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�rasllelro e meu particular amigo �f. Nerêu Ramos �o diS-
curso do S�na�or Getúlio Vargas,

-

ante·ontem, nesta capitar.

o 1UIS,..lNTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA
�Ic> • D. eemtel 8mNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA BAllOS

\
.

" ç�!!!� !!I�h��'��i"im�'�i".P,:!:.�i!
/ sidente da Comissão Diretora do nosso eminente chefe ovacionado
P. T. B, em Santa Catar-ina, diri- povo Plorianópolíspt Ao fínalizae
giu aos díretortos municipais o se. dr,

,
Getulio recomendou expressa-

guinte despacho Circular mente nomes dr. Nereu Ramos pa- ..
ra senador vg dr. Udo Deeke par",

governador' e para deputados esta ..
duais e federais . candidatos Parti..
do Trabalhista Brasileiro sds Ota
cílio Nascimento presidente Comís;

-

são Diretora PTBpt

.

Temos prazer comunicar dr. Ge.
tulio Vargas teve consagradora ma

nifestação ontem nesta capital ten

do sido hospede oficial Governo
Estado em Palácio pt Em coneor;

Ano XXXVI I florl,n6polls . QUintt·felra, 21 de Setemb;d de 1950 I M. 10�964

e' Jaraguá do Sul . recebem, entusiasticamente. ' • sr.
e s�us companheiros, homenageando-os condignamente

o Presidente do diretório do PSD em Jaragoá do Sol. dr. Priamo do Amaral e Silva, saudando
o sr.. Nerêo Ramos, declara, entre aplausos' gerais, que os �eDS correliaionários .

_/

devem 8 podem' sufragar o Dome de tão ilustre cooterran80.
A, comitiva chefiada pelo sr. res. candidato a deputado estadu-', panhados das autoridades e �)"!'e- grupo, do colegío das ...Irmãs e do

N,erêu Ramos, composta
.

dos srs.
I aI pelo Município, falou entusías- ligionártos que os foram receber Colegio São Luiz, dos Irmãos Maris-

Udo Deeke e Armarrdo Simone J ticamente, dizendo da alegria dos cm Guaramirim, chegaram à pra- tas, prestavam homenagens aos
Pereira, aquêle ,candidat� vítorro- I guaramirinenses pela visita tão ca principal de Jaraguá do Sul on- visitantes.

:'80 ao Govêrno de Santa Catarina i honrosa de tão ilustres persona- de grande massa popular se ,com-
e êste a Deputado Federal, deixou' lidades da administração pública. pr-imia, bem como escolares do Continua na 6a. pagina
Blumenau na manhã de segunda- Terminado o dlscurso dêsse can': -�."!-'-'-'-'-'''-'-'.'''---'.'.'-'.'.'.'.'.'.,.'''.-''.-''-' -•••- - _-_._ _...

feira, após o povo daquele rico e didato, o sr. Arrilando Simone Pe
.próspcr;o município haver cousa- reíra, que integra a chapa do P.S .

.grado o maior !,los catarinenses vl, D. para a Câmara. F'ederal, entre'
vos, chegandola Guaramir ím cêr- .aplausos, proferiu substanciosa 'e

ca das onze horas. patriotica oração cívica,.
.

ressal-
Na séde dêsse futuroso munici- tando a maneira como os homens

pio foram o sr. Ner êu Ra�19s e I públicos de nossa terra vêm pro
seus .companhe íros recepcionados curando ,s,ervi-Ia e ao seu povo.
pelos srs. Emílio Manke Junior, Depois de salientar a obra de go
Prefeito Municipal, Prof. José Mot vêrno que se vem . efetivando em

ta Pires, càndidato pessedista à Santa, Catarina, entre as quais sa

Asembléia Legislativa, Sr. José A- lienta a autonomia politica-admí,
mim Kamin, industrial, sr. Gentil nistrativa de Guaramieím, declarôu
Melin. Coletor Estadual, srs. Au já estar na Assembléia Legislati
gustinho Valentin de Rosario,

JO'I
va Q projeto de. lei q.ue .cria a sua

sé Rosa, Walf'redo Antonius, Odí- comarca, dando, ao Município mais
Ion-Vilela Veiga, João Vieira e êsse beneficio na 'sua gloriosa tra

grande numero de correligicná- �etoria.
rios. Cessadas as Ipalmas com que o

NO G. E. "ALMIRANTE TAMAN· sr. Armando Simone Pereira foi
DARE' homenageado. usou da palavra o

Depois do.", cumprimentos os candidato ao Govêrno do Estado,
ilustres visitantes rumaram para I dr. Udo Deeke. Franco! simples
o Grupo Escolar "Almirante Ta- na palavra, o candidato da. maio
mandare" onde os escolares' e o ria dos catarinenses disse dos seus

!Corpo docente prestaram signifi- proposítos se eleito, em relação
cativa homenagem ao sr. Vice Pr�- ,aos problemas de Gur,amirim, en

;gidente da RepÚbliea, desenvol·
I
tre os quais avultam os do trans

vendo-se magnifico programa es·, porte, os da assistência à lavom·a
colar. Saudando o sr. Nerêu Ramos os da assistência escolar, Os da
falou a alun� Zilma Flores. assistência hospitalar e os da me-

Após a homenagem da juventu· lhoria da enel'g'ia eIeirica para os

de esc01ar, o sr. Nerêu Ramos e co· centl'os rurais. ,Após outras eon

miliva foram alvo de um almoço s'iderações ,em tôrno do' seu pro
íntimo, do qual partici>param os grama de govêrno, o sr. Vdo Dc-e_,
mais i!pTie�tigiosos correligionários ke agradeeeu a acolhida com que
e autoridal(j,es locais, falando, à I fôra" com os seus ü9mpanheiros,
'tlobremesa ,o sr. Prof. Cândido \ recebido pelo po\'o de Guahimi
Goulart, cujo discurso mag'nifico \ rim.
recebeu aplausos gerais, agrade· I A seguir, sob vibra,fites $alvas
cendo, em ,ag'istral oração o sr.: de palmas, 'ocu:pou a tribuna o ·sr.

Nerêu Ramos. Nerêu Ramos. S. e'xcia., depois de
C{)MíCIO E A PALAVIlA, DOS agradecer as homenagens, disse
, CANDIDATOS das qualidades dos, candidatos do
-""'Terminado o almoço, o sr. N;e- seu partido, todos homens públicos
rêu Ramos, Os s1's. Udo Deeke e a s,erviço da grandeza d,e sua terra.
Armando Simone P'ereira, acom.j Refe.riu-se a fatos do ,seu Govêr
panhados de gr�l�de, massa �O?L�' i no em San�a Catarina, decla.ran
lar e de correhgwnanos, dll'Igl- do que aSSIm procurara serVIl' o

'ram-s,e para os amplos salões do
I
seu Estado. Revidpu, à altura, a

clube local on'de foi' realizado mais manobras dos' advers-ados qU8,
:um dos grandiosos comicios da

j
temendo mais uma frag'orosa Ide r'.

j)resente campanha.. rota, lançam :mão. de processos para
Iniciando aquela reunião pes- ludib.riar a boa fé do povo, procu'

JS,cclista, o sr ..Prof: José Malta Pi- rando intrigar aqueles que, na vi-

Guaramirim

da pública, só têm servido a sua

terra. As palavras' do ilustre can
.

didato a Senador, vez por outra

era interrompida cOIJl aplausos
da assistencia que vibrava de en,
tusíasmo. Após referir-se a Udo
Deeke. cuja vida pública salientou,
.s, excia. 'declarou que Guar-amir im.
que já se emancipara politica e

administrativamente, a 1 de janei
ro vindouro, terá, possivelmente,
instalada a sua Coma roa. Essa a

firmação arrancou entusiastícos vi
vas e palmas da assistencia-.

CARAVANA DE JOINVILE
Antes do comicio, chegaram Os

srs. Ademar Garcia, Presidenle do
diretoria do PSD, de Jonvile, que
se fazia acompanhar dos STS. Ma,

jor Asteroide Arantes, HenriquJ
Sclmeider, Miguel Antôilio Maga
lhãe� 'os quais cumprimentaram
os visitantes.
CARA.VANA DE JARAGUA' DO

SUL
Também de Jaral511á do Sul

chegou, momentos ànl0� de ter
minar o eomicio, uma caravana

composta dos srs. Prefeito Wald0-
mar Grubba, S1'S. Henrique Ramos,

;WajlqOinúro JIi�alzzarochil\, dr. lAr
chil11'edes Dantas, José Gaia, Ol:;t
vo Reck, Osmar Duarte, Carlos
Hass, Roberto Grandebel'cker fi

Vitória Lasaris, que, às 16 horas,
acompanharam o sr. N(�rêu RUl.,11oS
e comitiva à séde o municipio.
REC�PiÇ.�O FEST,IVA EM iJARA-

GUA' DO. SUL
Às 16,30 horas precisamenLe, o

sr. Nerêu RamQs, o sr. Udo Deeke
e o sr, AnIlando S ·P.ereira, acOlll·

Nerêu Ramos

Palavras de Getúlio Vargas
_.

