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Já se· encontram nesta Capital várias delRllações municipais à gr\ªde:�; .,:. Y1o<ca��.,
fstadual do P.S.O., a realizar-se nos dias 24· e 25 do corrente 'Pa ·._.ra .'
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de· Sanl.,·· i'lJiRia</
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'Donrada - a Assem-jjléiâ

--

Legis: Pronto o material
Ja_iva com a vlsíte do _j para as eleições
sr, dr. Nerêu Ramos

Esteve em visita, o�n, à As-

.sembléía Legislativa, 0 "Sr, ·dr. No-
.

réu Ramos, ínclito VieePrcsiden,
,

'le da Repuhlica.

.8. Excia, foi recebído à porta

daquela Casa pOI' represení.amtes
\.

de todos os partidos, Ilemontndo-

se, no recínte, em arríanada pales-

tra com os parlamenta-res.

Á saída, aoompanharamno, uma

vez mais, ilukes L:ep.resel'ltantEJ5

de tôdas as bancadas com assea-

_to lla Assembléia Estad'tl.aI.

go próximos.

o relatório Gillete,.' - Será revisado

Para o « Diário» lêt

[Secção ..
de Santa :Catarioa),

Objefivo: Escolha, 'do ç-aildidato a,
"

Governador do Estado .

Dia 24: Local: Séde do Partido
Hora:- 17 bóras ,",
Urdem do -dia: ReCoDbJ�
cimento de pDde�es

: Local: Teatro ,Ritz-
Hora: 10 boras >

Ordem do dia: Escolhá do
candidato· a Governador
do Esiado
Local: Teatro Ritz
Hora: 20 bora,s: ,Encerra·
m�nto da Convenção.

RI�, 2-1' (O. E.) - O professor 1

Paula Aquiles, diretor ela Impren
sa "Nacional, informou ontem à re,

portagem, que já se acha pronto to'

do o material necesêárío às ._9leições .

de três de outubro próximo, ma

ter ial esse que 'já está sendo

rcme-Itido 3<OS Estados pelo Tribunal

Superior Eleitoral. Desta forma, já
.

seguiu para seu destino material
eleitoral para os Estados de Minas.l
Bahia, Pernambuco, Ceará e, em

geral, para todo o. norte do pais.
Agora estão seguindo :1S remessas

destinadas aos Estados do sul e elo
centro. Assim - concluiu o pro,

If'esscr Paula Aquiles -- a Jmpren
SfI ,]\'acional em ncrfcita coopera

ção com o Tribunal Superior Eleí

toral, entregou e .está entregando ;..-------------------------,--

agora. todo o material eleitoral,
cuja confecção previa-se que, so

mente terminasse em agosto pro,

c./

Dia 25

Na '(amará Federal

I

o deputado Rogerio Vieira trata do problema do carvão

utilizarem carvão nacional rece

berão anualmente, durante 20
anos, uma contribuição do govôr,
00 f'ederal calculada na base de
9 centavos por tonelada-kílometro
bruta, produzida pelos'. trens qUQ
queimarem aquele, combustível
desde que a exploração geral de-

I

seu serJ;iço ferroviário seja def'iei,
taría,
Estipula o projeto que a ím

portância da contribuição, cujo Ii,
mite m-áximo será o montante do
deficit da exploração ferroviá.
ría do exercicio, deverá ser empre
gada prtucípalmente na liquidaoãe
das faturas apresentadas pelas em ..

-presas industriais de , mineração
de carvão nacional, O projeto es.

tabece, ainda, que a despesa para

Felecéu LQ. O'"n-
atender a tais auxilios já seja COD

U � signada no orçamento da União .pa
- I' "" ra 1951. Pelo quadro dos auxilias

CIO "orrea RIO, 20 (V.A.) -- O represen a Estrad� de Ferro Central do Bra'
RIO,2'1 (V. A.) - Na tarde de tante catarinense, ,sr, Rogerio si! e a Viação Férrea do Rio Grande

ante.ontem, após breve agonia, Vieira, ocupando ontem a tribu, do Sul são contempladas co�
finou-se um dos mais ilustres es- na focalizou a questão do carvão cem milhões de cruz·eiros cada
pfritos de nossas letras e de nossa nacional, comunicando que ainda uma.

cultura nos últimos sessenta ano.';. há dias participara de -uma Me As demais eStradas beneficia.
o poeta, Leonico Correa. Extingue- sa redonela com elemento'ii) não sd, das' pelo projéto são as seguin ..
_se com êlo uma das figUra5 rle do Estado, mas também - do Rio te_s :Rêde Mineira- de Viação, .1101l\
inconi'undível destaque

-

::ttravés (c,-':,;de do Sul e Paraná em que /lO milhões de cruzeiros; Estrad�
de duas gerações, inclusive,na pro-

I L -, Q aquele importante probl.emaj de Ferro �oroeste do Brasil co-nf
lítica, por êle também cultivada r se .

sé'ntàram várias' medidas 50 milhões; Réde de Viação Parã'
pode se dizer desde a adolescên'l cbje� �') garantir as possibili. ná � 'Santa Catarina e Estrada às
cia e no seu mais elevado sentido. dfl - -' uma melhor sorte para Ferro lIof.ogiana

-

com 40 milhões'
beoneio Corrêa era paranaense,

, .. �ustria do sul do país. cada uma; Estrada de Ferro Terest\
tendo nascido em Paranaguá. i

'"

-:, dando início fi ·eSlSas pro, Cristina e Estr.ada de Ferro dij
de iria apresentar à Ca' Goiás com 10 milhões de cruzei"

Investl-naça-O
-

-_':1 projeto de leí, dentro cIG ros cada uma; Estrada de' Ferr(1i
.'.

