
Jaraguá do Sul, 26 (Do nosso en

viado especial) - A. caravana pes
eedísta, chefiada pelo sr. Udo
Deeke, candidato vitorioso ao Go

verno do Estado, integrada pelos

\

do Sul.
do

Campanh-a- de
alfabetização

r.«O POVO de Jaraguá do Sul lerá do meu lovêrno lôda a QSlitificia,
necessaria, e tsle município, tão promissor, será padrão;'l,entre. Dl {-
demais do' Estado», . proclamou Udo Deeke à gente de Jaraguá
Aclamado em Barra do Rio do Cerro, Izabel, Cerupá; Nerêu Ramos e Jaraguá
Sul o vitorioso candidato ao govêrno de Santa Catárlaa. Entusíastices vivas

nomes dos srs, Nerêu Ramos, Udo Deeke e Armando Simone Pereira.
Pereira e Udo Deeke, cujos discur- EM COltUPA da p�avrá os srs, dr. Archimedes tvado IArifi'tidus Largura, drs. Ar

sos entusi-asmaram o povo que Vi-) As 1.6 horas, a curava.na visitou Da�tas, qll. A. Batalha, presidente mando ?lmone Pereira e Uela

vava os seus nomes, bem como o do Corupá. realizando mais um do P. T. 13., sr. Waldcmar Grub- Deeke,

sr. Neréu Ramos. I concorr-ido cornícío em que usaram ba. sr, Edgard Piazzei-a, sr. depu- EM NERÊU RAMOS
-

.-.". ."._ _ _ _ _._._ _ _ _ _._._ _ _._ _._-."._._ _ _ _._._._ ,. ..__.._ _ ."._ ..,......."..
,- .

o JüI8 ANTIGO DURIU DE SANTA CATÁRINA
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srs, Armando Simone Per.eira, can
.didato 'a. deputado federal e dos
srs, Henrique Ramos, Edgarrí Piaz
zera, \Valdemar Grubha. dr. Archí
medes: Dantas, Pro-f. António Airo
sa e Dep. Aristides Largura, visitou
durante o dia de hoje, vários distri
tos deste Município, realizando con
corr-idos comícios de lpl'opaganda
dos candídates- do Partido Majo
}·itário.
ljiM BARRA_ DO RIO DO CEHRO

Precisamente ás 10 horas a ca

ravana foi recchiria 'neste tffstrilo,
sob vivas aclamações do povo que,
ovaciorrando os candidatos do glo
rioso parfido. manifestava seus fir

mes propósitos de levar de venci

da a causa do povo, comandada em

S/anLa Catarina �elo sr. Nerêu Ra

mos.

Após os cumprimentos, teve lugar
coucorrído comício. falando, nessa

.- oportunidade, os srs. Henrique de

Arruda Ramos, Edgard Piazzera.

Waldemgr Grubba, e, ainda, o sr.

Armando Simone Perei ria. candida

to a deputado federal cujo verbo
arrancou aplausos da compacta
massa popul!aa' que �rticiJi(lva da

concorrida reunião cívica. Finali-_

zando, usou da palavra o candida

to vitorioso ao Govêrno do Esla·

do, sr. Udo Deeke, euja simplicida
de impressionou r31 .quant.os o ou'

viam; S. excia., disse do seu pro
grama de govêrno, ressaltando os

"ários prOblemas que terão provi
dência 60 Poder Publico para so

lução imediáta, dentro
_
das

possi-I:bilidades do Estado. . "-

EM IZABEL I
Após, a cm�a,vana visitou adis'

trito d,e Isabel, ali ,chegando á,s 14

11oms, efetuando logo; concorrido
ilomicio. Fala.ram, pela ordem, os

BI·S. dr. Archimede,s :Qantas, Prof.

António
- Airosa, sr. Waldemar

(}ru:bba, sr. Ed�ard Pia.z�era e, fi

nalmente, os 51'S. Armando Simone

'-O XXXV'· I

Chegando no distrito de Neréu
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Jerêu Ramos e Udo Deeke
-jónIos para a cODsagraeão das urnas

Cumpre insistir 110 caráter- popular da candidatura do
engeuheíro Udo Deeke ao cargo de Governador do Estado.
Ao indicá-lo ao�ufrágio dos Catarínenses, não teve o P. S. D.,
como não teve o P. 'f. B. outra ccnsideração que não a de ir
ao encontro das aspirações do povo barriga-verde, cujo bem
estar depende da. continuação de um prog-ramla, de realiza
cões que, iniciado em 1935 pelo govêrno do preclaro sr, Ne
r'àll Ramos, equivale já a um património administrativo de
que não póde desfazer-se a nossa esclarecida genLe.--:NIa ver

dade, o sr. Udo Docke, candidato do p.s.n. e do P.T.R, reu

nindo as Iórças mais ponder-áveis e decisivas do eleitorado
catarfnense, acaba de verificar, percorrendo o território es

Larlual crú companhía do emineIlt.e-ehef� sr. Neréu Ramo-s,
que por onde quer que se ande a obra monumental das ad

mínístracões que vêm daquela época preenche incontestável
nl!"cB:Ssiclade coletiva, especialmente nos setores da saúde pú
blica. da educação. do fomento e defesa agro-pecuártas, da
viacão e outros,

o

O eng-cnl!'eiro Udo Deeke é, como se sabe, um admir1is
trador expeiimentado, que não busca apenas o poder em ra

zão de sentimentos 'Subalternos, mas impelido p-ela confiança
das org-anizações majoritárias da, política de Sania Catarina,
que nele vêem um homem à altura das responsabilidades
da chefia executiva elo Estado.

Desarmado de ressentimentos írremoviveis, toleranle .

sem transigtr e sereno som quebra da energia COm que atúa
em função pública, o sr, Udo Deeke não será somente o gover
ruante capaz e d!ligente, conhecedor direto e lJrofundo de to-

/' dos 'os probJ.ema.s que clamam ,por solução, � mas também o

es·pírito sobranceiro a tódas as contingentes e eventuais pai
xões de ord,em 'partidária, propondo-se ao congraçamento da
:t1a.mília. haniga-verde, no i'nteresse C.omum da grandeza e do

p'['ogTesso ela nossa ,terra.
.

A maneira equilibrada e inatacáwl-l como presidiu ao c

pleito governamental anterior não sofreu a mínima _r,estri

çã.o dos seus atuais radversários polUícos, que, sem _ reservas,

delJUseram ,em seu favor, fazendo-lllle a justiça devida ,à inte

gridade de caráter, .à elevação moral e 3,0 patriotismo. Essas,
credenciais. ra:crescendo-lhe os méritos de uma. vida pública
que es�eve, em lll'l'·g-o 'es:paço de tel11�0, intei-ramente consagra:
da ,às boas causas administrativas do Estado, recomendam o

illlstl'ie ca.nclidJa,to do P.'l'.B. ·e do P.S.D. ao sufr�gio_ dó eleito
rado catarinense, que, denlro de poucos dias, nennirá na mes

ma consagração repetida ao insigne calldidato-- a seú'a-dor da

RepúbliCla, sr. Nereu Ramos .. o nonie imvoluto 'de Udo Deeke.
Nereu Ramos, o desas.sombl'ado pioneiro das realizações

de feição social - adminislrativa no Estado, -o estadista que
se fez bandeira 'Política' da nacionalidflde, o político que
firmou o seu prestígio maior na estima dos que reclaJl).3m jus
,tiça e assistência, - Nerêu Ramos vai .ser, mais uma vez, al-

, .,

Amanhã, às 20' hs, defronte da sua sede, à rua Arcipreste Paiva,- o PSD encer�
rará a :Campanha da Vilór\ia tom. um grande comício de propaganda de
seus candidatos. - Falarão diversos oradores, entre os

-

quais, o preclaro catari-
nense Nerêu Ramos e o candidato á governanç-a do Estado, Udo

-

neeke�
-

- -

RIO, 28 (V_A.) - o professor Lou
renço Filho, que dirige a Canipana:
Nacional de Alfabetização de Adul
tos, revelou que funcionam atual
mente no Brasil 16 mil e 500 cursos

com essa finalidade. Acrescentou que
mais de 900 mil alunos frequentam
êsses cursos, que são' noturnos. Co.
mo se sabe, desde a fundação da
Campanha Nacional de Alfabetização
de Adultos, mais de dois mi.lhares de
pessoas deixaram de ser analfabe-
tas.

-

Rall{os, ás 18 horas, Os ilustres vi
sitantes efetuaram o pennltímo co

mício no interior dêste muuicipio,
Usando da I)'al1a'vra os srs, José F'lo
riani, candidato a V,er'�ador, sr,

Eclgarcl Piazzern, sr. Waldemar
Grubba e, fil!almente, os sre, Ar
mando Simone Pereira e Udo
Deeke.

Contínua na 8a. pagina

Será de 12 milhões o eleitOrado brasileiro
Os ultímos dados fornecidos pelo T. S. E. _

RIO, 27 (V.A.) - Segundo
-

dados chegados 'ao Tri
bunal Superior Eleitoral, o eleitorado brasileiro já atin

giu a 11.299.692 eleitores. Não estão computados ainda
os resultados finais após .9 encerramento do aãistamento
a quatro de ,agosto findo. Esperam por isso os técnicos
do Super ior Tribunal Eleitoral que até as eleições o elei

torado suba a mais ele doze milhões.' Eis o último qua

dro organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Amazonas: 76.179 - Pará: 277.692 - Maranhão :

232.499 - Ceará: 545.677 Rio ',Grande do' Norte

24.0.203 - Parai.ba: - 346.141 - Pernambuco: 277.071
- Alagoas: 146.182 - Ser�ipe: 154.303 - Bahia: 85('1.233

-Espirito Santo: 180.,607 - Rio de Janeiro: 569.089 -

São Paulo :2.041.840 - Paraná: 372.796 - Santa Sata'
rina: 367.695 _:__ Rio Grand,e do Sul: 98"1.236 -:- Minas
Gerai.s: 1.894.100 - Goiaz: 214.917 - Mato Grosso:

132.37 - Distrito Federal: 837.428 - T-er'ritorio do Acr�:

8.000 - Amapá :5.517 - Rio Branco: 2.175 e Gdporé:
3.793.

I
.,

,-

I
,

I
I
,,_._..-.-_-......- ..-,..•..-.-_-.-...-_....-.-.-.-.-.-_-.._-...- .._---.-.-.-.-_._.•._..-.-...-.-_..�

çla.do tt vitória insofismáv,el p.elo 'seÍ1 povo, que ·não o d!lsam
parou mesmo nas horas

-

mais sombrias de sua ·carreira ,políti
ca, mas c'i.lja .confiança' ·ele, �or sua v·ez, nunca a.tna,içoou. O
engenheiro Udo Deoke, is<eu colabonador de há alguns anos o

seu ·companheiro de pugnas eleitor·ais agora, terá também, nas
urnas 'Pl'ó:lGinIDs, a confirmação insofismável do apôio qu,e lhe'
>conferiram, de público, as mais expressi",as correntes de opi
nião políLica de Santa Ca,Varina, orientada!) no sentido de u

ma administração -f..iel ·às esperanças popúlares e ,;otada ao

engrandecimento social, econôniico ,e cultural do nosso glorio·
so Est::tdo.