Publicamos, na íntegra" o discurso do senador (jetúlio :Vargas pro ..
nunciado nesta capital, ante-ontem, i

S. Excía, ainda, de improviso, se dirigiu lao povo que O' .aclamava,

Oportunamente, publfcaremesiêsse improviso. ..
POVO DE FLORIANóPOLIS TRABALHADORES DO BRASIL

Aqui estou de novo entre 'vós, depois de vários aJ1íOs de. ausênciav
Não posso visitar a vossa terra, sem ter presente a grandiosidade da,
epopéia do desbravamento e da colonização do vosso território. Os lan..
ces dessa grande luta marcam a vossa história. A raça de pioneiros qu�

plantou; aqui, a civilização, não esmoreceu diante dos revezes Inícíaís,
Prossegníu, intemerata, na grande batalha. E a vitória lhes sorriu, en

fim, formando essas comunidades modelares que se tr-ansformaram. em'
padrão. de alto nível civilizado na zona sub.tropical.

'

Depois Ida verdadeira conquista da' terra, nada mais justificável
do que .o orgulho criador dos desbravadores. Instalados e vencedores.
os pioneiros entraram a trabalhar sem desfalecimento, mas também
sem assistência. Os seus eontactos com o;' representantes do' poder- pú
blico só se faziam atravéz dos, agentes policiais' e (lo coletor de Impostos,

Se o Estado não dava escolas, não dava transpbrte, não dava ser.

viços de saúde, era natural que .se exacerbasse" nos descendentes dos
colonizadores germânicos, o sentimento de abandone e, que, .enrbora
bons brasiledros, se sentissem isolados, conservando ']'íngua e hábitos
aprendidos dos seus maiores, sen( que nisso, sensatamente, se possa
d�visar qualquer intenção inamistosa para com ? país que era e é o,

se.u pró'prio pa,ís.
Tal idéia 'é absurda. Ninguem ignora como é entranhado e. vigoros.�

o lI.mor que a gente dessa origem e formação 'vota ao torrão natal, cO'<

mo é forte nela o apêgo âquilo que lhe pert�nce. E no caso o que lhe
pertence é o Bra�il, a Pátria em que nasceu, cresceu e. prospe\rou pelO:
trabalho hon'esto e organizado.

.

I

Mas outros tempos 'vieram. Em 1942, promovi a reforma da Intro ...

dução· ao Código Civil Brasile�ro, aplicando o princípio domiciliar na

le.i 'pessoal. Prosseguiu'se, ao mesmo tempo, n,a obra educacional ence..

tada em 1935, que alcançou extraordinár�o desenvolvime.nto e produzi\(
em menos de um /dlecênio, resultados surpreende.ntes. i

Isto mostra o que. ao Brasil 'convém. Pa.ís ime,nso e fracamente po�
voado, deve procurar apaga.r os vestígios d,e atritos entre brasileiros,
de origem diferente e promover a imigração de home;ns das raças que�

provadamente, aqu( se. adaptam e mostraram, at�avés da história, que.
são capazes de criar prospe;ridade e grandeza onde quer que se fil'mam

Desejo agora aluldir ao vosso dese.nvolvimento econômico, que se

amplia cada vez mais" dentro de uma diversificação notável.

Conh��ido desde mais de um século, precisamente 108 anos, só:
nos últimos 20 anos o

.

carvão mineral catarinense teve aproveitamen'
to 'satisfatório'. As estatisticas provam qu,e, para desenvolver a indus
tria carbonifera de Santa Catarina, mais 'contribuiu o me1U Govêrno d:O'
que o' Segundo Império e a Primeira República juntos.

\.

As cifras da

produção desafip.m qualquer negativa. Somente agora, p'orém, com a.

grarud:e siderurgia de; Volta Redonda, essa riqueza passará a ter explo�,
ração metódica e produtiva.

Continua na�8a. pagina:
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Vote em 6uido- Bott

para deputado Estadual pelo PSD.
"\.. •

't- ." c, .�_

Minlsterio da·Agricultura GUERflA ÀS CARIES!
SOMENTE
KOLY�OS
AS COMBATE

I

destesD modos

1
IEUTRftLlZalOO os ACIDOS

.,
Dft Boca
Ao entrar em contacto

com Kolynos, -os- ácidos
da boca, causadores das
caries, são imediatamente
neutralizados .

,.

Serviço de E. Rural, Agência no Estado de S. Catarina
. ,cd i ta I

Levo ao conhecimento dos interessados que, a partir desta data,
devidamente' autorizado' pelo senhor Diretor dêste Serviço, passei a

exercer neste Estado as funções de Delegado da Oomíssão Executiva
_os Produtos de Mandioca. A referida Comissão está sediada nesta

ClliPital na rua Conselheiro Mafra n. 37 a, no interior, nas sédes dos

'()s!f.os de Classíficação e Fiscalização da Exportação da Agência do
Serviço de Économia Rural, situados nas cidades de Itajaí, rua Lauro

IIJleUer D. 80 e de São Francisco do Sul, rua Babitonga s/no
Flori.anópolis, 10 d,e- setembro de 1950.
JACQUES PIERRE BROCA - Chefe da Agência do Serviço de

Economia Rural e Delegado da Comissão Executiva dos Produtos' de
Mandioca.

,
'

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTJOMA.

..

VESTlR·SE COM CONFORTI E' ELEGAMCIA I
A

Mello
QUER Ç) DESTRUINDO IS OICTERlaS

�. Kolynos destroi cerca de
92% das bacterias da boca.
Este efeito dura horas!

PROCURB

Alfaiataria � LIMPANDO PERfEITAMENTE
.;;;;. A deliciosa espuma de

Kolynos remove as partí
culas de alimentos, deixa
os dentes polidos e retar

da a formação de mucina,

Rue Felippe Schmidt 4A

�,.--------------------------------------------------..

... Crétlilo· Muluo Predial
Melhores resul�ado. são obtido.
escovando-se os dentes com

'

Kolynos, depois de cada refeição,

• • • • • •• •••••••• • ••••• o ••••

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es
tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea�
dos nos resultados. da extração' da referida loteria não essãe
iSendo realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar
3"ealizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi:
,quem em dia.

,
,

i'

'FERIDAS. REUMAT ISMO E
PLACAS BIFILITICAS

:-:Elixir de Nl'uue ira
M.diaQc:iio Quzi1ier DO tJ'qtamlat

da .mu.
0 o. o.o.o. •••• 0 •••••

J. MOREIRA d7 ClA.

, _).. , .

' : _�
,CONCESSIONARIOS ,�

. � _.

I J,oão Batista Bonnassis

Para deputado estadual pelo P.S,D

Clube de Caça «Couto de 'Magalhâes})l
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro,

organizado pela Federação Catarinense de Caça e Tiro, os carnpeo-.
natos de Tiro aos Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Catarina, de . or

dem do sr. Presidente, ficam os srs. associados convidados a compa
recer no Stand Capitão .Paíva, da Policia, Militar gentilmente cedido

por seu dignlli Comandante Gera] a qualquer hora do dia, para devido
.

- ';
treinamento.

.
'

Oportunamente será marcada a prova de seleção da 'qual serão
escolhidos 'os atiradores que representarão este Clu'be no referido cer-

tame , »:

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950.
Egberto Moellmann

Secretário

V A L V �L A S I'
bili" r
MAIOR ESTOQUE

Atlânlida Rádio Cal. Lda. ,:
RUll Trajano, 3t

....

,i

CASA iM COQUEIROS
Procura-se na Praia de Coqueí

ros para alugar informações 'para
Pimentel, na Delegacia Secção
de Imposto de Renda.

IIIV� YOL!#fT}.RIQS·OA. PÁTRIA N.- oe .4..- aMMa
�PO$t"""_·lWS"Of'lEIlMO •. 'w:.�"""'--'

VENDE-SE Agencia Geral pata S. Catarina"
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.,
C.:PostIlJ. 69· Tel. «Protetore»:
''';'

� FL.ORIANOPOLIS
1 escrevaninha quasi nova com

-5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.
.. .

.
. . . . . . . . . . . . . . .. . .. ,' . �

.

Dr. I. Sanlaeltil;
Reassnmio a -clinicai

Aluga-se uma, à Rua Major Costa,
n, 32.
Tratar no Banco Agricola.