�. -;-;.;::\1 as estradas de ,ferro de admi Santa Catarina com 6 milhi5es deWA�HIN-GTON, 21 (U. P.) ilÍstnição pública ou privàda que cruzeir@s.
comité investigador de monopoliosi, '

LIa Gamara dos Deputad,o.s convo I ---------.----------"------:-----------------_

���n:!�i�0����LO:o��;rP����sd�0���IIComissão CàtarÍ'nense de
" Folclorea IndlL�tna fornecedora da mate' .. � ,
..

'.

l' l' -

d
. Reumr-se-a, amanha, as 19,30 hores, 1)a sede f-J.o Departamento EsrIa pnma para a ( lVU ga{'-ao e no.- -. >:..'.. '

.

-

licias no mundo.
'

I
tad'ual de. �stalística, a s�b CO.�is�ãO C�tarinen�.� d�,E'olc1Gr8;dG;Jl'lsU.

;
tuto Brasleuo de EduQaçao,. Glencla e Cultura

_ (órgão da Unesco).
_�;� -'i '''''c

�. �-.
'

.. :�..,)�, ,;;

a jato,
Brasilpara o

,

, RIO, 21 (V. A.) -- Informam de
Belem 'do Pará que transitou por
aquela capital, com destino ao Rio
de Janeiro, o coronel Alexandre
Mc Douglas, da Força Aérea o

conhecido fabricante de aviões a I
jato na Inglaterra. I
Segundo declarou Mc Douglas

vem ao Brasíl fechar negocio com

alguns aparelhos a jato, "preten
dendo vende.Ies especialmente ao

Ministerio da Aeronautica. De-
poís, viajará com o mesmo obje
tiv,.? para o Paraguai e A"rgentina.

Acréscimo a uma notícia�..

C ·

I
.

-.1 ximo. Sem duvida alguma, foi' um

. apita a r-ep.resentação . ue ,��a�r:-ae, _es(or<;Q d<i,. nossa Imprensa
, Nacional.

�onais de Campos Novos .-

Chegou a esta aajJi�ãl a Delegação' de. Campos Novos à Conven- AVl0es
ç;io Estadual do -Partido Social Democrático.

-

"

Composta dos 81's. Gaspar inc Zorzi, AUg1:ts'Í0 Bresola, Manoel

Frgueíró, João Gomes de Campos, João Tibes Gonçalves, Manoel
Antunes Stefanes e: Dr,. Max Baíer, ,todos 'elementos de expressiva
r{prcselllação politica naquela comuna, que, nesta cidade, tomarão

. parle no (rllagno certamen partidário a se realizar sabado e domin-

em virtude do protesto
WASHINGTON, 2,1J. rv.. A,) -. A sub-comissão da Comíssã., de

Agricultura do Slehad-o resokveu revisar o seu relator-lo sobre as in,
vestigações em torno ..dos preços do café, depois que o Departamento
de Estado se juntou à nota de protesto das embaixadas de quatorze
1)atses latíno-amerioanos alíngídos pela mesma. O senador Gillette,
presídente da suh-comíssão responsável pela redação do refer;do r,e�
íatorio, concordou 'Mia tarde com a sua revisão. Esta atitude foi
-'!'onseguência __

das declaracões feitas pelo sr. Edward Miller,�assis�
lente do secre.tario d..e'Est.ado, o ,C[ual disse "que as_ expressões e re'

<comendações contidas no Relatorio GilIett-e laméaçavam as relações
-de boa vizinhança ent:rB os Estados Unidos e as repúblicas america
'llas".

CAJ1.POS NOVOS, 2..1 (Do Cq1'1Jespondentej - A propósito da _no
1ieia ventilada pelo jornal "Cmzeiro do Sul", de- Joaçaba, t.ranscrita
l'J.� DiáJ'io da Tarde de 29 do último mês, relerel]te ao assassinato
4ft Se·lÁl.stião li'i()ueiroa em ES'Penílho, }1'elo' in�iiJ_l-du,o \Ol'estes Geil
-da .noite em uma. rua daquele distrito e o Juiz da Comarca decretOll
IJas-ia, é- conveniente assinalm' que ambos el'Qm compl'Qde,�, amigos
imtim!J1$ € pe'l'fencenties aos quadros dar UDN. O fato se deg tarde

<la no{te em uma l'ttQ daquele distrito o juiz da ComarCa decretou

!" ?r(sã,o ,pr.f1Jentiva do cl'irninoso que Se acha foragido.
.l',,,_ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I �_ESTADO

Sala de Jantar Realidade soviética -IV
\Vende-se uma finissima sala
de jantar, em perfeito estado
d� conservão, por preço mo

dico; Ver e tratar á rua Sete
de Setembro. - Edifício Cruz
e Souza, apartamento, 101.

