploJet.os. e e�. e ma erIa ;pal'a' s .
Pondo"',e os .bllirros ':'111 confronto, numa simples viagem de di ver· J 1) Pro,ieto de leI.no 110/50 que Corpo de Bombenros' desta ca.pi-

· 1imento8', 'Lem se prova o que dissemos - Não-há igualdade de trata- Pre'Ços: Cr$ 5.°0 'e 3.20.
I declaf':l d,e utilidade publica a tal.i.mento .enkf as Zonas do Rio. "IMP. 14 anos".

paro�:��d�o�q�:::;osc:�e'�;;t: versillhos, poderemos di:z;er que-,
IÁs -; :�XY horas 1 � Congresso Na- Gratis .1 .

a diferença Ida sorte. . . PROGRAMA COLOSSO

Iralguns são da Zona Sul 1) - Cine Jornal _ Nac. - cl"onal d-o Negro o .presa�o leitor poderá receber.
outros são da Zona NorLe!". Um filme misterioso repleto gratts, a tltul� de. PtropagdandaR'ád'u�I' RIO, 2� (V. A.) - Instalar·se-á exemplar d;t RevI�.,a _'

o .10 •de sensações e mistérios!"
I t bl

_

,

d' t 't I la- Congl'es uma exce en e pu Icaçao que elreu-O AN'EL CHINE·Z ' omlllgo nes a capI aO"
.

d.

<,

,. so Nacional do Negro que tem como [a se�analmente \.._�o. RIO, tratan ()
com

,programa estudar as questões liga exc.lusIvamente do. radIo e dos. �eusRoland WINTERS. , d .

f
- .

I do paI's do artIstas, com ·mUltas fotografras daas a ormaçao SOCIa,
.

riUm" hi'stoTl.·a 'IUovimentad'n folclore da arte e do trabalho' e con- astros e estrelas, entreVIstas, deu o·" . I'" ,
.

d t M d seu en ,ereça,ambiente de pavor e intri- tribuição do negro .aos diferentes· se, SIda es, e.�. � an e

-R
.

t d Rã.
'

rI tores da vida brasileira. Numerosas para a dneçao da ev�s a o
.

.

.

, . - d' ., A 'd' 13 de MaIO 23 18°'.
., teses foram enVIadas.. a Comlssao Or.. 10, v.enl a ','.Um sensaCIOnal e ,eletnzan-. .

d' d qual fazem parte so- an.dar, Rio - e pela volta úb correIO
t '''FAR W'E·ST'" '"

! gaIllZa Ola a

1 t'
.

da ma
e . -

replelo de lutas ciolog'os, professores, cientistas e ar, receberá �m e�emp, ar gra. I�,
•

e torcidas! I tistas.· ravilhosa 'Revlsta do RádIO.
PAIXÃO SANGRENTA

Diário da Mefropole
Até nos bairro. se nota
a dif'erença da sorte ' ...

(ALVARUS DE ·OLIVEIRA)

'v

.

-o--
ANIVERSARIOS: rio natalício do sr. José Gavallaz.

z.i alto funcionário do 'l'.e.soU1'o cn:r
E�tado e destacado desportista, 3

q uem cumprimentamos.
"FAZEM ANOS HOJE: num

A sra. Genésia Te�xeira, digna gas!

espôsa do sr. Nestor.Teixeira,

_ o jovem Rui Carlos, dedica·
do fLlnciónário da Sul América,
filho do sr. Carlos José Batista,
tt-e. reformado do Exército e da-

Dr. José Bonifácio Schmidt

TI�nscorre, hoje, o aniversário
'mat,alicio do nosso distinto conter
j'aneo sr. dr. José Bonifácio Sch.
,midt vice presidente da Cia ..ÀVIaI
,iburg e competente quimico indus'
trial residente em Itajai, onde des.
fruta de gerais simpatias e conta
··.com elev,ado numero de amigos.

As' homenagens que lhe' serãG
tributadas pelo felfz evento, nÓN

·

nos associamos, COm praz.ei'.
Sr. GeIlésio MiraIlda Lins

Na data de hoje vê ,passar o seu
· .aniversário Ilatalicio o nosso pre
2ado coestaduano sr. Genésio Mi.
randa Lins', c1{retor-g:erente

-

do
.Banco lnco, re�idente em itajaí.

sra. Cecília Faria Batista;O d·istinto aniversarianl,e que a
.' invulgar capacidade de trabalho

- a srta. " Margarida Steppat,
filha cio sr. João Steppat, metalúr.",alia excepcionais dotes de cava·.

d M 'd St tII
. .

d f t . �'lCO, e a sra. argan a ep.!!>a:}elrlsmo, es ru a nos meIOS ban'l _ a interess.ante Olindina fi:!-,,'cários do Estado de ,sólido concei. \. '

Ihinha do sr.�IVlário Oliveira.·to e muitas admirações.
O "O Estado" se '3ss'ocia' ,às ho'

· menagens que lhe <lerão tributa
,das, hoje.--

j
guarda aduaneiro; ,

.

- a srta. Nilda Luz Cordeiro
fill;a da exma. vva. ,Cerina da Lu;
Cordeiro;

tine-Diário
-:- RITZ -

- os gêmeos
Mf1"Íreles, filhos
reles JÚnior;

com

Sílvio e Paulo Bill Elliott, John CARROLL, e
dó sr. João M.ei' Catherine Mc LEOD.

- }\{àis dois episodios do 'sensa-

s � ricos quereis ficar
De modo iaci! 'elegal
Fazei ho e uma -: inscrição
Credito' Mutuo Predia
(

-0-

Sr. José Cavall!nzzi
Ocorre, nesta data, o aniversá.

� . '. �
,

:!i Panelas ,de Prec;�ão ,-ARNO·
!

a Cr$ 5tO,00 I ....

Grelhadores Etétricos
ft_ Cr$ . 300,00

na -Elefrolandía
Rua Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

'cionalissimo seriado:
O" 11SPllRITO ESCARLATE

com /'
Charles Quighley,

9/100 Eps.
- Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20.
"IMP. 10 (DEZ'anos".

RITZ -_. (Hoje)
A's 2 hor,a,s.

Colossal Matinée .em BENE.
FICIO DAS CRIANÇAS POBRES
ESPIRITAS.

(-

Preços: _
Cr$ 3,20.

- IMPERIO -

Aís HÍl horas.
BILL e LÚ

Colorido
./

�

RITZ - Amanhã
Gene KELLY.

- em

O PIRATA
Technic'oIor

com

Judy GARLAND.
��----------------------..

TINTAS PARA PINIDRA
COTTOMAR

(

os 1.750.00 Io quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLA'NDIA

Icua Arcipreste P./iva Edificio Ipase - Terreo

Oficina
/

JEEP
Serviç.o Especializado

AMPLO ESTÓQUE DE PE�4S 6ENUINIS
CODsêrtos emr.geral

FIGU-ERAS &� ·HOMS, LTDA_

-

Distribuidores eKlosivos Dêste'E,stado
dos 8'fu'mados veículos

J�EP DkWILLYS-OVERLAND
Escritórios: Rua Tiradootes, 5

OfiCinas: Padre Roma, 53

�FLORIANOPOLIS .
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. P�lydor� E. S.- Thiago
-Médico e ,u&eli'.