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

Viajante
Precisa>se de um <lue conheça to- Se rico' quereis ficar

do o Estado. De modo tacil e elegelTratar com o Snr. Waldyr, no Ban- •

co do Distrito Federal S. A. Fazei hoje uma inscrtção
Credita Mutuo Predia

IlSCRlTOBIO IlI0BILLUUO .... L
ALVIl8

o ••••••.••••••••••••••••••••••

CASA MISCELANEA: dhtri
buidora dOI Rádio,'''; R,:CI A

íctcr, Váhrulsl erOillcol1l
Rua Conlielheiro�� Mafr8

'1
Encarrega-se. mediante colIlialo, .*,.

compra e venda de lmÓ'nlll.
Rua Deodoro 9.

....
' ...

(
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A' R N O
ELECTROLA'NDIA

Nua Arcipreste 'Paiva Edificio Ipase - 'I'erreo

Vida eocial
ANIVERSARIOS

Sra. Adelina Marcondes de
Oliveira

Transcorre, nesta data, o 74° a

:niversário da veneranda senhora
-d. Adelina Marcondes de Olivei
;fla, viuva do saudoso conterrâneo
"João Júlio de Oliveira. Dotada de

-grandes virtud,es' de coração e no

�reza de espírito, a distinta ani
versaríante desfruta de vasto cír-

<culo de amizades que, hoje. por
.certo, a cumularão de expressivas

corrente na
Corrêa.

Maternidade

Cine-Diário:�homenagens.
Apresentamos lhe parabéns

'votos de felicidades; -

- RITZ ...,...

Meni'llo Francisco-Alberto Ás 5 e 7,45 bONS
Comemora. hoje, seu aniversá- - ODEON -

.eío natalfcio o inteligente menino Ás 8 horas

,FiI'anciseo (-�berto !d'Avila,: estre- Alexandre Korda ,apres,enta sua

moso filhinho, o sr, Francisco d'A- maxima atração em maravilhoso

'vila, alto íunoionárto da firma tecnicolor

,lMeyer & ma. � UMA MULHER EM MEU PASSADO

Francisco Alberto eompleta cin- ,p'auUette Godard, Michael wm-

'tlO anos de idade em o meio do re- díng e Diana Wynnard
;-,gozijo de seus amiguinhos e famí- A dramatica historia de uma

"liares. mulher num passado de um ho-

Sra. Fernando d'Avila mem ...

'Natalície. se, hoje, a exma. sra, Baseado numa novela de Oscar

,d. Zulma Linhares' d'Avila, digna Wilde ...

�Qsa do nosso (llitinto conter-

.râneo sr. Fernando Pacheco d'A·
"vila, foncíonárío do Min).,ªtério da

.

Viação, ora. aposentado.
A drama aniversariante que é

;,.pessoa de destaque em nossos meí
'ÚS sociais, onde. por seus nobres

predicados' e boníssimo coração,
..desfruta ode marcante projeção, se"

rá alvo, pelo feliz evento, de múlti

plas homenagens, 'às quais nos 1aS

-soclamos.
Professor Milton O. Sullivan
Faz anos. hoje, o sr, professor

'Milton O.'Sullivan, lente de inglês
do Instituto de Educação desta ca

j)it:al e pessoa que' goza de [ustif i
<cada influência em nossos círcu-

com

CENSURA
LIVRE
�

<:,.

No programa:
Noticias da semana - nacional

Atualidades Warner Pathé

jornal
preços: Cr$ 5,00 e 3.20

-:- ROXY -

"

Ás 7,45 horas

1°) - Cinelandia Jornal

_20) - Warner Baxter - Fay
Baker

O HOMEM QUE REVIVEU
Uma íntrlcada historia, de a

mor ...

3°) - Gerald Mohr. Evelyn

los sociais.

O' "O Estado" o felicita.

Ankers e Nancy Saunders
O LOBO SOLITARIO EM

LONDRES

O lobo sol itario volta a Lon-

dre ... enfrenta a Scotland Yard .

e uma onda feminina de crimes .

CENSURA

com

':prazer.
D. Aula da Luz Costa

Faz anos hoje, a exma. sra. d.

.Auta da Luz Costa. digna, consorte
<lo sub tenente Andrelíno Nativi

-dade da Costa, nosso apreciado co-

laborador. ..-'

A distinta dama cujas virtudes

'lhe granjearam o conceito em que

-é tida, desfruta em nossos meios

sociais de inúmeras amizades que

.ae11tamente lhe 'h1ibutarão hoje
múltiplas homenagens, com Ias

quais vão as nossas muito respeí
'tosas.

Fazem anos hoje.
- a sra. Mercedes Pereíra Dias,

..esposa do sr. Manoel Dias, íuncío-

Improprio até 14 anos

Preços: Cr$ 5.00 e 3,20
- IMPERIO -

ÁS 7,30 horas
I

Arturo de Córdova e Turhan Bey
CASANOVA AVENTUREIRO
Romance ... Jagãb... duelos ... ·

emoções tudo num filme que en

canta e faz vibrar
CENSURA

Proibido até 14 anos

No programa
Marcha da Vida

Metro jornal.
Preços : 4,20 iii 3,20

Nac.

Agra,dealDl8Dlo
t Paulin.8 Selin�e Voigt

Jlllio VoigL Julio Voigt Neto, Emilio Voigt e família, W'aldyr

'Voigt e famiJia, Otto A. Pal'uckel' e familia, Oswaldo Solm e famiJioa,
'Fredel'ico Busch Schmitthausen e família e demais parentes da que

rida c �emprc lembrada PAULI;-';A SELINKE vorGT, f�lecic1a a 15 do

,correntr, agradecem penhorados 'a todas as pessoas que os conforta·

ram, ell"iaram flôres, cailões c lelegramas aos que 'assistiram á ceri

-monja fl:nebre, aCOlnpanharam o enterro e que 'estiyeram presentes ao

-culto 1 e;;gioso na Igr-eja Evangélica Lutherana.

Florianópolis, 20 de Setembro de 1950

Carlos

A verdade sôbre o caso da desti- I�qoirio a Itália

t
· -

d O· t'· E t d I 'd PIB trlOo russo .

ulçao O Ire orlo. s a ua
_

o ��o�o� !O���!: um�c;:��iap!��
Está-se procurando fazer propositalmente, confusão em torno do a compra de 200.000 tone1ãdas da

ato recente do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. trigo. O' govêrno italiano anu�ciol.l
destituindo o Diretório Estadual e nomeando uma Comissão Díre- este fato através de um �omu�lcad().

\
.... . afirmando que a operaçao fOI con-

tor-a para dirlgir o partido en� .Sant.a Cata�lUa. . eluída após longas conversações. Nã',>
Não valem porem, as notícias tendenciosas divulgadas ora pela revelou o comunicado a forma de pa-

imprensa, ora através de placard« visivelmente confusíoaísfas. gamento.
O que vale' é a verdade dos fatos. E a verdade é a seguinte: ----------�---

Dizem os 'Estatutos do P. T. B.:
Art. 13, letra! c:

Compete ao Diretório Nacional FIXAR as .díretívas politicas do
Partido. AUTORIZANDO a realização de acordos. ínter-partidários,
quando conveniente.

Art. 13, letra b :

Serviço Especializado
AMPLO ESTOQUE DE PE�4S 8ENOINIS

Consêrtes em geral
FIGUERAS & HOMS, LTDA•

Distribuidores exclnsivos neste Estado
dos afainados veículos

JEEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradentes, 5
Padre Roma, 53

FLORI4NOPOLIS

RfEMBOLSO POS TAL
PAR� TODO PAIZ
Pr c dct o s 5 )C-fRIJTI

.. /lIXA F-O:TAL 1')(18
(UH/r/et - O,A{;","iJ

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc·

IIJft) BATISTA BONIfASSIS,
PARA DEPUTADO ESTADUAIl.

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

o POlelTO DO DIA
AGUA, VEíCULO DE DOENÇAS
Desde épocas remotas se atribui &I

água usada na alimentação a propa.

gacão de certas doençu. lilstão nestaJ

caso, entre outras, as febres tiflca. •

paratífíca, lIoje está comprovado ex"

.parímentalmente qne a água de COIl·

sumo é um dos fatõres da prop�
eão @SBaS moléstias.
- Evita as febr�s tffica e par&tifl�
ca fervendo ou, pelo menos, ,fUtl'au.
do a água destinada a beber. -

SNES.