I GA!_{APERIA
Com motor eletríco de 1HP

I VENDE-SE
Tratar desta . redação com

o Sr. Domingos ou em Itajai
com o Sr. Lmz N.ceti.

CAS.�
:Verule-se uma confortavel easa

J'e�denCtial, situada em ponto _.
)I.no central, com 4 quartos, sala
ie visitas, sala de jantar, copa, _.
aiaba, além de mais um pequeno

,,_rto :para em,pregada e ampla.
4Dstalações 8Pitârias com eanall

,:ação de .... quente e. fria. - In·

formações .. Gerência desta folha.

.. • .. • • •
.

• • • • •• • ••••••• I."••:.-.-...

I G.llt�[llTt It ARltS!.vv' i

J�� C
VlytJOSf(J ('j){li13Afé.AS IJ. modoS

c(edeSV
HE!JTRftLlZAUDO 8S ACIDOS
011 BOCA
Ao entrar em contacto

com Kolynos, o, ácido.;
da bO,ca. causadores d"F
caries, são imediatamente

- neutrali'Lados.

mmUiMilO AS BüCHR!tS
Kolyn08 desiToi cerfa jl.e
92% das bacterias da bo�a.
Este efeito dura horas!

ullrmo PERfElrnM:=m
A deliciosa espuma dc
Kolynos remove as partí.
cuIas de alimentos, deixa
os·dentes polldos e retar·

da a fo!mação de mucina.

Melhores resultados são' obtidos
escovando-se os dentes com./
Kolynos, ilepoi.!.de cada refeição.

?

........................ , \
.

Comunicaçãu
Dl'S. Waldemiro Cascaes

e

Roberto. Lacerda
. AdvogadÜiS-1

Comunicam a seus clientes e

.ami·gos a mudança de sea escritó

rio de advocacia para a Rua. Fc'
litJe Schmidt nO :i2 - 10 andar.

Aulas Particulares

Borario.' das empre
sas fodollatias

IIIGUWDA�""'"

7="-"�-'-
Aut.VátIo RaJI:l - '*'W _. 11l'1li. ,

____ ......_. _ ....... -I

1. � �

-��- ....

A1JtD.VIqlo· �._. _ i
- ...... -

Auto-V'-4IIo ow.Ja__
- • boru.
�""JInd-""'"

.'- I·boru.
Rtpldo Ial-BrulleDa _ JomYllt ..

. l',horu.
RApIdo 8uJ-BrUneJn - �

I horu.
'l'J:RCA�

AlItII-YleIIo 0ata1't!l_ - ...._
1ft - • botu.
Aut.o-VMclio � - ca.-.

- • horu
Amo.V" � -

'_._I'"
-.�

Aud,.V18ç6o Oe� - 'te'\!
- e lIOrU. j

. �1Io�-'--- till
7 boiru. . ., r,
� G*1a-'--,

• e� horU. '.,do
��- ........

1. � .

A'"V1aiDIo na.ts« - l1&!lU - 11"
� .�

RApJdo Sul·BrUlle1ra - Joblnle_
13 horas.
Rápido SuJ-BrUllen - CUI'IUbI _

• hora;
QUABTA.ru.&

Auto-Yle4IIo . ca� - CII'Mt>
-. �r...

_ ...���� Ol� - lo4MIIt

• Auto-V1aeIo C&tarIIIaa-

r
- 6.30 hora..
Rápido Sul-BruUen - CUrItiba

8 horas.
Rápido Sul·BrUlletra - �blnle_

13 horas.
JIlxpr_ 110 Cl.r1.toda - lACaa _

7 hora•.
lIlJrpree) BruQ'WIIUI - ...,.. _

111 horu.
.

Auto-Vi" [ta.Ja4 - [tIJIJ - 11 ...
ru.
bpnao .aru.q_ - 5_ 'l'hIIIt

- 18,30 horu. .

IlodOT1Arla SUl BruU - Nrta ..._.
- • boru.

QUINTA...rJ:ll!U.
Auto-ViaçAo catar!neul - !*U'.Alqq-. - 8 boru.
Auto-Vlaçlo ca� - ewttaI>

- II hl'l'III.
Auto-Viaçlo 'ca� - I�

- • horu.
j,uto-Vaçao cata.T1In_ - 1'IttlIIttl

- li hOlC&II,
Auto-Vlaçlo OR� r: LqIDal

- 8.30 boru.
Exwe50 810 0r1It0TI0 - � -

., bar... .

.Ilmpr.'êR GlóMa - ,...... - • 1/1.1
• 7 1/2 boru.

, _

Il'rpreaao :sru.qu� _ ...__
18 hora.s.

_ J.H
-,

I

n:utQ-VIa_- ......_. _" '"-. ,�
RApldo Sul·arulleira - Jo1D"Iile-

IS h9l'as.. -

R«l>ldo Sul·BrasUe1r. - CUrItiba -
• horu.
ilmpresa Sul Oeate Ltda - ltaDN6 - II'

. As·· grandes invenções
Um estrangeiro, na União -sovtétíca, muitas vezes se di

verte intensamente com as tolices da propaganda oficial. Por
que os comunistas não têm o menor escrúpulo em fantaziar,
quando se trata de influir sôbre a mentalidade dos milhões
de infelizes que vivem isolados pela "cortina de ferro". E, nes
se afan, vão a excessos dos mais profundos e ridículos.