;� HOl!pital de Caridade a. 1<'0- .........u' •••••• ·_......_..a....._.._·...._· .._·_..__.._·_·_.._.._......._.._ .......;;-�
rtanópolis, Assistente da $ 'CÕMPA.NlDA "ALIANÇA DA RAmA

�Maternidad� � Fundada em 1870 - Séde: BAHIA �
, jINC8NDIOS E TRANSPOR'fES �Cifraa do Balu.ço tle' 1944

-CAPITAL E RESERVAS •••..•.••••.•• Cr' 80.900.006,30
Besponsabíldades _o.... '" o." ••••••• Crt 1.978.401.755,97
Receita. . . . . •. .........•..••••• Crt a7.053,245,50
Ativo . .. _ Cr' 142.178.605,80

I
Sinistros pagos nos últímos 10 anoa Cc� U8.tl87.81ft,�0,

Rellponsabili_dadel ..•... ...• . ....�... CTt 76.7S6.401.SúUo

I_. Diretores: _

Dr. Pamphilo d'Utrro Freire de Canalho, Dr.. FranelIlC.o.. d� Bt,
Anfilio ,Ma880rra, Dr. Joaquim Barreto de Ardjo e lds,é Abrea. �tl'.-��#"_-&-.-.-_-_-.,...-..W1_-...-.-A...

or.-......:--_-•._-.-...·.-_�.......-....-.-............ __ • __-. �_ ....

.• roMfP�frUA [Ô) �OS CON1�
C DENTES D'O TRABA

..

LHO -4 .\,_ � J!.,.G -'. .
.......

I TINT'ÁS'" pARA'
•

iMPRESSÃOs a o e SOCIA .... �
r

\.���_. PO�T0 ALEGRE

1 .� �. � _T..�. �..� .� .....•RUA VOL(1N "ÁRios OA PÁTRIA N.O 68 • t.O ANDAR
CASAS • TIIlRRJma.

1ge;ct;'G;'�;�;;;�si;: '�C;t;IDa I=�;;;�Rua FelI-pe Schmldt, 22-Sob. . ... L. Alves.
Caixa Postál. 69 Te' "Plotectora· FLORIANOPOLIS Rua Deodoro p.

. r

I

1

Dr. Lins Neves
fMrctor ci. Jiiaternidade e mécUeo tio

H08pital de Caridndê
CL!NICA DE SENHORA.S - CI-

.

RURGIA PARTOS

tlÜ\fitlÓ.!ItiCG, controle- 'e tratamento

8S'!H>f.'llllizado da sravi,dês. Dlstur
bi� da adolescência e, da menopau
.. Pertubações menstruais, Â 1�'"
CM�5 e tumores do aparelho genl
hl feminino. .

.

lfperáções do utero, o�os. trem

pu, apendíce, h6rniu, varisea, etc.

Clrorgia plástiCil: do períneo (ru-
-->

"

�!STENCIA AO'· fARTO E OPE--
RAçõES OBSTE11liCAS

�ÇQ.it glandulares, -tíroíde, ovi·

f'!N, hípopíse, etc.)
.�bio!l nervoíoa - Estê!rilldade
,_ Regimes.
&curutório fi. Joio Pinto, f - hL
L"l
�ld. R. 7' de Setembro - 1l,dU.

&11_'-' ti Sousa - Tél, 84e.

�nçilB dos órgãos internol,_e!�
eíalnsente do coração e vasO!

)c-ellçu da tíroíde e demais ebm'·
dulas Internas

:lln\ea 0 cirurgia de senhorae -

.

Partos
'lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFlA - METABOUS�O

BAeAt
{oRÁRlO DE CONSULTAS: .

DiAriamente das 15 às 19 ho-
ruo

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meirelea 11. 18

Fóne manual 1.70�
RESID�NCIA:

Á-venÜlã TrompQ..wskl n
Fone. manual 7"

,:0,.· Roldio (oruoni
�

CIRURGIA GF;RAI, - .u:rA CI.·
aURGA - MOL�STIAS D. S"

,

NHORAS - PARTOS
I'armado pd& 1'IICuldade cr. J(�

lI&Ia .. U1Ii1'enridade de 510 Paul.,
onde foi assistente por l'iriol aJIOC do
Ser<riço ClrÍlrg;e!> do Prof. AUtI.

CcTI!i �... '

C1rurwla do estômago e 1'IaI eireula·
..... iatectinol delpdc • frOIICI. tbW·
de. ri".. pr6.tata, buip. atera,

anri.,. e trompa.. Varicocele, lIf4re.
eele, l'arisu e Ilemae. .

Conlftlltaa: I!a. , i. 5 Ilora, I riI
I'elipe Sehmidt, :n (alte. da Caa

Paraieo). Telef. 1.593
Itaald�acla: R". 1!;ateye. Ju1er, 171;

TeW. M. 764

Dr. Ne�ton d'Avila
Clnqia geral - Doenças de Sellll..

ra. - ProdoJogia
Eletricidacle Médica

.Coll.ultório: Rua Vitor Meirelea n ..

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horaa e i tar
.. daa 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramoa. a.
a - Telefone (��4Z2.
l>r. Guerr'eiro da Fonseca'

.

Especialista
.

MUleo - Efetivo do H08pltal- tl8
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA _

Tratamento e Operaçõ�1
Repidência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
-Consultas: Pela manhã no HosviW
� tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. A. Santaela
CJ'ormado pela pacu1dade Nacto
Dal de. Medicina da Universidade

do Bras1l)
lUd1eo �r' concurso da -Ua1stlD·

e1a • P�copatas do Distrito -

Ped"ral
lIZ·tnterno de Bospftal Psfqutl..
tr:1eo e IlanicOmlo_ Jud1cfAr1o

da OapItal Pedelal .

lIZ·tntemo da Santa Oasa de W·
Hr1eórd1a do Bto de Janeiro.
OLlNIOA lODIOA - DOBNQAa

mmV08A5 ,

Oonsulusrto: JI!d1ffclo Am6l1a
••to'- Sala a.

Boesfd!ncla :
Avenida Rio Branco, 144

-Das 15 la II hora
Telefone:

Oonsultório - 1.1fHi.
Resld6nc1a - UGa.

·Dr.Miltón Simone Pereira
Clinica Cirurgica.

Ifelestiu tle Senhora.
Dr. Mário Wen'dh"usen
iIIbII.. .� d. i1dulto. • 1rI....
Oouult6rto - Rua Joio Ptnto. 1..

,-

Telef. K. 7�
�ta' du • ia 6 ._..

a-d..da: l'eU,. 8ebd" .. 110
!l'eId••11

CIRURG'IA GERAL
Boa Serviços dos Professores Bene
Kleto Montenegró e Piragibe No·

gueira '--(São Paulo)
Oouultas: Das U is f7 horu
Ru Fernando Machado, 10 Dr. Paulo Fontes

C1tnico e operador
CootuuJt6rio: Rua Viter MeinJ.l, I"

. .1'elefoDe: 1.405
Cauultu da 10 ii 12 • ... 14 .." m. lb.ldhela: :Rua BI__,.,II. - T...,oae: 1.6"

, -- '"-'

I'

)

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

T Dr. "'-'CLARNO G.·
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• aiv.1

Ooaltitul;ao d. Soal.dad..
NATURALIZAÇÕES·
Tituloe Daalarat6rlol

E.erlt6rlo .• R•• ldmala
Rua Tltad.at.1 47.