Rádio· Gaarujá
Programa pua heje
----o-

�i,'ôo'''horas -' Bom dia para vo�3
As 9,00 horas - Nos bastidores do
mundo d

As 9,05 horas --:- Variedades em gra-
vações

--

As 11,30 horas - Oferecimentos mu-

sicais \

As 13,30 horas - Diario da metro

pole (Laboratório Scott & eno)
As 13,35 horas - Variedades em
gravações

As 14,00 horas - Encerramento -

1° período
As 17,30 horas - �lma portênha
As 18� horas - O instante da preca
As 18,05 horas - Um programa pa-
ra você (A electro-tecníca)

Ao 18,30 horas - Pensamento social
catolíco

As 18,45 horas -' Paginas romantí
cas (Livraria moderna)
As 19,00 horas - Momento esporti
vo Brahma

As 19,30 horas - Noticiario da agen
cia nacional

As 20,00 horas - Calouros ao micro
fone (industria Morítz )

As 21,15 horas - Lendas de todo
mundo (Radio-teatro j."7)

As 21,30 horas - Musicas seleciona-
das

'

As 22,00 horas - encerramento.

ii

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00 \

na Eletrolandía

AColômbia ofereceu
uma fragata

WASHINGTON, 20 (V.A.) o
governo colombiano õrei:êéeu uma

fragata às Nações Unidas para lutar
na Coréia. O barco tem uma tripu'
lação de 130 homens e se encontra
no momento' no porto de Montevidéu
estando pronta para seguir para ()

Extremo Oriente a qualquer momeJl'
to.

Rua i\rcipreste -

\,

Paiva -

,

'".

I .:"
.

,
'
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l" �

-�,', Un'tMm.s: ,,�,
,

, Além do seu preço' accessivel
e doo seu � cuidadoso

'

,.

aCclbamento, '05 uniformes
tFEC� oferecem, com excluo

.ividade, estou vantagens: seu

te�cido é gclrantido e de 'côr
cJbsolutdmente' firme I

.

,.

--. A venda em I'VlUVA JUFFY. AM.lN & .ILHOu

• Sindi�ata .dos EmpregadOS em MAGROS E FRACOS
EstabeleCImentos Bancariosdo -.

VANA D I O L
Estâdo de Santa Catarina .,

E inc;1icado nos casos de fraque-

'.
E .. I T' '/_. L

'

.

za, paUd.f magreza e fastio, porque
U' �

em sua fórmula entram SUbstancias

F'Ilço saber aos que o presente vire ri,'
tais como V �� ...... d

mento que no dia 16 de' 'tub
. ,m ou dele tIverem eonheoí- . .

.a.a.uallV e sódio� I.,iêi-

dicáto as- ê'leJoões p
01!.:0 de. 1950 serão realizadas neste Sín-

t�, Gilcerofo:sfa�s, pep$ina, noz

ficando abert
ara a sua DIretorIa e Membros do Conselho Fiscal.

dé 'Cola, 'etc-, de açap. pronta e eficaz

Pubu;'Ef"�'" d,�-te° pr�zo �e 30 dias,' _que correrá a. partir da 'p'l'imeira
DOS C�08 de fr.aque�·e neuraste�

u" "'wv Im .. '�ermlnará no d' 10 d
'.

. nfas Vp adlol
'

índí d
. , .

I'egis,ro das ehQaá na. Secrétarí Ida. !, outubro prõxímo, para o'.
. __ e ca o para ho,

40 das «I . ..

rra e acôrdo com o, disposto no art
mens, mulJl'éres, crianças sendo fÓf-

d
.

118truções, aprovadas na Portaria Ministerial nO 29' de 29 mula conaecída pelos �andes mé_

:. e marco de f91S0.
' .IUCOS e está lIcenciado �la Sa1lde

.
. o� lI�querimentos para o rl:jg:,istro das chapas,deverão

Publ1�.
.

�e�t�!lOs na Secr�taria-'�m 'h-és vias, as-sinados por todos o:erci!::; . -,.-.
.......,...;.----�-.;....--.:.,;_� :--_�__.:......-!;....

a os, pessoalmente, não sendo lle:mrifid t

.�;::;:9," deyen�� con�r os uqUiS\t�� pa;:ev�;to��o\��to:!ad::
_vves e ser -mstruulos com as prov� e;s:- 'ii'

-

·Consolidação d� Leis dó Trabalho. ..'
IgI as no art. 530 da

r

'.

Florianópolis, iO de seiembrQ de 1950
Ner�u Vlelra de Andrade - Presidente em exereíoío

IMOVEIS

•

* Baca amarga * Digestão difícil * Jnto-

lerância para certos al.·mentos, I
r=ÓÓ,

rev. am mau

funcionamento do Fígado.

I �Vi8�em' com sMuran�a 6 rapidez I
só

.

NOS CONFORTAVEIS l\llCRO-ONIBUS DO

IIPBE8S0 «SUL-BRASILEIRO»

•

- VIII produto do INSTITuTO FARMAC08l0LOG.CO

Rva da EstréIa; 57 - Rio
'

HEPATINÀ
N.·S. DA PENHA

FIo' , .

l'lanopolIs - Itajaí � Joinville - Curitiba

Agêricia.- Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

_. -

V. S. construiu' um _f)l"édio? Não o Ieg�ou no Registro de imóveill'

Os d�culllentos d� �eu imó_yeI estão de a�rdo com as leis em vigor?

S� .e�ste 'alguma ll'reguItcidade, procure hoje me�llJo o Escritório· Imo

bl�Iá�o A.L.Alves, rua Deodoro a5. que está habilitado a regulm�
erdeflosamente.

/

.. ..:
_

- � .... .Iof

•

•

--

I
'UI CIIIcar S

. el' IIII'.SID
. . �_. 1!iOCtíRE

/' Oswa'ld
telefon es 1.536 e 1

P.15 dC1 Nov. n. 22-· 2'0
,",om rao"rjtfacfA naT'JI iôÔ Jit.rno: rl.", sorvete. p<Ín11111tf" r6m eom

pressor "Q9PELA,ND" original, �otor de 3 H. P. e batedeÍl'IlI: com. mOI

t.0!' de t H. B. em vert'éito estado de funcionamento e Q()DserVaoão.
__ '

TRATAR NO ('EMPóRIO ROSA".

A
.

.

'VEN·DE-SE
i SORVETERIA D� 8 FUROS MAlte-!\. AVISO E NORMA REFERENTES ÀS PMXIM.\S EL�ICõES

Damos abaixo, fia integra" a c(rcular mo.Ífd-ada ex:p�dir

pela Curia Metropolitana, em data. M ap.te-onte.m:'
.

.rR.evmo. Sr, Vigári'(), .

No intuito de orientar, como lhe eabe; a. conscUnCia elE

tMica. e dissipar pO-$siIVeis, duvideIS, senão verãâ;fei1'as e. ltfc--"
.

-

.

-. .

mentávei.s explorações, eonumico, em, nome e por ordem.il..

Curia .M-eilr�poli� que os fMis e em geral os Votantes..

(N)derão livremente e sem qualquep__ eonstmnçimento, apoio.l"

,

e sufragar com o seu ;'I?o.to.. a qualquer dos eminentes �i-' ..

dáto$ (J,(} GOVê-MÚ) do Esftlrilo, exmos� dr. VOO DEm. 9ií· . J

IRINEU BORNH4,rJS$N, de acôrdo c às próprÍOf coa-

vi-eç7M's ou penâore» partidários, sendo q embargoS que

se 'i.evanLem contra o. priJ;neiro, sobretudo na. 'reÚIP.-OS&.

da <alçada exclusiva da Curia,
-

di bavgos, digO), são ..

tuítos•. vpóvavelmente tendenciô ertamente wpr.OOede..

teso .

•

FlfJr;anópoU_s, U de se�eittbro de 1950.

(Ass.) P. QUINT_O DA'VI BALDESSAR

e

LYCASTE MACHADO

participam' aos parentas e

.

de suas relaçõe� O contrato d.
mento de sua filha Helena co

-

Milton Cunha
'

VVA, HERONDINA C

partfocipa aos parentes e pess

suas relações o contrato dé ca

to de seu fill}.o Milton com a

ríta Lu-iza Helena Machado_
.

Milton e Luiza Helena.

.

nivos

}1Iorianopolis, 16-9>1950

No 'i-Ateresse da sua' própria saúde,

exiia o remédio consagrado:

RE,G.ULADOR XAV'IER
N: l-IXCESSO' N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGUL.OR XAVIER - 1) remédio de (onflan�a da mulher

' .....

. . . . . . . . . .,..
,/'

MlII&u r.lId.........
....... ftUd_Ia.,

..... d. , ..,.tt.. 4...