Em 1948, todos os orgãos da propaganda interna soviéti
ca estavam empenhados na divulgação de provas de que os

cientistas russos de antes da Revolução e, mais tarde, os sovíe
ticos foram os verdadeiros inventores e aperfeiçoadores de

quase tudo o que tem contribuido para a cultura e para o con

fôrto da humanidade: a máquina a vapor, a lâmpada elétrica,
a telegrafia sem fio, o rádio, etc.

Do ponto de vista dos líderes soviéticos, essa campanha
tem um objetivo importante, que é dar brilho ao passado da
Rússia, em todos os campos das ciências e das artes. Isso por
que os líderes soviéticos descobriram, durante a última guer
ra, que a simples devoção aos princípios marxistas foi insufi
ciente para sustentar a moral popular, que se apoiou princi
palmente no patriotismo, isto é, no amor à pátria russa.

A campanha soviética de chauvinismo científico, da qual
colecionei algumas notas interessantes, estendeu-se até o cam- A dlretIo alo "e respoa-

Ipo de energia atômica, dos aviões a jato propulsão e da

q,esco-'I
labill.. pelos coneeítos="

berta e aplicação da penicilina. emitidos nos artigOl'!
A rádio de Moscou, num programa transmitido em .usinado..

--

21 de março de 1948, dizia "Nenhuma descoberta no cam-

po da energia atômica teria sido possível sem a participação _w.................,............_ .-.---....._

dos cientistas soviéticos". O Pravda, de 18 de março do mes V.-acão Ae'reamo ano: "A Ciencia médica russa, mais de meio século antes u ...
..

de Fleming, não só descobriu, mas até fez uso prático das pro- Mor.rlo
priedades curativas da penicilina..." E no número de 10 de 8�(/unda-,�(ra
março do mesmo jornal: "O que fica demonstrado prova que ·l'.AL- - 13,00 - LaJea • PI..
a Russia é a patria do motor a jato e dos aviões a foguete". !lerie

Essas informações falsas, divulgadas pelo rádio e pelos PANAIR - 9,25 - Norte

jornais, não são as mais duráveis e, por isso mesmo, não são VARIG - iO,'O - Nom

também as mais criminosas. Muito pior é o que dizem os livros PANAIR - 14,35 - Sul

de maior importância, responsáveis pela cultura das novas ge-
c ORUZJlmo DO SUL - U,II

rações russas. Adquiri a Tekhnicheskava �ntsikIopediya (En
ciclopedia Técnica), a Bolshaya. Entsiklopediya (Grande En

ciclopedia Técnica), a BoIshaya Entísiklopediya (Grande Enci
veja,mos o que dizem essas obras sôbre as descobertas e o pro-
·gresso científicos...

.

Sôbre a máquina a vapor: "Nos Urais nasceu o inventor
russo da primeira máquina a vapor - Ivan Polzunov .(Histo
ria da URSS, pg. 73). "Não a James Watt, mas a Ivan Polzu
nov pertence realmente a honra e' a glória de ter inventado a

máquina a vapor".
(KomsomIskaya Pravda) de 16 de agôsto de 1947, pg. 3).
Sôbre a lampada elétrica: A História da Russia, pago 264,

diz textualmente: " A primeira lampada incandescente, téc
nica e perfeitamente adaptável ao uso em massa foi inventa
da por Lodygin em 1877". De um artigo do KomsomIskaya
Pravda de 26 de setembro de 1947: "Em 18 de outubro de 1847,
nasceu Alexander Nicolaevich Lodygin, a quem a humanida
de ·'deve a invenção da . primeIra ·1ampada incandescente, a

qual, com pequenas alterações, ainda serve aos povos dos dias
que correm".

Sôbre a telegrafia sem fio, diz a História da URSS, edição
de 1945, pg. 181 que, "em 1832, em São Petesburgo, Schillin
construiu o priIn€iro telégrafo electro-magnético do mundo,
ligando o Ministério das Comunicações ao Palácio de Inver
no". Mas nas edições anteriores, nenhum russo é mencionado
no capítulo da descoberta 'e destinvolvimento da telegrafia.

Sôbre o rádio: Em programa transmitido em 4 de maio
de 1948, a Rádio de Moscou espalhou por tôda a Russia esta
afirmação irrisória: "O povo soviético tem orgulho de fato de
nosso país; .ser o berço do rádio. A prioridade de Popov em sua

invenção indiscutível, e a opinião científica dos· soviéticos, ba
seada

.

em fatos históricos, repudia quaisquer outras afirma
ções a êsse respeito".

Quando mostrei a um amigo russo essas notas extraidas
por mim das ol:5ras mestras de seu país, êle as leu uma por
uma, bàlançando a cabeça e mordendo os lábios. Depois, de
volveu-me os papeis, dizendo:

"Afinal, todos êsses cientistas russos mereciam mais res

peito; Se você escrever' sobre êsse assunto, diga á seus leitores
que eles foram como todos cientistas, honestos � abnegados.
Que seus espiritos por certo reprovam êsse abuso em tôrno de
seus nomes!