FONE .•• 1468

Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DE
SENRORAS, com modernos método'! de diagnóstico e tra-

tamento, ---.._

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas cuetae-Eletrccoegulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar - Edifido
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12" horas. - Dr. MUBIl.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênr.ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Agora,. Sim!

\

---_.-

I

Pedidos com Representante;
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
.

Ediíicio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
.

Florianópolis - S. C_atarina :

Transportes regulares de cOorg a, � C' c J é J te de

SÃO FBANCI8VO DO SHL para NOVA YOU
FloriSil6polí.
São Fr.ncilcc

lnfol'magõe. o-omol Agant..
.

- Carlos HoepckeS/A -:-C[- Teletone 1.212
do Su1- Carla, HJepcke SIA ..:.':1 - Tele!one 6 ( End. teles.

V!'))R8:MAClt
'--

ESPECIALIDADE" da

o Sahão

"VIRGEM
C iA,WETZEL I N I) ü�3r aI 1L·JO,I � V ([.J L �

I

/

-(

I�
\

/
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'

LIRA,TÊNIS CLUBE. - PROGRAMA PARA O MÊS DE AGôSTO - DIA 20 DOMINGO "COCK-TAIL" DAS 9 ÀS 13 HORAS DIk 26 SABADO" SOIRÉE -
,

. " .
. ,. .

INíCIO,� ;1,00 HORAS.
'

Destacada
.

atua�(o do represen- IIanle "de Flotianópolis no -Con�" , ,

selho Interamerícane
jxpressivo oficio da Secretaria do CODse� I

. ,I�o I. �e Vom,erci� e _Produção' I
Da Secretaria Geral do Conselho em Montevidéu, recebeu a

'

, --'----------�------------------------------------�----------�------

;i,::::�C��Noq"::,::::�:t:�:::�OaIO:í:::, ::,:::,,:X::í:::,,� :::::,:�.,Compleia oficina para consertos le ioias e relógiós, i dirigidas.
'vo nll�st.ro p�,rticular recouocíuiento ante essa importante Entidad,' ,

' por proll·c"'lonal·s 'c'ompeteotes
...;

'por la actuacíon hr illants que cupo en la Benníon referida al sr.
Charles Edgar Moritz. delegado de esa prestigiosa Associação .Comer· B

'

lo·O
'.

S h II-cíal de FI�:ril�n0Polis. Tanto en 'los actos y. agas�jos a que dio lugar ,8 ' I arla D'.. 8<la Conf,erenClal como eu los debates y articulacion de las conclusio-
.

"

nes, correspondio al sr. Edgar Mor itz un papel õonstrucüvo que jus-
\

- ..

de
'

I "1:icie ra"n1ente debenlOS _senalar ta sn especial C"ons1clera,cion".
-

O·swaldo Schwabe

PARA OS MALES DO'
c; FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS\ .

I

',8 E P Jl C H O ,L I N

'"

'"

MAIOR ESTOQUE

ftllânlida Rádio·Cat.· Lda.
Rua Trejeno, 31 .

:PROGRAMA PARA, A FESTA -DA "Na, SRAa DA LAPA",
�DA IGREJA-l\1ATRIZ, DE RI�EIRÃO DA ILHA, _ NÊSTE
.MUNICíPIO DE FLORIANÓPOLIS, A -RBALIZAR-SE NOS

PRÓXIMOS DIAS 26 E 27
Yr?

DIA 26 (SABADO) - As, 20,00 horas, haverá NOVENA
; rezada pelo, Sr. Pe. Vigário da Paróquia, e, terminando esta,
.terá" início as Barraqúínhas, Leilões, acompanhados da queí-

_

.ma de fógos"artifiçJàis, ,. .,' c
.

.

.r DIA 27 (DOMINGO) dAS:7,00l1ôràs, será rezada 1 (uma)
�a MISSA e com distribuição da Sagrada Comunhão; I

,

As- 10,00 horas, será rezada' a STa MISSA-SOLENE com

-os canticos por um excelente Côro, da Capital;
�

.

ÀS 16,00 horas, realizar-se-á a Procisão da Imagem-Padro'
'eira, pelas principais ruas da Vila, finalizando esta.com a Ben

,:ção do SS. SACRAMENTO.

-<
NOTA: T- Durante os dias da Festa, haverá bons churras

':CDS, Oferecimentos musícais e etc., .em benefício da Igreja
"Matriz.

Todos os festejos do dia 27 (DOMINGO), serão abrilhantá
.síos por uma Banda-musical, gentilmente cedida pelo Sr.',Co·
mandante da nossa Fôrça Policial do Estado.'

-

RIBEIRÃO DA ILHA, 23 de Agôsto de 1950.
IA COMISSÃO.

«��-��------------------------------�-----

Antecipadamente, agradecem.

!

t

BLUMENAU
Santa Catarina

'.

A' m 11S' nove da cídade,I Úi �.... !,,,

Oferece o: ma-s . completo sortimento de:
Jóias =- Relogios - Artigos para presentes - Porcelanas - Cristais - Alianças de todos
os tipos e Quilates no mais fino acabamento. - Objetos de adorno em.geral- Relógios
de mesa e parede, de bolso e pulso e despertadores dás melhores marcas.

.

'

Conserta-se relógios e jóias
-

com garantia.
-

.

\ (OFICINA PROPRI AJ
RUA 15 DE NOVEMBRO,828 - J -

ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, 1 Ói:$2 - Caixa postal, 391

tAmbrosina. Vieira Simões
Missa -de 3- aniversário .

...

.

ESTUDO DO EXTERNAT;O
-

Para fomentar o/aproveitamento Intelectual dos seus' alu
':mos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex

ternos. O estudo será assistido por um professor padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13, às 18,10.' "

\
\

Hora de entrada ao meia dia: 13 à.13,30,horas .

. Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo o Numero de vagas reduzido convem, fa

�·.:Zer logo a matrícula na Secretária. �

r
.

Mensalidade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser-pago integralmente.

-

, ",

SEVERO SIMõES E FAMILIA convidam aos seus paren-
tes e pessôas amigas para assistirem A MISSA, d� 3° aniversá

rio do falEtC'imento de sua inesquecida mãe, sógra e avó AM

BROSINA VIEIRA SIMÕES, que será celebrada no áltar de

Nossa Senhora, na Catedral Metropolitana, às SETE E
MEIA horas do dia 28 do corrente mês.

'\
\

MAU·TEMPO
NÃO SAtl NUNCA

,

.-------------------------------_.. --�-.- '--r-
-- --------------------------------------------�---

d i o's <A t I â n t id a /

.

