
. i:.' f',�,:;�'��,'�, ,t· ;J.;� /
Aprovados, em última discussã,o, os projetos de lei que visam aUferi,zat 11,.. ;,shídtz�

.

., a' afiançar os empréstimos de Blumenau, Joaçaba e Brusque.�· ...�. •
.

A' bancadl do P. S. U:--l8lou unânime, a favor des citados projetos de lei.
---

O discurso de Cristiallo' Machado

NA CONVENÇ�O OS

DIRIGENTES �. OUTROS
PAItTIDOS

Abrindo OS trabalhos da SéS'

1óão de encerramento da Con

'J,renção, sob calorosos aplau�oe
da multidão, o sr. Cirilo J'!llllOl
anun€iou a presença no recinto
nos srs. Prado Kelly, pres·identa Atenciosa's saudações".
da UDN, deputado Monteiro de

Castro, secretário geral daquela
agremiação; Artur l3ernardes

A
· - - ,

I·
,',

seguI·ra-""""presidente do PR; Salg,ado Filho, VIOeS SOVle IC'OS per' "

1,,1.&

presidente do PTB;' Vitorino - /

I
-

Freire, presidente do PST; Do, ,Um. transporle nor e aDlerlea'no,
mingos Velasco, representando o

t>SB; Adalberto Cumplido de

Santana, representando o PSP� O aparelho, ianque não saiu d� corredor aéreo
tl almirante Crockane, represen

, cnmbate soviéticos' o ,p'erségmram
tando o PR?· Aos dirigentes par-

'

-

'

BERLIM, ·1-2 (LN.S.) - AViões até o áerodro'rno de Tempenhof,
tidários presentes, o presidente d

russOS de cal',a, de propulsão a ja� fazemlo"o roçar 'q'I,lase aS,Mpas as

rlo PSD dirigiu expressivas pala '(

t
to tra{.aram hoj-e de obrigar a arvores, a uma altura de' 2'3 me ros,

nas de saudação, referindo·se '�t'errissar um avião de transporti� !\s ,autoridades russas iRforma�
ao papel que os partidos estãQl ,_,'

.

d 'd l·t· dos Estados Unidos do LIOO C'D�. ram as autorIdades norte-amen-
t'lesempenhan o na VI a po 1 I '

. .

\
.

'd d·1 d
,

O I
.' ani que segundo .as autondades SOYle, canas que tml1,a SI o atia cr em

,ca do palS. p enarlO ,se m
é'- 'ét'", I 'arC'11

.

I t 'l' ticas sai'l do corredor a reo nor- aos aVlOes SOVI ICOS paI a ,I Y' •

{estou Igua men e com uma sa ' < c
, ..' C t"

1 d d e.l � le de Berlim Ao se chegar a atel'ns� voo e obTlg'ar o ,54 a a tlrrISSar
va de pa maS, SaJ.l an o aqu e

'I L
.

do C:54, aviões de em OranÍlimburg, no nortte de Bp!',

t1irig�ntes partidários. ,�_ I sal' o pIO 'o os -

".
_ ""� �.' _.:". ...,,: .. ,� ::..

.
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·

. ,AfiO XXXV I I florlan6polls·· Terç.�feira, 13 de Junho de 1950 10.81'

/Prociamado O candidato do P.8.0.
à Presidencia da Republica

'RIO, 12 (R.) - O

encerra',
MINISTROS PRESENTES I didatn visivelménte emocionado

mento da c?nvenção do P.S.D:, Outra nota �e. realce f'2_i ,a agradecía as, manifes�açõe� do
sábado á noíte no Teatro Munr ] presença doe UU1l18tros NQVaIs povo, acehando com a mM.
eípal, constituiu memorável a' Filho, Raul Fernandes e Gui Cessados os aplauSQs, o pre
eontecímento nos anais da re' lherme da Silva, respectívamen feito Mendes de Moraís, em ra

ríemocratízação do pais. Marca' te, da Agricultura, Relações Ex' pidas palavras, saudou o sr. orís
da para as 21 horas, muito an teriores e da Fazenda, que oeu tíano MachadO, fazendo ,a sua
t<es já era grande O número -de param uma das tribunas de hnn- apresentação.
pessoas que acorreu ao Munlci ra, j��D.mmente com o ministr? A seguir, o soro Cristiano. Ma'

pal. 'não apenas para assistir á Pereira Lira, Ch,efe da Clil;Sa CI chado, a convite do presidente
solenidade, como pára ouvir o vil da Pre.si�ência da Rep;úbli' da Mesa, to�a assento á sua

candidato das fôrças majorítá ca e. o� dIrlgentes. de partid?s, direita, repetmdo'�e ne�se mo_'
rias, sr. Cristiafio Machado. O m�nlstro Honorío MonteIro mento as maDlfest�:\Qês' de
,Precisamente á hora apraza- tambem comparec.eu � SentOl�'S.(l aplauso do PQVO'

.

_vk

da, o' presidente Cirilo Junior entr� os cQnv_l:lnC!Op-ªIª; partlCl' fREstENIÇA D� bOVERNADO'
abriu os trabalhos aos aco.rdes pando da Mesã,

-", ! F: - ! � J' -, ....'/ RES
do Hino Nacional executado A CHEGADA DO CANDID�T? O PO'�'o aplaudiu também os

pelo coro do Teatro Munici"
.

Um .mQm_entõ d� ext,'wrdma: �OV�rnadores BarbOSa Lima S?
paI. _Em seguida, o sr. Freitas c rla vIbraça.Q no CQnclave f91 brinho, ontem chegado' do ReCI"

Castro, eom a palavra, fez a pro n:arcadg. qUâ,l"l,do o sr. t�r!lf)"ju' fe p�ra àssistir á Convenção.
clamação do candidato. mor,. ápóS o discur�� 'do depU' Moisés Lupion e José Guiomar,
A oração do representante

t ......do A�tonio meEéi'ano, anult· presentes ao conclave, tendo fi
,

ganCho recebeu d'emorada o·' dQU a c:n:e�s.ua ao Teatro Mu' gurad<ü na mesa que presidiU aos
çã.o dos convencionais. <,

..1\ nidpai '110 sr. Cristiano Macha- trabalhos.
Foi á tribuna depr' �", J\lfllt>.r 'designou uma comissão Num qoS inte;;:yalo.s da roemo'

,enrcio Torres, 1ir'l' .J� � s: . .t: &. Nesta ocasião o sr' Cirilo rável reunião, leu o sr, CirilO
na Câmara, . A;;_ __�à maIOrIa constituida do prefeito'Mendes Junior mensagens dos governa
Cristiano

-

jl�_ �audou o sr
de Morais, Horacio Lafer e La dores de SergiPe, Pará," Santa

a sav" �X:-liado. Para fa�el meira Bittencourt para o in' Catarina e Rio Grande do Sul,
D" ,���o ao general Eurlco troduzirem no recinto. O sr dando as razões por que não p.o'

"!.t�, usoq da palavra o. sena Cristiano Machado dirigiu'se diam ,comparecer á Convenção
'� Alvaro Adolfo, que, cOmo o� então á tribuna. de honra. Seu e indicando seus representantes.
9:;l'adQres que o �nte0edera�, fOI

aparecimento foi saudado pelos Nessas mensagens, os,aludidos
bastante aplaudIdo· Em nome convencionais e pelo público governantes reafirmaram seU

dos convenciona�s, a s�guir, . �a com entusiasticos vivas, e aplau', integral gpoio á candidatúra do
lou o. dejputado AntOnIO FehcIa 'sos retumbantes, que dnraram Sr. Cristiano 'Machado, receben'
no, rep:-escntante de .Sã� Paulo.

cêrca. de oito minutos, com tôo do essa manifestaçã-o QS aplau'
Termma� essa pnme.I�a par da á assistência, de pé. O can° 50S do. público.

te da solenIdade, o sr. CIrIlo Ju

niQr des,ignou uma _comissão pa ,..._._._....._•••_•••••_••-.-_....._-.-..._-_.,.__._......,.••_._...._._·_·.·....·_._w•...,._·.·_·....·.·_�

ra intróduzir no recinto o. sr.

'Cristiano Machado, O prefeito 1 I I' d a As'SOoC'l-aça-odo. Distrito Federal, general ns a a a
Mendes de MQrais, fez então á'

R 1 d' p. I bRpresent:;tção d? c�ndidato ,áo ura e Ira u a
povo carIoca. Flllahzando o con \

clave, o sr. Cristiano Machado
,proferiu o seu esperado discur

'O prefeito daquele mUlllClplO telegrata
ao. sr. GQveSnadof do Estado.

.Eo.
\ Aõ si'. di'. Aderbal Ramos dá SiiV:1; tHgno Gove'tl'1adot d'<'l Estadu,

foi endereçado pelo sr. :Frederico Poy Fllho, Prefeito de Piratú,ta, 9

s:egUinté tere�i:'àma:
"'p'iratuba, 7 - Tenho o prazer de comunicar a V. ex,cia. que 1:ns

talamos nestâ 'd;bá a Mso�iàÇão !rural dêste muhlicfP'lb 'co'inpa't'ecendo
fiO atü grande nUmero de lavra-dores e criadores. 'Foi 'ele:U� ii 'primeira

diretoria compo�tà de élem�ilJt;os de grande valai:' na cl:rsse i'üi'all.s'ta.

Senhores convencionais: tícos e mét-odos de govêrno, qu�
A 'solenidade de que hoje parti- demos com Ia instituição do tipo

cipamos transcende o seu signif'i- atual de partido. É' êle nacional
cado imediato de assembléia (lOS- na largueza de sua concepção e na

tumeira na vida polítíca de um receptívidade com que capta e

País, para simbolizar um Ienóme- funde num todo harmonioso os
110 novo e alviçareiro na história matízes

, regionais .tão característí-
de nossa Pátrra, ,cos, ç1e.J;lOssa.fQrmação histórioa,

Aqui estamos recolhendo 'Os

frUo)
Rea lizando a. síntese ambiciona..

tos do trabalho de várías gerações da, ',,<:19 particular com o geral, deSl,i
atuantes no cenário federativo, troi esse inconsistente apodo dQ
para estabel-ecer ef'etivamente, no, regfonalísmc com, .que 'por vez�j
árido ambiente politico do Brasil ! se procura macular as manífestaa
o sistema da vida cívica ' através I ções tão legitimas do .sentímenõs
dos ,partidos e só através deles. I poljtíco de nossa provindas, ma

,

Abrí�do mão do. individualis:mo! nif'estações. bem. �,iceis de assimí
romanlico que fazia de cada oida- lar .numa expressao de caráter na..

dão uma ilha em' vez de parc-ela I cional, Sórnos . todos homens da
viva de um todo, e ultrapassando província, e. amamos ciosamente o

e etapa das organizações de âm- no�o berço natal, cuja paisagem
bíto restrito, que impediam a for, física e inter-ior queremos preser.,

ma'çiío de uma consciência políti· var de qualquer desfiguração; �
ca nacional, conseguimos em nos por sermos assim tão fundamental..

sos dias elaborar um Instrumento mente pr-ovincianos é que pode'
.flexível, mais homogéneo, .agudo, mos trazer uma contríbuíção orí-"

operante e, sensivel as mais deli. ginal para o vasto quadro hrasí..

cadas modulasões da opinião po- Ilairo, que resulta, da integra-ção,
pular que é o partido, tal como désses aspectos locaís.

,

o est;beleceu a Oonstituiçâq de Sinto'me á vonta_de ,e massin��
1916, e tal corng ti esti'uhlramos lar a fecunda variedade de tais

nas difer<;;:',:Gês agremiações demo aspectos, quando precisamente de

c�::(�CàS�que se dispõem a compe uma das mais gloriosas unidades

tir no próximo pleito eleitoral. É da Federacão st,e �rgue. a v�z qdue
o Partido a nossa força e o penhor aponta, em ou ra matríz VIva Q

civismo brasileiro p c.andidato na'
de nossa ad�tação ás condiçõ,es de

cional do Partido Social Democrá·
um clima de conveniência civili"

zada, onde se conci.iie o entrecho

que das idéias com o interesse/do

bem público,
'E para ilustrar li excél€ncia do

. inst_tulo e o que dele se pode ti·

rar em estimulo pará ,as ativida
des democráticas, não precisamos
ir além do quadro partidário que

precisamente nos cori'grega, e que

já conta em seu acervo com os

mais altos e dignificantes servi·

ços à coletividade.
Tendo'lhe cabidt) a fortuna

tico à Pr-es,idência da Re,pública.
Que melhor neg;tção do es,pírito

particularista do nosso Pu,rtido e

de seus, processos do que seme·
'

lhante indic,ação? De resto, o mal..

sinado regionalismo brasileiro S&

converteu numa' porf,ia por me."
lhor servir ,a: ,Pátria comum, 'e de'
l'e está excluida lôda, a reividica·
ção mesquinha e ed-iosa de .hege
monia ou prevaIBncia. E o Partido
é justamente aquele órgão consti.
tu-cional de movimentos precisos..d\l
que, re()olhe, articula, compõe
funde e universaliza as tendência�eleg'er, em pleito memorável, o

Primeiro Magistrado da Nação, lo·

grou assim o valoroso Partido So°
cial Democrát.ico demonstrar

como eram profundos seus vin

culos com a médü, da opinião pt'!
blica brasileira. Em seg'uida, no

corredo 'exer.cí,cio das aLr,ibuições
consti tucionais e na tendência pa·
ra o desarmament,o dos espíritos,
que tei�1 sido norma invariável do
atual Chefe de Estado, o inclito

Pre,sidente Eur,ico Ga.spar Dutra.

pôde ainda nossa agremiaç,ão evi

denciar sua maturidade para o

exercido do Poder, e o a.nimo lar.

g'o e isento como entende a prática
dâJs in�Mtuições vig'cntes.