'nR_te 'ara ..... IIPDII'O

, ••• cad.uta ••

HUTlJO PaJlDUJ...
. ',

AuxiUar de Curi'a

Atlântida
E CUR·TAS

BUda - O suces�o da técnica -electrônica
- Attrntlda - Supe; construção par� durar mais - A�laDnda - Som natural - AlÚ,l- sen8ibllldade

"

Gr�nde alcance - Otinill seletividade VE�S' A VIiTA E A LONGO PRA1ID

Rádios Electro,a<t - Trarti1Mssores
- Amplifi'cadores

Alintidà Rádio Catarinen'se Limi.cla

.

�Jzias,Di.sI8Psia
8astrites

�apain. cio Dr. Mio
Ante-ácido pod�roso,
dicamento de grande v
Ior no

l tratamento de t

das as' enfermidades
aparelho digestivo.
Contém vitamina B1
Nas farmácias e dro

I rias e �lo Reembol
$ r'

, Caixa Postal, 3383 -R

Telefone n. 145"

, Diretor tecnioo WAtTHa LANGE Jr. Ru.a Trajano, n. 31

......4._ _.; .�. �_

•
__

',.- __•. - ..:.. .. --�- -_._-�

•

I
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tI o ESTADO--Quinta-feira, 21 de Setembro de 1950

Guaramirim e· Jaraguá do Sul recebem, enlusias- x.;��"i�,�P,'?��5:�'�"i'� '!.�="�!!! "
-

t· mente o s NAU Ramos Forte Bustamante, reuniu-se sábado gõsto e dispertando o interêsse por;

ICa r e re
'

último, às 15 h_?l'as" em sua �éàe s,o'I'
tão U�il e proveitosa produção, ficoU!

r • cíal, à rua J.oao· Pínto, a díret-n-ía resolvido nomear uma comissao, que>

Saudando o sr, Vice Presidente O eOMIC10 que trouxeram Os representantes da Sociedade Catarinense de Avicul- ficou constituida pelos snrs, dr, Lan-

Nerêu . Ramos, falou um aluno do No Salão Buhr realizou-se, às do P. T. B. e do P.S,P., do munici- tura, tendo comparecido ys snrs. dr, 1'0 Forte Bustamante, Padr� Bertl)�

Colegío São Luiz, sendo ofereci. 17,30 horas, grandioso comicío, pio, cujo 'apoio lhe fôr� feito. De- João Demaria Cavallazzi, ��dre Ber- do Braun e dr, João Demar ia Caval-
.

toldo Braun, Anory Natividade da lazzi, para avistar-se com o sr. gover-
falando, em primeiro lugar, o dr. pos de prestar contas dos seus a-

Corda, Roberto Schmidt, Ivo Maes nador Aderbal Ramos da Silva, 'E'

Archimedes Dantas, concitando tos como Senador e Vice nro�i_ e Ordwy Conti. citando-lhe o auxilio do governo, s-em

o eleitorado a sufragar a 3 de ou- dente
:

da República, atos que fô- Lida e aprovada a ata da sessão o que será difícil satisfazer a vontade

tubro os nomes dos candidatos do ram todos para a maior grandeza anterior, passou-se ao expediente, qU3 de numerosos fazendeiros e lavrado

partido. Seguiu-se na tribuna o de Santa Catarina, s. excia. pas- constou de máteria rotineira, entran- res empenhados em, de viso, aprecia.-
do se a seguir na Ordem do Díae sen- rem, para a devida e,s.côlha, os espe-

sr. Armando Simone' Pereira, cujo sou.a falar do candidato ao Gover- -, "
�

, -

, do apresentadas vál'las sugestões re- cimens de suas preferências.
improviso, de conceitos de. são no, declarando que ele havera de lacionadas com a XIX Exposição Avi. A mesma comissão solicitará, aia-

patriotismo, calaram fundo no es- conãínuar a g;ran!d4.OIsa 'Obl'a que cola, anunciada pára o dia 22 do mês da, o apôío de outras autoridad�

pirita dos .presentes. Depois de os govêrnos pessedistas já vem corrente, mas ,forçada a ser adiada, instituições e particulares, que, da

desfazer intrigas dos adversarícs concretizando em nossa terra, 0- 110r motivos impremtos, para 31 do qualquer mOilo, possam contribuir

demonstrando a manobra que ês- bra essa de .assistencía escolar. 11róx.imo. �êS de outubro, aniversário para a efetivação da iniciativa.

d n t tu ã Para tomar conhecimento 'das de-
tes estão levando 'a efeito, manobra hospitalar, feita mara O" simples

aIS 1 IÇ, O.

..",.. Reconhecidas, embora, as dificul- marches da comissão, voltará a. di"-
esta que visa incompatibilizar os e para qs desajustados da fortuna. dades de tornar efetiva a iniciativa, retõría a reunir-se, qu,nta feira,.

cat<-�s com .0 candidato a Go- Referiu-se aos problemas do trans- mas dada a importância de que SI' dia 21 do corrente, às 15 horas, no

vernador, mas que as mais altas porte, da lavoura e da pecuaria. reveste, pela sugestiva atração que mesmo local.

autoridades eclesíasticas do Esta, Alertou o eleitorado contra aos

do, já declararam que Os "eatolicos exlped'entes dos adversaríos, que

pódem votar, em sã conscíencía, tudo fazem para subir, a qualquer
no, sr. Udo Deeke." preço, mas que não têm dado

Com a palavra. o ST. Udo Deeke. Santa 'Catarina provas do seu a;
se deteve na esplanação da sua pla. mor ao povo, !porque criticam pa

'tarorma de "Govêrno, '. salientando" ra desunir e não para construir.
Os problemas que lhe merecerão Finalmente, destacou a ação pa

atenção espee ia I, problemas estes triotíca que o professorado vem

que dizem respeito ao maior de- desenvolvendo em Santa Catacína

senvelvímento economíco de Jara- e em Jaraguá do Sul, rendendo

guá do Sul. Sua palavra. simples' e lhes a sua homenagem de eatari

convincente, mereceu entusiastícas nense integrado nos problemas e

palmas dos que a ouviam. Terrni- ducacíonaís do povo, feito o que

nando, declarou o ilustr,e, candidato concitou ,ao eleitorado Ia; sufragar
que tudo fará 'para corresponder os nom.,!! dos candidatos pesedistas
a honra. do voto dos homens dês·: por se.r do interese dos· catari,

te Municipio. nenses.

Depois do jantar íntimo que lhe
A PALAVRA DE NEREU RAMOS foi oferecido, o sr. Nerêu Ramos

·rtegI'�s:sO'U à Clipital, lpernoitando
em Blumenau, aquí chegando na

manhã d·e ontem, enqua.nto os srs.

Udo Deeke e Armando S. Pereira,
prosseguiram viagem para Joiu
vile.

nha e Menino Jesus avisa aos seus

aS'sociados e a todos os fiéis que,

de acôrdo com 'a praxé estabeleci

da, haverá este ano, d·e 22 do cor

·rente á 30, na Capela da Irmanda

de do Divino Espirito Santo, no,

venas em ronra de .santa. Tel\!)

'zit�ha do Menino Jesus, comecau:
do às 19 horas.

No dia. 1 de outubro, IlJa 'mesma

Capela, ás 8 horas, haverá �1issa
Solene com assistência de S. Excia

Revma. o Sr. 'Arcebispo Metropoli
tano, que fará o sermão ao Evan·

gelho. Terminada a. função' reli·
giosa, realizar ·se-á por S. Excia.
Revma. a Benção das Rosas em

hbríra de S, T€rezinha.
Às 17 horas terá lugar a Pl'ocis-

,
'

Em medi� oito .pC?ços secos são perfurados para cada poço produtivo são que sairá da Capela do Asilo,
AnalIsando o aspecto eCQnOml'20 Para que o petróleo do Brasil se· não tira proveito de seu petróleo obedecendo, neste ano o seguinte

.

âos benefícios que a exploração do ja extraído de modo a tornar-se que; 'inexplorado, não iheneficia itinerário:
petróleo traria ao Brasil e as des· útil ao povo hl'asileiro, calcula-se ninguém. Praça Getulio Vargas', RlW Almi.
d)esas que tal operação ex�ge, "Re· ser_, neoessária a inversão pelo me. No entanto, {) que se observa em rant.e Alvim, R. Blumf:lnau, AvenL
;vista Essa", publicação

.

institu !los de cêrca de dois bilhões de tôdas as outras partes do mundo, da Mauro Ramos, R. Emilio Blupn
cional. da Standard OH Compan, cruzeiros ·em pesquisas. mostra que a livre iniciativa e a e Capela de Asilo.
of Brazil, inclui em seu último Por outro lado, - diz o artigo utilização de catpHais ,e esfiorços Ficam, assim, convidados todos
número um artigo intitulado '�Pe- - no Brasil o consumo do peLró- por parte de muitas organizações os fiéis piara assistirem a essas ho-
iróleo n,o Brasil"!

.