Representante:
Ao S. LARA

Rua Senador Danw. 40 - ..
andar

feL: 22--5924 - Rio c!e .Janeiro
RAUL CASAMA\'OR

Rua Felipe de OU.ei.... 21 -
SO andar

Tel.: 2.-'873 - 810 P.oIo
AssINATURAS

Na ea"tal
Ano ••••••••••••• er, 10,00
Semestre ••• "... Cr' 46,00
Trimestre .. , •.. , Cr' 21,00
Ilb ...... : •.• ".. er, ',00
Ntunero avulso .. CrI 0,60

No Interior
.

Ano .""." .. . .. .• Cr' 100,00
J Semestre ...•. "'" Cr' 80,00
Trimestre ..... ,". Crt 35,00

I
Námero awIBo ,. CrI 0,80

.

AnúnciOl �ante contrito.
O. ori(liaaia, mesmo nlo

I publicados, não serão
&tvol'fldos.

- II horu.

1'rrça-,""
"TA.L- - 8," -

.
.JOlDVm.

C.rltiba - Paraupi
- SaDtos e Rio.

PANAIR \" 9,25 - Norte
,H t.:ZEIRO DO SUL - ii." .

iorte
VARIG - 12,30 - Sul

PANAIR - 14,35 - Sul

Quarta-feira
-TAL- - 13,00 - Laje" • Plrto

Ãlegre
PANAIR - 9,25 - Norte
flRUZEIRO 00 eOL - n.1I

101'WJ
VARIG - i t,IO - Nort.
PANAIR - 14,35 -< Sul

Ouinta-,�If'fJ
-TAL- - 8," - .Jol••I1I. -

Curltllta - Faraup'
- ...to•• RI••

'

PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - U,35 - Sul
VARIG - i2,SO - SUl
ORUZEIRÓ 00 !UL - JS.II

IMIlXTA-.I'lllm4
'audo'l'1Arfs 1111.1 Brull - PetW AMIIt'

- I' horu.
Auto-V1l.çAo Catu'tnaN

- lI�boTu.
A.uto-VIII�o Ct.� - I-*'

- • horu.
Auto-VlaçAo ca� - (Ap8I>

- 6,30 hora•.
l!lxpreno Sio� - � -

'1 bar...
Auto-V1açlo Itaj&1 - ltaJ&l - 11 .....

raa.
Ilxpreuc BruaQu_

1& horas.
Rápido Sul·BruUetrl

13 boras..
Rápido SuJ·BrasUelra

� horas.
USADO

'

Alj�(J-...·l.çao catIIl'.b:I.eDM

Jo1nTDe -

emiti... -

fom
CRUZEIRO .DO !UL - tl••8

""TAL- - 8,e, - .Jolum.
.

CupUlba - ParaDaíiil51
"
- Santos e IUo. ,

Y-A..RIG ..1. U,SO - Sul
t. ,

CRUZEIRO 00 �8UL - lU.' Lu,
,.

rftto
.

PANAIR - 9,25 _:_ Norte
PANArR - U,35 - Sul
PANAlR· - U�5 - Sul

� "'-

PANAla - !I,26 - Nerie
IIWPIlW � � .....:. u:.a-._.

'._, qÍõ- iirôitiiibJo' â.' L
. ot

.&LOS'
mediante

.

oomlMlo, _;
� de 1m6nla.

.

<o 83:

DR. FRANCISCO CAMAiu
-. NETO

IM.:voga�o
Escritório: Rua Felipe Sc�dt Prefessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)21 (S�b;,ado) (Alto da casa O Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICAPar�iSo !. .

.

-" Preparam-se candidatos a concursos

��:en:ia. Rua Alvaro de Car Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras mas 17 ás l8 hs. à

-�!�i'rt.;l_ Flo:r1an6pol1l
I Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

i' e-e •• !II • , ••••••••••••••••••• ••• -.& ...

SENHORITA!
A ultima creaf;ão; em refri
gerante é o· Guaraná KNOT
EM· GARRAFAS GRA NDES

Prefe�indo-oº está
acompanhando: aImo da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rua Arcipreste Paiva

Q ESTAD-Quinta-feira, 22 de Junho 'de 1950 3

.. Goethe.. os «novos»

os «velhos»
e

_.Deslumbrantes �erimonias em louvor do padroeiro da cidade
"

'

_"'--" ,,;"'V
�

,. C�mo acontece t�dos os :11105, a

I em, _que
os ["estejo.;; serão ence-r_

.

Igreja. matnz do RIO do Sul, que rados. No dia 24, às 9 hóras da
ob!.ldecc ii esclarecida ol"ientação manhã, será celebrada uma Missa

- d'o seu vigàrio, Pe. Victor Vicen' Solene, cantada a 2 vozes pelo Co-
zi, Jará realizar e�te ano, de ama· 1'0 D. Bosco, em intenção a todos
'nhã até o dia 29 de junho, as tra. os que _cooperaram e ,auxiliaram
dicionais feslas joaninas em lou_ a fesla.
-vQr' de S. Jo[w Batista, padroeiro Amanhã, à noite, será l�l)sta em
-da cid,ade.