.

A fixação histórica dêste pe

riodo, seguraméÚte >irá situar, em,

merecido relêvo, a figura do Chefé
de Estado que, sobrepairando às

im:ompreensões e entrechoques ine�

vitáveis tem alcançado a uma a]

turk que s9 alcan<;am 'Os aulênti'cos
e grandes servidores da, democra

regionais.
Da oircunstância de ser mineiro,

o candidato de um partido nacio
nal r'esulta"lhe, qua,ldo mimos; um
mérito: o de ter consigo a herança
de um pensamento politico inteira·
mente devotado às formas menoS<

regionais de caracteriza'ção, porquQ
a terra mineira, desambiciosa e

leal, sempre foi o resumo, e,' con..

densação do Brasü, 'é em conse"

quência, se êsse cand'idato quell
honrar a tradição politi'ca de sua

provinda, saberá levar a tôdas a�

porções doe nosso tljrritório' a men",

sagem mais c,alorosa d'e fratern:\
llOl11'preensão e afeto.

Temos, pois, no� termos em qu�
nosso parUdo se apresenta par�
I cam];letição de out'ubro, as condi..
liões de uma campanha altamente

proI].lissora
.

e que, sem duvida re.

sultará na confirma'?ão dos crédi..
Los de que goza esta agremiaçã�
perante .o juizo esc1,arecido do pai·s'.
Não acenamüs com ilusórias (j

fáceis ,promessas de' uma p.ro�peri"
dade que' será preciso conquistar /
dia a Ma, ao longo de muitas ge4

rações, dentrQ do trabalho plani'
ficado e da técnica' mais apurada�
Não improvisamos um progra'

m'a, porque já: o tem o nosso Par..
tido' e' nossa tarefa: há de ser, subs'

tancialmente, -a de selecionar, ,na.
elenco de teses dêsse programa, as

diretriz'es e formulações a que cum.

pre dar execução preferencial, corri,

limo Os funcionários do governo margem cautelosa para as medidas

militar 'norte�ameri'cano, o" quais de emergência fIue Ias situaçõe�
estão e�uda.ndo a conveniência dI) inesperadas exigem do senso pú ...

fazer um protesto ofidal pelo Sl1� blico e da capacida'd'e administra

'iledido, negal'aUl que o aviã:o C.54 Liva dos govern,os.

tivesse saldo do corredor aér-e::>. Ú

I'
No, contato com as diversas 1'e'

avião norte-americano fazia um vôo g-iões, ao ensejo da campanha elei ..

de treinamento, ao produúr'se 0'1 [oral o candidato irá e:x:pCJ.ndo nos·

incidente. / I Continua na Sa. pago

cla.
Nui1ca' será demai,s enaltecer o

passo à frente, no caminho do

a,primoramento de c'ostumes poli

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eleitorado cat·arIDeo
se e. '30-4-50. ,J

TEA TRO
�

'Sucessos da Temporada
': I �

,
,

Municípios. , Eleitores

Florianópolis: ..... / . . . . 19.232

Lajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.388

Chapecó _ . . . • 12:257

Jcínvile •.. .-........... :11.94.2 Uma breve temporada de revista, depois de longo período
Itajai -

, 11.795 de espera, traz-nos MESQUITINHA de volta aos nossos palcos.
Blumenau . . . . . . . . . . . . . . 10.94.1

E, se não nos enganamos, foi o próprio MESQUITINHA, em
Tubarão ... '.... .. . .. ..... 10.906

1934, o último ator a visitar-nos com êste gênero de teatro.
Rio do Sul .'..... 10:336
Joaçaba 8.54.3 ítala Ferreira, parece-nos, era a estrêla da Companhia.
Canoinhas .,............. 8.4.0-1 ,Com sua volta, volta a revista' à nossa cidade, o que ja
Laguna , .. '-'.611 dissemos em artigo anterior. A cidade foi aplaudir'MESQUI-
Jaraguá do Sul 7.21.6 TINHA e seus artistas na estréia e nas duas noites seguintes,
Palhoça '. . .. . 7.039 aplaudíndo-o não só pelos espetáculos que vem apresentan-Cricíuma

.

......••...... 6.799, .

.
. do, como pela sua corajosa iniciativa.Concórdia '...... 6.567 �

Tijucas ,........ 6.178, A temporada continuará por mais alguns dias.
São Joaquím : �. 6j72 Já se pode, porém, assinalar os verdadeiros, sucessos indi-
Brusque 5.995 viduais alcançados pelo próprio ator-empresário,' pelo 'ator
Caçador 5.827 CARLOS GIL e bailarinos' LENA et SEVIL� além do sucesso

�;t::es' : : : : : : : : : : �:�;� integral de todo o conjunto.
Ararangná . , '4.958 Destacaremos, hoje, especialmente, CARLOS GIL e a no-

Ibirama ..••............. 4.952· tável dupla de bailarinos francêses, nos quais vimos, desde sua

Campos Novos ;.... . 4.913' primeira apresentação, grandes qualidades artísticas, ínteli-
Pôrto União 4.881 gência e honestidade profissional, pois procuram em cada �ú-
Guaramirim ; ' 4.8.H

mero melhor interpretação. Não nos pareceu, em momento al-
Indaíal .•• • • • •.•. • .. . . . . . • :.'787277 gum, que atuassem com displicência ou por mera obrigação,São José •.••.•••••.•.•.... ..

Cucítíbanos ••........... 4.735 o que quase acontece, e _é humano, após a repetição, por muí-
Ilrussanga .............• 4.585 tas vezes, do mesmo ato. Aí é que se reconhecem os verdadeí-
Turvo . 4.361 ros artistas: sempre à procura da perfeição, através do esfôrço,
Timbó .••. . . . . . . . . . . 4.32!) do estudo, da boa interpretação que 'provoca o aplauso do pú-
São F·rancisco do Sul ... 4.1 ?:j

4.024
blico e o. transforma em estímulo para melhores criações.'Biguaçu v..;

3.952 Com tais qualidades, CARLOS GIL e a dupla LENA ETSão Bento do Sul .......•

Rodeio . . . . . . . . . . . . . . . • 3.838 SEVIL estreiam sempre vitoriosos e
..
vão em cada nova apre-

Videira ... 1............ 8.535 sentação empolgando mais e mais o público.
Bom Retiro '3.i95 CARLOS GIL, como já tivemos oportunidade de observar,
Itaiópolis • . . . . . • • . . • • . • 3.a� leva sua \ arte muito a sério, a ela se dedicando com carinho.
Ituporanga 3.319

Estuda, nos mínimos detalhes, as personalidades que imita;,lmaruí 3.Uã
Callinz.al '-;' 2.979 gesto, voz, indumentária merecem dele cuidados especiais. Daí
Gaspar . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 os momentos de humorismo .e graça que decorrem de suas imi-
Taió ..... . . . . . . . . . . . . . . 2.818 t�ções de Carmen Miranda, Mistinguette e das cançonetas bre-
Piratuba . . . . . . . . . . . . . . . 2.828 jeiras que interpreta.
Araquarí .. 2.659 ,- ,É um verdadeiro artista que, valoriza muitíssimo o elenco
'rangará . . . . . . . . . . . . . . . 2.335

d MESQUITIl\THA U d d
.

t
�

·�.3i7 e, ",:1. ma ver a em:� es rela!Nova Trento _

Pôrto Belo Uni A dupla LENA et SEVIL, possuidora de grande técnica, ora
Camboriú . . . . . . . . . . . . . . Vi62 .interpretando o "Noturno", de Chopin, ora o· "Depgoso",
Jaguaruna . L27,í música popular brasileira, . dá-nos uma demonstração de
Campo Alegre ',' . . . . 1.098 versatilidadé que só, os verdadeiros artistas podem possuir.

.c,
----

Agradam em todos os números e, com CARLOS GIL, constitu.;;
I; ,1'" TOTAL 299.273 .

t
-

d t
-

d
.

_
em as maIOres a raçoes a empora ª, seus maIOrés sucessos.

Florianópolis, 11 de junho de 1950.

f :J. por Sálvio de Oliveira):$' i ;

.,.. " .

\ .

'..lta. feUeldad_ .... "HIIII�'
*- 4.... rUhlllh I I.
Haa, .10 esqueea, 'I.' • ..IIi. I

preMDto para ° ... "PIMPOLHO' I
, '!Ima eaderDcta i.' CUDIT.t I

MUTUO PRBDIAL.

A Sífilis
o segre�o da

jtlventud.e
Enquanto muitos homens, a'

inda jovens, se sentem cansa'
dos, depaupera,dos, ameaçados

'. de uma velhice precoce, outros,
com a idade avançada, se mos'
tram jovens, dispostos à luta,
como si estive,ssem em plena
aleg:l'ia de uma mocidade radi
ante· Essa diferença, entretan
tü-, encontra a sua explicaç'ão
logica na revigoração fisica e

mental por meio de um tonico
,de poder regenerador da vitali'
dade 0tganica: VIRILASE. o

- restituidor da mocidadi no cle

correl;' da velhice·
VIRILASE é Um tonico cien'

fico, neuro'muscular_ e de efei
tos seguros em todos os casos;
de ,depauperamento jisico.
VIRILASE (para am<bos OS

$exos) é vendido ,em tódas as
fm'macias e drogaria.s do Bra3il.
Pedi�s pelo Reembolso POso
:tal. Caixa P.ostal 3.383. Rio.

da Si!i1is e Reumatismo da mesma oI!jg�m. MI ... '

Inofeas-ivo ao organismo, a�radável como licor.

Atac,a todo o organismo
fl-:M SIFILIS OU. REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?

USE O POPULAR PREPARADO

Diz Truman qu e o PQVO norte
americano não tem que temer
as ideologias estrangeiras'

I
.

\
.

WASHINGTON, 10 (USIS) - Acredita o Presidente Tru
naan que, enquanto todos os cidac:'los patriotas, de qualquer
credo ou grupo, se.manl1iverem em l}armonia e união para dis
cutir os prolalemas do momento; os Estados Unidos nada têm
<i[ue' temer das ideologias inimigas da vidai democrática.

O Presidente expressobl essa opinião em uma mensagem
à Quinta Conferência Nacional de Cidadania, por ocasião de
sua sessão inaugural.

,
� .'

uteis
UIJ.. '-_LT.v-.w._ .. -

Borarlo/das empre-
I /Ô_ESTAD� SIII rodoviarias

IJIGUJIDA·1'JIIlLA
"daç&o • OfielllU • r..

J:çrr..., 110 � _ �.

Joio Piato .. • 7 bonI. .

Diretor: RUBENS A. RAIl.S A�Vfatlo .... - ltaIM ----11 ...
na.

. _ .... �

Proprietário e Dir.-Gereu.t. � .....- - ..... �
SIDNEI NOCETI ti':="� _ .on�

_ 141M bonII.
AutG-Via9Ie 0&....... -'*"DI:>

- • horM.
Amo-Vlatlo 01---' _ o.n......

- • boru. .

Jto&mjrJa bl-JlnlB' _ ..... .._....
�- • horu.

I Rfpldo 8al·Bru11elra - JolD.u.-·
ti horas.
R&pido 8ul·Bru1leJn Cudt1lIe __

II horas.
TIIRÇA..........

Aato-.,1eQIo Oatli'fheue _ ..,... AJe.-
11ft - fJ Iloru.
Auto-VII4.'Io ea---.. - c.rJIIW-'

- • boru
Auto-VIatIo � _ '.-'-.7'

- "I.boru.__
A�V� 0a1M'lll_ � 1'àI.rIc�.
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7 boru.
.