Ira e de· ·SOtlS' l'nu'mer'os der'l'v',ldos 'd d· I
"

d -1 '
lU epen. entes, conllPetindo no fi- monagens em ouvor a mI agrosa

Tal artigo fala inic.ialment,e nas dobra de seis em seis anos. Ten. nanciamento os trabalhos, cons- Santinha.
'Vant.agens que adwriam '

para o I do de import.ar as quota.s que con- tituem o, sis'tema de operação qu,e São Juizes ,e Morrdomos (las fes-
país se, dentro de um elo 1 ,

uua pro- sOme, C0,m gl'3nd·e d·esiquilíbrio melhores resultados tem tido na tividades: Juizes: Coronel SilYi-
Vício e de leis e.stimuladoras, piara as finanças nacionais, o país indústria petrolífera. no Oarneiro da Cunha, Sr André
muitas companhias nacionais, com Wendhauscn Junior.
a participação do capital estran- �.. Juizas: Sra. BeaLriz de Souza Bri-
geiro, viessem a se dedicar á R'"'', ,

'

,

g
" "I'" to e Sra. Clotilde Perrone Macha·

!�l���s��ilização do petró�eo bra-.I e ressaram ·05 ,u��vetsl atlos do.
Mordomos: Srs. Antonio Moura,

.•O�upa"se em
,

seguida, da eX__is-1 .

./ cafarinen�es Arnaldo Dutra, AgenoI' Alves,

:'tenc�a" no BraSIl: .de fon�açoes . I
Tent. Arí Cape1'f], Aldo Cardoso,

geologlCas tavoraveIs ao ,�c_umulo De sua partiCipação nos X Jogo.� tarem, !?rande rele;vo na I?,arte socia� Edoo-ar Lopes da Silva, Francisco
·de petróleo e mostra as dlflCulda- UniversitárIos Brasileiros realizados 9 polItICa, com as atençoes de qu� P

,

d SOl N t It M
no RecI'fe de 2 a 9 d t·., I ' ·ereIra alva j e· o, amar an-

des que cercam "a,s operações da
-

. o corren e mes, LOlam a vo (LOs_, pernambucanos e dê

'indústria pe�roÜfer A
...

_

regressaram os acadêmicos da Cara' Dl _.as defegaçoes e �19ançando briO
----------.---------------.------

, , ,a. expel'len vana "Governador Aderbal Ramos da lhante vitória con1 a eleição do seu
era de mUltas pals·es tem compro- Silva" da Federação AtIetica Cata' Chefe o acadêmico e nosso coleg'a de:
"ado que em campos ainda nilo ex- ril1e,n�e de Es�udante.: (FA_CE), imprensa' Helio Milton Pereira pa,
pIorados são necessários oitos po-

. VIaJando vIa-marítIma do Recife, I'a 30 Vice-Presidente da Confedera'

tos verfurados para cada poço pro.
!tr) �io, pelo nav�o "Campos �alles" ção Brasileira de Desportos Unh"er.

<luti\ro e tI>eAs pe f d "

e Vla-aerea do RlO a esta CapItal, os sitários (CBDU), bem como a su:.
, . r ura Os l1a1a um II ove' 'tá" I' f' b' , .

�JrocJ tti,.
' , '-

III I SI 110S ocals per Izeram oa honrosa escôlha '"!5ãi'-a sel' ô orador
..

,

Ll \ o nos ca,mpos Ja ,Junlia- viagem, retornando satisfeito� pela Dficial de tôdas--âs delegações na
dos. Acresce a cIrcunstâncIa dp oportunidade que tiveram de tomar lenidade de encerramento ão Con
{'stHr aumentando '(\ profundidade rIal'te na maior competição despo1'ti- gresso e dos Jogos Umversítários' de
necessária á extração do pelróleo, va realizada no continente e conhe- 1950,

.

llavendg casos de poço.s que alcan, �e� outrossim grande parte do nosso Em próximos dias âaremos publi
"am a prof' ,'ldI'dad, d '500 I ['aIS e sua gente, pelo contato que fi· cidade pennenorizad·à do

_

bl'ilhante
" e e {. me- reranl COill l

'

, 't" , t
' •.

.

:t
- .

1ll1Vel SI anos c.e ou 1'05 desempenho dos universitár"los d

l'�S, ou maIS, ,custando 20 mel-I estados, I "Caravana Governador Aderbal T
1]lOeg de cruz:ll'OS cada um, '1'0- ( 8e ,?em �

que não pudessem lograr mos da Silva" na magna festa dó.
mando ))01' base êstos dcldos,

porte-,
bóa S!LUaçaO na parte desportiva, em I despQ!tos universitários brasile!'

Ise faze r um conceito dos gas tos
I'azão de difi,culd�des, circunstanciais 1

ros.

vultosos que a indústria do pot'
os nOiSSOS ulllversItál'los noutro terre .----- _

leo requer.
1'0-

no, e�mbora a modestia de sua De: JOÃO BATISTA BONNASSIS
Ilegaçao uma das menores, conquis' PARA DEPUTADO ESTADUAL

das várias corbeíles que, a}1Ó8',
por determinação do homenagea
o, fôram depositadas 110 altar de
N. S. Aparecida, na Igreja local.
Em seguida, os vísítantes ruma,

ram ao edifício da Prefeitura Mu
nicipal onde, autoridades, recebe
rarn o ar. Vke Presidente Nerêu
Ramos. Saudou-o, em primeiro
lugar, à 'entrada, o dr. Archímedes
Dantas, em nome. do povo, seguín
do-se, com a palavra, o sr, Leopol
do Grubha, em nome do P.T.B. lo
cal e, após, o dr. Priamo do Ama.'
raI e Silva presidente do direto
rio do P.S.P. de Jaraguá do Sul,
que, depois de dizer da pesonalí
dade de Nerêu Ramos, declarou
que" o diretório do P.S.P. de Ja
raguá do Sul. autônomo no Muni

clp.io, .recomendava a lc1aJndidatu
l'á de Nerêu Ramos ao Senado Fe
deraI.". Essa declaração 'arrancou

palmas da assistência.
Agradecendo, o sr, Nerêu Ra-

mos proferiu belíssima oração cí
víca. dizendo dos serviços .que vi
nha prestando a Banta Catarina
no exercício do posto de Vice·
Presidente da RepÚblica, exa}tan.
do a juventude de Jaraguá, presen
te àquela homenagem que lhe to
cava fundo a alma de catarinense.
A'pós reSsaltar que Santa Catarina
crescia no conceito da Nação,
mercê do valor dos s'eus filhos,
s. excia. se confessou cerLo- de que
Jaraguá do Sul será um dos mais
ricos municipios do Estado.

•

Em seguida, 8. excia. assistiu ao

rlesfile dos escolares, aplaudindo-

Sob vibrantlís palmas, a,ssomou
a tribuna o SI'. Nerêu Ramos para
proferir mais um dos seus subs
tanciosos e autorizados discursos.
Inictao,do, l\g'radeceu a. saudação

Paz em s.parado .'com
.

a Alemanha
FRANKFf!RT,2? v. A. - Os E�. m�nha ,e for�leceI' a posição indu!- tencias de ocupáção, Isso. ficou de.

Estados Umdos Juntaram'se á Gra' trIal � defensIva deste pais,'· mas masiadamente claro no comunicado
Bretanha e á França ontem, numa !lllUnCIaram que não haverá forma- oficial tornad-o ....'bl·co· o t d _

advert
-

á R
-. - _.

'�'d '" -

d
' , f.OU 1 n em, e

en�la ussIa no
N

sen.I o u!;1 çao e UI!) exer.cito nacional alemão pOis da conferencia dos ministros das
que se hvre de pôr as maos sôbre a nas zonas das potencias Ocidentais, Relações Exteriores das três poten-

I O documento anuncia tambem- que
Alemanha Oci?ental. As três nações qualquer ataque a Berlim ,ou a Ale'

to�aram prOVIdencias a fim de li' manha. , Ocidéntal' será conciderado
9uIdar o estado de guerra com Q Ale- como dirigido contra as, proprias po-

elas, srs.Dean Aehéson, Roert Schu
mann e Ernest- Bevin, em Nova
York_

Vultosos OS ,capilais que a induslria pefrulífera requer

•

IArças norte
IIr8DI

WASHINGTON. 20 (USIS) -

0J
o Presidente expressou que .se es

Presídsnte Tl'uíüan acaba de apre> pel'a que' os "esforços dos- Estados .(1-
- nídos neste sentido seríam iguala:-

var "substanciais aumentos" das. dos por ações semelhantes de parta.
forças norte-americanas estacionadas das nações do Pacto do AtlanticQ.

na Europa Ocidental. "
Norte.