\

LONGASONDAS
�

,

.1tUântÚla - o sucesso da técníca electrênica - Atlântida - Super construção para durar mais - AUântida .,.. Som natural - Aítà' sensibilidade
Grande alcance -'Ot1ma seletividade VENDÁS Á VISTA E A

�

LONGO PRAZO
\ "

Rádios _' E.lectroü:;� - Transmissores: _' AmpJifícadores
(, .

t�ântida . '�Rádio Catarinense .Limitada
> /

/1
.;;; Diretor tecníco "vVALTER LANGE Jr. Rua Trajan�, n. �1
---------------------------------------------------------------

I
/

\

\

Teletor e n. 14fi9

j
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .EbTADO- - Sábado 26 de Agosto ne ldrJ
----------------------�-

, Hoje, a estréia do Igua Verde, de Curitiba o Floriano D.OS fesfejos do cente-
Fa�á seu debut, hoj: ii tarde �o i�h�L1..,.. amante do esporte das mul- Amanhã? p1'élio sensação oarlD de Blumenauestádio da rua Bocaíuva. o falte tidões.

,

I
Amanhã o esquadrão aguaver- .

�\onze" do Água V,UM ,do v�s'inho Conta o Agua Verde com pla- dano voltará à praça desportí va Noticia o "Correio do Povo" de panhar' de uma grande caravana

EstadQ, �o Parana,. que terá por yers de indiscutível classe, os da ru� Bocaiuva para n(\va exibi- Porto Alegre, em sua edição de de esportistas que se farão 'a,com-
adversário .0 BocaJu�a. I

qua is pouco ficam a dever a era- cão, enfr�ntando, desta feita, opa' quinlll-feü:a:)- pa nhar de suas exrnas. familias.
,-Reco�hecld.amente uma das for- ques, como Fedato, Míltínho, Ja'� deroso esquadrão do Figueirense, "O Esporte Clube FlorIano, cam- Alias, as ultimas -excursões feitas

f,(�s n�aI,s pujantes da terra
.

dos ckson, Nelsínho, Sanford e o peri-' campeão do torneio-início ,e lider peão do Interior vem de receber pelo vice-campeão do Estado, sãn
pínheíros tanto que. vem dISPU- goso "tank" Neno, do certame citadino de prof'issio- atencioso convite dos espct tístas sempre acompanhadas por grandes
tanto �om, grande bn�o _o certa' O Bocaiuva que promove a tem- nais juntamente com o Avai. de Blumenau, -Santa Catarina, para caravan is, Assim aceito o convite

m,e pr'incipal . da F,ede�açao Para- porada do valente e disciplinado
'

realizar ali uma série de jogos, de Blumenau .o club'e de Percío
naense de Futebol, o Agua Verde grêmio da "cidade sorriso", está O embate está sendo ansiosamen- no proximo mes de setembro Hass Bai-bieri Ivo Hass. Divo NiI-
está cred,enci.ado a abafar em gra- ao que apuramos, bem armado e te aguardado pela torcida pela quando aquela cidade f,êsLejará � san Spen\, Ca�'los Armando Kock,
mados cata�'1ll0n�es, merecendo, disposto a tudo Jazer para honrar que é de se iprever uma arecada- seu aniversário de fundação. atual prefeito de Novo, Hamburgoassim, as simpatias do publico e dignificar o esporte-rei em San- ção escepcional, Distinguida por esse gentil COIl Elemar Gruhs e Oscar Eperb. alem

ta Catarina. vite de imediato a diretoria do de outros tratou de organizar uma
"campeonissimo" resolveu aceita- caravana que, antes de acompa
lo, devendo viajar, aquela cir'ade

J
ahar o ]11,lor13no, levará a Blume

.iatar-inense, na madrugada do dia iau, o abraço fraterno de Novo'
[51 do 'Coerente fazeiIdo-se acom- L:amburgo".

,

. -

I

Direção de PEDRO PAULO MAéBADO

Santa Catarina presente aos, jogoS 4APp��!iall!!!!i�ar�� h��j�
UDI·verSl"t'a' ri-os de Reel-fe :��;��Oasdaeq�'iP�� ,�� S;�!mi����s�tad�

o Prefeitura Munícípal, estand-o elll

Finalmente, depois de muitos ção e possivelmente tênis e xu- jogo um arttstlco troféu,

+-esfcrços, a dinâmica diretoria da drês ,

. • . . . • . . . • • • •• • ••••••• 0_" •••• o

--�---
Federação Atlética Catàrinense de Além das delegações suprncita-
Estudantes (FACE), à cuja testa das tomarão parte nos X JOGOS:
'sê' encontra o académico Renato alagoana., pernambucana, ceai-en

Ramos da Silva conseguiu o ne- ses .maranhenses, paráense e ama

cessário transporte para sua �valo- sonense num total de 16 Esta-
) ,

cosa representação competir nos X dos', estando mais uma vez pre-
Jogos Uníversítácíoa-, Brasileiros, sentes' os catarinenses, os quais,
marcados vara 2 a 9 de' setembro -

como sucedeu no ano transato. na

próximo na �idade do Recife. Bahia, saberão dignificar o r.ollle

Ist.o, principalmente, graças à do nosso rincão, lutando ardoro-

atenção que o ilustre Governador samente por uma coloqação des-
do Estado. Dr. Aderbal Bamos .tacadal
da Silva dispensou aos uníversítá- Com altétas das Faculdades d,e
rios c,atárinênS'"es' no desejo/de, ver Direito, Ciências Econômic.as, Far·
i)ta. Catarina ,revresen,tada: na mácia e Odontologia a délegação
magna fe,sta dos desportos univer- será chefiada pelos �eg:uintes a�a·
:sitários brasileiros'! dê'nucos:
Assim é, que cêrca de 30 atlé- Hélio Milton Pereira, Omar Fon-

tas, aproximadàmente, estarão ho' tema, E'dio José TOllÓlli, Hermano

je no Rio de Janeiro, viajando via- Marinho Pereira � Geralllo Gamo
aérea pelos aviões da "Tl"ia-nspor' Salles.
tes Aéreos Catarinenses S.A."" se- São os seguint,es ós atlétas que

guindo viagem depois via.-mariti- lutarão por Sta Catarina:
ma embarcando 'domingo IH) Saul Oliveira, Isaias---Vlisséa Al

"C�mpos Sanes" com as demais do Cardoso, Aydos Maser, O'!ivio
deI'egações sulinas: gaúcha, p,a'ra- Doré, Almir Marchiori Ney Hu·

_..r-- C-amo'P'eonato Mundial dê C,'icli-sm O-náense, paulis,b, carioca,' mi- benee. Paulo Magalhã�,s, Nauro
neira, goiana, flumine'nse e capi· Collaço, Antônio Carneiro Gil Ivo

'" MOORE LED (Bélgica)., 26 (U,

I
diferença sbre o segunda colocada:

chaha; ,escalando na. cidade de Lasso, Pt!ilio COIIJjlJagtn.:o;r;i, Celso P.) - O cilista australiano Jack
....