•
I

f

/
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Partido Saciál Democréfico
Recomenda.·•

Tl_a� Co,.�ê"a
�����ai� E��a�Uá�

Elias

j

Partido Congresso loíeroa·
ciooal de Conta
bilidade
RIO, 27 (V. A.) Procedente da
Europa, onde , representou o Brasil
no Congresso Internacional de Con
tabilidade, que se reuniu em Floren
ça, regressou' ontem ao Rio o minis
tro Joaquim Henrique Coutinho, pre
sidente do Tribunal de Contas da
União.

Curia .Meiropolilan
orienta 0$ fieis

'

AVISO E NORMA REFERENTES AS PRóX!!\<L\S ELEIÇõES

ATrabo'lhista Brasileiro
Como devem votar Das eleições de3 de outubro?

Expli.c.ção aos tral:).lhistu -

o eleitor deverá colocar no envelope que lhe será

'entregue pela Mesa Eleitoral, as' cédulas seguintes:
1 -::- "cedula paea Presidente da Republica - Getu-

lio Vargas.
'

1 - cédula para senador e suplente - Nerêu Ra
mos e' João Davi Ferreira Lima, respectivamente.

1 - cédula [Jara Governa{]or do Estado - Udo
Deeke,

1 '- cedulá para deputado Pederal
eleitor, 'entre os candidatos do P. T. B.

- i - cédula. para deputado Estadual, à
eleitor, entre os candidatos do P. T. B.

escolha do

Proteção à lDaterni·
dade e a inflnéia
RIO, 27 (V. A.) - o professor

Mortagão Gesteira, diretor geral do
Departamento Nacional, da Criança
recebeu do Piauí, domunicação de
que foi fundada a Associação Miguel
.Couto no munícípío de Sjmplicio
Mendes, naquele Estado. lA. nova

associação que tem por fim á. prote
ção à maternidade e ii infancia já
iniciou os seus trabalhos no sentido
de criar um pôsto .de puericultura
no referido munícípío.
I· .

Em Fortaleza, ,

,

uma caravana de, generaís
FORTALEZA. 27 (V.A.) - Via

[ando em, aparelhos da Fôrça Aé
rea Brasllera. chegaram a esta ca

pital vários oficiais da Escola Su
perior de Guerra.

Damos abaixo, na íntegra, a circular mandada expedir:

Revnw. Sr. Vigário,
_PQla Curia i�[etropolitana, em data de ante-ontem:

'No inltfUo de orientar, como lhe cabe, a consciénein ca

tólica, e dissipar passiveis duvidas, senão »erdadeiras e' la
mentáveis ,expI01'�ções,' comunico, em nome e por .ordem da

Ouria clffel'l'éÃ.pomarlJa, que os fié/j; 'e em geral os votantes.

poderão linremente e sem qualquer constrançitnento, apoiar
e sutraçar com o seu voto a qualquer dos eminentes condi
datos ao Gouérno do EstadCi, exmos. dr': UDO DEEKE, ou

IRINEU BORNHAUSEN" de acôrâo com as próprias çon

oicções ou pendores p.artidários, sendo que os embargos que

se levantem contra o primeiro. sobretudo na esfera religiosa.
da alçada exclusiva da Curia, ditos' embargos, digo, são gra
tuitos, provavelmente tendenciosos e certamente ímprooeden
teso

Elorianopolis, U de setembro lje 19.50.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

AI1XiliU1' de Curia

Para, Vereador do'PSD

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

José

1 - cédula para' vereador à -eseolha do eleitor en

tre os caadiàaLos dó P. T. B.•
NOTA: NO caso de os nomes }lRl'a Presiden'te da

República ,- Getulio Vargas - Vice Presidente _' Café
Filho - estarem incluídos numa só cédula, então so

mente deverá ser colocado nõ envelope uma cédula,
visto que esta servirá para os dois candidatos.

IMPORTANTE: - O eleitor deverá munir-se das
cédulas antes das eieíções a 'fim de evitar atropelos e

confusões. Para tanto deverá procurá-Ias na sede do

Partido, à Rua Deodor,o 21. ou nos diversos sub direto
rios e nos centros cívic08 Pró Getulio Vargas.

A COMISSÃO DIRETORA

Para lolocar SOLA
em seu Sapato '

PROCURE

-'I Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

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

Amigo da ,Socieda"de e do
Esporte Catertnense

I, Um candidato que merece ser eleito
_______

"
__� __r_----...-----

. _ ._ , .. Partido Trabalhista: ·Brasil6iroSuicidon-se O'Neill
'WOODSTOCK, Novo Iorque:�, 27

(V.A.) - o escritor e courencísta Eu,
gene O'Neill, de 40 anos de idade, fi
lho, do famoso autor teatral do mesmo

nome, suicidou-se, cortando as arté
rias dr punho, A pcl ícla estadual in
formou que O'Nelli não deixou nota

alguma. Há 3 ou 4 anos que O'Nelli
residia na colônia de artistas nas

montanhas de Catskill e vivia só nu"
ma cabana, onde foi encontrado seu
cadáver.

'

Comissãu ,Diretora

I

so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-\ONIBUS DO

EXPRESSO «SOL-BR-ASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba.

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente- Silveira

"

.....................- "" -•••-••_._•••••••••••_.._ _•••_ -w

�

Comissão' Diretora do P.T.R.
"AVISO/

_

.

o Tabelião e Oficial do Begistro de Tmó\,el da ia Circunscrição
avisa, que devid/amente autorizado p'e'lo M.M. Juiz de Direito da ia

fVa�a desta C{)ll�arCa, tra�sferiu o seu Carlório da rua Trajano nO 35,
[pala <a r�a �e�preste Paiva nO i7A, onde" passará a atender.

, Fllorl,anopohs� 23 de setembro dê 1950.
João Machado Pacheco Junior

,u".� .. _, :" ..... ,

TabeJião e Oficial do Registra

Eleitores Cata-riDenses
Nas eleições de '3' de outubro, " eleitor deve votar com

UMA cédula para PresidCllte da República e uma para vicé'
presidente ou'uma para Presidente' e Vice presidente;
UMA céclul� para Governador;
UMA cédula para Senador e suplente de Senador;
UMA cédula para Deputado fed�r!ll;
Ul\fA cédula para Deputado estadual;
UMA cédula para Prefeito municipal;
UMA cédula para Vereador; /

No município de Florianópolis não haverá eleição para-
Preteíto, de maneira que não haverá cédula para esse cargo,
Nos municípios de Turvo, Ituporanga, Taió, Guaramírfm,
Tangará, Capinzal e Piratuba não haverá eleições para Pre
feito e Vereadores. ,Não haverâ, 'portanto, cédula� para esses

cargos. f

Avis�mo,s. os nossos correligionários tmb.alhistas que ele
�ntos inesorupulosos estão distribuindo cédulas' de Getulio
Vargas, impressas em papel côr-de-rosa; uerâe, �elhO: etc:

Essas cédulas não devem ser usadas no pleito de 8 de
outubro, pO'l'que são nulas.

Somente cédulas em papel bra�o podem ser usadas.
Flol'l"a,n,ópo{is, 25 de setembro de 1950.

Secção de Santa' Catarina
A Comissão Diretora do �artido Trabalhista- Brasileiro, secção=

de Santa Catarina, comunica aos trabalhistas, getulistas e ao POV{) em'"

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

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

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

P, dos demais cargos eletivos dos candidatos do PTB.

.. . . . . .. . .

Expedição
cienfifica

ROMA, 27 (V.A.) - Um grUI}O de
cientistas italianos, após quase onze
anos de grandes esforços, e'§tá pres
tes a terminar os preparativos para
explorar o pouco conhecido Vale do
Amazonas, no Brasil. Os referidos cio
entístas esperam embarcar para" o
Amazonas dentro de dois meses. A
expedição começará em Belém e se

guirá para o interior pelo Rio Negro
até Manaus, onde será estabelecida
a base permanente dos exploradores.
A seguir, os cientistas seguirão pa
ra a região junto das fronteiras da
Venezuela e Colombia. A parte cíen

ti�ica estará a cargo do prptessor
Gíuseppe 'Morandini, do Instituto de
GeOgrafia da U(livel'si�ade de Padua,
professor Celso Guareschi, da Un íver
sídade de, Modena, e outros.

c/
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os comunistas fazem paz
história
(Conto real

de propagtÍndi).
de autor desconhecido) .

Os homens que Iazem sucesso financeiro na vida e se metem de
.Jjoi,s ii pleitear ca rgos poltticos através do ,sufrágio popular, têm por
costume relal.ar ou mandar que sejam divulgados epí.sód ios banalissí

mos das próprius vidas 'peculiares a qualquer OUt.1"3 existência injusta
.znente desafortunada.

WASHIN.G'llON, 29 (U.P.) - Os

diplomatas norte-americanos,di
zem que as propostas de paz que
a Coréia do' Norte teria feito ás

Nações Unidas indicam que a

Rússia e China comunista não

pensam intervir no con fli lo corea

no, agora numa etapa decisiva.
Contudo, I€xist,em certas dúvidas

ES5as biografias relampagos, que parecem revelar quasi tudo, não _de qye as ,s'ond�gens de paz tenham
",contam realmen te nada. O segredo do prirneí ro "conto de réis" é tão
;bem guardado quanto (l \10 último "milhão". O do exato objetivo pol í

·;ti'co, êsse, é tabú até para os mais aferrados comparsas. "EI <mente", no
.entauto, é ha,bilmenLe explorado, romanceado, ditirambizac!o' pelos em-

I

· lJr.eÜeirps d� entronização duvidosa, os quais, por, sua vez,. exploram RtTZ - As 5' e 7,45 horas
'

Iogicamente as ambições e as dúvidas do pretedd,ente à vaga eletiva. . A METRO GOLDWY-N 'MAYER
-

.Nada de hom pode resultar dc.�sas explorações aventurosas pelo terreno
· das parj.icularidadcs, pelas Itentaç-ões que enredam e pelas ínverdades
"que espalham.

i
Ouem já viu as capas ou leu/os reclames, apenas, dos livros panacéas

•

'''que os nortearuerícanos. mestres na arte de Iucrar, nos impingem a:tra
vés de miseráveis traduções, já está apto 'para desconfiar deles. E sabe-

· .mos que o "Como Fazer Amigos" para Os homens, como o "Agarre seu

llomem" para as mulheres térn sido as-razõos das maiores cabeçadas de
um e outro sexo, Servir-am exclusivamente para aumentar a grei dos
-desíludidos e para avolumar a legião das solteironas.

Conheci um hoteleiro. ex-seminarista, 'parecendo dono das me

IAhores qualidades para triunfar nos negócios. Apesar de presunçoso.
'tinha personalidade e inteligência superiores às da maioria dos' con
· correntes. De í'ato. ia progrcd indo, quando deu com os olhos no- livro

-;- de Dale Carnegie. E rpaSs-8�l a or-ientar-se por aquele catecismo do suo
, cesso daí por diante. E foi uma desgraça. Começou a desagradar e a

" ortar 'a,ntipa tias. Acabou desaparecendo daqui quasí como fugitivo.
: ,:pers-eguido pelos credores, mal visto na soci-edade, numa quehrãtleira

r
, completa. Essa a primeira falência que assisti, consequente de exibi'
.ção negocista da vitória econôruica, Muitas outras teriam acontecido
,e conlinuarão acontecendo.