Ilmprha GMc1a _ l..qD& - ''lij<
• 8� horu.
J::::preuo aru.a__ - �.. _.

1t 1ioru.
A"Jto.VIatlo rtajaI - ltajU - U ....

raI.
Rãpldo Sul·Brullelra - .Tobl�--

13 horas.
No Illterlor Rápido Sul·Brullelra - CUJitibe --

II horu.
. Ano ; CrI 100,00 QUARTA-J'D.A
,,_

.
.

C' 80 Auto-Vla4llo Oa� - �Semestre .....• ;. r ,00 _ I hor....
. Trimestre ....•.•. .Crf 35,00 ..uto-Vlalllo OI� - lotJmlCl<

I
- · horae.

Número avulso .. CrI 0,80
, Auto-Vlaç&o Oat.aI'I:IIeJuM _ �

AnnnciOlltMdianle contrito.

,-
6.80 bor...
Rápido Sul·BrasUelra - cm-ttiba -

es origíaaia, mesmo nio II horas.

I' publicados, não serão Rápido Sul·Brullelra - .toblT11e-
13 horas:

Ü'I"oJTldos. Expreuo 110 Qrf.Ito.,.. - .u.- �,;

\ A dlr-a.. alo se respon-

17
horu. .

"""'"'" � Bir'uQuaa '_ lIr'1I8IaH -

I .abÜlla pelos conceito. UI horu. -

�
emitidos nos artillo.� ru�1!to-v�� Itajaj _ ltajaI ..&.o ti ....

Lwr-'.T#:::d: �'.'''''�T;' =���-: ===
QUINTA.J'IlIRA

c�Viação Aérea � Al���::'l>lrk�tarinenet - �-,

Horário
- ,

_ A:t��o Oatarln__ �,<
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- 8 harjl.l,
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Terça-'_
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'.'
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-- • ho� / '

Iõrte Auto-Viaçio ca�..... - �.
- If�h<»'U. .J

VARIG - U.SO - !uI Áuro.Vlaç&o Oa� - J_�

PANAIR - 1-1,35 - Sul -, - • bora.

n.'-a-frira . A,uto;-Vláçio ea� _ l..-.'
v....• • _ e.20 hora .

-TAL" -- 13,00 - LaJ-. �'rt. 7� 810� - LAp.!la -

Alegre Auto-VIatlIo lta3aS _ 1t.aja1 - � IMo
ru.

PANAIR - 9,25 - Norte � BruIIQu..... _ 1Ir'aII- -

CRUZEIRO DO 81JIi _, au - 18-di: Sul.Bru11elra _ 0{obl...lle _
� 13 horas. ,

VARIG _ H,IO - Norte ,,::f!�? Sul·BrasUelra - CUrtti)la -

PANAIR - i4,3)5 - Sul Auto-V!açIIo � - Cllil'milll&

Ouinfa-fdN - �P����ul.Brullelrll
l'T.lL� _ s... - 1.1....m. - 13 hOlti.

Carl.... - Para..p'· II ��� Sul·BrasUelra

_ ..to. • Rio. .- • homo

PANAIR _ 9,25 _ Norte .

_�U\r� ca�DH - ';�'lIlcI.--
PANAIR - 14,35 - Sul

_Art!� ca.tarm_ - TIt�

VARIG ;;_ t2,30 - Sul !!lxJ>r�sao .0� - LiIC1P" -

ORUZEIRO 00 SUL - 1_8.11 .- 'I �� Brulquaft _..._..._
• rte 1. horu. (lf'J!Ir
• Auto-ViaeIo I'taj&S - �tajd - 18-'"
CRUZEIRO DO !UL - fl.11I !'&II.

-I
1lxpN>5IIO :sru.qu_. - N.on �e-

.u -- tllO horu. '

Seeta-f"'rtJ ti"pre8.lO Glóri,a - �e - I l/B"
• '1 1/:1 horu.

-TAL" - 13,90 - La,•• P_de • DOMINOO
RApldo Sul·Bt'asUelra - CurItiba - .

I horu.
.

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Representante:
A. S. LARA

Rua Se�dor'Danto, fO - I- .

andar
TeL: 22-5924 - Rio ,le Janeiro

RAUL CAS�VOR
. Rua Felipe de Oliveira, :n -

3D andar
TeL: 2-1873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capltal

Ano ......••..... CrI
Semestre •.••..•..CrI
Trimestre • �,."" CrI
I(�•••••••••••••• Cr,
NÓmero avulso .. CrI

10,00
45,00,
25,oQ
'.00
O,ia

JOln'l'1lfl -
'
..

Curttib& _

Alegre
oRUZlIffiO DQ !UL - ',H -

tcne
P�NAIR - 9,�5 - Norte
VARIG - f1,.l0 - Norte
PANAIR - H,3ã - Sul

Sdflaào

o TA.LJI D. ITliJ.l
rroeue_ .. A.....

Pro�
LIVlU.RIÃ ti, I..IVDlIDI

ROIIÃ
.

ÍIIscRmRio iMÓBiLttRIO�.t: ia:
• .,..

AL;vil8
.

Encarrega·se. media.nte co:m.1&clo. _"

compra e venda de imdvela.
Rua Deodoro 88.

I"TAL" - 8,1' - 10ID ...III. -

Curitiba - Pauolai
- SaDtol • &1••

f""AJUG - i2,30 - eu!
ORUZEIRO 00 !UL - U.••• -
!on.
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - H,�5 - Sul

.D9'm-JlfO
PANAfl\ - 9,25 - Norte

DBUzmao 00 :roL - {tIl -

,

, .••••.•_.'•••• c • • • • • • • • • • • • • • • • •••• C!J,-'

SENHORITA!
A ultima cr-eação' em relrl

geranta é o Guaraná- KNOT
EM GARRAFAS GRANDBS

Prelerindo-oQ está
. acompanhandoj a_moda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terça-feira 13 de Junho de 1950 s
�------------------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...�

DIA.2 DE- JULHO, GRANDE FESTA NO AERO CLUBE DE S. CATARINA, COM'A ELEIÇÃO DE MISS AERO CLUBE 1:
la COLOCADA SERÁ OFERTADO VALI080 BRINDE; ',:� .: .

•

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

CASA
-Vende-se uma I cônfortavel easa

-yesidencial, situada em ponto ur·

bano central, com 4 quartos, sala
..te visitas, sala de jantar, copa. e..

:zinha, além de mais um pequeno
rquarto para empregada e amplas
iillsta}ações sanitârjas., com eanalí
::zação de agua quente e fria•

..:._' In
Iformações na Gerência desta folha.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

"'. ..
. . . . . . . . .. . .

'Vende-se terreno
Vende-se um terreno medín

-do 12x30 na Ponta do Leal
(Estreito), sito á ma 15 de No-
vembro.

�

Tratar com o cap. Paulo
Samy na Fôrça Policial ou Inesta Redação_ I

poderá ser
"

·cruzelro o

,
-------------

Tome estas precauções:

Não nade em

águas poluídas
lave as mãos,
ante. d. comer

Novos 'instrumento·:, corno êste rntcTO{

cópio eletrôn.ico, aj:(d�m a 'descobl'ir a

causa. da. Poliomielite.

Oque aciência está fazendo pcra

vencer a Polbmielite? Milhões de

cruzeiros são invertidos na luta con

tra a poliomielite! Líderes em �4

campos científicos, uniram seus es

forços, para achar suas causas pre

venção e cura. Grandes progressos
foram realizados no seu tratamento.

Hoje, novos métodos no cuidado dos,

convalescentes evitam, geralmente,
a invalidez. Consulte seu médico a

respeito. Lembre-se de que Frankl.n

D. Roosevelt - e outros - alcançaram
a fama, a despeito de terem sido

vítimas da poliomielite!

(

SQUIBB
PRODUTOS FARMACEUTIC05

DESDE 1858

translermade

Livre.s. das

mOicas

E�ife o consaço
Qx::eslivo • OI

resfriados

Acordo comercial----
·'eom a Alemanha

RIO, 10 (V. A.)' - ° acordo
comercial, assinado recente
mente entre o Brasil e Alema
nha, estabelece a exportação
de mercadorias brasileiras no
valor de oito milhões de dola
res, incluindo materías primas,
o maior contingente das quais é
representado por algodão, ]
milhão 875 mil dotares. Em se

gundo lugar, vêm os oleos de
amendoim, caroço de algodão,
1 milhão de dólares, destacan
<do-se o fumo em folha e o mine
.río .de ferro. Dos generos ali
mentícíos, a serem exportados
.aparece, preferencialmente, ca-
i'é em grão, 800 mil dolares. O
.Brasíl receberá produtos no.
.mesmo valor de 8 milhões de

t.dcíares. Esses produtos são re

jiPresentados por locomotivas
.Díesel, papel para impressão de
;Jornais, máquinas, motores e
aparelhos de varios tipos. Os
.artígbs, de que há sâmílares
:n:anufaturados em nosso país,
.sao acompanhados da obser
-vação "não produzido no
. Brasil"_ ° acordo, ora conclui
.do, será provisorio devendo ser

. ; substituído por um convento
'geral de pagamentos entre am-
bos os paises, que já estão rea
lizando demarches a esse' res
peito.

ELe já joga futebol! Hoje, depois de sofrer
de poliomielite, a maioria das crianças

pode correr e brincar novamente.

o que é Poliomielite? Uma

doença da qual se faz uma idéia

errônea. E causada por virus que

atacam ás células ne,I:VOSflS que con

trolam os músculos. Nem sempre

provoca a invalidez - e raramen

te é....mortal, não sendo tão conta-
\

giosa como se supunha. Na verda-

de, estamos mais sujeitos a fraturar

uma perna do que a contrair polio
mielite. Quando esta se apresenta;
50 % dos casos é de um tipo que

não causa parallsia. 25 % das ví-
_timas ficam com uma leve para
lisia.

"', ,

SINTOMAS da poliomielite: Dor de cabe
.

ça, feb1'e, surdez parcial, náuse:l, torcícoto,
garganta frritada.

Por que,_ então, devem 05 pais
de filhos menores encarar se·

riamente a Poliomielite? É que

mais de 7� % de suas vítimas são

crianças menores de 14 anos 'O
tratamento é caro e demorado. l!: a

políomíelíte , deixa 'muitas vítimas

permanentemente prejudícadas.
Época de €!Ildemias: os meses mais

quentes, quando tôdas as precau

ções devem ser tomadas. E não se

esqueça dos sintomas acima. Chame

o seu médico, ao prímeíro sinal. U

auxílio imediato do seumédico pode
salvar o seu filho.

• Esta publicação faz parte de uma série dedicada aos pro
blemas de higiene e saúde pública. Nêstes artigos, você verá
como uma estreita cooperação com seu médico pode não só
PROTEGER mas támbéni MELHOllAR seu bem éstar flslco
e suas chances de uma vida sadia e longa_

DIreItos r••ervodos E. R. SaUIBB a SONS DO BRASIL INC.

eml }\JUDE A FAZER O CENSO DE 1950
I ---------------------�-------------------------------------------------------------

I

�!�çõ,,�!!'!Ç!e�!c. D!��!����m,:1 I GARAPERIf\
SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma Commotor eletrico de lHP
prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho, VENDE-SE
dias 1 e 2 de julho, defronte _?o Departamento de Educacão,' em be- Tratar desta redação com
uef'ícío dos. enfermos que não têm recursos para se tratarem. '0 Sr. Demíngos 'ou em Haja!

Os donativos 'Podem ser enviados à Rua Vidal l}amos, 19; ou com o Sr.· Luiz Necetí.
Avenida ,H'ercilio Luz, 53.

Antecipadamente
.

agradece •

A DIRETORIA

-

emprestimo

C4SA8 • TIlBUlfOll
Pos-ue V. 8. CUU ou terreDoe ...

vender1

SOLUÇÀO-

PAUTAUBERGE

Aulas Particulares

Não encontra colllprador?
Entregue ao Dctit6rto lmoblUtlrle

.. L.
-

Alves.
Rua Deodoro II.

�TINTAS-PÃR-A-IM-P-R-ES-SÃ-O-
COTTOMAR

. . . . . . .. . � .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINH()-.--AIE'OSOTADO
"SILVEIRA"

, � .