,

Salvador onde embarcarão os Pôr to, Murilo Rodrigues Jorge Hobbin, ganhou o torneio lnundiaJ o ft'a:r;tcês' Robert Verjano. O itali,a-

bahianos: chegando finalmente ac Torellf. Ari Erzingo Heitor -.SUei- dos 17Ji quilômetros ,com escas'sa no Aldo Ferrari ficou em terceiro.
Recife a 31 do c�rrente. I ner, Adhemar Ghisi:'Claudio Horn, Extrato de Fr1.tas Vitamina ç ,

Nessa monumental lParada do: Arno Hubbe, Vinicio, Olingel', Ai· Hidratos de Carbono etc' Santa Uatarina nos Jogo's DDiversltário�
•

desporto acadêInico U::Jrasileiro, a

I'
res F,erreira de Mello, Fernando • o •• • ••••••• u ... o •••••••••• o o.

rendo a/nos;a reportag'em. es· Re,nato- Ramos da. Silva, 8anta Ca-
FACE int,ervirá 'àis'QutandJ: fute- Rocha, Angelo Fonseca e Walter

[J ll,tiva cOlhiCAo informaçõeS' pre' larina tem assegurado a, seu com-

bOl, voley, basquete, remo. nata- W,anderley.
, Ra'dI"o Guaru)·á ch:as acêrca d" excursão, univer· parecime�to. Estamos" certos de

--�--'-----'----------'---'- situri.a Ja tat'ineI'ts,e á cidad,e: de Re- que, do preparo fisico, da' disposí,-

o, I d M t� -dê --Programa para-.::hoje cife local dos, Jogos Un,iverslitá· ç!,i.o de espirita da nossa delég:õl,çã(j
" n8clon3, 6 OU 8VI O DaS comemo- t'io� de 1950, divulgamos, aqUi, a muito pode esperar a F. A. C. K

"'"

d.l7
-

á
-

d 8 \ opinL\O de um dos proceres eSHI' Con(.Slruiclá ,dos melhores atletas..

,rauo"s O' 't
•

aOJvers rio f) rêm\o' As 8,00 horas - Bom dia para da,ntis. ontem ,entrevistado: promete impor-se assegurando aa--

Pôrlo Alegre,· 26 (V. A.) - Na ma ,informa que o grande clube vo�ê. 900 h Nos bastidores
"Os� Jogos Um \1ersitários Bra- desporto uaiversitário catarinen-

-programacão da Semana Tricolor) da �izinha Republica está a sua dis'
d

s ,

d

oras sielil'o" a realizal -se na periodo s'e' um 'lugar a altura do pr,estigia
que incluira, jogos com o Vasco dG posição ,para embarcar quando rc.

-

°Amu9nO_o'h (l'e 2 a tO de seten1i1 '1'0 pf6xinió n.a do Estado que representa'.
s ;) oras Variedades em '

11io, o Flamengo, a 7, no Maraca ceber aviso, sobre a data exata do ," ciclad'l de Recife. Cl ntam- com o es· Colhidas e,stas informações di}

llã etc, consta, tam'bem um �mbn- jogo d-e Pôrto Alegre.. gravações.
b pecial patrÓcinio de, exmo, sr. ry- primeira mão do colega Osmac

te ent.re o G,nemio e" o Nac,ional de As'sim, com o jogo a 7 ,no Marn,- A� 1,2,00 h ras - �recimentõ nistro da Educaç_ão. O majesl:Í>so Fontana, dêle despedimo-nos, de,
l11UslcalS. 1 t' 'd A' d t d t dMontevidéu encerrando a s,erI·e<l.

8j
canã, cuja licenga já foi concedida

As 14,90
' conc ave ,espo1' IVO tem mereCi o s"Jan o aos ·,es u an e� a no�sa;

20 de setembro.
'

_JJela ,entidad,e cariõ'ca ,e o contra
horas Variedade em das autoridades publicas carinhosa terra, as m�lhores felicidades.

Agora a�abam os tricolores, de o vice-.campeão uruguaio _ já es' grAavsaç1õ5e,OsO' 110ras a&ençã,,), haja visto o apêlo do Mi- ,Seguem hoje
Encerrame-nto O tI18ceber constestaç,ão da capital tão assegurados dois embates de nistérill da Educação aos SI'S. go- n em mesmo, la;q�IJ '1a reda-

I 1° Periodo. .

d'
. _.

furuguaia ,por intermedio do sen, primeira aguª ,para ilustrarem as vernaa,wes no senti o de fa{)IlItar ç::lQ 111 ormou::-nos acadêmico EdiOl
As 17,30 horas - Juventude Ca- ' ."

d F d 'r' l' '

,

cnsul na:quela cidade, esportist91 comemoraçõe.s do 470 aniversáriú ,e apOIt r a partlClpaçaJ as e e· ano I, nosso cronIsta parlamen-
.Julian Berto}.a, o qual ,por telegI'a· do campeão gaucho.

tólica 'de Fp�lis. rações Estll,(Iantis. Mais uma vez, tal', que a delegação ,estudantil CR-

_ ._ As 18,05 horas Um program,1 reafirmando seu espirito "dfÍvota- tarinense deverá deixar hoje esta

\ I para você - (A Eletro-Técnica). do á,s altas ,l'eaJi�ações estudantis. capital, v.ia aérea, 'rumo a formo-

3O m l-Ih0-e5 para" a' o I
- As 18,30 horas - Programa da o moço que g'overna � mta CataI'i- sa Metropole pernàmbucana. Boa

, C ne usao la Igreja Batista.
, na dr. ,\.derbal RarI).ú-, da Silva. viajem e muitas felicidades são ali

As 18,45 horas - Musicas Cllba- p·�sê a inteira dispos ,ção da Fe- nossos /votos.
'nas. deração -, \tletic@ CataI lllense de

'Os' arbitros ingleses contratado�

I
faltando na mOll1Jmental praça dr As 19,00 horas Momento E:;· Estudãnli 5, de forma que o vigor ..•. ...• . .....• �

-pela F. IVI. F. para funcionarem e�portes AlS campos de tenis, gilla· portivo Brahma. da r,aça ,io estudante Larriga ·yer.
no Campeonato oarioca, estão seno ,sio de bas'k-et-ball, piscina ,pist3 As 19,30 horas Noticiário, da de, eX1)1 �ss�sse, o111bt'o a ombro, PREÇOS PARA A rrEMPO-�o esperados hoje nÇJ Rio. I para aLletismo e instalações para '�gellcia Nacional. com o c. lboclo ,do norte, na histri· RADA LO AGUA VERDERIO, 26 (Agencia Nacil1al) - lodas especie de esporte. O gover,1 As' 20,00 horas Canta Brasil. rica cid::.de de Nassau, a fibra da

I
Para as interestaduais de hoje e

'Segundo declarou, o prefeito de nadar da cida.de'afi.pmou com essa \' As 203'0 1101-as Orquestr'a l1_e 'd d b '1' 1-
,- .

t" 1110CI a e rasI eira representa(].:) amanl� vIgOra� os segulll es preços:

Di�trito F�deral) acaba de conse'

r
verba determinará

imediatamente,'
Salão Guarujá - (Enarco). pelos uni, ersitários de todos os E..,. CadeIra na p�sta -'" . 7 Cr$ 30,O()

-i'Ulr o credl,to de Cr$ 30.000.000,OG o reinicio das obras, ,esperando As 21,00 horas - Radio Baile tados. _Mercê de Deu�, ,de S'. excia., ��;:lib.���a�� ..