POI' motivo semelhante, entretanto. contaram-me' outro episódio
-originado de uma. biografia encomiástica, encomendada paria fins polí
ticos. Nem me lembro em que rincão de Santa Catarina ele se desen
.rolou, há uns quatro anos, Mas vale ·reproduzi-lo.

Uma' professorinha norrrrallsta metera-se em namoros com um

;garoon. Duas profissões honestíssimas a "aproximarem dois coraçôes
.. amantíssimos. O ar-tí tíciallsmo social. porém, levantava abrolhos na

«quele doce mar de rosas. Apontava desníveis como somente o artif'i-� �
· cialismc sabe aDonlar. Os dois' namorados resistirartl e estavam a. ven-

cer na arriscada í

ravess ia que os levava ao porto seguro do nratrtmô-
11io; quando surge. no reboliço dum; campanha eleitoral, a hist.Ória

o:.1\'Press'ad'a e lrivialissima de um C�Ildidato a _posto de mando que ·tam·
bém havia sido garçon.

A qu'Usi noiva leu-a nos jornais ·e boletins, ouviu-a no rádio d,e,liciada,
.Sem perceher o d,emôni,o. da ambição a infiltrar-se na pureza cios seu;,

.sentimentos. Estando pre5t'8s a enfrentar todas as advers'idades subli·
mes de 'um casamento de amor, não notou a intromissão do "canhoto"

_:3 abrir-lhe na solidez da fouie amorO.sa o vácuo_da vontad-e-de-comel'
· .egoísta.

O seu eleito bem poderia. Chegar às atividades daquele que fôra
·

lanto qü::tnlo êle. Não est�Ya habilitàda para refletir. com toda a ,psico-
10gíá entroncbada nos anos do ourso, que o motivo das saliência,s tan-

· J:o p'ode 'representar a elevação ele um como o aviltamento de muitos.
E casou. Casou até meio às pre,ssas, (lue. a tanlo leva o desumanis-\

.

\

mo dos endeusamentos'.

vações.
As 14,00 horas - Encerramento ,-

10 periodo. (

As 17,30 horas _:_ Alma pOI'tenha
As 18.00 horas - O instante da prece
As 18.05 horas :- Um programa para
você (A Electro·tecnica)

As 18,30 horas L..., A tela pelo radio
As 18,45 horas _:: Jean Sablon & 01"

questra
As 19.00 horas - Momento esportivo SÓlon Vieira librahma
As 19,30 hor'as - Noticiario da agen- e

I
cia nacional Ib Ligocki Vieira

r
AR 20,00 horas - Xavier Cugat &

.

'Partici'Pam às pess,oas de suas' relaçõ'es o nascimen- "sua orquestra
As 20.30 horas - Canta Brasil

I
to de sua filha ELBA, ocorr�clo a 27 do corrente, na Ma-

.I
Ali: 21.00 horas - Pedro Vargas &

terniclade "Dr. OalI'l_9s Corrêa".

\
.

.

�'� orquestra ,

u A· t P'
li< Eil'r" I T I

As 21,30 horas - Musicas seleciona Florianópolis. setembro doe 1950.
;: np"'. rmpres e alva - :J.J leIO pase - erreo

das .

--=_.� �_....... �
. ASI 22.00 horas - Encerramento

t:a- ; _

f

Mas, já não ·se uniu' submetida aos suaves laç-os do bem-estar. Não
,.era mais ao homem de seus sonhos, ,simples e honesto. que entregava
.,o seu futul'o. l\Iesmo ant.e o altar inebriada de .felicidade, confundia
�om' as santas 'palavras do ritu'a'] a "oz manhosa do' demônio do egois.
1110, a meter a sua colher no caldo, a soprar d� ma.nsinho, ca\'ilosamen
te: "-�Quem sabe? Ele po.cle subir, :subir muito, tanto OlL mais do que

�1) ouLl"o e ser motivo de orgulho depois de ler sido objeto. de tanto amor"!.
Um 'a:no depois, com o, primeiro filho (s50 três, agora) tinha

· caído na r.ealidade. Não se sobe na yicla sem muita sorte. E sobretu
..do mnito "engenho c art,e". As aptidões normiais n;)o bastam.

Ql1anto lllC custou o dC.sma'll.telar das ilusões, só Deus o sabe. Com
.() tempo., veio [l se conformae. M-as,lÍllmca pel'doô.u o demônio da ambi'
ç5.o, llli:dcrializantlo .na figura de dlrtaz mentiroso,' que .Ihe causara tan·
los tl·ansLornos.

E hoje, ycndo a jl1eS,ma {ignea ii sorrir alvalll'cnLe nos cartazes
pelas Ilúrcdcs e apr·egoada oom a mesma lenga-lenga qL1e lhe ía des
truindo a l'f'licidade, ela dirá consigo. não ousando encarar a artificiosa

· personalidade cio .tenlaclor: - Sejas maldito. demônio.

lomeuage'm aos mortos de Pistoia
. RTO, 28 (,r.. A.) - Despacho de l'istoia, [[tília. info1'ma que foi

celcbr(ula 'm'Íssa no cemilé1"io militaI' brasileiro de' Pi'stoia, em htten
, {'ão aos 1,00 oficiais e soldndo,s bra.sileiros mortos pOr ocasião ela - ca1ft-

2ianha da Itália. A cerimoniicl foi j'eaUzada em lJresença dos repre

sel_tonfes da embaixada do Brasil em lloma e do embaixadQI' da !lá
; lia no Rio de Janeiro.

Cr$ , ,t.750.00
.�"":�

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
E,LECTROLANDIA

- ,

tine-Diário

sido iniciadas pelos coreanos, in- vem ocupar tôda a Qgréia.
sinuando-se que as propostas te-:' Só RE:,mIQÃO INCONDICIO·
riam partido da Rússia. Duvída-. NAL - 'l'óQDIO, 29 (D.P.) - o,
se ainda que os Estados Unidos presidente da República da Coréi-
cdncordem em manter suas tropas a, sr..Synghman Rhee, declarou.

apenas na cabeça de ponte de Pu- que as únicas condições aceitar;
san . Os círculos diplomáticos di- para pôr fim á guerra coreana são
zem que a Impressão geral & que a rendição -?ncondicional dos co

as fôrças das Nações Unidas de- munístas.

----<l-

As 8,00 horas - Bom dia para voci"

As '9,00 horas _ Var�eclades em gra-

vaçõ�. .

As 11,30 horas - Oferecimentos l�lU'
sicais.

As 13,30 horas -
.•Diario da metropo-

1e (Laboratórios Scott & Eno)
A� 13,35 horas - Variedades em gra·

iJ.

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Elétricos
a os 300,00

na Eletrolandía
Edt. Ipase - Terreo {

se orgulha em apresentar O filme__
que .íodos gostarão de ver ou rever

,tRAINHA 'CHRIS'fINA"
com

GRETA GARBO
e

JOHN GILBEFtT
No Programa:

Esporte em Marcha.
Censura até 14 anos .

Preços Cr$ 5,.0.0 - 3.2.0
• ••••••••••• ·0 •••••••••••••

'ODEON - As "],45 horas

Programa Duplo
lD - Robert Mitchum e Loretta

young'
em

-o HOMEM QDE EU AMO"
- 20

Stan Laurel e Oliver Htandy
em

"MESTRE DE BAILE"
No Programa:

Complemento Nacional
Censura até 14 anos .

Preços: Cr$ 5,.00 - 3,2.0
..................... ,. ......

ROXY -:- As 7,45 hora-s .

Programa Duplo
1°

Van Johnson
JUl1e Allyson .

Butch Jen.kins
I

em

".o ANJO! SEM AZ.A:S"

Donald Barry
Dale Evans

em

"DEDOS DO CRIME"
No Progrmma:

Comp1emento Nacional.
Censura até 14 anos.

Preços Cr$ 5,0.0 - 3,2.0
........................... '0'".

IMPERTO - As 7,3.0 h-oras

1 ° - COml)lemento Nacional.
20 - Gilbert Roland o novo astro

em

-".o BANDIDO E O ANJ.o"
30 - Continuação do seriado:

"TERROR DOS ESPIõES
Gensura até 14 anos.

Preç:os: Cr$ 3.2.0 (Dnico.

Rá·dia Guaruj.á
Programa pua hoje

Rua- Arcipreste - Paiva

Vida e-ocial
ANIVERSÁRIOS cimento, ocorrido no dia 27 do

Sr. lap'í Fernandes .correnle mês. na Maternidade
Ocorre. hoje, o aniversário na- "Dr. Carlos Corrêa", de uma lin

talicio do sr. Japí Fernindes, ativo da menina que. na pia' hatísinal, se

representante comercial. chamará ELBA..

O aniversariante por seu espí- À interessante menina bem

. rito alegre e comunicativo desf'ru- como a seus felizes país os nossos

ta em nosso meio de vasto círculo melhores votos de felicidades.
de relações de amizade, motivo por- Reuniões

que. pelo feliz evento, será mui- Coquetel dançante M "Coqueiros
Lo cumprimentado. Praia CluQL__
/lrlenina ,4.UJ'ea-�]iaria Ferrari Promovido pela Diretoria do

Com o transcurso.' hoje, da data Clube Doze de Agõsto- será reall

natalícia da ínteressante Áurea- zado no' próximo domingo, dia 10.

Maria, filhinha do. sr. Otávio Fer- um coquetel dançante. nos salões

rari ,e 'da sra, Áurea de Oliveira do "Coqueiros Praia Clube", gen

Ferrari, regorgita de alegria o lar tilmente cedidos pela sua Direto-

-désse benquisto casal. ria.

Compartilhando dêsse [ustíf'ica- Abrilhantará a agradável reu-

d-o júbilo, o "O Estado" apresen- nião com inicio às 9 horas, a. 01'·

La à graciosa nataliciante, os seus questra ,excÍusiva do Clube" DoZIl.

,melhores -votos de felicidade. Haverá ii di.sposição dos' asso·

Llliz-Carlos oiados do Clube Doze e, d,e suas ex-

Completa, hoje, -cinco anos de mas. familias. ônibus / .especiais.
existência o galante menino Luiz os confortá.veis coletivos da linha

Carlos, • dileto filho do sr. Manoel do Bom Abrigo. que partirão de

Garcia; alto funcionário da Capi- frente da séde à rua João Pinto!
tania dos POr<tos em La.guna e tia .pela manhã.

sra. Zilma Garcia. .os ônibus poderão fazer vária3

.os 'nossos para.bens ao peq'lleno viag'ens, depend,endo doO númerO

aniversariante. de associados que c.omparooereni.
Myriam-Teresinha Na séde do "Coqnel1'os Praia Clú·

Comemora, nesta data,
.

o seu be" os associados, que d,esejarem.
terceiro ano de éxi�stência- a inte· poderão faze� ;suas refeiç.ões nO

ressante -garoLinha. Myi'ía,m-Tere· amplo restaurante. havendo 'sabo

sinlla, filhinha do nosSo estimado roso cT1Urrasco a. crepitar no bra·

conlerrâneo sr. Henrique: Ferrari e seiro .

da sra. Iolanda Cabral Fe'rrari, Será' assi111 um dia de intenso

ambos funcionários dos Correios ,e ·'congra.çamenLo social, naquêJ.e a

Telégrafos. 'r.istocrático clube prainno. no· a·

Por essa, aus:piciosa data haverá prazivel rec!lnto da'Praia da Sall..

uma fes.tinha na re,sidê}1cia ele My- dad�. '.

riam-Teresinha, com doces e re- A iniciatiYa da Diretorla do

frigerantes. Clube Doze merece a melhor aco�

Fazem anos ho/e Ih ida. pois vi'la tão s'ómehte cúm·
.o menino Luiz-Carlos, filhinho prir o seu programa mensal de

do �r, Sílvi� Machado, alto fun- l'ecr·eaçQcs sociais.