·VENDE-SE

RIO, 10 (R) - Regressou ontem, via lator do projeto, general Weller, decla

":aérea, o engenheiro Antônio José AI-I
rara que o referido trabalho da. Com

"v�s de Souza, diretor da Companhia. panhía Hidro-elétrica do São Francisco

Rldro-Elétrica do São Francisco, que foi o único apresentado, até o presente
�ôra aos EStados Unidos assinar o em- ao Banco, que não requereu confirmação
préstimo de 15 mllhôes de dólares, ope- por firmas ou engenheiros consultóres,
l"ação efetuada entre o Banco Interna- o que honra, sobremodo, os engenheiros
clonaI de Reconstrução e Desenvolvi- brasileiros, visto como o projeto é de
mentn e o govêrno .brasileiro. Iniciativa da diretoria técnica da C. H.
Após o desembarque, o sr. Alves de S. F., cujo diretor técnico é o engenheiro

.801;lsa fêz as seguintes declarações: Otávio Marcondes Ferraz."
- "As demarches não foram tão lon

gaa como acontece no Banco Internacio
nal de Reconstrução e Desen�olvimento.
'Duraram um ano, prazo relativamente
rãpldo, tratando-ss do vulto do emprés
timo. Para tal, no entanto, muito con

correrari1 a boa qualidade do projeto
.·-apresentado, os estudos econômicos rea

llzados pela Companhia Hidro-elétrica do
São Fr'ancísco, bem como a ação perma
nente do seu diretor. comercial, coronel
Carlos Berenheusoc, que não potipou es- NO TENNESSEE E NO MÉXIOO
forças para levar a bom têrmo a missão - "Enquanto esperãvamos terminarem

9ue lhe fora confiada pela diretoria da os estudos do Banco e depois de assí-

? H. S. F.; de dirigir.
-

pessoalmente, nado o contrato, prossegue o sr. Antônio

Junto ao Banco Internacional, as nego- José Alves de Sousa, esttvernos, eu e
, ciações.

. I o coronel Berenhauser, em visita às fá-
As condições, como já foi amplamente brícas de adubos quimícos e serviços

divulgado, trata-se de um empréstimo de ele irrigação e eletrificação rural, ativi-
15 milhões de dolares, concedidos nas dades que esramos devam e possam
seguintes ibases: juros de 4 por cento. ser desenvolvidos na região a ser serví

.incluida, a comissão, e o prazo de dois da pela C. �. S. F."
anos, a partir de setembro de 1954. _ "Vimos alguma coisa n� vale do

úNICO QUE NÃO REQUEREU Tennessee, também serviços de írrtga-
CONFIRMAÇÃO ção no México. Podêmos fazer aqui coí-

_,

Tivemos o prazer de ter. conhecímsn. sa igualou parecida, bastando, 'para
to, no Banco Internacional, que o re- f isso, decisão e vontade."

Prefessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)
Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

Preparam-se candidatos a concursos

Tratar às 2as., 4as. e 6as.· feiras das 17 ás 18 bs.
Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro),

APLICAÇÃO
Indagado sôbre a aplicação dos 15 mí

lhôes respondeu o sr. Alves de Sousa:
- "O empréstimo é destinado ao pa

gamento do equipamento e materiaIS que
tiverem de ser importados, não poden
do, todavia ser transformado em cru

zeiros,. podendo ser aplicado em qual
quer país do mundo de onde se tenha

ele importar o matertal."

Dois locomóveis, 150 cavalos, alta e

baixa. Marca "WOLFlf", Alemã, BDO fa

bricação 1920 com bomba, condensador.
vapor super-aquecido. Estado de novo .

idem dois geradores, alternado 2:loe

volts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 21100

volts próprio corrente longa distância,

à
em perfeito estado. Qualquer ínrormacão

� Travessa 24 de Maio 18 - Uajai - San-<

ta Clltactna.

I
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J. MOREIRA & CIA.
.

CONCESSIONÁRIOS

Q ESTAD-Terça-feira, 13 de Junho de 1950

COQUEIROS PRAIA CLUBE
HOJE, COM INíCIO ÀS 20 HORAS, GRANDE F·ESTA ANTONINA, COM, FOGUEIRA, BALÕES, PINHÃO, MELADO, FOGOS, QUENT.ÃO ... , .. E DANSAS•.

-

CONDUÇÃO DAS 20 HORAS gM oQIAN1'E, AO LADO DA GUARDA-MQB_IA J)A A.�fÂNDEGA.

ÁS 20% horas,
- Em récita Extraordinária!
- Continuação do ruidoso e po'

sítívo sucesso de->

MESQUlTINHA
E SUA GRANDE COMPANHIA DE

REVISTA

Com. NATARA NEY,' apresen
'tando a "BIG" revista em 2 atos
-e 24 quadros de MARQUES POR

)�O, LUIZ PEIXOTO e O. BASTOS:
DISSO É QUR EU GOSTO

: Atrações:
.

CARLOS GIL - o consagrada Iimitador do belo- sexo!
.

LENA ET SEVIL - Famosos

Bailar-inos Internacionais!
AUGUSTO ANIBAL e muítos

I

--
.

D .. r .' -,
. -

ProgMma de- auxilio à crianças brasileiras
C

í

ne-I a r 1 o vcôrdo assínado entre o Brasil e Fundo Internacional de Socorro a Infância da ONU
.

,r. 1 3. " . " • • t
LAKE SUCCESS, 12 (V.A.) - João Carlos Muniz, delegado

per.,
dêsse prDgrama de. auxilio. _ .RIrZ - Á� 17, 19Y2, 20.� horas,

-.
A hig

< cO�Cdla. musicada F?i assinado .ontem entre o go- manente d? Brasil na ONU, assi-
.

Os fundos do UNIC�F serao utí-
Sessões das Moças de MOACYR FENELON. verno do Brasil e o Fundo Inter- nou o acordo em nome de seu Iizados no desenvolvimento dos:

.. -. Uma hiatória simples mas POEIRA DE ESTRELAS
-

nacional de Socorro à Infância pais.' I serviços sociais pum crianças
I

e

sentímental e humana
. ,

com
-. das Nações Unidas (UNICFF), ! O dr. Leo Eliesser, cirurgião mães, em quatro Estados d? nor--

FALSA FELICIDADE EmII�nha Borba, Colé,

Lourd�·1 um acordo v-isando a concessão de
; ani�l'icano, encontra-se atualmen- deste: Parama, Hio Grande dó'

I
com njha JBliittJen/rJour1i:; Darcy Cazarré, 500.000 dólares para o financia- te no 'Brasil como chefe da mís- Norte Ceará e Piauí. Leite, gOl""

. Jack Haley e Susan Hayward Quitandinha Serenaders 12 muitos' menta de um programa -d(' auxi.· são da UNICEF, para cooperar com duras: óleo de figado de bacalhau.I

_ Um romance sincero que -o outros. lia às 'Criancas .hrasileiras. O sr. o govêrno brasileiro na execução e medicamentos serão distribuídos
pesLino tornou efêmero! !Preços: às c.'ianç:a.s, á's gestantes e ás.

No Programa.: Cr$ 5,00 e 3,20 C e'd -, M'
'

P d· I
mães que amamentam, nas. es-

A �ll�cC��� da Vida - Nacional.
... :'���'..".. a.��s:............ r I o o 00- re 18 CO�:r�e c���ro�u����ig�:�:. utiliza-

ISras. e· srítns Cl'� 1,20 IMPERIO (Estreito) ÁS 19% hs,
-0- do para a instrução de mulheres.

Estudantes . . . . . . . . . . . . 2.00 Sessões das Moças
.

Avisamos aos nossos presitamistas/,que em virtude de es-
t
e assístentes de puericultura, bem

'

,Cavalheiros .; . . . . . . . . . . . 3,20 BANJO tal" parada a Loteria Federal, nossos sorteios q� são hasea- como em cursos maternais. A 80·
"LIVRE" - Orianças m-aiores de III dos nos resultados da extração da referida loteria não estão ma de 25/mil dólares foi consa-

5 anos poderão __entrar na sessão - Em ultima e definitiva exí- sendo realizados. . grada ,Ycampanha contra a coque-
de 17 horas. bição l Entretanto, 'logo que volte a mesma loteria a funcionar, Inche e a difteria.
_. .. realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi-
TEATRO ALVARO DE CARVALHO quem em dia.

Tempestade--'

_
i I' i� LISBOA, 12 (U. P.) - Bragança"

Federação Catario !DSe
-

de �

Desportos :::;:::'i��;��:;:,:�:�:i�v��;i;
Edital de Ceavecacãe I ao temporal �ue c�usou danos a

. ,

I
numer-osas residências •

� sr, Presidente da Federa�ã0 Ca cor�ent.e,.às �O,(}O. horas em sua <;é- Lavouras das regiões proximas
tarmense de Desportos convida os de 3. Rua Joao Pinto, 32. a cidade foram perdidas. Calcula'
clubes interessados no CAMPEO- Florianópolis, 12 de junho de 19W., se que os danos somam alguns mi-
NATO AMADOR de .1950, para uma Helio Quint -llhões de escudos,'
reunião no dia 15 (quinta feira) do 2° Secretário I

-

outros.

Intercimbio
nipo-arg"otino

'l'OQUlO, 12 (OE) - Informal!
se que o navio argentino "lliõ
Aguapey" sairá deste porto -a 15
cio, corrente, levando para a Ar

gentina uma 'carga de ferro, pI'O
dutos eletr iéos, mercadorias em

geral. D navio havia chegado nr

mês passado, com 9.000 toneladas
de trigo a bordo.

f

Teatro Alvaro �e Carva1�o
·

�
- -

apresentando em quarta recita de assinatura a super-revista em 2, atos e

.·�22 quadros de Luiz Peixoto e O, Bastos.-Musica de diversos autores
", -

Preços :

Cads, numeradas ..... Cr$ 35,00
Locais. avulsas �...... 25,00
Camarotes ..... ,.... 175,00

"Irnp. 14 anos".

"Ingresso á venda durante o dia
no hall do cine Ritz.

Agentes: Comercio & Trans·
portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal,220.-Florianópolis
Listribuidores Carlos Roe
"pcke S. A. Com. e

_
Ind.

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis Hoie, dia .-13, HOje

às 20,30 bo'ras
outro grande sucesso de

ROXY - As 19%, horas '.
1) - O Esporte em Marcha -

Nacional .

O mais valente espadachim da

França!
- O mais ousado conquistador

de Paris!
LARRY PARKS - em

Jt ESPADA VINGADORA
Colorido
com

Marguerite Chapmam.
, Romance ... Duelos ...

Sindicato dos. EmpregadOS em' estabe
lecimentos Haocarios', no Estado de

Santa Catarina
Edifal

. De ordem do sr.: presidente, ficam os srs. associa
dos dêste Sindicato convidados, em primeira convocação,
.ás 15 horas, e, se não houver nemero legal, em segunda,
uma hora depois, do dia 17 dêste mês, sábado, na séde do
Sindicato, á rua Visconde de Ouro Preto, 13, sobrado, para
deliberarem sobre o seguinte: _

- Ratificação da tabela de aumento de salário ja
apresentada pela Diretoria no dissídio coletívo instaurado
na Justiça do 'I'rabalho.

Florianópolis, 13 de Junho de 1950

NEREU VIEIRA DE ANDRADE - Secretário Geral
/

\ .>,

"-

�esqDiliDba
8 soa Companhia de Revistas com

Nal�ra Ne,·
I
1

General ·da
Atr8p.oaotes. Carlos Gil-: notav�l �mita?or do �elo .sexol

y • Lena e SevIl - bailarinos ínternacíonaís..

20 alucinantes Copacabana Girl's
6 elegantissímes 80y8

-'

Direção musical a cargo do maestro KALUA
Direção artistica de MESQUITINHA

PREÇO: Camarote Gr., 175.00 ..; Cadeira numerada Cr. 3;'),00 - Balcão
( imp. .incl. )

Ingresso á venda no BALL CINE RITZ

Banda

Cr, 25.00 I
f
tI

------_......__...__ .._ ....._._-_.__......-_._---- ---------.,-��--�----------------------

40 $
\

:É A UNDA FESTA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO 'DAS DAMAS DE ROTARY OFERECERA DIA 17' DE JUNHO À FINA.
SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALõES DO CLUBE 12 DE AGôSTO_ MUSICA - CANTO .,

BAILADOS _m CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER COM UNDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS" MESA CR$ 50�OO
NA SECRETARIA DO-CLUBÉ 12 DO DIA lO' EM DIANTE,..