'

: ::. ���$ i�:��para a conclusão da.s obras do Es cOluclui-las ,o mais deu)ressa {jUf 'Guarujá. 'e dos e.sfor"'os do dmamico presi-
d· 1 l\f

-

A' ,� "Militares não graduados e�ta 10 (C 'aracana.
,_'

inda esí_ãc lhe jor passiveI. f:;' As 22,00 horas - Encerramento. 'denLe da F. A. C. E. acadêmico . <I: 5 Oro
, crla.uças, na geral '... .. Cr� ,,,,

,

das obras do' Maracanã

/

/
r

,

' cs!oral:.CO! '�P -liMA0
·I4BACAXI

" lARANJA
" MORANGO

• FRAMBOESA
(arttio clm fien"'/fJpes ,

de5 fruloJ tllltrenfe$�!1, 18,,,

Zalopek superou seu própriO record
BRUXELAS, 26 yu. P.J - Emil

Zatopek da 'I'checoeslovaquia ba- Zatopeck cobriu a distancia ns

teu seu proprío record para p� tempo de 29 minutos e doze se-,
10.000 metros ontem

á :

noite, na gundos l No ano anterior apropria
abertura dos 'Jogo,S Atléticos Eu- Zatopeck tinha eS.tabeleciào o 1'e-

ropeus de 1950. cord de 29' 21" 211,°'
-------

Paranaenses 'e Catarmenses
disputam ho]e, em Porto Alegre, a «Corrida do facho»
Curitiba, 25 (V. A.) - Já é uma final. Os contingentes poderãe

tradição a "Corridà do Facho,",· concorrer facultativamente, Como,
em nosso Estado, constituindo um

'acontecimento esportivo de largn
envergadura. Sob os auspicias' do
comando da 5.l!' Hegião Militar; a

referida competição todos os anos,

no .dia do soldado. 25. de agosto,
com. a presença de unidades mili
tares" do Paraná ,e de-Santa Catarí

convidadas estão as' representa
ções da Escola de Oficiais Meca'

uícos, local, e da Base Aeree de

Florianópolis e do Corpo de Bom

beiros, tambem de Curitiba. . As;
unidades serão representadas por
equipes de 30 atletas (cabos e sol
'dados) incorporados 110' corrente
uno de instru�ão e mais cinco re-na. _Este ano, mantendo, pois, beni

viva a chama de tradição a /gran·
de prova será realzada, mais uma

vez 'prestigiada pelas forças esporo
ti \-'as lGcais.
A prova será disputada na dis,

tancia de 30 quilomett'os, sob a

forma de revezamento de 30xl

servas.

Ipara colocar SOLA

,- em seu Sapato
PROCURE

Oswaldo
klo. São COllcorrentes todas as uni,
dades e guarnições de Curitiba e

duas representações' das unidades
sediadas fora, selecionadas por telefon es1536 e 1324
eliminatorias.- A unidade sediada j P.iS de No"{- n.22- 2'. andar
na _I:;apa virá a Curitiba para li'

_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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* ' Transpor_s lereos' Catarinelfses
.

S'.I_. I
'�t� ..:.
'�� Agora, :sob i! orieldacão fécnica da 'Cro.zeiro do Sul

_ :�:
� / �
�� E'5CAlAS : ..�.
�t�

..

,.l-S SEGUN�"AS, QUARTA:S E SEXTAS-FE1EA5: �..�.
�t'+l -� . Rio ·dce .Janeiro-Santos-P8.ifanaguá-Curitba ..�....

�

Ftoríaaépolíe - Lajes e Perto Alegr-e. �
"'".� .....
�t'+r

.""

-A,
/. -

1
��. .... · gencUes.. :EfTEE 1Nf-

(t'+( A� TERÇAS, @UINTAS E I �BA,[)OS:
..�. BE1'1 O I1EII APERITIVO

�.� "

Porto Altlgre-Lajes-Flofld'anJópoli�
- Curitiba

.' J...' �'PREDllETO!
..�. Paranagw,í-Santos e Rio '� aneiro. :r rzuezl.' .1.�

'r,
<:

�"l��';'�l�-'.� TClrifas reduzidas -_�: V/fPROOllIODA;;�:{_'�us�'

.� MOerDeS e possantes aviões Douglas
.,

• i' . .

+:+, '." ,tI ' Bom bi'uócolo
:i� '.' .,. +1,

A escala � JoiJl:ville, Haitai e Joaçaba está dependendo da
, I.�,!: O_rilo,de visão

T ,CO;tiCluSã,f) das .obr,ruIl do aeroporto local. �
.� � �
: � y TRAFEGO MUTUO COM: �:
I � Cruzeiro do Sul-Rlo '..�.

��.
-� Savag-Porto Alegre ...�.

�t� Pluna-Montevidéo ��:�� �

li ' / .....
l� <; PASSAGENS E CARGA : ..�•

. ��� Florianópolis: Fiuza Lima & Ir,mãos �!.
%1 ..�
�.'+ Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 .

I �

..�.; '. I�t" j. " Agência 'CRUZEIRO DO SUL �.....: , Rua João 'Pintó 12 - Telefone 1.500 �t·
i -

/TAjAI:'.. �
..�. _ >, ' '. _, •• �" �",L;uiz. Noceti- Rua Pedro r,erreira - (Bd. Baner ,S. 4.) I�.'+

Visão maior e mais perfeita
� , ,

\'
"

b-aeentes -C 5 I � que· 8 de um bom bin6culo

,'�:� . : Outras cidades com os Sll -agentes da rueetro do u �t'+ alcança quem tem .6lida
..... ,�t'+ inetrução•

..�.;".- (t· Bonl livros. sobre todo. o•
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assun tos:
" '+.�� �"., -LIVRARIA ROSA
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Servico Eleitoral
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A. DAMASCENO DA SILVA

DR.

�ADV,OGÂDO

AÇõES C1VEIS E COMERCIÀIS
"
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'/lua Marechal DeQdoro, 341,1.0 andor 6:,"'....
:) .....0' fONES;: �.2SZ 42." 'Giza Po.siGI, 54$! �

TUECRA.WA,: PROSEaRAS '''A''AN.\ �
(Edifieio Pérola) /'

I

;.
CURITIBA

F.ne.: 1.124,. 1.188
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QUER VESTIR-SE COM CONFORTI E ELEGÁM(IA I .

\

PROCURE A

alfaiataria Mello
Rue Felippe Sebmidt· 4A

Correspolldenclt
Comerciai'

(

DJREQlo,'
AméUa M Pigozzl

METODOI
Moderno ,. Elieient.

Contere /'

Diploma / IMOVEI�
. v. S. construiu um f)rêdio'l Não ô legalizou no Registro de-im6v�iir?

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma irrl�gula.ridade, procure hoje mesmo "o Escritório Imo.
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitaqo�

a regularizaJos
criteriosamente.

'-.

Rua General BUtencourt, 48'\
(Esquina Alber�ue Noturno)

7

/s

p

'�d!ui��
•• ,reune som.,� acabamento ••

solidez... �o piano perfeito!
Além de váriO!! moàêlos para

, ''Jli:onta entrega ... êste maravl,
/ lhoso piano pode ser seu hdle

m'esmo" através do plano de

pagamento a longo prazo!
.... ',.-

SuhwartzmaUD
RE PRESENTANTE
para Sànta Catarina

KNOT S/A
:C::r. 134 - T� KNOT

Praça 15 d� Novembro n.20
I 20. andar
Flori'an6polis
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EntusiaSID e vibração de' Ires mil pessoas consagram Nerêu Ramos e, Udo Deeke
prospera comuna de Videira. .. Recepção Oficial. - Churrascada.