'cionários do SESC;
- o sr. Osvaldo LellLz, fil.l1'CÍo- L· �a para' a ,emnário dos Correios <f3 Telegrafos; lCeUy _.

- o. sr. Mári� V. da Silva, há- port!l�a-o de CI"lÓentobil alfaiate; . lqI
.

.

.

_ a srLa. Zenita Cardoso de RIO, 28 (V.A.) - Atendendo a so-

. _, licitação fe.ita pelo Sindicado da In-
SOU:.Ia, fIlha do Tte. Joao Cal doso I dustria e éons.trucão Civil do Rio de
de Souza oficial da P-olícia Militar; Janeiro a Cartei;a de Exportação e

[\'ascime1ítos
-' Import�ção do Banco do Brasil. após

Menina Elba cuidados estudo da situação da praça;
Está em festa o lar do nosso concedeu 'as necessarias licenças pára

d'sl·llt·O· cOllt.errâl1eo sr. Solon a importação de
-

cimento procedente
1 1

. da Inglaterra, Dinamarca e lugoes-
Vieira, diretor da Sec�etarIa do

1avia, devendo chegar brevemente pa-
'l'ribun!al Regional EleItoral e da

ra a praça aqui !.J.p Rio, e tambem c!;3
sra. Jb Lig'ocki Vieira com ,o nas-I S.ão Paulo numero�.os carregamentos., "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



deputado estadual "e estarás entregando
a defesa dos teus interesses na

a um homem experiente e sensato,
Assembléia Legislativa.

4 o ESTAUO-sexta-f�ira; 29 de Setembro de td5J

IComerciante - Industriaí vota em'
Q-tll3)O .O�1:

Para

Trocas comerciais com

a ,Alemanba Ocidental
RIO, 27 (V. A.) - Conforme informamos em nosso serviço da Oa

mara dos Deputados, já se encontra na mesa o documento em que o

presidente da Republi-ca submete á apreciação do Congresso o ajuste
firmado entre o Brasil e a Alemanha a 17 de agosto ultimo. Este acor

do comercial realizado em Bonn, capital da *ubU.ca Fectefal da Ale
manha, estipula: que deveremos efetuar as operações ele troca com

aquele país num total de 115 milhões de dolar.es.

João Batista Bonnassis

[icará grato a todos aqueles

que se dignarem votar em seu nome,

nas eleições de 3 de Outubro,

para deputado estadual.
.

I
,

8êlo comemorotívo
RIO, 27 (V. A.) - O Departamento- dos Correios e 'I'elegrafos e·

'mitiu, fazendo entrar em circulação hoje, um sêlo comemorativo des
,troado a ·assinalar o Primeiro Centenário da. elevação do Amazonas
B categoria. de Província. - ocorrido a 5 de setembro próximo passado.

(

,

A' praça
'I'emos o prazer dé

-

comunicar aos nossos prezados clientes que
a. SERVIÇO AÉREOS "CRUZEIRO DO SUL, Ldta.. acaba de inaugurar
la noya Iinhà

FLORIANóPOLIS, SAO FRANCISCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

á.s' TERÇAS, QUINTAS e SABADOS.
Os aviões, farão as viagens \

de regresso -pelàs mesmas escalas, nos
mesmos dias, pernoitando em Elor ianópoiis. O pouso em São Fran
cisco está dependendo da homologação. pelo DAC. do campo local

Oongratulamo -nos com os nossos prezados clientes pelo aus

picioso fá to. que revela o interesse da grande empresa brasileira
em bem servir ao Estado e corresponder à animadora preferência com
sue a tem distinguido o comércio. a- índustría e o púJJlico catarínenses.

Flor-ianópolis, 26 de setembro de 1950.
MACHADO & CIA. SA. 'Comércio e AgênciaS,

V i,A L V U 'L A·S

rbilip$
MAIOR - ESTOQUE

Atlântida Radio CaL LOa.
Rua Trajano, 31

Cúria Metropolitana 4J!mUD2����,ári�,:.:;
Elei�ões para Vice-Presidente ' ��l'��l�le�r��l�r 2: ����. d� id':d!�i�:

Y preso há meses por espancar a noiva,
Lanny Walkei', que depois abandonou.

Na prisão o genioso noivo vivia suspt-

Irando de saudades da- antiga noiva ...

E. agora, posto em liberdade, procu
I
curou-a por tõdas as partes de Chica

go, sem encontra-la, Um amigo disse

lhe que Lanny vivia num edificio da

apartamentos, onde moravam 15«' .

pessoas. O genioso noivo, desespera
do ele amor, pôs fogo no edificio e es

P€I'OU, na rua, a saída da jovem es

condida .. _

O incêndio causou um verdadeira
COJ'I'e-cOI're e todos os moradores da
edificio sairam á rua mas, entre êles,
não estava Lanny ... William Ward

não desanimou, pois 'o' amor dá ãni
mo. .. apesar de ter causado já um

prejuizo de dois mil dólares ao done

do edificio, voltou a pôr fogo no mes

mo. Mas teve azar pois dessa vez foi

preso e lançado numa enxovía onue

agora dá doloroso '-'ais",' cheios de
saudades da eSc-noiva ...

<,
I

Estando o nome do sr. dr. Café Filho na chapa para
Vice-Presidente da República;

.

e sendo sobejamente co-

nhecidas as suas idéias contrárias às da grande maioria

do povo brasileiro, sob o ponto .de vista religioso, no ín-
,

'

tuito de conciliar as aspirações dos varies programas

partidários; sugeríamos que,. em vea ide uma unica cédula.

para _

Presidente e Vice-Presidente, usassem os eleitores

duas; uma para Presidente, outra para Vice-Presidente,
este, que garantisse, pelo seu passado, o cumprimento das

Conferência

suas aspirações catolicas.

Florianópolis, 22 de setembro de -1950.

asso P. Quinto Davi Baldessar

respondendo pelo. expediente.
.s.>

DA TI L'OGRA FIA
Correspon jucl ,
(omercial

(onfere
Dlplom.

_-

RIO, 27 (V.A.) - Reuuír-se-á nos:

primeiros dias de outubro, em Ban
tiago , do Chile, a III Conferencia
HemísférIca>. de Seguros, certãme
êsse que se convoca bt-anualmente

para debater assuntos de interesse!

.
da coletividade econômica ínteres-

I sada. O Brasil comparecerá ao COlL

clave com os representantes de 'suas

principais companhias de seguro.

/.

OI�EÇAol
Amélia M Pigozzi

METODO,
Moderno e Ettclents

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es
; tar parada a Loteria Federal, IlOS8Os �rtei01i que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo raalízados,

, Entretanto, logo .que vo'l� a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·

quem em dia.

Au II General Blltencourt, '48
(Esquina Albergue NotUtl!lO)

PARTIDO TRaBALHISTA BRASILEIRO
AO fLEITORADO

PrODlas as tabelas
RIO, 27 (V. A.) - o sr. Mario

Sampaio, diretor-geral do D. A. S, P.,
entregou ao presideúte da Repúbli
ea as tabelas únicas elos Ministérios
do Trabalho e Agrlcultura elabora
das naquela repartição. O criterio
adotado para êsse trabalho foi a da

publicação elos quadros, sem altera
ções substanciais e, posterrormen
te, a lista, das melhorias. Não haverá
novas admissões, _ devendo os claros
das letras iniciais serem p"l'ehchidos
por concursos. Espera-se que até o

fim dessa semana já estejam assina
das as referidas tabelas.
O trabalho do D. A. S. P. sofreu

revisão dos Ministérios interessados
� fim de que todos os extranumera
rios fossem beneficiados, conforme
"t1etermina a lei.

"

.A Comissão Diretora do P.T.B., 'Único órgão autorizado
a interpreto» o- pensamento do Partido face às próximas elei

ções, chama a 'atenção dos trebolhistas para a confusão que
certos elementos, por interesses: pessoais, estão lJentando es

tabelecer no nosso eleitorado.
Traduzindo a orientação do Diretôrio Nacional do P.T.B.

e obediente .J palavra de ordem do nosso Chefe, senador
Gaffúlio Varg-as. proferida no comido realizado nesta Capital,
a W dô corrente, deuêmos, os peiebistas catarinenses. sufragar

Gel-úlio Vargas - para Presidente da República;
Nlerêtt Ramos - pam Senador;
Udo Deeke - para Governador,

Para a Câmara Federal. Assembléia Legislati-va le Ca-

.maros de Yereadires, os' tl'ab{1.lhistas denerôo votar em de
mentas do P.T.B., sendo livre a escolha entre os candidatos

do Partido.
Florianópolis, 23 de setembro de 1950

(as) Otacilio Nascimento - Presidente

TINTAS PARA PINTURA.
CQ'TTOMAR

Duas refinarias
no R. G. do Sul
PORTO' ALEGRE, 27 (V.A.)

Rçaljzou-se na cidade de Rio Gran

de, a assinatura de vultoso em

préstimo do Banco do Brasil à

'Companhi1a Ipiranga S.A., no va-

101' de 43 milhões de cruzeiros.
Como resultado desse emprésti
mo .deverão surgir neste Estado
mais duas refinarias da referida
emprêsa.

Crédito· . Mulõo Predial

I. MOREIRA � CIA.
GONCESSfONARIOS

Rádios
,

A t I â n t i dia
Atlânlida - o sucesso da técnica electrôníca - Atl�ntlda - Super construção para durar mais AUânlida - fom r aturs l - A:h sensibilidade "-

Grande alcance Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LeNGO PRAZO

R�dios ElectrolCl.:a· Transmissores Amplificadores

Atlântida Rádio Catarinénse Limitada

ONDAS

Diretor tecníco WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31
----��....

TElefone n. 1459 I

LONGAS E ...C U R TAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�PRÓ CASA DO PROFESSOR DE SANTA CATARINA, SE,IUO REALIZADAS, NOS PRóXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
DIAS VELHO, INTERESSANTES E ORIGINAIS FESTAS POPULARES.

SORTEIO DE LINDAS BONECAS _' "LEILÃO AMERICANO _" CORRIDA DE CAVALOS to

NOTÁVEL E VARIADO "SHOW", DANSAS BAR E RESTAURANTE AMERICANO COM NOVIDADES CULINÁRIAS
RESERVEM SUAS MESAS PARA A "BOITE CASABLANCA"

"BOITE CASABLANCA"

Partido Social D e
Desastre em
Blumenau
BLUMENAU, 27 (n. Correspon

dente) - Ocorreu, 5a-feira ultima, na
balsa que faz a ligação entre Itou

pava Seca e Itoupava Norte, grave

desastre que por pouco não teria de

se lamentar a perda de precIosas vi,

das, tal não acontencendo exclusiva

mente por obra da providencia.
Cerca das 17,30 daquele, dia, já se

encontravam 'na balsa, para fazer 3.

travessia do" rio, um carro de mola

conduzindo como passageiros, duas se-I

nhoras e uma criança de três anos de

idade, quando também solicitou pas

sagem uma caminhonente de chapa
58-57, guiada pelo seu proprtetárto,
sr. Harry Kíelwagen, que se fazta

acompanhar de mais uma pessoa. Au

torizado a entrar na "balsa", o .chofer

pôs o motor do véículo em movimento

e desceu a rampa que lhe dá acesso.