�

leilão a grande fogueira {Irmada
Essa festa, que já goza ,a fama no pateo dos festejos, cabendo, a

,de ser uma das maiores de S. Cu· quem fizer o maior lance, a hon.
tarina, promete no corre!lte ano ra de atear'lhe I) fôgo.
revestir-se, ainda, de maior e�' Toda renda angarida durante o

:plendor, sobrepujando 'o êxHo aI. transcurso dos festejos será des.
cançad,o nos anos anteriores. Com tinada, ao custeio do inicio das
·um bem organizado programa, obras de um .-<JTrajestoso santuário
tanto recre.at.ivo, r,omo religioso, que serã erguido em R,io do ,sul,

�ela constituirá, por certo, uma das o qual terá as dimensões de 62
'maiores atrações das populações me,tl'os de comprimento, por 26
tQ"nto daquela cidade lomo dOR de largura, com torres de 60 me.

- seus arredores, ainda mais que tros de altura.
abriJhantando os festejos ceri· Dada a finalidade �om qufo será
moniais, terá o concurs'o da Ban� realizada a orighial festa, é de

• da de, Musica da Força Publica do prever-se que alcance o brilhan.
Estado, gentilmente cedida pE)lo tismo de que falamos acima, o

govêrno estadual. que muito contribuirá para a con
- Dêsde o àia 15 estão sendo rea· secução da

•

magnifica obra qU;
'lizadas novenas solenes,

.

as quaid pretende levar a parüquia de Rio
se repetü.'ão até, o dia 29, ocasião do Sul.

Zedar Perfeito da Silva ANIVERSARIOS
Em dezembro último, recebi do PrQf. AItino Flores o seu livro 'Srta. Regina Magda

cujo Ululo serve de cabeçalho a esta crônica. Anteriormente, o crllm·, Transcorre, hoje, o aníversárto

I to escritor conterrâneo já me havia distinguido com dois folhetos, nos' natalício da graciosa e gentil se-

C I C 1 B n hor inha Regina Magna, -dileta

I (1''..13is o me.s lre se_ iguala a
_ Ca.rlos de Laet, a a.mi o aste _o ranco e a

.. " filha do sr. Severo ,simões, figure
outros mais no gcnero polêmico,

de projeção nos meios comerclais
Rua A.rcipreste _, Paiv:,!- Edr. Ipase - Terreo Helendo, agora, GOETHE, OS "NOVO:S" E OS "VEI,HOS", pois já

e sociais desta I capital e da sra.

I:' " bl
· �

L'
..

I', ,- o tinha lido quase tocto nos rodapés de O ESTADO, veio-me à lem, Julieta p.:van Simões, -dedic.adaIA S s,·e·m, 'elà eOI s a IV:l branca a passagem dias cOlyemoraçõe,s d.'o bi-centenário dê- nas�im.e.nto professora dc-Grup., "Dias Velho",
:ti - Y II .

de A aniversariante, fino oruamen

Sessão do dia 20-6-950 I quereu à Mesa um pedido de in. de Goethe, em nossaFaculdade de Direito, quando um grupo e JO\ ens
to da nossa sociedade, nesta aus,

Presidência - Sr. José B�abaid I rorma�;ões ao Poder Executivo sô., íntelígentes, sem dúcida, disc�rreu sôbre a vida do gra�de gênio ale-
piciosa data, será alvo de ínúme

-Secretaria -

.
S1's. Prof ógenes

1
Ore a construção da estrada de mão. Os oradores esqueceram-se de falar no poeta e ftzeram.no um

ras manifesLações de simpatia às
Vieira e Pinto de Arruda rodagem Cot'Llpá'São Ben lo do

I
in Le.rn.acionalista! Facultada a palavra, requerí à presidência da mesa

I
quais juntamos as- nossas.

Com a .p�e�ença de
�

numero l>e., f3u!. que, sendo possível, fosse convidado o Prof. Custódio Campos, ali p1'8- _ 0-
.,:gal, teve lnICW a sessao, ii hOI a 'Ningllen: mais se ma_uifestando, sente, para nos dizer algo sôbre o homenageado. Este insigne professor, ,Dr. Polidoro Hemani de Sanll�aOregulamentar. passou-se à.Ordem do DJa que tra.

, -"
, 1 '. � •

'

,
>
.' l : Faz anos, nesta. data, o abaliza

O sr. secretário leu a ata da \l.ê- da votação e redação final ds rpe domina como o v�rna�L�'�,� Iingua alemã, pronunc�o.u de lm�IOVJ.SO i do clínico dr. Polidoro Hernauí

't',e�lI1iã� anterior, aprovada sem re· projeto d: lei nO 26/50, aulorizan I uli:a �ela peça oratória, bilíngüe, exaltan�� � grande, f_Igura de Goethe,
de Santiago, profisional dos mais

lIflcaçoes. ,
do a doação de um terreno á Pre, principalmente corno poela. F{)J uma noite inesqueciv el, dedicados e competentes."