I

Retumbante conlício. - Outras notas.
Videira, 7 (Do correspondente) Gonzaga dirigiu-se ao próspero dis- anotar os nomes dos seguintes va

- Deixando a cidade de Caçador, trito de Rio das Antas, para alí 1'P- Il)l'OSOS correligionáriós: Napoleão
a' caravana pessedista foi acompa- ceher as homenagens que estavam Morais, An1felo Benufõ; Evaldo
nhada pelos correligionários Si- preparadas aos caravanciros. Meister, Pedro Hruschkha, Adolfo
queira Belo, Carlos Sperança, Ma- Em' Rio das Antas .CorI'cil.il Fioravan ti �orais, Alfr c-
rio Balster, dr. Arlindo Godoi, dr. Enorme multidão. reunindo o elo Espcr, Carlos Müller Milton
Francisco Bertagnoli Jor. dr. Jan- povo e delegações das' localidades Zorz.i, Fidélio Loss,
dir Sperança, e srs. Gumercindo próximas, recebeu C0111 entusiasme - Em frente .ao clube 'Vitória esta
Carneiro, João Damo, Pedro Pa- a comitiva pessedista. Dentre os cionou a caravana, sendo ao desem
dres, Amando Schíler e dr. Zaui que reccpcionararn conseguimos harque efusivamente saudados e vi-
�.-_-••_.___.-_._-_.....�_._-_-_-••_-_-_-_-_-••_._.,;. -.t'�_....._---_.",.--....�

Processo contra
Carlos Prestes

/

vendidas RIO, 25 (V. A.) -:- O Procurador
, i Geral da Justiça, sr. Teodoro Artliou,
designou o 14° Promotor substituto
sr. Orlando Ribeiro de Castro para
acompauhar na DeLegacia de Segu
rança Politica o inquerito ali instau'
rado contra Luiz Carlos Prestes por·
sua atividades sÚQversivas.

FLORIAHOPOLlS - .26 de Agosto de 1950

o 6rêmio/ Cultural Pe, Scbrader comemora
amanhã, o seu .50 aniversario ·de fundação;
Assinalando a passagem, ama- nhã :

.

nhã, de seu 5° aníversário o. Grê- 9,30 horas - Missa em memó
mio Cultural Padre Schrader ela- ria do saudoso Pe. Godofredo Sch
barou interessante programa: co- rader, prctrono da Agremiação.
memorativo da auspiciosa eferné- 10.15 horas � Sessão solene no

l'idde, que se realizará no Colé- Salão Nobre do Colégio Cafarinen-
gio Oatarinense. se.

Ao mesmo tempo que agradece- 14 hor.as - Torneio de "Basket-
mos a deferência do convite com -ball", "volley" e fnot-hall" entra

que nos' obsequiou a diretoria do as equipes dos gr êmios cl�lturais
Grêmio do Colégio Catarinense, "Pe. Schrader" e "Cruz e Souza" e

publicamos o programa de ama- "Cid Rocha Amaral".

\ Partido
.

Social Progressista
:9ó sr. dr. Manoel Pedro Sílvetra, digo para assistir à sessão de encerra

no Presidente do Diretório

Estaduall mento da Convenção-Estadual, a rea

tIo Partdo Sõcfal Progresslsta rece lízar-se no próximo domingo, às 20
beu O nosso diretor honroso convite llbras, no Teatro Alvaro de Carvalho

Centenário de Blumenuu-

, .

Estarà representada a Marinha de Guerra Brasileira,
Chegou ontem a filha do fundador daquele municipio.
BÚTMENAU, 25 (Corresepondente)

- Para os testejos do centenário
liesta cidade, a Marinha de Guerra
Brasileira estará pr·esente, represen
tada pela oficialidade e tripulação
do navio escola "Guanabara", que
d,everá chegar no dia primeiro de ra Gertrud Sierich, que vem âe
setembro a Itajaí. Os marujos virão Hamburgo, far-se-á acompanhar por
diariamente a Blumenau, afim de

I
sua filha, senhora Gerda Si'erich Ja'

assistir às comemorações. cobi, ,e será uma das mais ilustre.

BLUMENAU, 25 (Co'l'l'espondente) b.óspedes que Blumenau abrigará
-- Deverá chegar a esta cidade, hoje naquela semafta de comemorações,

II. sra. viúva Gertrud Bluriíenau Sie
rich, única filha viva do dr. HeI'
man Blumenau, fundador desta cio
dade, a qual é convidada de honra
da prefeitura desta cidade. � S€'i-tho·

Coroacão da rainha dos estatísti-
, .

.

cos ca·tarinen-ses
A Sociedade Catarinense de Es

tatistica promove hoje sua anima'
da s ü i r é e -para coroação da

RAINHA daquela entidade de clas
se. Em prosseguimento à série de

apurações efetuadas, -vodemo.s dar
os úl\..,tmos resultados há pouco

apura�s: .

1 ° lug.ar - Célia Brognoli .�

2.032 votos.

20 lugar - Suely Gouvêa -

934 votoo.
.

30 lugar - Hilda OoUaço'-
688 votos.
4° lugar - M. de L. Damerau

620 votos.
5° lugar - Dilma de A. Morais

- 459 votos.
60 lugar - Nilda da L. Cordeiro

- 149 votos.

sócios do OI111(e 12 de Agõsto, ha
verá surprezas, of.erta de brindes,
apuração final, à primeira hora
de domingo, e coroação da can

didata eIeita. A, SCE não ;está

poupando esforcos par.a dar �
festa o brilho devido.
As mesaS estão sendo

na Relojoaria Moritz.
_......./

Por genrtil�,'a das: -Gompanihias
de Naveg.açã� Aérea Transport,es
A.éreos Catarinenses e Transpor
tes Aéreos Bandeirantes, as can

didatas que -obtiverem o 1° e 2°

lugar serão contempladas com

passagem de ida e volta à Capi
tal da República. Div·ersas firmas
lndustriais e comerciais .oferece0
ram brindes.

Durante a soirée, que será rea- E' de se ·esperar vleno sucesso

lizada nos . .salões do LIRA TENIS Íl iniciativa de cunho social �os
CLUBE também franquiados aos (estatísticos catarinenses.

,

vados os nomes de Nerêu Ramos e
Delo Deeke. A Rádio Videira, ZYW-
6, com seus microfones instalados
no interior do Clube e, com altos r�lantes na via pública, anunciava a

realização do comício. Em primeiro
lugar -usou da palavra o sr. Aline
Goríbe, saudando, em nome da po
pulação os senhores Nerêu Ramos,
Udo Deeke e companheiros de jOI'
nada, seguindo-se na- tribuna a se
nhorinha DorneJia Huher, que falou
como representante dá mocidade es
tudantil 'do distrito, interpretando a

alegria! de receber a pessoa do gran
de catarinense e do candidato do
Partido Social Democrático ao �o
vêrno do Estado.
° dr. Armando Simone Pereira

orador seguinte, expôs a sua satis�
fação e dos seus companheiros em
poderem firmar um contacto Íntimo
com o povo desta formosa Iocalid r
de, salientando, ato continuo a n1-1-
neira como vimos conduzindo, '�111

Santa Catarina, o problema educa
cional, para concluir qU!; nenhum

...-

OSNY 6AM4 & GIA.
..