Com ímpluso tomado na descida e, se

gundo vários ínférruantes, devido à
falta de freios, a caminhonete �ntrou
na barca com regular velocidade In

do esbarrar, no carro de mola, jogan
do-o para dentro do, rio, 'o mesmo

acontecendo com aquele veículo.
Uma das senhoras' que se encontra

va dentro do "trolley", teve a sorte

de, com o choque, ser atirada no as

soalho da balsa enquanto que a outra

e a criança, foram' carregadas para

dentro do rio, juntamente com o bo

Iíeiro.

Graças á pônta intervenção do balo

seiro e do' sr. Edgard Müeiler, que na

ocasião também ali se encontrava, fo

ram "'todos salvos das aguas.

Apenas a parelha de cavalos, que

por estarem atrelados ao carro de

.aluguel, pereceram afogados. Era seu

proprietario, o sr. Aííísío Nicolau Si

ma, que, corn esse aci�ent�ve uI?
prejuízo de cerca de oito mil cruzei

ros.

A policia �õriu inquérito a respeí-
to.

mocrático
Dr. Wilma r Orlando Dias, advogado;

\ Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, médico;
mo programa, possam trabalhar devotadamente pelos altos ínterés
ses de Santa Catarina e do Brasil.

Sufragando êsses nomes, pode o eleitorado esclarecido dia nossa

terra ficar convicto de que terá. com o I seu voto, contribuido para

assegurar o bem estar, a tranquilidade e o progresso do Estado e do

Bra,sil.

Florianópolis, 8 de setembro -de 1950.
A Comissão Executiva:

Nerêu Ramos
Aderbol Ramos da Silva
Adhemar Garcia

Aaripa de Castro Faria
Alfredo Campos /

Álva1'o Soares Machado
Anes Gualberto
"'Atilio Pontona
Carlos Sperança
Carlos Zipperet" Sobrinho
Celso Ramos
Elias Angeloni
Ernani C. de Bitiencourt Cotrim Filho
iFrancisco Benjamin Gallotti
Frederico Hardt

'

Gasparino Zorzi
Heitor Liberato
.Luo d'Aquino
Jairo Callado'
José Boobaid
Lauro Soares
Oscar Rodriques da Nova
Pedro Kuss

Pedro Lopes Vieira

Pompilio Pereira Bento

Roberto Oliveira

Rogério Yieira

Serafim - Ernesto Beriaso
Valéria Gomes
Vítor Buhr

CatarinaSeção
Ao eleitorado do Estado de Santa Catarina:

A Comissão Executiva, do Partido Social Democrático, Seção de
'�'Santa Catarina, na confonnidade do disposto no artigo nono (9°) dos
-seus Estatutos, vem recomendar ao sufrágio do eleitorado catarinense
<>.Os nomes dos candidatos do Partido às eleições de 3 de outubro pró-

Para Governadoe do Estado:
Dr. Udo Deeke, engenheiro civil;

Para Senador Federal:
Dr. Nerêu Ramos, advogado;

Para Suplente de Senador:
Dr. João David Ferreira Lima, advogado;

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

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

Para Deputados Estaduais:
Abelardo Sousa, professor;
Ado Caldas Faraco,' funcionário público;
Adolfo José Martins fazendeiro'
Dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga" funcionário público;
Alcides Abreu, funcionário público;
Dr. Anes Gualberto, engenheiro civil;
Ãngelo Ponzoni, industrial;
Dr. Antenal' Tavares advo!!�o'

, ,......,

Dr. Antônio, Dib Mussi, médico;
Dr. Antônio Gomes de Almeida advogado;
Antônio Tauille, militar;

,

Dr. Armando Calil Bulos, advogado ;
Dr. Armando Valéria de Assis médico'
Arno Oscar Meyer ; industrial;

, ,

Arnou Teix-eira de Mello, serventuário de justiça;
Augusto '13res�la, industrial;'
Eduardo Virmond, funcionário público;
Dr. Elpídio Barbosa, professor;
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira médico;
Guido BoCt, bancário.

'

Dr. Ivo Silveira, advogado;
Jairo Callado, [omalista:
Dr. João Batista Bonnassís, advogado;
Dr. João Estivalet Pires, advogado;
João dos Santos, industrial;
Dr. Joãp Ribas Ramos; advogado;
Dr. Joaquim Madeira Neves, médico;

.: Dr. José Bahia Spínola Bittencourt, médico;
José da Costa Miranda, serventuário de justiça;
Dr. José Gallotti Peixoto, advogado:
José Motta Pires, professor;
Lauro Lochs, professor;
Leandro Longo, serventuário de justiça;
Dr. Lecían Slovinski, advogado;
Dr. Len�ir Vargas Ferreira; advogado;
Luis Bertoli Junior; 'serventuário de justiça-r
Manoel Siqueira Bele, serventuário de justiça;
Dr. Mario Mafra, advogado;

,

Dr. Norberto Bachmann, médico;
Oscar' Rodrigues da '_Nova, comerciárto ;
Olívio Nóbrega, serventuário de justiça; .

Dr. Othon da Gama Lobo d'Eça, funcionário público;
Pedro Bittencourt, industrial;
Protógenes Vieira: f.armacêutico;
Dr. ROberto Mündell dl'l Lacerda, advogado;
Torquato Tasso, funcionáz1o público: IWal<l.eínar Grubba, industrial;
Dr. \\'-alter T<mório Cavaloanti, advogado;
Wenceslau Borini, industrial;
Ao recomendar ao' altivo eleitorado de S. Catarina os seus can°

,�idatos, o Pat'Íido Social Democrático está na certeza de' haver apon
''iado nO�les que, unidos por um só ideal partidário e dentro do mes'

Dr. Wigalld Persuhn, economi.sta;

Santa
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Aluga-se uma, à Rua Major Costa.

n. 32.
,

Tratar no Banco Agricola...

Snas
.

e
.

armaZenf�ara . trigo
Referindo-se aos obstáculos que, o Ministério da Agriculturá vem

no passado ou ainda hoj-e, têm di-! procurando estender sua rede de

ficultado D desenvolvânento da' armazens e silos. As necessidades. C.S" "M COOU"IRO"nossa produção Lriticola. ou me-
í etítretanto, são muito grandes, e, #I II I) I) G

lhor. que permitiram las manobras! para aliviar a cr-ise. seríl3J de gran-, Procura-se na Praia
_

de Coquei-
econômicas levadas a efeito no ! de valía a colaboração das CbOP�- ros para alugar informações para
sentido de inutiliar as precedeu-I rativas moinhos, e maiores produ- Pimentel, na Delegacia SecçãO
tes \campanhas de fomento do tri·1 tores, enfim' de quantos estiverem de Imposto de Renda.
go, o agronôrno Kurt Repsold dís- em condições de arcar com as des-

se, dias atrás, aos jornais, .qu� ê-I pesas.da construção de, silos e arma

les são representados, pr lncipal- zens.

mente pela íusuíiciêncía de nossa

rede de silos e· armazéns. E I im i n e a sPelo fato de não possuirmos abri' .

go ,convenien�e ,siq.u�r par 40-0/0 de E ' P IN'HA Snossa produção trítícola. é que o
. �

produtor se vê na contigência de A causa Combatida no 1.0 Di.
ter que colocar sua safra logo a

pós a col�·;.·ta, sujeitando-se à ínr

posiçêes dos intermediários, que,
às vezes. lalegam estar esgotada a

capacidade de seus depósitos, a

fim de justificar seu desinterêss,e
e conseguir reduções de preços.
O problema, que não é novo, a

tinge práticamente tod'a a nossa

produção agrícola. E o agl-onõmo
Kurt Repsold, que, como dir,eLor
substituto da Divisão de Fomentos

da Pt�odução Vegetal, tem desem

penhado papel prepondeI"ante na

Cahlpanha do Trigo, adiantou que,
sem dispormos d� uma capacidad.e
dB armazenamento adequada. e

covenien.temenle dislribuida. re

sultarão imcol\lpletJas Lodas aoS me-
ELEITOR. O SUFRAGIO É UNIVERSAL; O VOTO OBRIGATó'didas que tenham por ,escopo ga'/

RIO. DIRETO E SECRETO. _Para o eleitor inscrito que deixàr de'rantir e fiscalizar o preço mínimo
e sua l.mifi�ão, organizar um es-

votar ,sem causa jusül'icada o Código Eleitoral (at't. 175, n.O 2) pres"

L
•

d f creve a multa de Cr$ 100.00 a Cr$' 1.000,00.
quema para a impor açao e 01'-

ma a faciliVar a colocação de nos

sas safras; determina,r e disLribuir
Firminio Feijó e senllOlI'!a participam aos parentes e pessoasl ami· quotas de moagem, taxas a impor'

',ga,s o nascimento de seu primog'ênito RICARDO ocorrido no d� .231 tação e financ.iar a produção di-
.,.

..do corrent.e ,mês, na Casa de Saud'e "São Sebastião." retamente ao lavI'Iador.
,

,F-Iorim\qJlolis. 25 . IX -)0, .
Na medida dos 'seus rec.ursos,

QUER E ELECiANCIA 1YESTuc.n/ COM CONFORTe
APROCURE

Alfaiataria. Mello

L()go á primeira aplicação. Nixo·
ckrm começa a eliminar as- espí- '

nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua

pele tomar-se lisa, macia e limpa.
Nlxod<lf'm é uma nova descoberta
,Aue cOll}bate os parasitos
da pele causadores das espinhas.
frieiras, manchas vermelhas, a,cne,
implngens e erupções, V. não po
derá libertar, se destas a f e c ç õ e s
cutãrn!as a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. pOl'tan
ta, peça Nixode�m ao seu farma
cêutico, ..boje mesmo. A nossa ga·
.:1'-' d

r'rantia é a-

RIXO er. sua m1!_ior
PIl'I II .'.eçaes Cataneas proteçao.

VENDE-SE
1 escrevaninha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . -,

ID8CBITóBIO III0BILIAJUO Ao �
ALVJil8

Encarrega·se. mediante oom'''Ow
compra' e nnda ele imó,.,ebl.
Rua Deodoro li.

..

CURITIBA
:J'_:;_ . _._' ...._,.�

Protegidos con
tra a malária
RECIFE, 27 (V.A.) - O serviço

Nàcional de Malária promoveu em,
1949 e dedetização de 370.000 habita
ções pernumbucanas, situadas nos 51
munícip íos mais vivamente íntetades
de ma.láría.. Promoveu ))..01' outro rado
a instalação de 1.249 Unidades Dís
tribuidoras de Antimaláricos, que
distribuiram 529.326 ' comprimidos,
em benefício de mais de 160.000 pes
soas medicadas. Através' p.essas medI,
das profilátiéas e medicamentosas foi
coberta eficazmente toda a área mala,

l'igena d9 EstadQ, com a superfiç_ié
de 26 mil qUilometros quadradoB� ex'

cetuada a -região do SJ�P : 'Fl;:Ú1Cisco,
com uma população de mais 'de :3 mi·
lhões dê habitantes. Na borificação
daqnele elevado número de prédios
c.onsumiram-se 7 milhões de litros de
solução, emulsão e suspensão de DDT.
Na aspersão dêsse colossal volumi
líquido foram empregados 800 bom
bas que funcionaram ininterrupta'
mente durante tôda a campanha de
1949.