!
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•
TOQU/O, 12 [OE] - A ação I tes do partido. Esta ação policial

{lelal japonesa contra os COlUU 1 na maioria dos casos, bas�olt,se na

fjÍslas foi intensifica�a e amplia- I procura
de "documentos" que pro

tia, enquanto
a .po[lela comCCOll U dasisem �r de ·inS'piração comu·

'IJl()ver lima ofe,"jslva, em Osa/q1; I nisJa tal carta aberta ao General

;contra os membros e simpatizan Uac Arthur, exi(lindo a 1)aZ to

tal, a retirada das forças de l!C1l'

pação e a libertação de oito ja.

poneses
condenados por terem sur

raâo soldados americanos em To·

quio, recentemente.
'A ação da po

licia, até agora, tem se centrali-

'{uàndo_ nb come�o da semana

Hac Arthur orcteng'l/, que ·H lide

res eomunista« [todos os 24 mem

bras do Polrtbtt:ro e mais n reàa

sado em Toquio e Osaka, duas ci

dades japonesas em que 03 éomu·

nistas niponicos
dtSenvàlvem

maior atividade.
Entretanto eei«

te indicio de qule esta ofensit'a an

ti-comunista será ampliada, pOSo

teriormente. Uma autoridade da tores do "Akakaluüu"; jornal co-

IA I d d b
Policia R'IlJ'al declarou que de mo munisla), f{Juem expu'l'gados ila

j. s estivi' ades o· i-ce.3.tenário
n'ento"as p1'i8óes de comuni'6tu vida politica japonesa. Em Toquio

limitam'SIC a Togulo e Osa.k.a, dei a pDlicia Já realizou mids. !em

'.
- 'da Igre)'a do Resaríe

_

zando entretanto de esclarecer a duas sedes comunistas e. (!f1I,
âmbU1J

significação da expressão de mo encontrou copias da carta oner

..Aniversários
Rev;-estindo-se de .excepCionall

tar e que lhe eonstítuía uma das mento".
Ia a Mac Arthur•

. MENINO PAULO RAMOS brilhantismo as festiv�da{l.es com mais agradaveís surpresas, falou

iI•••
-

-Está em festa, hoje, o lar do que a Irmandade Benefieente Nos-I dom Joaquim Domingues, sendoas,. G b·
-

:nosso prezado diretor dr.
Rubens Soa Senhora do Rosário e São Bene, seguir conduzido-

até o- portão on-I egulram para eDe ra os repre

.ele Arruda
Ramos e de sua exma. dito comemorou a passagem do de recebeu os cumprimentos de

:sra. d. Gessen
Costa Ramos, com seu hí-centenárfo d<> fundação. O toda a Irmandade, .sentantes do's trabalhadores

lá passagem do aniversário nata' programa, que rot bem elaborado, À noite, após solene 'I'e-Deum,

Jicio do querido Pauto, filhinho constou de novenas preparatõrlas, teve lugar a procissão luminosa I RIO, 12 (V.A.) - Seguioom para Alem dos delegados de empre'

.do distinto casal.
que tiveram lugar na bela igreja com a imagem da Senhora do Ro- Gênebrf, onde 'representarão os

I
gados, compareaerão ao. certame

Festejando tão

aU�PiCiOS�.
da' de Nossa Senh<Jra. do Rosario, á sárío, em, que tomaram parte,.em I :rabalhado�es brasileir.os na reuni- repr�ntantes gov�rnamenf,ais e

-ta, o" pequeno
antversaríante

I
rua M.arechal Guilherme, cujos extensa alas, numerosas assocLa'1

ao do Bureau
Internacíonal do Tra- dos empregadores, Já se. encorpan

seus numerosos 1·
atos...,estiveram sumamente eoncor ções femininas e grande 'massa de

I
balho os STS. João Bati,s..ta de Almei- do em Gênebra o sr. Smdulfo de

uma festinha na ri�, e o templo se achava festi povo, indo sob o pálio Monse, da, Nelson Mota, Alfredo Lico,

Ar.]
Azevedo Pequeno, dá Federação

:residência '00 seus paísá Av. vamente Ornam9l1tado e- com feé- nhor Freder-ico Hoboid, represen-
mando AfQnso Costa, Osvaldo dos Trabalhadores em Carris, que

:BulIão Viana. onde não faltarão rica iluminação, que lhe dava be- tando Sua. Excelencia o sr: Arce- Amancio d.a Costa Lima Garcia Ju- exerce função permanente junto

-os .afetuosos abraços qUe assí- lissimo aspecto.
.

.

bispo M,etropolitano, sendo as va-
uior e José Sunchps Dinã.

ao Bureau,

:DaIarão o feliz' aniversário.
Posto que a. data do bí-ceneenã- ras conduzidas por membros das

Também nós, neste registo, rio tenha decorcído no dia 6, re-
Irmandades especialmente convida'

-.deixamos ao Paulo as nossas re- solveu a Mesa Administradora' dói dos. Abrilhantou Q ato a afinada

.1icitaçÕes.

bí-secular Irman h/.d.:! .que as fes banda da Polícia Militar.

tívídades culminassem C0I.a uma
Ao terminar estas notas Hão po-

;;BMG. _

ACARY C. DA SILVA solene missa no domingo 10, ) que
demos deixar de registar Os esfor-

CIDADE DO VATICANO. n

. A data de hoje assinala o aní
efetivamente foi realizado. Cêrca ços e as atividades incansáveis do.

(U. P.)
- As cerimônias soienes

--versário natalícto do nosso con- das 9 horas da manhã desse dia digno Provedor da Irmandade do
do Corpo de Deus, que termina

-1;errâneo sargto Acary da Costa chegava ao belo templo Sua Excla, Rosário, sr. Altamirç, Dutra, e ao

ram com. a proctsao
euearistica .

.

i:Silva, do Exercito Nacional
'"
e Revdma., dom Joaquim Domingues Vice-Provedor, sr. Raymundo

San-
de que participou o Papa, fora�

�'Servindo no 140 B·C.
de Oliveíra, eminente Atceblspo los, pelo Inexcedível êxito com que

iniciadas na quinta-feira dR ma

pelas suas qualidades e predí-
MeLropolitano, acompanhado de foram realizadas as festívídadas do

nhã C01n q missa celebrada PÓJ!I'

;cados O aniversariante
será sivo

Monsenhor Frederico Hobold, ehan-
bi· centenário da histórica e bene-

momenhof. Pier;, bispo de Or_vie

ele expreSSiVas homenagens, as
celer do Arcebispado e prj-Viga·

mérita Irmandade.
-

lo, di'ante do Altar da Confissão

lQuais nos assoeialnos.
rio Geral. Nas escadarias, forman-

na Basilica de S. Pedro, o�e e6

DeflUi,�fe��I���::ário na' :�n��vdad�dasIr;::��:�se��\�:á:i�� Asilo a DQI·sargento HI.stóf•.a da· colonlzl'-
�a��r;:��:t;eDB;:::::fO

contendo

alicio do menino Antônio Luiz,
reveScI a e balandraus, !f'y� pre'

....
Esse relicário (ura traZido de

o do sr. Ranulfo 'Neves, do
cedeu a e:1trada de Sua Emillên· pusso 81

Orvieto, onde � venerado desde �

'.J>omércio 10""'1.
cia na igreja, sendo conduzido- ao

. do umBnao ,:poca em que, no sécu.lo XII ocar

'"
va.

BERLIM, 1� (V.A.) - As auLo. {I U

SR. GUSTAVO
LEHMKUHL

lrono pontifi'mo, de onde assisti rida�s tiQi�lltifi;, AA:Jirt!U'am que
RIO, 12 (R.) - É de. "Letras

reu Q milagre qlle lhe deu o1'_lgem

Ocorre, nesta data, a ef.emé'
a cerimônia. A soJ')Jle missa fes· .

I
-) 1; e Artes", o suplemento literário

Como se sabe, na pequena cida

r f'
os. Iiig ese&- res)'""ven �oncedt:l

ide natalicia tio nosso distinto �v� tI
celebrada �elo l'evdmo. ab:r;igo a Mikh�1 Karatsyev, sar

da "A ,Manhã"" a seguinte co de de Bolsene, situada perto u

...conterrâneo sr. Gustavo" Lehm'
a r Quinto David Baldessar gento russo do Nono batalhão de

'lnent'áirfa. �ublicado ontem:
Orvieto, um padre originário da

kuhl, dedicado funcionário da
Coadjutor da Curia M'etropolitana

_

guardas de
-

ocltpaçãq, que ha "O escritor Pàulo Malta Fe.rraz Bo�mi'(1, qu>e duvidava da presen

�Fazenda Estadual.
acolitado por dois di.aconôs. O ato duas s'emaqus fugiu para o $(e. lanç'(m, t-ditadkiJ pelo Instituto:;a

real do Corpo de Jesus na Eu

O competente e zeloso fun'
contou com a pr!,sença do repre- Lor britanico d� Alemanha.

lIans Staden, de S. Paulo, "Apon
ca:ristia, viu

esguincharem gota.

'.cionário, hoje, terá a OiPOrtuni'
sentante do Governador do. Estado,

tamentos para Cl história da Co. de sangue da ..
hóstia que (Lcaba,v�

-<lade de aferir o grau de estima
representantes do sr. dr; Secr�tá-

Ionização de Blumenau", obr.a ie quebrar para Q SacrificiQ Diui

..em que é tido no seio da nume·
rio do Interior, Justiça, Edu�acão

sUiS'cit.ada pelo Primeiro Congres.
no.

.

.1'OSa classe.

e Saude e do sr. CeI. comandante UMA GRANDE PIANfSTA CEGA. 80 de História Catarinense.
O corporal que recebeu as ga.

"O Estado" o cumprimenta,
da Policia Militar, autoridades e VISITA FLORIANóPOLIS

Revela.se Q autor, neste peque'
tas de sangue foi encerrado naque

"desejando'lhe felicidades.

numerosos fiéis, estando presenta Deverá chegar ho.je a esta ca· no volume; não apenas um esh;_ le relicário, onde ficou como ob·,

Sra. ANTONIETA
VIEIRA

ainda grande numero de represen pital, ·pelo avião ua CruZeiro do dioso da colonização sulina, como· feto
de veneração dos liéis.

'

A data de hoje assinala o aniver-
tantes das demais Irmandades di Sul, a eminente pjanista brasilei- uma autêntica vocação de hislo-

Foi essa a primeira vez que ore..

. :sário natalicio da. Exma. Sra. Anlo'
Capital e associações religiosas. O ra Iracema Dreyer. Q que a dis� riador, que deve o mais depressa

licário deixou Orvieto, depois de

·
nieta de Medeiros Vieira, dígna ps.

sermão foi profoerido do púlpito tingue das nossas demais virtuo' possivel emprieender tarefas mais
1263,·

:-posa do Sr. Jone Celestino Vietra.
por Sua. EXoia. o sr. ArcebispJ ses do teclado. é o triste fato de amplas nas quais apr()veite e a,

i'uncionário da Capitânia do.l! Po';"
Metropolita,no, que discorreu brio ser privada do precioso sentido primore as suas qualidades de

·-tos.

lhalltemente fiObre o valor e o po, da vi$a e nunca ter fr�ucntado, interpretação t!. Jul(J.amenfo'.

M distinta aniversari:mte "() Es'
der da. oração, mormente da ora, própriamente, uma escolá espooia-

.·lado" envia felicitações.
ção peJas contas do rosário, cujas lizada para cegos, tendo estudado 08. I. LOBATO flLDO
palavras calaram fundo no seio d.') sempre com seu pai e avô, ambos

FAZWM ANOS HOJE
numerosa assiSJtência.

rrmsicistas de mérit.o.

O sr. dr. Barros Lemós. abali'
Termin�da a cerimônia religio_ A mãior .parte das págin�s que

�2ado facultativo e deputado eS
sa e?camIDh&r.a�-se os presentes, interpreta ela apr�ndeH ouvindo,

·

tadual. pela UDN;

conVIdados e fIéiS,. para a

saerjstiilj
na carência de musicas em alto

-a Sra. Ondina Oliveira, es-
da igreja, onde ia ter lugar a ce, relêvo.

�.Põsa do sr. Arnaldo Oliveira, re
·rimônia do d�cerramento do mar' lracema Dreyer é uma apaiXo'

·

presentante comercial;
co cpmemoratlvo da fundação da I nada pela musica e através· do rei

-O sr. Érico Couto, alto fun'
benemérita Irmandade, há duzen_ no dos soi'ís, eoohe a sua vida de

· clonário encarregado do- Pôsto
tos anos e sôbre o qual, para sur- beleza e encantam'nto. É com ca'

de Meteorologia nesta capüal;
presa do homenag(!ado, estava lor que toca as mais belas parti,

-A sra. Maria Antonieta;- da
a�oSlto O retrato. de Sua Excelên_ .uras efe Grieg, Chopin, Betetho·

.