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Acabam de receber
Maquinãs de escrever

CONl'INENTAL
ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«SECURIT»

Suc�Frufi
O coq�plemente alimen
tar por excelencia. Ex
tratoâe frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

.lllllll
IMllRlfeDIR

......_ .

CONTRA CASPA,

QUE·DA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
1

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPiLAR

POR EXCElÊNCIA

outro merece maiores zelos de.quem
assuma a responsabilidade de ger-ir
os negócios públicos. '\.

.
Entusiasticamente vivado, o sr.

Ncrêu Ramos assume a tribuna, 1):1-
ra dizer da sua satisfação em apre
ciar o progresso deste tuturoso dis
triLo\ onde veiu com o intuito de
ouvir e sentir as necessidades do
seu povo laborioso. Afirma que um

governante que não ouve as popuín
ç.ões não pode distribuir, com jus
liça, os beneficios da administração.
Prosseguindo, apresenta o nosso
candidato inigualavéj para assumir
os destinos dó Estado. A sezuír
aplaude a iniciativa da constr�ç;;�
(!? .

Hospital.t cujas obras há pouco
VIsitara, asseguraúdo que Rio das
Antas terá auxilias para: levá-las
adiante. Terminando, elogia a chefia
do nosso glorioso partido nesta vi
la, onde sempre tivemos vitórias e
conclama a que mais se unam �m
tôrno da bandeira que desfraldamos,

�. -

para continuarmos dando a. San
Catarina, com as nossas enérgias,
rumo da sã política adrninistratfe
que lhe traçou a nossa agremia,çã
Terminado o comicio, no recin

elo salão foi servido um lanche. N'e
ta ocasião, os senhores Nerêu R
mos e Gelo Dccke foram curnpr-im
lados por senhoras c .senhorinh
da melhor sociedade local, qu
lhes vieram trazer os votos de fel'
cidade e sucesso que almejava
para a campanha encetada.

Rumo de Ipoméia
Deixando Rio das Antas a ca ,a

vana s� dir-igiu a Ipornéia, próspe
1'0 e }uturoso distrito de Videira
onde...,..a aguardavam, para recebe
lia, os, senhores. Angeln Ponzoni
prefeito munícipal, Mario Por!
Lop'es,--presielente do Diretorio ú
�SD e. vereador, Sual Brandalis,
ll1dustn,a!; Edniundr, Silva, c1ele,{1
do, Enrílío Ponzoni, Aquiles Ponz

../ Continua na 2a. pagina

Caixa Telegráfica Beneficente
de Sra.'Caíarlna

De ordem do .sr. Presidente e de acõrdo com os Estatutos, convo
co os '51'S. associados para a eleição do Conselho Diretor a re izar-se
em á nossa séde social dia 31 do corrente.

Floriuuópolís, 25 de .agôsto de 1950.
CARltOS SCHMJDT - secretário.

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

Uma Iempade que
.parecer 'os maus

faz ilesa
odores

. '

E' de apenas quatro watts, mas produz ozona bastante
para extinguir os cheiros desagra�veis que existam
CLEVELAND, E.E.U.U.( (S.I.J.)

-o odor agradável que se sente ao
ar livre durants uma trovoada esta
sendo reproduzido em menor escala,
dentro de -casa, POl' meio de uma pe
quena lâmpada, que acaba de ser

lançada pelo Departamento de lâm
padas da General Electric.
A ozona, uma forma de oxigênio,

que é a substância criada pela na

tureza e tem o efeito de neutralizar
muitos odores íudesejaveis, está ago
ra sendo produzida por uma nova

lâmpada de quatro watts. Espera-se
que essa lâmpada venha a ser am

plamente empregada em muitos ca-

�����:. que se deseja um,efei to deso-

Promovido o g r ii I.
.

Na forma de uma bola de_yidro de If

menos de dois centímetros e" meio'Te rtull·anode diâmetro, a nova lâmpada einit�
ozona en'! concentrações capazes de RIO, 25 (V.A.) - O presidente
tornar os odores menos. perCleptiveis. da Republica assinou decreto pro-
Funciona Ílã corrente doméstica movendo ao p<\sto de general de

atravês de uma l'�sistência, e fica Exercito o gal. de Divisão da ec
e;ncep'ada em um disp(osltivo, qU(�
permite a livre emissão de ozona

serva de primeira classe Tertulb,-

protegendo, el1tl'etantn, os �lhoS no de Albuquerque Pótiguara, per·"
contra a energia ultra violeta produ- cebendo somente a partir da vigen-·
zida pela lâmpada. cia da lei numero 608 os venci-
As primeiras lâmpadas de ozona mentos do posto a que é prom()�estão sendo adquiridas pelos fabri- vido.

cantes de secadores automáticos dl'l
roupa, não obstante esperar·se que
alcancem larga aceitação do público
Alem disso" consid.eran'! os técnicos

as referiâas lâmpaéfas de vantagem
em .outros equipamentos, como . por
exemplo nos de aque-cimento e de
condicionamento de ar.

-A ozona prodUZida por uma só
lâmpada é suficiente para -atenuar
os odores em espaços de mais de 30
metroS' cúbicos. A nova lâmpada t'l·
rá grande emprêgo como desodorante
nas cozinhas, guarda roupas, qual·tos

de dorrnü'," banheiros, ad'ógas e salas
de recreio: em salas de 'descanso nú
blicas e particulares; em certos pon
tos dos estabelecimentos industriais
e comerciais, tais corno os elevadores:
nas salas de recepção ou conferênci�.
nos escritórios; em autos de praça.
ambulâ;ncias, aviões, f:rlens ônibus.

IDss'as lâmpadas. têm moderado
efeito germiqida. Poderão ser �
das, para ajudar a-manter as neces
sárias condições de esterilidade nas,
caixas ou armários de guardar mate
rial de salões de beleza ou .de barbei
ro, instrumentos cirúrgicos, etc.

Despac9ante da
Alfandega
RIO, 25 (V.A.) - O :Qresidente d�

Republica assinou d,ecreto na pasta>
da Fazenda autorizando o sr. Josê'
Mariante Lemos Pinto a exercer fu!!"
ções de despachante aduaneiro da A1' .

fandega de Porto Alegre, na vaga de
sr. Alfr.edo Lemos Pinto.

A propósito de umas notazinha.s do jOTual ildenista sôbre"

) movimento d'e :policiais, é /bom lembrar que não est,amos l1em n(}

Piaui, nem na Paraiba, nem em Minas.
"-

E' bom lembrar, também, que lá pelos govêrnos uelenistas"..
além de os' cemitérios ;starem pros·pe:rando, já houve concessã(Y
de' forç,a. para garantir a liberdade-dos pessedistas e pete.bistas .• �

EstamOs em Santa Oatarina !
'

\
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