.•..
_

'.;,.'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVAl .,ctl.,aa.sa
-Avaf e Flguelrense serão protagonistas, domingo, no estádio da FCD, de sensacieaal ,

peleja, amísteza, Todas �s atençoes. estão concenlradas 00 gigantesco confronto ..

Partido Trabalhista Brasileiro
NOTA OFICIAL

'�

A direção do Partido Trabalhista Brasilejro. S.ecção de Santa
Catarina, vem ele público esclarecer que, por decisão do egrégio Tri

bunal Hcgional Eleitoral, foi resístrada a Comissão Diretora do mes

mo Partido, sob a presidência cio sr. Oct.acil io Nascimento, sendo cre-,

dencíado como delesadn do Partido junto a T.RJ;;., o dr. Augusta Lus-
tosa Teixeira de "Freitas.

.

A Comissão Diretora aproveita a oportunidade para levar ao co

nhecimento do público que somente' o sr. Octacilio Nascimellito pode-
,

'

rá aficta,lmente fa-lar em nome' do Partido, desautorizando qualquerAbatendo o C. A. Guaraní na tar- sr. Lázaro Bartolomeu e
:

os qua-! NOVA IOR«WE, 28. (U.P.) -_ Com -a,

de de domingo, a 'equipe do Paula dres jogaram com as seguintes 1'01'- ,a",-�resença de milhares de pessoas,
outra pessoa que- indevidamente venha a usar do nome do Partido

-

'ü'_ I it d h
. Trabalhista Bras ileico.Ramos conseguiu, finalmente, a mações: PAULA RAMOS ._ Ari r, I p ugar, na nOI e e oje, _�� espera-

sua primeira vitória no corrente D r D' t A t J I' h
'da luta de box entre Joe LOUlZ e, Ez',

ac ica e mar e; .--,S 1'0, U ln o e zarde Charles, pelo titulo maxirno .do
ano. O escore - 3 x 2 traduziu Nenem; Flávio, Ar

í

II, Mandico. box inundial, na categoria dos pesos
.Fornerollí e Lauro. GUAIlAN'Í - pesados.

fi"élmente o desenrolar da peleja, Isaías, Botelho e Juca; Acioli,- Fre- A peleja foi até ao 15,0 assalto,

aendo autores dos tentos Mandico derico e Aníbal; Moacir, 'I'oínho. tendo o norte-americano Ezzard Char

,(2) e Ari II para o vencedor e Didi, Jaime e Ibio,
les vencido 12 dos 15 rounds, Assim,
lutando melhor,' Ezzard' Charles é,

Dldl é '.çoinho para os vencidos. Na peleja' enlre 0,-", aspirantes desde hoje, o .deten\ol; do titulo ma-_Com boa atuação orientou o jogo o houve empate ele 1 tento. ximo do box.,
Desde o 'inicio da peleja, notou-se

a superioridade de Ezzard, soqueaudo
Joe Louz e se esquivando

-

imediata
mente, para em seguida voltar a

atacar. Joe Louiz procurou sempre a

Ezzard, para colocar um de seus fa
mosos direitos. No entretanto, mais
rapido, Ezzarcl fugia, castigando'
quando possível o seu adversáro.
Assim, terminou a luta com visível
superioridade de Ezzard, que venceu

12 assaltos.
Ezzard Charles, o novo campeão

mundial de box, é
-

norte-americano e

conta 28 anos de, idade.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'finalmente
-

o Panla Ramos conseguiu
vencer

,

Ezzard Cbarles
venceu!

24 Club�s na regata e-m homenagem
a Pátria

São Paulo, 28 (V. A.) - Dia .Estríangeirns - 'Clube de Rega
dia se aproxima a data em que te- Las M'Biguá (Paraiha) , Montevideo
r-emos a realização de um dos mai- Rowíng Club (Uruguai), Deutsher
ores acontecimentos nautícos dos Ruderverein Montevídeo (Uruguai),
ultírnos tempos no Brasil. 'I'rata- Clube de Regatas Rosario (Argen
se da realização da grande regata tina), Club de Regatas La Plata
em homenagem á Pátria, na, qual (Argentina), Club de Regatas San
se destaca primeira disputa do Nicolas (Argentina), Club de Rega
"Trofeu Brasil", que tem .sua rea- tas la Marina (Argentina) e Club
llização marcada para o dia 8 de de Regatas Paysandú (Argentina).
outubro- pela manhã, no reserva- Estados brasileiros - Clube de
tório Bíllíngs. em Jurubatuba, no

.

Regiatas Boqueirão do Passeio (Dis-
, quilómetro 30 da Via Anchieta. tríto Federal), Clube de Regatas

24 CLUBES Aldo Luz (Santa Catarina), Clube
O torneio promete um exito Náutico Francisco Martinelli (San-

sem precedentes. pois pela pri- ta Catarina). Clube de Natação e

meira -yez teremos entre nós 24 Regatas (Distrito Federal), Clube
clubes numa competição interna- de Regatas Almirante Barroso ,(Rio
eíonal, A regata promete um colo- Grande do Sul), Liga Nautica de
rido diferente pelo aspecto das Campos (Estado do Rio de Janei
mais variadas camisas dos clubes ro). Clube de Regatas Guaiba (Rio

Grande do Sul). Gremio Nautíco

Gancho (Rio Grande do Sul) e

Gremio Nautico União, (Rio Gran

de do Sul);
Litoral do Estado de São Paulo

---'Chfbr de RegartJas Saldanha da

Gama (Santos), ,e Clube de Regatas
Vasco da Gama' (Santós).

Club-es da, Oapital - Clube de Re

gatas Tieté, A. D. Floresta, Clube

�sp?rt,yo da �enha, Sport C_lub Co-
1'lllhanS'-Pauhstas e A. A. Sao Pau

lo.

a

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PÀRA DEPUTADO ESTADUAL

Gentileza
Da distinta senhorita Mari'a. Cas

cais recebemos .aten cioso cartão

agradecendo a nota por nós publi
cada sõbre a sua vitória no con

curso "Rainha elo Imprensa Oficial
de 1950", recentemente efetuado

pelo simpático clube classista.inscritos.
QUATRO PAISES

Quatro países estarão represen
tados no. ceeüame: Brasil. com

Qg'remiações de diversos Estados.
Ia Argentina, o Uruguai e o Para

guai. Entre os Estados ihrasileiros
\presentes �odem9�s contaI: com

!São Paulo Rio Grande do Sul,
Santa OaLarina, Distrito Federal e

LEstada do Rio de Janeiro.

OS PARTICIPANTES
são as seguintes :as turmas pu'r

ticiPll.ntes da, gi�ande regata PQ'O
movii:la pela entidade ,dil'igida pelo
,dr. Arioslo Buller Saulo:

.
.........

BONNASSlS
ESTADUAL

JOÃO BATISTA
PARA DEPUTADO

, �C5' í
POfai:J. tI/r (I}'

.

• lIMA0
• ABACAXI

• LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
(IIrllitJ clJm lienvel()pes
de5 frUIDJ dderenfesti. fllllo

IGUI.LIDO UM RECORDE
SULftMERICINO

Na disputa do. trote\.! «Brasil»

'lUa, 26 (E.) - Por ocasião da Guida Hannig. O Botafog1l- y(mceu
uisputa ido troféu "Brasil", ante· a competição, com 236 ponLos. Em
,ontem, no estádJo \lo Fluminens'e segundo lug'ar classificon-,se o Pi·
o atleta AdilLon Luz, pel'tencentc
,ao Botafog'o, logrou 1.l1197 no saltu nheiros,

_

de São Paulo, com 1m79;
em allura, igu,a1lando o reco,rde sul em 30 o São Paulo, com 1m70, e em

'americano em poder do chileno 40 o Fluminense, com 90 pontos. I Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc'

QCCMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
ProdL.tfos 5J)C -(RI/TI

(/HXA POSTAL 100B
CVR/T/BJ - PAR4N/).·

CONTRA CASPA.

QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
�,
t

AFECCOES DO
I

COURO CABELUDO.
TOI'UCO-,CAPiLAR
POI!:ÉXétLtroÍClÁ,

'-

Desmentido à notícia do
da Oasolí08

Não se cogIta de tal medida, 'arirma o Presídenta
do Conselho Nacional de Petróleo

RIO, 28 (V.A.) - Tendo sido noti- Conselho NaciOnal do .Petroleo, a

ciado ontem que a partir do dia 6 de ttrniou, 'mais uma vez, cãtegoríca
outubro próximo a gasolina passaria
a ser racionada, em todo o país, o ge- mente que tal noticia 'não tem funda

nera! Horta> Barbosa, presidente do mento.

racionamentD
• v

Vontrário ao alistamento' dos hansenianos
Parecer do Procurador Geral Eleitoral sôbre

uma consulta do Servico Nacional da Lepra
RIO, 28 (V.A.) ; nam favoravelmente, mas desde que'

'A respeito
-

da representação feita' sejam tomadas - precauções íridíspen
á Procuradoria' Geral Eleitoral pelo saveis. como mesa eleitoral especial
diretor do Serviço Nacional de LP·I e desinfeção 'de cédulas. MÍLIl. o p�o
pra, encárecelldo a necessidade de, curador constdera essas providencías,
não serem, alistados ou inscritos co' I impratic_aveis, por varias motIVOS::

mo eleitores os hansenianos" o pro- i que expoe. E �ug�r: que o �E, ba

curador Plnio Travassos' acaba de seado nas atr íbutções que lhe con

oferecer o seu parecer. Sua opinião é' fere o Codigo Eleitoral, declare so

contraria ao alistamento e voto dos' bre o assunto" que, enquanto a lei

referidos enfennos,I.llesmo em face
I
eleitoral não dispuser sxpressamen

da divergencia de pontos de vista da I te a respeito, não podem alistar-se
comissão de medicas especialistas I eleitores os doentes de lepras conta-

ouvida sobre a materia. gtantes, nem exercer o direito de vo-

t to ou outros direitos"politj,cos' os I!Í!:
Dos medicos ouvidos - professores dadãos já eleitores que forem, dessa

F'rancísco Eduardo Acptolí �abelo, molestia infeéto contagiosa, que oe,

H, C. de Souza Araujo e J. Ramos e sujeita ao isolamento imediato deter

Silva, um - o primeiro - é inteira I minado pelas leis sariitaria� q�e fi

mente contrario ao alistamento dos xarn os normas para a profllaxía dai

hansenianos, enquanto os outros opí- l lepra no país".

o CANDIDATO OH
FLORIANO?OLIS '

SERVIÇO DE METE0..
ROLOGIA

f

Previsão do Tempo. até 14 horae

. O Dietorio Municipal do P.S.D. do dia 29

bem andou, apresentandO, Pqr u- Tempo em g1eral illstavel sujef-
nanimídade ele voto's, o nome do to a chuvas

sr. Miguel Daux à Càmara Muni- Temperatul;a - Mant'er-se há.

cir�al da Ca,pital. -baixa \'entos - de Sul a, Léste.