,;Silva, espôSa do sr. Darei Linha
CIa, o sr. ArcebISpo Metropoli�no, ven, Schumann 6arIos Gomes e

· res da Silva, telegrafista do De'
que,foi

assim inaugurado com o de '�utros grandes mestres.

partamento dos Correios e Te-

benZImento do marco. Oferécendo Em - tOda paIJte, _onde a. insigne

'legrafos;
.

a homenagem ao eminente preIa' critica unânime e as mais seletas

do falou o Irmão sr. João Crisos_ vo de fervorosas dem{)nsLra"ões de

- a sra· Ursulina Castro, es' tomo Paiva, Provedor da
Irmanoo_ admiração e simp:atia, e �a Ar'

- pôsa do sr. Alípio Castro,' d de e Nossa Senhora do Parto, sen-' gentina, no Uruguai, assim como

- a srta. Marilia, fUha do brio d Ilhailte advogado e escrtor dr.
o ao termi�lar muito aplaudido. ulUimamente, em Pôrto Alegre, a-

'Oliveira e Silva;

Falou fl se�Ulr,.
fazendo um re1.ros· crítica nnánimc e- as mais seletas

pecto da hIstÓrIa da Irmandade, o platéias a consagraram uma das

- a srta. Nemesis, filha do' 1''''' Ild f
I

Jorna I"'La :e OIlSO Juvcnal, que l1laiores pia.nistas da atuali.dade.

sr. Oscar So-ares de Oliveira e lt t b Ih Il'e,:sa ou o ra a o insano dos Crêmos, po.is,_ - que o publico

competente professora de agri vultos do passado em prol da ere- cu�o desta cidade e os nossos

cultura com proficiente exerci' ç�o .d� bi-secular templo e a cons- tmeios sociais con.Lribuirão sobre.

-eio no Educandário Santa Cata btmçao· da Irmandade áquela· maneira para que Iracema Dreyer

·l·ina;
_. época, por cujas palavras, ao ter- colha na nossa terna, no concêrto

- Jeanete. filhinha do distin mina.r, recebeu demoradas sálvas com que pretende deliciar'nos,

:to casal Manoel Dias e Mercedes de palmas. Comovjdo pela home' mais uma pérola no vastot rosá.

-Pereira Dias.
. Ih b

. .p

nagem que e aca avam de preso 1'10 aos seus triunfos.

Corpus tbristi
DO Vaticano

DoenjüsÊiCULOSEatório
Cirurgia do 'Eorax

Formado pela Fa.culdade Nacio

nal de Med�cina. Tis-iologista e

Ti8(ociTUrgião dO Hospital Nerêu

Ramos. Curso de especialização

pelo S. N. T. -
Ex-interno- e 'Ex

ass�tente de Cirurgia g,o Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

Cons.: Felipe Schmidt, S8

Consultas, ídiariamente,

das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Dur'Val Melquiades,

28 --- Chácara do Espanha

naci0!lal

desta cidade anuncia que no dia

21 do corrente havera um eclipse

do planeta Saturno, orii-inado pe

la lua.

Sociedade dos Atiradores

Florianópolis
CoNVOCAÇÃO

De ordem do sr. pr·esidente e de acordo com a letra A do artg. íO

dos ;Estatutos, convoco
os srs. sooios pa�'a a assembléia geral ex-

traordinária, que se realizará n,o dia 18 de junho, às 9 horas da ma

nhã, em nossa séde social sita á Avenida Mauro Ramos n. 218.

Ordem do dia: Assuntos de interêsse geral.

Florianópolis, 1(Y de junho d·e 1950.

Carlos Gassenfedh Netto - ,secreiál'iõ._

•

O
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Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hespítal de Caridade,

, Edital' de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Sé

nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta C'apital ..
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho

ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria"
pr'opostas, em cartas fechadas, para o fornecimento de todos 0&

artigos necessários ao seu consumo, durante o semestre de ju
lho a dezembro do corrente ano.

Consistório em Florianópolis, 5 de junho de 1950.
,

Luiz S. B. Trindade .:._ Secretário.

4
/

O ESTADO-Terça-feir� 13 de Junho de 1950

e ,

24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO - CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA-' DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA _ DANÇA DA
RATOEIRA _ APRl:SENTAÇÃO DE UM ..(;RANDE SANFONISTA. BOITE DA COLINA ., DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIAD

,AS E SEMPRE APRESENTANUO G,RANDES ATRA.;- ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR -QUE, EMPOLGOU FLORIANóPOLIS _ JOAQUIM PEREIRA. - NOTA:
- FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO '_ DIA 28. - PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS'DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

RegeilaralD OS Estados Unidos o

'proteslo soviético
WASHINGTON,' 9 (U. P.) -I pados de crimes de guerra a tão retornará ao cárcere.

Os Estados, Unidos )rejeitáram, certos japoneses. A nota norte-americana pros -

..uoo O�n�IAOg olsalÓ.Id �'lllaluo '�Washington respondeu que' a segue dizendo que "este método

{B!oads::!I t?lunf np 0�5EPO u t?,I� Rússia cometia mil "êrro funda' de tratar criminosos convictos

�e Lierdade sob palavra para os mental" ao supor que a referida está de acõrdo com a prática
erímínõsos de guerra japoneses, Junta alterarta as sentenças. adotada nos páíses progressis
O general Douglas Mac Arthur Assinalou 'que o principio de li- tas e democráticos".
Criou tal Junta' em Tóquio. berdade sob palavra. é deixar o Até a presente data a Junta
A Eússia protestou ante O,go- criminoso cumprir parte de sua criada por Mac ,_Arthur não li'

vêrno norte-amerícano, dizendo sentença fora do recinto da pri-, bertou um só japonês e acredi

que Mac Arthur não tinha po- são, sob certas condições e su ta-se não haver perspectivas
deres pára reduzir as sentenças jeito a certos regulamentos. sei

imediatas de sair da prisão qual'
impostas pelo Tribunal Militar o/réu violar eSsas medidas, en- quer criminoso .de guerra [apo-
Internacional que declarou cut- nês importante.'

\

& -.

"t

Transportes Aéreos Catarínens'e S/A
" '

Séde: FLOR'NÓPOLIS
Uma crcranização genuinamente catarinense para servir

, Santa Catarina.
, I '

, Opera com evíões Douglas
HORARIOS: .

4-8 Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto
-

Alegre.
As Terças, Quintas e Sábados para Joinville,' Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro.
Passagens e encomendas com os Agentes:

FIUZA LIMA' '& IRMAOS
Rua Conselheiro Mafra; 35.-TeL 1365

Agencia da «{JRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia.--8/A
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500

'

POSTO 1M LIBEROADE
• RIO, lO (V. A.) - Telegrama
'de João Pessoa informa que

t 'MI·ss"a' de' _,O. m'ASfoi posto em liberdade, depois � �
de um ano de prisão na casa

de detenção, José Araujo Pa- LUI-z li.lb.Q;D.- Junworrente, o "homem avestruz" a f.I a

que engole tesouras, pregos, vi- Vva. Dotílía Albani, filhos, irmãos, convidam aos parentes
dros, pedaços de ferro, etc. O e pessoas amigas, p�ra assistirem à missa que, em sufrágín à
"homem-avestruz" durante sua alma de seu inesquecível esposo, pai, irmão e sogro, LUIZ ALBA
prisão não mais se alimentou
com aqueles objetos, íngerín-

NI JUNIOR, mandam rezar na Igreja sto. Antonio, no Altar-

do apenas a comida do presí- Mor, dia 13 (terça-feira), às 7 horas;

dio. . .
. Desdejá antecipam agradecimentos.

_,.,-'

�.

Rão pode lecionar idiomas ocidentais
I

,

'

I
I

I!

VIENA, 10 (V. A.) - Circul�s diplomáticos vienenses re
velaram que o Partido Comunista da Hungria- vem de tomar
novas medidas afim de isolar ainda mais o país do oeídente.
'Entre as medidas estão as prisões em massa que se verificam
de cidadãos húngaros de todas as classes, sob a acusação de

que estão exercendo atos de espionagem contra o regime."
As autoridades húngaras, ao mesmo tempo, cassaram a li

cença às escolas particulares para lecionarem idiomas ociden
tais. ° russo é, agora, na Hungria o unico idioma estrangeiro
autorizado.

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

,".

EB
.i , BAVER' bom

Dr. CLARNO "-G.
GA\LLETTI

ADVOGAJ)O
Crlm•• ciy.l

Oóa.tltulg60 li. Socl-odad..
NATURALIZAÇÕES
Titula D.crlarat6rloe

As operações' de empréstimo doo
Banco Mundial com a Amerlca Latina -.
WASHINGTON, 10 (USIS) - O com um total de 75 milhões, ee

Banco Internacional para Recons- didos á Companhia de Carris, Luz;
trução e- Desenvolvimento emitiu' e Fôrça, em Janeiro 27, 1949, pá
um relatório de, suas operações de

I

ra equipamento elétrico e deseon
empréstimo á Âmerica Latina, volvimento da capacidade elétríca,
mostrando que tais transações Outras republícas amer-ioanas
montam a um total -de, 788.645,000 que receberam empréstimos do>
dólares. Banco Mundial foram o Chile,' l'II,

O Brasil figura neste relatõrío México, a Colômbia, EI Salvador.

G. 8. Caldeira �e Andrada
'Exclusivisla «RENNER))

, 'PRIN�IPJIS A8TI80S

\: Roupas- Calçadol
Fe,ltros-Maquinas'·

de costuras /

. LoJa
<,

. RENNER
Rua Tenente Silveira, 29

Florianópolis

Eaorlt6rlo e R••idanola
Rua Tltadeate. 42.

FONE •• 1488

,

QUER VESTlR�SE COM CONFORTO E ELEGANCIA'

DR. FRANCISCO CAMARJ
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Sch1m1d
21 (sobrado) (AJ.to da casa "(

Paraíso")
Residenc1a: Rua Alvaro de Cv
valho, 36

Flor1an6pollJ

CASA MISCELANEA :!l'dlltri
buidor. dOI :Rádiol �Rj�C' II

ictor.'V6Ivula. e' 'Dilcoal
Rua Conlelbeiro; Mafr.

PROCURE

ltaiataria
A

Mello
Rue Felíppe Scbmidt 48
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o ESTADO--Terça-feira 13 de Junho de 1J5J
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"

I
JttIZO DE·nrssrro DA CO-

C I" -'b D � A-
��j ��-, 1

Edit�A!C:r�! ;:;uc::ra�o_ u. .
' oze- "ae gosto

I ? DOU!� ?��� �;';es Gama. '�Progtàma para o.mês de Junho
JUIZ de DIreIto da comarca de: CIG'

.

. 18% às,"21 horas "Soirée Juvenil": ".

Tijucas, do Estado de Santa Ca" Ú, _ Quanta Feira -'- "Soirée migo Dia 25 - Domingo-- "Soirée com

rina, na forma da lei, etc., non" das 19 às 22 horas. Dia 17 -- ínrcío às 21 horas. Dia 28. - Quar
FAZ SA:a&R aOS que o presen- Sábado _ "Soirée" com inicio às ta Feira - "Soirée mignon" com

te edital virem ou dele conheci' 21 horas. Dia 21 - Quarta 'Feirá __

o

inicio às 19 horas. Dia 1° de Julha
menta

.

tiverem. expedido nos "Sqirée mígnon" das 19 às 22 ho- - Sáhado.i tradicional baile de São
autos de, arrolamento dos bens ras, Dia 24 - Sábado - Baile In' Pedro, com- apresentação de gran,
do �spólio de Bernadina Maria rontil das 15 às 18 horas, e das des novidades.
vícenca Sagaz, que se processa , �------

perantêste Juizo e cartório do
Escrivão que êste subscreve que.
atendendo ao que dos autos
consta, por despacho proferido
aos 16/5/1950. autorizou a ven

da, em hasta publica, do ímovel
abaixo descrito, Com sua respac
tiva avaliação, pertencente ao'

espólio de .nernacina Maria Vi' DIREC;Ao I

cenca Sagaz. que será levado a Amélia M Plgozzi
'público pregão de venda é arre

matação a quem mais der e

maior lanço oferecer. acima dá

respectiva avaliação, pelo por
t�ro dos auditórios ou quem
suas vezes ,'fizer, 'no dia 18 de Frutos ,'Refresco.'geladosjunho p. vindouro, ás 10 horas-
no local em que se realizam as pArti S 4 C

•.

i d t·vendas em hasta públic'a deter' procure tU.l •• omerclo e n us ria
minadas por este Juizo. ás por - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

I
ta do edifícío da Prefeifura Mu' ltUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepio
nícípal, Descrição do imóvel que RUA FELIPE SCHMIDT - Edííícío São Jorge
será levado á praça: "um terre-

_. _

no, sito no lugar Domingas Cor-

I
.