Procedeu.se, a seguir, à leitura feitura de Joaçaba, para a cons. I Quando o. Prof. Joaquim Blbeíro regressou ao Rio, depois das con- Ás homenagens que ao distinto
.do �xpediente. tl'}IÇã? do Estádio Municipal, de

I
r('rênci�.s prónunciadas nesta Capital, disse-me que entre os altos valo, nataliciante forem prestadas, nOS

Não houve orador. autor-ia do sr. Nunes Varella. , " _ "a sociamos pelo muito que o
O id t dis e que se E' t

�

f' d rcs de Santa Catarina, traz ia ótima rmpressao da cultura dos professo- s ,',-,
'

sr, presi eu e I S m vo açao, OI aprova o unani admiramos.
.

•

,-j{chava na Mesa um requerimento memento. res Custódio Campos e Altíno Flores.
_ 0-

do sr, Nunes Varella, para Incluir A seguir: efetuou-se a votação! GOETHE, OS "NOVOS" E OS "VELHOS" é um livro erudito e um Sgt. Bruno Mário Cechinel
na Ordem do dia o projeto'

•

de I do projeto de lei 42/50, em regi, belo repositório de ensinamentos aos Inexperientes. Concordo que. o Ocorre, hoje, o aniversário do
lei nO 112/50, em regrnie � urgen_lllle

de urgencia. temperamento i)Qlêmico do Prof. Altíno Flores traiu-lhe em alguns mo- sr. Bruno Mário Cechinel, 10 sal'•

cia, de origem governaméutal, que Pela ordem, o sr. Raul Sehaefer
t . S t est livro a grande tendência do, autor uara as gcnto do Exército, servindo no

d 'I' I d rhli a
" u ., mcn os. en e�se nes e I " '"declara e utí IC a e pu ica um sugerru a mesa que se fizesse, à, '..

'

, . '," _, ' ,
"

. 140 B. C.
área de terras -_g benfeitorias ne I priori, a votação do parecer, da polêmicas e o grande CrItICO' líter ano que nao qUIS até-agor a, possum.,

_ o...:.. __�

eessárias à conservaçãe do supri, Comissão de Finanças, Orçamento do tão raras qualid.ades para o gênero, se. impor não só :1a. pr(\Vin�ia, I D. Ul'úina Gondin Sim,6es
mento de águas do deslacamento e Contas do Estado, que admitiu como no pais inteiro. Foi relendo o seu lIvro qu'e me velO a memorw Aniversaria-se hoje H exma sra.

da Unidade da Fôrça A'érea Bra LIma emenda no projet,o, fazendo. uma frase que ouvi elo dr. Ivens de Araujo, no Rio: _ "AlLino Flord I d. Urbiua Gondin Simões, digna:
,,,ileira (5a Z?na), nesta Ca�ital. Ge a. segu!r a votação fi�1aI. não é o melhor críticoJ:iterário do Brasil porque ficou em Florianô- ; esposa do sr. Eliseo Simõ�s, ele.
A volos, fOI aprovaelo o leque. FOl

.

aceita :sta sugestao passan
'1''''. I menta d� destaque LOS. C�I'CllIOSrimento. rIo-se a votaçao cio parecer elo Dr.
1,O-I� . I

,

•
' • '_' >comerciaIS do Parana, hgado a

Declarada livre· a palaVl'il, sQli. t;ão competente. I
Quando AlUno Flores examina de uma maneIra erudIta a moluçao -

,santa, Catarina por vír'culo:; dé
'Citou-a o depu�ado �ouder Reis A votos, foi aprovado. I�erál'Ía da Alemanha e compara com a da FI'ança, sente-se que Ivens : família e de amizades.

�qU6 teceu. �o.nslderaço.es referen, Passo.u-se, a��s, �, vot�ÇãO final,: de Araujo sabia bem o que estavã dizendo. 'I,tes a um proJet,o de lel de sua au. que teve o apolO llltegIal do pIe I Parece me que o autor se serviu do nome de GGethe para defender; Pazem anQs hoJe
toria, que visa alterar topônimos nário. �'. �

, O menino Franklin Deiallo, fi�
.1 • ••

d'['t I E t C d'd I
'
a sua geração e ao mesmo tempo prevemr as novas geraçoes de excesso. c

Jn�'ue mUIllCIpIOS e IS' nos C o S ,H ,puce tI a a pa avra a quem de.
" . lho do casal Rodolfo Borba e "'"

tdo de Santa Catarina. Ia quisesse fazer uso, ninguem a
Sou insuspeito e não tomo, partIdo nessa luta. Alem do maIS, o meu

rací Conto Borl)a;
, JusLificando a - elaboraçiio do solicitou. ecletismo em quase tudo, mormente quando diz respeibo à cria(:,ão ar.: t _ O menino Vic-ente Paulo, fi..

1)rojeto, encaminhou'o à Mesa O sr. presidente encerrou a ses tística, não me permite pensar de ,oú'tro modo. Acho que o artista quan' lho d� sar�e.nto musico da _Po..
Continuando livre a palavra 'são, marcando outra para o proxi. de l'ealmente é dotado de talento e vocação, se prepara, é 6bvio que terá, lícia Militar Paulo' Cordeiro Du..