Ontem, peja primeira vez, tfve- frescos

mos a feliz oportunidade de man- 'l'en�peraturas Extremas de h&o-

Ler com êle, quando se dirigia J
à je: l\Iaxima 20.8 Miníma 10.7

casa Comercial "ELETROLAN
DIA", da 'qual é o seu :Óirdor-Ge
-renLe. uma lig'eira pales!,ra acêl'ca
de sua cal1di;daturà, diz·endo-nos,
de início: - Si eleito fôr, Ullla

das minhas primeiras p].eiteações
em bem do POVQ ele minha 1'01Ta,

será a feitUl'a de ABRIGOS p:a,ra os RIO, 28 (V.A.) - O Brasil impor

que esperam 'n:as interminav,eis tou durànte o primeiro semestre des-

te ano para fins' autenticamente C(l
F ILAS os óNIBUS, ,para. os diver-

merciais 4.947 alltomoveis de passa.�
sos bairros da cidad,e, mel hora- g'eiros, Entraram, "orem, 110 pai!t�
menta êstc, aliás, de larga reper. Imais 150 antomoveis de passageiro3!
suss50 entre tôd.a.s a.s camadas so- como bagagem, dois quaiS 137 proce

ciais. Rl�l v,erdade se diz que o dentes dos Estado's Unidos. Dos auto

ealarinenses das célebres FILAS moveis para comercio 3.61,0 siiü de
marcas inglesas.

!,cm sentido demasiadamente as

já funéslas consequências 'da fal- TINTAS PARA IMP,RESSAO
ta d.e "ABR.IGOS". problema angus: C O T T ,O M A lt
LJ.oso ,para a coletivi{lade.

..,,
_

Yotal' em MfG(JEL DAUX e

Q"8ode os·IDa aleuma cansa' CJue a ,lJôa 'lóg'ica 111a11-! I II -

da, ,pol'qr�e lá, na Câmal�a Munici- tr,· jl8 'DO 8'·0pa], preCIsamos de batal!tador co- U I

ufo rle e só assim [,el'emos resolvi- RTO, .28 (V. A.) - Pelo governa.-

elo por clefiniti\'o a séria 11reten- dor Mlacedo Soares, do Estado dó)

s[\O dos! florianOIJo_I2tanos. lUo; ,s,prá inaugurada hoje uma:

Fin'alizando essa nossa rápida gl'al1_c1e usina elétr_ica. cuja consLru-

palestra com o C,andidato pesse- ç50 vinha sendo ativaela, após as

dista. disse-nos, por último: C�Jll1- obras eslarem Cjuase' plHl'alizadas
-

pri roi o meu manda Lo rigoros-a- d uranLe longo períudo e que agora..

mente em beneficio ela Lena cata- com as obras Lerminadas, passará.
rinense, a tena que me viu nas- a servil' a grande e próspera zona

cer. do, norto€ flun'Íillense.

JOÃO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL

A iDiporta�ão de au
tomoveis

"
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João Batis'a Bonnessls

Para d'8pntado estadual pelot PS,D ,�(r,�,
- ---., -- ,::-��-

Saoundo Nereu RaioS
.xar de reconhecer, em V. Exêi'a'., o cidadão e o estadista que mais
alto guíndou, lá Iora, o nome glorioso de Santa, Catarina! Advversárf os
seus, C0l110 o _ilustre Senador José Américo de Apeida, jornais que
sempge e apaixonadamente pelejaram por princípios políticos outros

que não os do V. Excia., lodos, enfim, antagonistas ou corre'ligíoná-.
rios de V. Excra., 'que pr-imam em ser honestos para consigo mesmos,
todos quantos olham V. Excía.. com olhos Limpos, olhos não viciados
'l1el0 éstrahismo" dàs mesqninhartas, todos' são unânimes ern reconhecer
os acrisoludos méritos cívicos que emolduram a personalidada au

gusta de V. Excía.
I -

orgulho que,
coestaduanos

E é com a mais justa ufania, com o mais razoável
os catarinenses, nos orgulhamos da nossa qualidade de
de Y. Excia., o major catarínense da atualidade 1

- A vida de \L. Excía.. Sr. Dr. Nereu Ramos,
-

t�l1 sido Iuminosa,
uma radiosa jornada de civismol

No govêrno do Estado V. Excia., ergueu marcos imorr-edouros,
monumentos ímarcescfvcis de progresso, que desafiam a írnperbínén-

-,

cia da iconoclastia da oposição mais obstinada!
Hospitais; Centros de Saúd,r, Postos de Puericultura, Escolas, .es

tradas, são apenas algumas das inúmeras e irnpor-íantes 'realizações da
sua auspiciosa e democrática administração! E não serão as pedradas
daqueles que são 'a personificação viva da "impotência fatal elos incom

pelcntes". de que fala RUY, que farão derrocar RS obras de V. Excia....
V. Excia., Sr. Dr, Neren Ramos, foi, é"e será, para o céspede barriga

verde, uma legenda refulgente de ordem e de' progresso.
E�{ce]'êncj'a: Nesta nova lar�allcada ,el�ijtoral,: mais urréa vez o

"PARTIDO TRABALHISTA BRASILEJHO" e o "PARTIDO SOCIAL DE"
l\iüClt-Á'rICO" perlustrarn [untos o mesmo caminho, cujo têrmo, se Deus

quiser, há-de ser, por f'ôrça, a vitória!
V; Excia, Dr. Nereu Ramos, "o general que não comanda derrotas", é,

jlara nossn estuante jubilo, para certeza do tr iunf'o. (i) nosso comandante

.supremo em Santa Catarina!
Os Trabalhistas itajaienses, getulístas sinceros, homens de partido

cujo mais honroso apanágio é a lealdade para com aquêle que é o seu'

gui,eiro insigne - o provid'encial, e incomparável Chefe da Hevolll(ill0 de
30, DOUTOR GETúLIO DORNELLES VARGAS, estão com V. Excia .. Sr.
Dr. Nereu Hamos,. cuja colaboraoão, no Senado da República, o grande e

mais alto líder petebi,sta, segundo ainda' há ,PQUéO, na Capital, houve Pilr'
hem afirmar, de m,odo eloqüente e categÓl1ico, gostaria de ter!

Os Trabalhista itaja�,enstls' e caLarinenses ,em geral� não querem que
(JS ideais Iaboristas desfraldad'Os e consagrados por Getúlio Vargas 80-

:fram ,Solução de .continuidade!
Respeitando á ordem im'Perativa e expressa do Senador Getúlio

Varg'as, estamos, os Trabalhistas, sdlidários com y. Excia. e com o dis
tinto candidaito pessedis4,a 'ao Govêrno do Estado o Exmo. Sr. Dr. Udo
Deeke, a quem, neste momento, saúdo calorosamente, em nome do PTB

.da Terra, de Lauro MüHer de cujo Diretório Munici,pal tenho a, honra
de fazer parte.

E ,encerrando estas ,palavras de saudação a V. Excia .• , Sr. Dr. Nereu
:Ramos, ao ilustre Engenheiro Udo Deek,e e bem assim .à sua brilhante

cOllliti'ya, cabe-me !a,fi:a.nçar, 'al,to e >bom som, que. saberemos honrar êste

IPrestig'ioso lema, que é a mais 'r1emocráUca ,e patriótica divisa da pre·
.t3ente pugna eleiItoral em Santa Catarina:

.

,COM GETúLIO VARGAS, COM NERETJ RAMOS E COM UDO DEEKE,
PARA A VITóRJÂ CEHTA QUE SERA TAMBÉM O PENHOR CERTO D_E
I'ELICIDA�E E DO PROGRESSO DA GENTE E DA TERRA CATARI
,NENSJ�!, .•

'

/

Diss'e

\

I

VENCE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

(CB A C C E L I"
r.om f'.;Jn"".irlarip n:11''' 1ÔO lit.ro.� OP sorvete. pqnip>1(l>1 f'om com

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

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

Partido Social Democrático

j
----------------------------------------�------------------�----------�

Diretório Municipal de, FlorianóPolis
o Diretório Municipal de Floríanópolís. do Partido Social Demo-

J

crátíco recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município os nomes

dos Vereadores do Partido às eleições de 3 de outuhro próximo:

:;'\.dolfo Cândido Quadros. Estivador;
Alvaro, Müllen da Silveira, Advogado;

�

Antônio de Pádua Pereira, Fuucionário Público Estadual;
Àntônio Pascoal Apóstolo, Comercianteç.

- Édio Ortíga Fedrigo, .Comercíante:
Eulina Alves de Gouvêa Marcelino, Proíessora:

,

Flávio Ferr.3Jl'Ír Professor;
Francisco de Assis. Advogado:
Freder-ico Teodorico Véras, Motorista;

�

Francisco Büchele Barreto, Funcionário Público Aposentado;
Gentil Marcelino Gil, Comerclante;
José Elias, Industrial;
Jane Celestino Vieira, Funcionário Público Federal;
Manoel Ferreíra de Melo, Funcionário Público Municipal;
Mário Couto, Funcí'onárío Público Federal;
Miguel Daux, Comerciante;
Osmar Cunha, Bancário;
Osny Paulino da Silva, Funcionário Público Estadual;
Rafael Digiácomo, Funcionário Público Estadual;
Saul Oliveira, Contador;
Sufragando os nomes acima o eleitorado do Municipio pode ter a

certeza de levar à Câmara dos Vereadores homens dignos e 2apazes de

contribuirem para a grandeza e progresso do Município de Eloria

!lÓPO!iS.
PresidenteCel. Pedro Lopes Vieira

Antonieta de Barros

JO,ão Batista Bonassie
, Roberto Lacerda

Antônio Pascoal Apóstolo
Osny Maitiold! Ortiqa
Luiz Ferreira de Melo

Ivo Reis Montenegro
Leoberio Leal

Francisco Motta Spezim
Charles Bdaar Moritz

Tliiers Fleming
Wilmat' Dias

Joaquiui Madeira Neves

Guida BoU

João Batista Pereira

João Alcântara da Cunha

Aureliano Stuart

Jáu Guedes da Fonseca

António Antunes da Cruz

Francisco Germano da \ Costa

Armando Valéria de Assis

Alvaro Müllen da Silveira

,
.
.:.

'J �:;
'1

.r;;,�.���
.;� :

.

Joaquim Vaz

Jairo' Calladd
LquTo . Fortes Bustamanti

TertuliailO de Bri'lo Xavier

Adalberto Tolentino de Carvalho

Oswalilo dos Passos Machado

FloiülnóPolis, 13 de setembro de 1950.

\. ·',lt -,i, i'�

....

..
. ',�

.'r';.'

MOACIR BENVENUTTI E OL0;A CARDOSO BENVENUTI parti�i
pàm, com prazer. o

-

nascimento de sua filhinha MARISA ocorrido a

18 do corrente, na Maternidad-e Carlos Correa.