R
' A TOSSE NA IDADE DO CRESCI-

reia, distrito, de Tigipio· com i otereça-se a DSSla MENTO
34.1 metres de frentes e 1.000

.

dditos de fundos - ou sejam DUm estatuto a '-.

34.434 .metros quadrados � pau'

á'
fortif!ique os pulmões da criança

co mais ou- menos;. fazendo ADI rllca com "SATOSIN" �. poderoso ao-

----....--------...- de Henriq.ue Serafim Fagundes 'WASHINGTON 10 (V. A.) tíssétíco e descongestionante das

Greve . DO P'orto dd frentes aO Norte na entrada pú - O encarregadO' de nesócíos vias respiratórias. Bastam' algu-Além dos navios acima, estavam (J �

esperados ainda para hoje os se-
blica e fundos ao Sul em terras sovíétícos em Washington, sr mas colheres de "SATOSIN" '1itra'

guintes navios estrangeíros : Buenos· Aires Extrema a Leste e Oeste em Vladim�Jr Bazynkin, entregou que a tosse logo se acalme, até ces-

J.. terras de Basilio Puel, avaliada hOJ'e "'O- sub-secreta'río de tC'stado sar de uma vez. É excelente remé-
Peter epson - Norueguês - BUENOS AIRES, 10 (U. P . ) I

'U ""

G lf d Méxi
' " .,' por Cr$ 1.500,00 (um mil e' qui James Webb um memorando eX. dio ;para combater Gripes e ''Res-

para o o o o. iencd, e.' Gerd --:- Estão' pai-alisados no pôrto 68 na'

O''. t
nhsntos cruzeiros)." E para que prímíndo o ínterêsse da Urrião friados. Peça ao seu farmacê-itico

mamarques - para os por os vios, inclusive petroleiros, por efei chegue o conhecimento dos ínte soviénc« em qualquer eonterên- ou droguista "SATOSIN" ..;_ o 10-
ámericanos. to de grave, Ilegal, promovida pe: reseados e ninguem possa ale· cia 011 consultas I'nt'ernacionais, minador ,�as, Gripes, Tosses e Bron
Os navios naciünais acima, es· la Confedera:ção Geral das Sindi·

gar ignorancia, mandou expe' "'o"bre o estatuto da Anta'rtic'a. quites.
\ã� .car:regando madeiras, compen catas de Marílimos. .,

Idir o p' resente edital que será
sados e vários gêneros alimentí- Rebocadores' do Ministério do afixado na sede dêste JuiZ'o na "'n''NT"'AS'" 'p'·ARA'·'

..

'P-I'NTURA'" --��--------'-
ciOs, sendo que 0� e-strangeir-os 'l'r�nsporte e dfi Marinha de Guer . ,

lugar do ,costume e, por cópia'estão carre.gand,o .m.adeiras de pI,'., ra eslhão \eyJ1menhados. a,lU fainas C O T TOM A R 1
.."

'.t-' -publicado uma (1) vez no jor-
'

'.-
-

<

...
nho, compensados fécula, sagu e no pôrto local para aliviar a si· nal "O ESTADO" de FlO'l'Íanópo' ._...... ..,.... •• •••••• ., ... , j
oleo sassafraz. tuação. liso Dado e�páSSad€) nesta ,-ci<ia' Contra a espe"Dlã�âii" V I S O

de de Tijucas' aos dezeSSete \I y u-

ft' dias do mês de maio, do anõ de 00-' merc!ldo 'do co'fémil novecentas e cincoenta. Eu. Ir v-

Gercy dos Anjos, Escrivão- o WASHINGTON. 10 (V. A.f'
datilografei,

.

cq)1.feri e subscre' -O Conúté do Senado pediu ao

,vi, (a) . Clovis Ayres Gama, Juiz Departamento de Justiça fossem
'de Direito. Esta Conforme. o ori' tomadas medidas contra a espe

ginal, sobre o qual-me reporto culação no comel1cio do café nos

e dou fé. Estados Unidos. O pedido inicial

Data. supra. foi apresentado !pelo sub-comité

O I&-'scrivão: GERCY DOS àe agricultura, chefiado pelo se-

ANJOS nador Gillete,
.

demo,crata pelo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Estado de Iowa, 'que há meses

vem investigando o mercado do,
café no país.

j--_._.;......__..;..._
_ _,

�R á d j O s A t I â n t i d a
.

"
'.

AUântida - o sucesso da técnica electrônica - Atlân-tida - Super eonstrlJ.ção para durar mais Atlântida - Som natural - AUã sensibilidade

Grande alcance 0tima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios EleGtroía� Tran smlssores Amplificadores

,At'ânti'da Rádio Catarinen's/e Limitada

Impres,sionante
. pot:_lo'

o movime'nlo
de Itajaí

do

Trabalho e produção o melhor fator de progresso
A riqueza de um povo e seu

grau de desenvolvimento econõ

ulieó' pode-se medir com seguran

�a pelo seu trabalho.

para aquilatar-se a eficiencia

-do brabatho olhemos primelra
mente para o que ele pr-oduz,
E, nada melhor para se medir a

produção de um Estado ou de uma

'�ona, do 'que olhar para o qu-e é ex'

pOlia,do.
por, este prisma olhemos o que

repre,s'enta para nosso Estado a

produção do Vale do Itajaí, atra
vés do movimento de seu impor
tante porto, que ontem, ao- fazer'

lhe 110SS0 reporter, rápida visita,
Dstentava encostados do seu caes,

carregando, as seguintes unidades
n-lI.cionais e estrangeiras:
Formosa - Argentino - para

Buenos Aires, Alkaid - Holandês

-pal;a Antuérpia, Amestland - Ho

íandês - para Amaterdam, Rotter
dam, Antuérpia e Hamiburgo, Fylgía
- Suéco ;_ para Os portos ameri

aanos, R.S. Francisco - Nacional
- para. Santos, Hio e portos do

Norte, OUo - Nacional -- paya o

Rio. Pátria - Nacional - para o

aio, Tauetê - Nacional - para o

Rio, Goiano - Nacional - para

Santos, Guarú - Nacional - para

Sàntos, São João .:._ NacÍonal -
para Niterói, Açú - Nacionel i-

parado Bandeirante - Nacíona'
- .parado,

Nossa visita ao belo porto' e as

informações colhidas sobre os vá,
rios navios," devemos à gentileza
desse- verdadeiro "gentleman" que
é Paulo Bauer, presidente da Oa
mara de Vereadores de Itajaí, e

gerente da Navegação e Despachos
Carlos Renaux S.A., além de filho
devotado de sua. encantadora terra,
cujo progresso não cansa. de fazer
ressaltar aos olhos' dos forasterios,
escondendo modestamente o quan
to contríbuiu pessoalmente para OoS

mesmos.

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

ASTHMAN
MODERNO TRDTaMENTO

Da aSMD.'
TOSSES REBELDES,
.BRONQUITES

aSMfiTlCfiS E CRONiCaS

LUIZ FIUZA LIMA e Sra.
JUREMA FIUZA LIM A,

partíctpam 0- nascimento
de seu, filho PAULO

Fpolis., 27 - 5 - 1950.

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga
binete Dentário a rua Tenente Silveira, ·n. 29, sala l'

O consnltório esta aparelhado para atender tod os os
casos da clínica dentária. _

>
Anexo, -um pein montado Loboratório de prôtese Den

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrilicas.

ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

Companhial Telefonica Catarinense
Aviso'. "

AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
( AUTOMATICOS'

Em virtude do crescente tráfegd das comunicações nos
'centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos senho
res assinantes para os seguintes,dois pontos essenciais:

1°) Não tirar o- fone do lugar, ante� de ter'a vista ou na

memória, o Iiúmero'do aparelho que vW discar.
2°) Não bater no gancho,"quando esteja a espera do

zumbido, porque isso lhe ,fará demorar muito mais a

sua ligação.
A ,DIRETORIA

{ no N O A S

Diretor tecnico WALIT'ERn LAN<1E'< Jr.

7

DATI L·OGRA FIA
Corresponiellcll
Comerciai

Confere'
, Dlplomfi

'METODe,
Moderno " Incient.

Rua General Bltlencourl. 48
(Esquina Albergue Noturno)

e JCuidado! Combata a tosse

. . .
,

,

I� trI10TiA.//llJ. (0/1. f u�vliDl�ITA",�í '

)

Uma casa com bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
A tratar na mesma

. ,Querem organizar
'um corpo de bom�

: flei,ns em Blomenan
BLUMENAU, 10 (R) --:- Foi

discutida, na .Associação Come:r;
cial e Industrial de Bh,lmenau,
a possibilidade da criação de um
Corpo de Bombeiros 'para esta ci- .

dade como uma das mais pre'
mentes realizaç,es.

Quando &1gu6m, tâI ãbme •__
lheiro da ÜWItraQIIO� .,..,.,_

. lhe. em lLIIl.vel geato. um a6lIee cio
excelente aperitivo K l'OT. lmae.c.
.. V. Sia. de _taro &O�
oe, a gentiJesa;EfTEÉ 1A11-
BF1'1 O I1EU APERITIVO
e PIJEDILEfo!

LONGAS E CURTAS

Rua Trajano, n,�31 Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



deflaurar a guerr
"chernos os olhos a isso a Rússia deseja conquistar o mundo tituir defesas'conjuretas, que \ serão suficientemente, fo
para' is pr incipios da 'ditadura comunísta. Nós, os iEstados P?,r� ate�ror�ar �s imper��lilsta.s cimunista�. Enquanto
Unidos e a França, be.m como· outras nações da Europa naçole5 livres estiverem umdas. desta maneara e CUltlp
Ocidental, uniram-se ao Pacto do Atlantico. Estamos [un- mos a nossa parte no fortalecimento da defesa conjq
tando nossos 'exércitos, marinhas 'e fôrç,as aéreas para cons·. não precisamos temer a guerra".

'"''fTY'P'''r "-"'T'� , ....

O Papa' 'receberá, Não cancelou a viagem
bOJee Leopoldo III LISBOA, 12 (D. P.) - O gover- do para embarcar com mnha

, .

uador civil de Lisboa, sr: Mário milia no proximo dia 24", deVATrcANO, 12 (D. P.') _:_ Circu-}.
Mad.eira, desmentiu os .boatos de rou o sr. Madeira, acrescento,los do Vaticano informaram qÚ-é o
que teria 'Cancelado sua viaíta ao "somente uma enfermidade poPapa Pio XII receberá em :aUdiên_ Rio de Jã'neiro. "Estou muito sa- ria impedir-me de realizar talela, amanhã, ao rei Leormhi!0 III tisfeito com essa viagem e pvepara, cursão'',

:

fLORIANOPOLlS - t3' de Junho de 1950 da Belgica, como "pessoa' im[lf.t1tl'-

O discurso de Cristiano Ma'chado �:::;':"':"
não como ,bel, d,

Bs�I,F 1:1 e G'P a n'iiConelusão blemas tão duros e tão numerosos . r, .)' ,.. �-! -,,�� _', '

�._ _., r.- _ .
_

,

sa concepção dos problemas que de nossa época, em nosso meio, en- Joa-O piQ Duarte f ;;;;..;-- o' <i i !etol' da Região Sel',rflna"é um. [ornalistscumpre considerar, propondo as centrem. gradmivamente solução ,.
.

,.. ('., -' Críticando.Iha ,a sabença errada, em matéria d'e História,. c_;Il.9Iu9õ�� e �S.·I �Ivitre� �,P:;��J,!ld�.�· :�.� �. ins�ira�õe� �� ��nse��ncia S If > I' va mei-o de Heródoto., do Carâ, Cesar Cantú da Ponte...erande
..

,'d.os ,pelá e:ltpêl'iêfiCial de medo qt1e éri�t_l1 e sOil!: '6 mais firme propõsí-.