Serio aUlBentadas
amerleanas

as
na

Capela da Asilo. de Orfãs
Festividades de Sanla Teresioha

do Menino Jesus
lovenls missa ., procissão

A Associação
_

de. BanLa Terezi- guilhot, João Fl'iancisco Rosa, JOS$
Simeão de Souza, Mareio Wen..

dhausen, Cap. MauriciD Spalding..
Manoel Bernardo Alv-es, Rogerio J'"

Purificação e Wilson A!Jraão.
Mordomas: Sms. Amélia Richard

da Costa,· Ca.rmen Wendhauseti

Brito, Carolina Ferreira Lima, Cé.

lia Silva, Eugenia Catulino da Sil
va, Gertrudes Müller, HermeziIi�.

Gual\berto, :ril'aci lPe:r:E\i!ra, ;Ma"iíIJ.·
'José Freitas, Miaria Francisca d61

$ouza, Maria Rosa, Maria de Lou

des C. Bastos', Maria Inês LOfles,
da Sihrya, Marina Brito da Silva..

Nàir Silveira, de Souza, Nilz'a Szp{)�
ganicz, Olimpia Ferreira de Melar

Raquel Ramos da SilVia, Su-eli Da,..
miuni e Sueli Vieira.

JOAO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL.

Lendas de Toda
o Mundo

,Escute hoje - e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas �

sugestivo programa LENDAS

DE TODO O MUNDO, com a: '

participação do .novo elencQ:

rádio-teatral da Rádio Guam

já.
'-

Uma oferta da LOJA RE..1\T_
NER - A Casa dos artigos de

qualidade!

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

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

PA�$,sCOS"'�/-ffi. DUn4NTE TODO OlA

/ t '" nos VAlleJOS

�,='"
.1
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Q ESTADO-Quinta-f�ira, 21 de Setembro de 1950 7 -,

Comerciante - Industrial vota em
C tlll) O • -O T �

Para deputado estaduãl e estarás entregando a um homem experiente e sensato,
, a Idefesa dos teus interesses na Assembléia Legislativa.

--�---------------------

Lira Tenis Clube I /.

PROGRAMA PARA O M-:êS DE SETEMBRO
Dia 2'3 - SÁBADO - GRANDE FESTA DA PRIMA-

VERA "SOIRÉE PARA VOCÊ" APRESENTAÇÃO DE

GRANDE SHOW "___, SALÃO FINAMENTE OR

NAMENTADO - CONCURSO PARA A RAINHA

DA PRIMAVERA DO CLUBE - COM PREMIOS

ÀS VENCEDORAS - RESERVA DE MESAS

CR$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ.

Dia. 30·,.;_ SOIRÉE
v

NOTA: Para tôdas as festas programadas não haverá

convites. especiais, A Portaria terá instruções para não

deixar entrar pessoas não pertencentes ao quadro social

do sexo feminino ou masculino.

E I
Si!

I

DIESELGM

----,-------_.------,�--........-

LUIZ DA SILVEIRA é ANANIAS SILVA, por intermédio
deste jornal, convidam todos :os seus amigos para assistirem,
no proximo sábado, 'dia 2?, na cidade de BLU,MENAU, aó- seu
casamento. ,

"
Outrossim, .àpresentam as mais sinoeras • 'desculpas por

-nãb terem feito convites' índíviduaís. A, r'aaão 'foi ,0 falecimen-"
to do pai da noiva. há pouco� dias ocorrido; e que veio natu-
ràlmente ,iransforÍn'ú os planos já <feitos,

.

r

Para Véreador do. PSD
'.

Jo'
-;

's',e'r, "

!
� �. E'lia,s

;.�.".. -. -� � �� ., "'_ •

I _" � ',-' -
'

.. -. >- - • " • - __ .... •

Um homem, que dedica sua' vida. à índustría,
-

à agricultura, á pecuária e ao comércio.
_-; -.

',_
.Ós >

".

Amigo d.fI· Sociedade· e do
Esporje CafariD�nse -,

-

,

Um candidato que merece ser eleito

DIR�lol
Amélia M Pigozzl

(orrespon�encll
(omerelal

METODOI
Moderno_e Eficiente '

.'

energia suplementar para:
"

pequenas, cidades
�

�l
II _

(onfere
Dlploml

Ru. General BUtencourl. 48
(Esquina Alber�ue Noturno)

"

.:

,- .:.. --" .._ .. _�.< _'

* Facilidade de Instalação
"* Rapidez de ,!,ontagem

* ',Baixo custe por KW instalado

* Peças e assistência técnica

"-
,

'roduto d.

João Batista Bonnassis -

,'��'
."" '>"�:.,

.....

G'eneral Motors ' �?E�� ',d-o Brasil S,.A.
·Motores Diesel para Uso Marítimo • Força Industrial • Conjuntos Geradore"

,

CONCESSIONARiaS- AUTORIZADOS

lia Paul. Me.!!lo S.A•• Sociedade Técnica de Materiais LIda. _ Rio de.Janerro Mesbla s. A•• Cia. Brasileir• .,.

Mat.rlais _ Porto Alegre Cio, Mec6nica Comercial _ Florianópolis'Carias Hoepcke S. A. - Reclf. Cio. arasile�a
de Maquinaria' - 'ortaleza Cio. Importadora de MÓquina. e Accessóriao • Irmaoo Pinto _ Parnalba Cello Nun..

ae16m Martin. Representações e Comércio S. A. _ Santos Casa Hélice _ Curitiba Sociedade An8nlma Iacarloa

lI'Jtôria Me.bla S. A. _ aelo Horizonte MesblQ., S. A. _ Corumb6 puccini & Cio. _ Cat.Diluwa Migue' ell••

Londrina Distribuidora Londrin�n.e de Automoveio LIdo. .._

J ficará grato a' todos aqueles

que se dignarem votar em seu nome,

nas eleições de 3 de Outubro,

para deputado estadual.

I".· e
I "'lhol.. Idbllaàa} A Cala

,

...1.lla antas. d•

Fabrlaante • dl.tl'lbuldor••(da••'amadal GOD�
f.agõ•• �DISTINT-A· • RIVET��Pol.u, um IIra�
d. .odlm.nto d. tia••miral. .llaaelol.' bl'llIl
boal • balato.; algoda••• "fmo.IDI • aylam.�ol
paI••lfalat.... qUIE I•.,.b. dll'ltam.at.' .:lu. -:

9,!\ CAPITIU,· .hama. '·.teaao dOI Snr.: Com.,ol••tll do lntlllol no .Iatléio d.:lh. fa.'I'Itn",'lm.
•fetuoll'em IUGI o�mpl'all MATRIZ em FlorlaD6polllt"a 'jFILIAIS Im Blam.nau:. LaJ'.:

I
I

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

,
"
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«Para Governador, recomendo o nome

do
.

operoso· Engenheiro.· Udo Deeke»,
disse o sr. Gelúliô- Vargas no comício

de ante-Miem,
.

sob indiscrilível ovação popular.
Hecomendc, Getúlio Vargas,
capital, a candidatura de Udo Deek&
Consagradoras manifestaooes recebeu o ilustre ca'ndidato m
�resideDcia da República. - Todos queriam ver e ouvir de"

.

'perto o eminente brasileiro.
o senador Getúlio Vargas che- Ramos da Silva, Governador de Es- dente da Republica, dr. Aderhal Ra.

gou a esta cidade, acompanhado tado. mos da, Silva, Governador do Est'a
de sua comitiva, ante-ontem, àj! Após receber as boas vindas, no' do, deputado Batista Luzardo.,
16,30 horas, sendo recebido sob vi- aeroporto da Base, o ilustre candi Francisco Brochado da Rocha, Bri
brantes aclamações populares, A- dato à Presidencía da República gadeíro Epaminondas Santos. Se...

presentaram-lhe cumprimentos os' dir-igiu-se para a cidade, em carro cretários d'Estado e outras autorí
srs. dr. Nerêu Ramos, .Vjc,e Presi-l aberto, acompanhado dos srs.drs. dades.