Colégio Estadual (Dias
Exames art. 91

Inscrição: de 1° à 10 de outubro.
Exames: a par.tip do di,a 11.
Docllmentos necessários: 1 -Certidão de :r�gistrü civil

comprova,ndo Ler idll4e mínima dê 17 anos ,completos ou por com

pletar até 30 de junho seguinte;
2 - prova, de. quitação com o serviço militar e

3 --,- prova de 1dcnticlade feita pela cart,eira de identidade ou

por--d?CUmellto que legwlmente >a: suhst.itua:

Ve,lho»

I

"Morreu pobre o

ex-prese Alessandri:
SANTIAGO, 27 (V.A,) ""T Foi aber

to o testamento do ex-presidente da:
Republica, S1'- Arturo Alessandri Pal

ma, cujo conteúdo emocionou todos,
os círculos. Alessandri morreu com

pletamente pobre. Legou apenas suas

recordações a smis 'iilhos, fazendo um

emocionante' e carinhoso apelo a eles
e à companheira de sua vída, à. Rosa
Ester Rodriguez ele Alessandr\. In�
cluí nas suas recordações dois fieilt
servidores, o Seu secretário partíoulan
Vital Guzman e seu motorista. Sixtq
Risso, para que, pede aos flhos re

nham uma preocupação constante,
como' ele o teve para com este abne
gado "servidor e amigo".
,

Finalmente, Arturo Alessandri ia.
um apelo a seus concidadãos, para
que se mantenham sempre fieis à
Constituição e às leis, como unica ma

neira de conservar a liberdade e os

direitos.

TeleSf,ma, ret;dos
Acham-se retidos na Diretoria RGI

gional dos, Correios e Telegrafos ,�e.
ta capital, os seguíntes despachOS}j
Almertnda Sarmt Carneiro, ArtiJI

Vitor Araujô-;-,Jacinto Morais, Migue�
Engenheiro, Julio Mello', Senador.
Francisco Gallotti (2), Heber Poe'
ta (2), Hipolito Azevedo, Ari Antonio
Vieira, Nene Vaz, Níwaldo Wander
ley, Francisco Machado, José Antô
nio de S. Tiago, Walmor Cardoso dt(
Silva, Silaide Marquardt, Abelardo.
Otacilio Gomes, Demóstenes Ferreira
Graça, Deputado Roberto Orossemba

eher, Deputado Hans Jordan, José
Florencio Sautos.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V E I-I A "

____ o - - - - - ---'

o PRECEITO DO 014
PERIGO DE ESGARAVATAR OS

OUVIDOS
, A membrana do tímpano e a mu

cosa que forra o caual do ouvido são
muito delicadas. O mau costume de
limpar os ouvidos com palitos, gram
pos, fósforos ou lápis, pode fe,rir uma

e outra, bem como facilitar o desen
volvimento de germes e, em certos
casos, até 'romper o tímpano.

Procure obter de seu médico con·

selhos sôbre a maneira como deve
limpar os ouvidos. - SNES.

. . . . .. . - ..

TINTAS PARA IMPREsSI0
COTTOMAR
"

, � .

Ratifiçaçã_o
do acõrdo coltoral
Iralico-brasileiro
RIO,' 27 (V,A.) - Informam dt'

. Pária que o embaixador brasileir4
junto ao governo francês, sr. Ouro
Preto e 0,,81'. Pel'odi, secretârio geral'
do Ministério do Exterior, em nome

do ministro do Exterior da França
que se encontra presentemente nlll
O.N.U., ratifiC<lrão solenemente, hOje
o acordo �ultural franco-brasileiro.
..........................

VíÇlj�l)le
Precisa·se de Um que conheça t0-

do o Estado.
Tratar com o 8nr. Waldyr, no Ban

co do Distt;ito Federa� S. A.
..

_;.,. .
".U.. r.uel ,. .

te fl..I.It.r
II 10 ",••C.. ,.. • ..1111...
'r te ,ara e ... "PIIIPOYO'll'
, II" qder••1a d. �DI'l'ff'
IlUTUO PQDU,L. }
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Da mensagem de Getúlio'Vargas ao povo . de Lajes:
«Concito o ele,itorado dessa próspera' região .8 súfragar a 3 de
o'utubro pa'ra seqatl'or o

<,

ilustre" sr. Mereu Ramos, ·um dos
lídimos valores da vossa vida pública, e para governador do Es-

lado o ,operoso engenheiro'Udo Deeke».

,

M_elboraram as rela-'Saudando Nerêu Ramo
�08S Dntre os BE. Discurso do sr.

-

Jaime Vieira, proferido no memorável comír
'

Uo. e Argentina ��l'��lJado, último, em Itl'ljaí, em nome cio Partido TrahaHlÍ.sla Br

WASHINGTON, 28 (V.A.) - Q Excelentíssimo Senhor DOPTOR NERElf RAMOS
embaixador Staton 'Gl'iffs fez' uma Aqui venho desiucumbir-me do honroso mandato que me Joi
exposição ao presidente Trumuil so- metido: o de saudar V. Excia.l
bre �s relações entre a Argentina e

M br d 'CouTSS -,O' 'G�XEiCTlTlv" ESl'ADUPL DO P 'R'l
os Estados Unidos. O embaixador de,' lV em )10 a, novas" A J"

_

� v,,,- ."- .'" i

O d J a d S I t á d
clarou' á imprensa, logo apÓs Siia che-, DO 'l'RABALHISTA BRASILEIRO" e integrante da CAMAHA MUNICI-

« POVO e aragu o u err o meo gada de Buenos Aires. domingo, que PAL-c-como representante do Povo, saldado, da "velha- guarda" que.,
as relações

I
entre os dois paises me·! sob a chefia de Getúlio Vargas e J1 lídcrança estadual de V. Excía., fêu -

govArDo toAda a assistência necessar·liI lhoraram consideravelmente. Acres' Iriunf'ar, graças à. vitória da memoráve! Revolução de 30, os ideais-' ti '

, 'J cel1t�u. que sua -míssão a Buenos Ai, mais alevantados da democracia republicana, aqui me encontro Iiel
,'I G'

re� fOI estabelecer bases sadias para ,

-

, . ,.COMICIO MONSTRO' EM ';;0 seu soveno tôda a assistência
um intercâmbio' comercial entre os

as mesmas crenças ClVICas de há vinte 'anos atrás, coerente com os.

JARAGUÁ DO SUL necessár+a a uma. vida com melhor- dois países e melhorar as relações princípios que, mercê de Deus, sempre professei, leal aos mesmos li--
Terminando, nêste dia, a peregrí- res dias ao Município. tão premis- econômicas e que isto, de um modo deres que, para nós catarinenses personificaram todo O Idealísmo->
.naeão cívica pelos YêÍrio_§ distritos sor, para ser um !;ladrão entre os geral, foi consegutdo, sadio e construtor, a fé pura e flamante, as diretrizes já hoje histórí-
de Jaraguá do Sul, a caravana rea- demais do Estado. JÕÃOBATISTA BONNASSIS cas Lia, antiga "A�IANÇA LJBEHAL"!... .'

.

•

Iízou. nesta séde. um comício mons- Assim, com essa vitoriosa excur- PARA DEPUTADO ESTADUAL Saúdo V. EXCJa., Sr. Dr. Nereu Ramos, -como o mars graduado, o>

tro, estando presentes cerca de SãD no interior de Jaraguá do Sul.
,

'_.
, ,_-_ 'mais eminente, o mais ilustre homem 'pú,Mico harriga-verde!

3.000 pessôas que vivavam os no- os srs. Ddo Deeke e Armando si-

8R ITllle I �E Xeuhum catarInensa quo ame realmente seu torrão natal; 11[�

IDes dos srs, Nerêu Ramos, Udo mone Pereira, que palmilharam to- fi' II" '" nbum cataríneuse que ame, sobretudo, a verdade e a justiça, pod,� dei-'
Deeke e Armando Simone Pereira. dos os municípios catarinenses. a quem encontrar uma cachorri- Continua: na 7a. pagina
A massa, que se comprimia na pra- auscultando- .as necessídades do Ilha FOX tipo zero, com mais ou

ça principal! ovaeíonava os nomes povo das diversas regiões, para menos um palmo de comprimento. Praf81·tura.dos 'candidatos pessedistas, Ini- que Q Govêrno possa executar pro- Atende pelo nome de Diana ou ti li

'd�'ndQ' falou o sr. Henrique de AI"I grama de ação que realize, de fato, então Nêga.
ruda Ramos, seguindo-os o sr. as aspirações do povo catarinense. Informar ao Sr. Ivo SeU na fir

Waãdemar Grubba. Após, usou da atacando problemas e acertando ma FIUZA LIMA IBMÃOS & CIA.

palavra Q sr, Edgvad Píazzera, Iei- providências, realizaram verdadeí- LTDA., telefone 1565 - Rua Con

-to o que falou o sr, cleputa�o fede- r\l peregrinação ci;,jca c,ujos resul- selheil'o Mafra. 35.

ral Aristides Largura. Após, o sr. tados o futuro afirmará como de;
Arman,do Simone .Pereíra proferiu benetícíos p�ra o povo e Ia terra dei 'TINTM? PARA PINTUBA
primoroso discurso, dizendo dos Santa CatarIna. ,C O T TOM A R
propositos- do candidato ao Gover

'110 do Estado, 'para com o muníeí

pio de :raraguá do Sul. Depois. 6D.

tre 'palmas da assíetêncla. o sr,

Udo Deeke. candidato vítoríoso ao

Govêrno de Santa 'Catarina, disse da'
lSu:a acão frente ao Go�êrno do Es

tado, 'quando Interventor Fede

ral, Ap6-s referiu-se, mais ,uma vez,

aos problemas do munícipío e da

região, reafirmou o seu desejo de

Ievar a Jaraguá do. Sul providên
cias justas parlUJ que o povo t-enha

,

. "

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

'
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FlORIAHOPOLl5 - 29 de Setewbro de 1950

Justa promoção __

Por telegrama particular soubemos

ter sido promovido na Contadoria Ge'

rnI da República, do Mi�stério da

Fazenda, o nosso prezado conterrâ�
,

ueo sr. Celso Ferrari, servindo, atual,
mente, na Contadoria Seccional jun·
to à DelegaCia Fiscal, nesta capital.
Seus numerosos amigos lhe têm'

apresentado cumpl'iIj.entos, inclusive:
os que aqui trabalham; por essa me·

recida promoçij,o que veio premiar os'
esforços de UlIl. tunci0!1ário capaz e

operoso.

Suc-froti
O complemenoo alimen
tar' por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos' de carbono.

Aviões ii jato ,

RIO, 28 (V.A.) - A Panair do

Brasil planeja usar, oportunamente,
aviões a jato para fins comerciais,
segundO revelou' seu presidente, sr_

Paulo Sampaio. Para isso, foram rea

lizados estudós meteorológicos nos

céus do BJ.·asl, inclusive experiências
na sub-es�tosfera com balões espe
ciais. Desses estud6s smgiram des'
cobrimentos surpreendentes, pois ve

l'ificou-se que naqúelas alturas exis
tem verdadeiros rios de ar que poso
silJÚitam o uso do aviª,o a jato para
fins comerciais. A Panair do Brasil
realiza negOCiações com a fábrica
inglesa De Bavilla�l(l' para adquirir
'p€lo menos 4 aviões a jato.

Municipa, de FloriaDópolis;
Convite (lOS Presidentes das Mesas Receptoras

_ A Secretaria Geral da Pi-efcitura da .Capital, em nome do snr, Prcfeitw

}luntrciflaJ, convida os snrs. presidentes das Mesas Receptoras que Jun-»
clonarão no dia 3 de outubro l). vindouro para, no dia 29 do apelante"
às dezcsebe horas, tomarem parle na reunião que será rea-lizada com

o fim de serem decididas medidas relacionadas com a condução dos-
membros das mesmas.

LEMBRft-TE DlSSOI:ELEITOR TRABALHISTa I�,,-
r
"

"

, \

\
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