.
T. -D. do Boqueirão etc... Em resposta, confessou que l'c.Nnão sejârri óniÜidas âs âs,j:ilraçÕés to de assegurar ao âmbito social a Faleceu, ontem: ás 13 horas, no

básictts do pais, e se atenda à pe- paz e o pleno entendimento das Hospital de Caridade, onde desde
êüHaricLade dos problemas" regio' forças produtoras. '

há alguns dias se achava em tra.,
nais. Queremos levar aos municipíos tamento, o nosso prestigioso e

Sempre atentos à defesa dos di- brasileiros o sentimento de que não estimado amigo e correligionário
reítos fundamentais assegurados estão sozinhos, porque a coopera político sr. João Rio Duarte Silva,ua Constituição, procuraremos tor- ção financeira e técnica que lhes incansável Presidente do Diretório)ná-Ios cada vez mais efetivos, no assegura, a Constituição irá ganhan- Dislrital do P. S. D. na Trindade.]
desenvolvimento de uma campanha do dia a dia mais significação prá- Municípi., da Capital.
partídárta que desejamos .tôda ela tica, e novos elos .se irão estabele, O venerando companheiro, cuja
efetuada sob a mais saudável at� cendo entre as unidades agrupadas morte se divulgcu.pntem em meio
mosrera .de cordialdiade, respeito pelos caracter-ísticos da mesma zo- de geral consternação, era. pessoa
mútuo e perfeita educação civica. na geográfioa üu econômica. Por mujtissima acatada naquele distrí
O governo que daí resultar só po- assim entendermos 'o munícípalis- t.o---e nesta Ca-pital, onde contava
derá velar porque tais direitos -se- mo é que somos verdadeiramente grande circulo de amizades e sim
jaro sempre e zelosamente cultiva- um pantído nacional, e não sim- patias.
dos e preservados. Esta obrigação, plesmente um partido das grandes O enterramento do seu cadáver
nós do. Partido. Social Democráti- cidades.

se efetuará hoje.vno Cemitério da
, co assumimo-la perante a nossa Procuramos o denomina.dor co- Trindade.
consciência, como perante. ela f'ir- mum que identifi.quEi os nossos pa·'· À enlutada faniilia "O Estado",
mamo.s o 'Compromisso de promo· tricios menos favorecido,s em seu associando.se. ás numero.sas de'
ver as medidas que requer 'O bem "habitat", aqueles que povoam e monstra�es de pezar ;pelo desapa-.
estar da ,população brasileirl1, na dinamizam as regiões mais férteis l'ecimento do valoroso conterraneo,
varie'íLade de suas condições de vI- ou mais bem aparelhadas industri- a:presenLa sincera,s condolências.
da e trabalho e na urgência de seus almente. E d'e certo há de forjar'
proiblemas. se pelo esforço continuo e inque-

O govêrno há de sei' coisa hu. brável, êsse elo que unirá uns aos Jorn. Wétlmormana, "C se com isto afirma a sua. outros os brasileiros, va.lorizando_

,���'�;;:l ,;Z���;r�� 4e":������1�\�:!:fd;;;o;,:�,;:;;�r�;; Wen_��:!::;Ü
se nas mai,s fundas nascenteS uy ao. Bra�II, co� u��, " 8I'g.am,�á�a() I ;, �tá entre nós o nOsso preza
espírito de solidariedade e frater· 'eco.nômICa ruaIs atIvaj üírt stan- do co:estaduano jornalista Wal'
nidade da espécie. Os problemas d·ard" $\.J.peI'ibr de vida,.

mor Wendhausen que, com raro
nacionais são problemas de cresei- Estas idéiàs são, sean;pre foram brilhantismo. redatoíia ó "Ra
menta, reclamando a atenção. vigi- a,s do candidato que o 'Partido ho- dical", o combativo periódico.Jante que no.s m�rece I�ôda ni'odaU" Je esco.lhe, em e�pI'essiva unínimi-

que se edita na capital da Re
dade de viaa em expansão. A na- dade, como sabidameIljte são as dês� pública._
ção jovem que temos de configu- se mesmo Partido. Por isso não va- O ilustre-visitante qUe veio
cal' e enriquecer es,pera de nós uma cilará o candidato em postulá-las, rever parentes �e amigos tem si'
atitude de boa vontade e· compre_ já que �ela sua vi�a tôda se con-I do muito cumprimentado e hoensão para com tudo que é inpul- servou ligado ás d.lferentes forma,s

menageado nesta cidade, ondeso germinativo muitas vêze.s mal de trabal_!1o e convl:e� sempre .cou: desfrut.a de geral estima.
_.. esbo'çado, mas �etivel de ser o tpabalhador braSIleIrO das �1�eI' "O Estado". o. cumprimenataconvertido em unidade de progres' sas camadas. O homem publIco também, enviando-lhe cordiaissoo que vos fala, e que fostes buscar abraço de boas vindasCumpre·nos .peu,sar- no chamadfl ao seu haliitual retraiment.o, para

.,.•••••••!_ "" _
••_.'.':'.""._.'.'homem 'comum isto é, no brasilei. confiar-lhe uma hOlll'Qsla e magna Semelhante disposição nos .ani

ro que sob esta oU' aquéí,a categoria l',e.sponsabilidade, avalia bem: os mará na peleja democrátiea queeconômica, traz sua parcela para.e seus deveres para com a. comunhão iremos tnavar e para a" qual nosconjunto doe nossa produção e, con- a que pertence e a que sempre apresentamos como um todo coeso
s'equentemente, 'de no,ssa riqueza buscou servir na modestia de seus

e dis'Ciplinado, possuido de firmepública: Os planos de natureza prá- r:elcursos. .,. r ...... determjQ?-ç@ aQ I]:l'esm9 tempo quetiea, baseados na experÚnentação
.

Os �ncargos, que um c�ndidato I de equilíbrio e. de se.renã con�ic"cientifica, estão condenados a ma' a·0 m:ls :alto posto da naça�.ssu- ção, pois bem sabemos que a vI-tólogro, se não os alumiar êsse inte_ me sao de tal natureza, que sua, ria sorri aos corajosos e aos pertirêsse profundo do homem pelo seu aceitação só póde ser jus.tificada rÍazes, quando põem sua energia as-emelhantê, que converte as abs· pelo propó�ito de total consagra- serviço de uma nobre caus,a.trações políticas em realid,ades cá� ção ao inLerêsse coletivo, de llm la- Eu vos agradeço, senhores Conlidas e comovedoras. do,. e, de, outr�, pela esperança de vencionais, a escolha com: tjiJ.e meNa base de l}Ossa politica está contar com las reservas de entusias' distinguistes e a que procurareipois o homem brasileiro como uni- mo e devotamento que uma grande corresp'oncter defendendo e predidade espiritual, moral e e,conômica, tarefa desperta sempre entre os ci- canelo até o máximo de minhasa que se deve levar assistência, dadãos prestantes de uma repúbli- fôrças as diretrizes e principios doalento, equip,amento e condições de ca. Mas também, e acima dI! tudo, I.
nosso ideário politico, na certezadesenvolvimento 'ela per.wnalidade, pela e�perança e peja confiança de que, assim fazendo, estarei ser'dentro do esquema coletivo. nas supremas determinações de vindo, ,acima de nossa agremiação,Este o trabalbo que idealizamos: Deus, que alenta a vontade e a os interêsse.s permanentes de nossa.o de co

....

ntribuir pal'a- que Os pro- consciência dos homens. I pátria".

Il�"
DOU

LONDRES, í2 _

(tr.P.) - O v::ce"primeiro minis,t'ro Hét
bert. ij_ür(i�'Ôn àêí)ll\rOJ�. � 'uma assembléia d� m1l1hel"es �m

ítaiderfie.\d@� pi&'ximo desta capita], que a Russia. fii(l, »U'

SáriÍ deflagrar ª' guerra, enquanto &s potênelas ocidentais

per�anecerem unidas. Disse, entãO': "Atua�lnente, le não fe-

r

811�al"
UIIUU�U

n

d

ao

..

com agrado -as credenciais com que o investi representante d
ses pedaços muito caros ela terra mãe!!! Mas eu não o invs
representante de nada, e, absolutamente, não disponho d � pos:

para comprar pedaços caros do Bayhado, do Tanque ou do
queirão! Nego-lhe, ainda 'e sempre, autoridade para. cassar.nn
nacionalidade lajeoma, por descaso e desamor à querência. Ond
quando e de que modo manifestei desamor ao berço na! aI?

_...

I
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zern-me a consciência e o coração, que nunca. Da minha P'E!lli

NUNCR EXIST1'U IGURL

FERIDAS,
E MAS,

INFJAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS. ,

_i 5 P!_� H A Si E T<:.

. com referência a Lajes, nunca saiu uma restrição, uma queír
um comentário que visasse a dilninul1la ou subestimá-la. R
vendo...a, depois de Ionga e forçada ausência,' deI,. escrevi, �
28 de abril de 1946, 'o elogio, no qual entre outras coisas dis�
"Não reví a cidade: ví-a 'p'e,Ia vez primeira, diferente e nova, D

sua apresentação de gala. Revi-lhe, no entanto, para senti-la n

vamente, Ia gente boa. e generosa, que envolve e cativa, e cuj
acolhimento tão bem se define no repetir cordialíssimo
apêrto-de-mão caboclo. A, Lajes d;� hoj� é aquela que o meu oro

gulho de catarinense e o meu bairrismo de serrano rE'clam
vam ...

" E; rem�ando uma série de crônicas a resp'eito' da
E:x1posição kgro,Pecuária, assim me eXiprimia: "Detenhamo-n
na Laje,s -atual, na terra e na gente que nos meteram na sine
ridade e na aspiração êstes versos violentamente suaves de Pau
Setubal: " o -.';' ... ,_.

Áqui, en1·meio a isso tudo,
Eu - que ironia cruel! -

Tenha o desejo sanhudo .,. /

De espedaçar o canudo
.cqm a carta de bacharel!

,�' "':�ff,.iJI� E na dÔ'çüI'a que enc,erra
-

... ! '!t., ,�:.
'

.. _, __ ." ""
Esta simpleza, da<IUi, ......

--,..1Q:III!'1J!t;i<�1�1.�'1!�Viver de fiOVO, na sel'ria� ''''.'.
,

� .( '_. :�'j'-

Entr'e as gentes desta terra..
A vida que eu já vivi •. �

II'

Será i,sso prova d;e descaso ou desamor?' No' que posso e n

que esteja ao meU' al�an-ce, !Lenh.o' s'8rvidb a'os meus cont�rrâne
".

sem lhes indagar do pensame'nto pol�ico. Os' que comigo priva
sabem da minha :adoração. velas páginas de Ruy, na Ví'sita à te�

""'

ra natal. Tenho por Lajes a. forte e natural afeição' dos bons fi
lhós. Não sou, todavia, a êsse 'lX>:rato, como a qualquer aNtro, U

doente �ou um fanático cego. dos olhos e do entendimento. R!epi!
aqui, de c�r, as Fôrças M01YLis, de lngenieros: "O amor ªo ber
é imperativo natural. Pers'Í1fte quando a exp'eriência dilata o h

_. ri�Qlllt-e geográfic'o, porém perde :em profmi'd[ci'a'de �anto' coJ1l
.,

�

ganha é111 superficíe. A: certo graU de desenvolvimento social;
impossí�l que cada região viva se·parada de outras vizinbas" ".

.

ti· ,'.':" ".

'/
.. >,,A educação sentimental permite abarcar ,na amizade e .na si

patia O\ltr�s regiões, embora reS'ervaI1do ,p�fâ ;t pr6priiâ' os m
lhores irÍlpulsos do cora:ção". Os meüs .senti�entos têm oiidd t§�f.
Nas lutas políticas, do jornal é àá triiililia; $é'mpre fii j�bt.i'çt\.. a

,

" "'1.(",' J
meus ilustreI> conterrâneos chefes ds partidos adve'riiárh)�'Í' Sã,

',' _" ,.' . .;,., -

� _".
'

'';

conhecidos os meus conee.tos a respeÍlto do sr. ceI. A'Nsrman
Ramo,g: um homem de bem, �:Ügn'o �J:i�Jl�ad.o. I

Se a estas alturas, o dir�tor d� �egião .S�r��;ià, ''e r�u busc
./ sem!os sUbstlrtuir, parafraseaiiàó ·s. t%1�'a.S, o 'le�Üh "e \) samarit?n
que encontraram o h6Jmem, salteado na .est·ràda '�'e Jerusalém
Jericó, qual dos dois seria o 'bo'm 'la�ea��?

Por certo' ,que não pod�-ria ��r' �qUêl!l elite, além de denegrir
'c'om patranhas e invericionioe&, "o m:iis ihiStre dos seus conter-

,
.,", \ :·:iJ�tl: .... :·" .�, �� '., '

'.rAneos, ainda vem à público 'ra!a:r;-se de gôzo, babat"se de ,{legrJ3
e eSjpojlar o seu contentamento ,pelo fato de um lajeano não sg�
iridicadQ- à presidência da 'R�búbu'cal

Depois disso, que aUitoridade )tem o diretor da Região 'pai'�
cobrar-me amor à térÍ'á nâtàl?

Bem faço eu, largandó�o (f,efinido pelo Eça: um palfriotarreca
que nã,o ama sua terra, mas apenas a namora!

GUILHERME TAL
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