I ,_/

Palavras de Getulio 'Vargas
E surge, nesta altura, uma questão fundamental para que o carvão

eatarínense p�QSsa expandir-se, a dos t�anspórtes marftimos, QuaSEI
sempre, quando nos preocupamos com essa matéria, li. nossas vistas se

voltam, pdncijpalmente, para o cãplíltul'eJ do 1t.�aterial flutuante, Mas

traDB>portEj marftimo não significa apenas navios; significa, com a mes-,

ma import.ância, portos e aparelhamento portuário.
Assim pensando, sempre me, preocupei com as condições de dois

dos vossos portos - o de São Francisco do Sul, cuja construção foi
ato de. minha admini'stração; e o de Laguna, cujo aperfeiçoamento pro.

movi sem me referir ao de Itajaí, pela assistência que os respectivos
concessionários encontraram no govêrno da República, ao. tempo de

minha gestão presidencial. I
'

São Francisco do Sul é o escoadouro do norte catarinénse e de

parte do sul paranaense, assim como Laguna desempenha idêntico pa

pel, não só como entreposto dêsse bem provido celeiro que é o sul ca·

tarinense, abrangendo as terr,_as ubérrinas do 'extenso' vale do Tubarão,
senão também c01!10 escoadouro de parte da região meridional do Rio
Grande. do Sul,

Existem, porém, lacunas que procuraremos ainda corrigir e elí,
minar. Uma delas, se. refere à pesca. A primeira fase da solução do

problema deverá se,r a construção de barcos adequados. E para isso,
como para a navegação de cabotagem, precisareis. dispor de um estalei
ro em condições de construir embarcações apropriadas às diversas
necessidades da navegação costeira.

Santa Catarina, o vosso glorioso Estado, é um exemplo de equíli
brio. Terras ocupadas e, cultivadas, místura propulsiva de sangue ger;
mâníco e dos ve-Ihos elementos latinos, agricultura adiantada, nos va- i
les férteis, boa criação nas zonas pastoris, comércio e pequena Indus
tr ía desenvolvidos e sólidos, mineração hulha - admínístratívamente,
também, ,os últimos vinte anos têm sido de admirável e constante cor.

reção de êrros antigos, Progresso acentuado da instrução, rede ampla
de. postos de saúde, melhoria das estradas e portos, tudo isso vem seno'
da realizado com perslstêneia e firme orientação governamental.

Amparado o mate, a madeira, o 'carvão e a pesca apenas dua� coi
sas será preciso desenvolver mais: a energia e'létrica�por um lado, e. o

crédito bancário, por outro. Sei que 'estas duas faltas muito eontrí;
buem para algumas das vossas dificuldades presentes. Mas, com o fa
vor de Deus e o vosso concurso, espero que" se chegar de novo à Pre
sidência da Repúbhca, hei de concorrer, por todos os meios para com.

pletar e melhorar o quadro da expansão econômica catarínense, Houve, !há dias passados, na En- : gou. avisando os fiéis de que pode-,

AMIGOS E TRABALHADORES DE SANTA- CATARINA
. seada de Brito, um comício de rão livremente e: sem qiuüquerr

Constrangido a entrar na luta pallítica da sucessão presidencial Novo ministro para propaganda da oandídatura Bor- constrançimento, apoiar ',e votar'
• A

d T
nhausen, ou, melhor, de ataques ao no Dr. Udo Deeke.

por exígêneía o povo, para defender altos interesses do paãs que estãooS'sendo 'sacrificados apresento-me hoje como candidato, perante o p�vo •• D. candidato Udo Deeke, O ilustre Após o comicio citado" veio 'a,'

catarinense, na sua bela capital. Desejaria ter como' meu eotaborador RIO,· 20 (V.A.) - O Tribunal Su- sr. Rupp Junior não esteve ausen- noíte.. E estava marcado para ha-

no Senado o preclaro brasileiro e meu particular amigo Dr. Nerêu Ra- perio� .Elei�ora� conv?cou �

o a�voga· ver, no templo local, uma novena.,

E
�... .-' . -

do Plnuo Pínheíro Gmmaraes, súplen te desse meetíng. no qual muito Acontece porém que os dí ri->
mos. le quI\' na alta funçao .de Vlce.PresIdente da RepúblIca fOI tão t d

..

t Sá F-Ih b
"

,
• • A'" I

e o mIms 1'0 I o, que aca a explanaram o candidato pessedista gentes udenistas desviaram pro·hoshhsado ,pelo atual Governo, apesar dos servIços que lhes prestou, de deixar aquela alta côrte, a fim ' .,

I" T !Josl'tamenl',e, os' seus ouvI'ntes ';'�,
b lllvocando prinClplOs re IglOSOS. o· Ou
em merece. essa reparação. Para G;overnador, recomendo o nome do de substituHo até óiI'e. 'seja feita a

operoso engenheiro UDO DEEKE e para d'eputados federais e estaduais escolha do jurista que deverá preell"
dos os oradores' fingiram desco- comicio, evitando que DS mesm:.o,S:-

os candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro. Quanto a mim, não cher a vaga. nh�cer ,a resp�ihítel orientação assistisse:m o ato r,eligioso!
• que a Uuria MetropoJitiana divul Peso e medida, como se vê!

sou candidato e;xclusivame.nt� partidário mas, como repetidas ve'Z'es

venho declarando, candidato do povo. A vitória portanto, desta causa,

será menos mi'nha do que do próprio povo. Daí' a inabalável confiança
que deposito no êxito d'esta campanha de reerguim�nto nacional.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

flORIAM O P'OLlS - 21
'

de Setewbro de 1950

dente da República e dr. Aderbal

A exploraeão da
Loteria federal'
RIO, 20 (V.A.) - O presidente da

Republica aprovõíi o parecer do sr.

Plínio Travassos, proc�<j.·ador geral
da Republica, sobre o caso da Lote
ria Federal, dando ganho de causa

ao concoi'1'êilt.e Antonio Gonzaga
con,tra a habilitapão de Oscar Ribei
ro Silva Jordão, que havia sido elas'
sificado em primeiro lugar na con

corrência para exploração daquele
negocio, O parecer agora aprovada
pelo presidente da Republica acha
va que faltava a prova de ídoneídade
financeira, uma vez que até quanto
aos titulos coucionados pelo mesmo

não está devidamente provado que
sejam de sua propríedade.

OSNY 8AM4 & CIA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A

Florianópolis
Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

.«SECURIT»

MOACIR BENVENUTTI E OLGA CARDOSO BENVENUTI partiú
pam, com prazer. o nascimento de 'sua filhinha MARISA ocorrido a

18 do corrente, na Maternidade Carlos Correa.

O complement(i) alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Suc�frufi

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

\

NUNCR EXISTIU IGURl

Não se cogifa do raciona
mento �a-gasoliDa

RIO, 20 (V.A.) - O Conselho Na'

I
determinar, a

pa�ir
de 6 de Outu+

cional do Petróleo desmentiu catego- bro, o racionamen da gasolina, t
ricamente a noticia de que o Conse- do em vista- a po sibilidade de vir aJ;..

lhe vinha realizando estudos afim de agravar-se o conflito na Coréia.

Aderbal Ramos da Silva e Eranoís
co Bro'chado da Rocha. Uma mul
tidão calculada e trinta miÍ pes
soas' recebeu de maneira excepcio
nal nesta capital o eminente ho
mem público que se hospedou no

Palácio do Govêrno.
Na Praça Pereira e Oliveira, à

noite, realizou-se grande comício
com uma assistência, superior a

vinte mil pessoas, Falou, rápida
mente, o sr. Carlos Gomes de Oli
veira, seguindo-se-lhe com a pala
vra o' senador Getúlio Vargas. O
discurse de S. Excia. publicamos
em outro local desta edição.
Após o comício, o sr; . Getúlio

Vargas e sua comitiva foram ho

menageados com um jantar no Pa
lácio, notando se 'a presença dos
srs. dr. 'Nerêu Ramos, Vice Presí-

"

'\.

,

nesta

Pela manhã de ontem K Exia.
prosseguiu viagem, tendo recebi
do no aeroporto as despedidas de i·,
numeras pessoas de destaque soei
a], político e administratívo, inclu
sive dos srs. Vice Presidente Ne
rêu Ramos ,e' Governador Aderhaf'
Ramos a Silva.

A COMITIVA
A comitiva do sr. Getulio Vargas-

era constituda dos srs. de. Ba-'
tista Luzardo, dr. Jesuino de AI.

buquerque. médico do chefe t.1'a-·

balhísta, jornalista Samuel W'ai->
ner, Walmor Wendhausen e Gaia'
Gomes, secretár-ios particulares
Ríberto Alves' e Afonso Cesar, ci-

negrafísta e fotografo Odilon La
cerda, .alem de reporteres e taquf
grafos.

Na Enseada "de Brito
Pêsos e medidas

o
O pelotão especializado da váia, subiu para o local do co·

mício, de cartaz na mão, apito no bols'o e gTito na bnja: Ge
tú-lio, Ge - tú - lio, Ge - tu - lio.

O mesmo pelotão, quando descep d,e volta, vinha sem car

taz e gritav<J: Bri - ga - dei - 1'0, Brí ,-- ga - dei -- 1'0,

Bl'i -- ga - dei - rol
Vendo-o de volta, o sr. Getúlio Vargas soltou uma d'uquc.

Ias gostosas gargalhadas e comentou - Eles queriam enga
nar o Baixinho!!!

l
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