; 1lsou-a o sr. Artur Müller, que l'e� mo dia 21, à hora regimental. rJe- vencer mais"cedó uu mais tarde. Vale,r-Ihe.á de pauco a corrente ou- tra e .da ,sra .. LeonIna Dntra.
,

) ,

a escola a que se filiar. Enconirará o muito no trabalho persistente de
I

{'Od�s os dias. :� belo exem�l'o. encontra.se em Machado d.e A�sis. Au-,Tentou soicldar"!"s8to.dldata, alhel� as rodas boemI�s. de sua p�ca, c�m a dedlcaça;J �POS'I HOLLYWOOD, 21 (V, A:') _ Al
tolar de cada dIa, M-a.chado de As'sls,1 conseguIU hnlh�r no nosso _mundo nrtista cinematogI'afica Judy Gal'
!Iterário como uma ·estrela de primeira grandeza. : larnd tentou stticidar_se, ap6s uml.(

'Goethe para atingir a excepcional situação de poeta, estadista e sá_
'

discussão com seu marido e com •

bio trabalhou durante toda a longa existência.. NingUém conte.sta que ,�eu di?'elor comercial. A artista.
abandonou a sala em que os três.
�e encontravam e subiu ae>, seu

qUal'to, onde qllebl'OlL uma taça,
fazendo um talho na gw'ganta.
rmediatâíriente socol'1'ida., seu er

tado não inspira cuidados.

-Panelas de Pressão ARNO
a Cr$. 5tO,00

Grelh.idores Elétricos
a os 300,00

na Elefrolandia

:ll{-mlãSdê São João em Ria di Sul

fci um dos gênios mais completos que honI1ou a .humanidade: Talvez

.'>Eija porisso que o Prof. Altino Flores f6sse procurá'lo p'ara des<,uvolver
a tese"de que para se ve�cer na carreina artística, s6 será possivel com
um ponco de talento. e muito mais de. estudo e de aplicação.

constante

Confesso que aproveitei muito com a leitura e a r,eleitura de GOE

THE, OS "NOVOS" E o.S "V:E!LHOS". É um livro que recómenda á cul-

Parficipação
HE[TOR PASSBRINO

e �

l!;MILIA T. de SOUZA PASSERINO

:'tarticiPam aos seus parentes iJ

pessoas de suas relações o nasci
mentI) de sua filha'
VERA LAÉTICIAE
ocorrido na Casa de Saude,' São

Sebastião em 21-6'950.

;,_'.

o General Franco pronunciou ll111 discurso, no qual disse que seu

1'1ra catarinense lá fora. E não será demais acrescentar que, as ,

novas

gerações encontrarão em tão -edificante produção literár�a um ótimo

roteiro para injciarem os primeiros passos no campo muitas vezes in.

grato da literatura.

O Prof. Altino F'lores tem razão q\:!ando termina o seu grande li-

Vl'0 - desta maneira: -

Liter,atura não é esporte.
Literatura não. é carnaval.

LHe-ratura não é passatempo de ociosos.
Há nas le.tras um profundo. espírito misterioso, talvez di

"ino, que faz delas as "douÜ'es et puissantes consolatrices".
Não as conspurquemos!"

.

Trabalhemos todos, jovens, ,e velho.s, porque ,o tr.abaIl�o
é o .caminho certo que nos levará ao êxito lHerário.

TUBERCULOSE

. . . . .. .. . .

Encomenda de apa
relhos de televisão·
LONDRES, � (B.N.S.) - Anun

cia-se que a B:B.C. encomendou a

uma emprêsa britânica alguns d,o,s

mais moder_çtos aparêlhos de tele

visão para serem utilizados duran ..

te o Festival da Grã'Bretanha, (\

provavelmente para - llIDpliar as

[,ra.nsmrs·sões de acontecimentos

desportivos e de outra índole .

.Fpolis, 20/&/50.

\

"Franco afirma: ((Há lalla' de
-

c,Qmpl·eensão do estrangeiro
'

em relação à Espanha»
'BILBAO, 21 (U.P.) - Do balcão da séde do govêrno provincial,

DR. I. LOBATO FILHO
fRAQUEZAS EM 'GEIAL
VINHO CREOSOTADO •

U S---rJi V E I R À to

Doenças do aparêlho respiratório

, goyêrno não repele a democracia; mas interpreLa està de maneiro

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio- Inal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu

IRamos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio),
Cons.: Felipe Schmidt, ;)8
Consultas, !diariamente,

Idas 15 às 18 hora.s.
Res.: Rua Durval Melquiades, I28 --- Chácara do Espanha ;._ "..._, _

.......... _.e .....

Cr$ t.750.00

�'ijfel'el1te dos Qutros paises. 1\�xtualmente, o caudilho acres.centou:

. iotmigos .dentro tIo pais são poucos. Mas ás inimigos no 0stran-

1. silO poderos'Ús e numerosas; Não é segreelo que, devido ao

-;, 1 i'llascimento c ao nosso progresso, está uumen:tando- a fa)ba
;:vl!lpt'eensuo d'o estrangeiro em relação á Espanha".

o quanto custa uma enceradeira

.-A R N.O
E L ECTROLA�{-f�

�

.. o
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DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

o ESTADO-Quin'ta-feira 22 de Junho de 1950

RADIOTERAp1A
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente. no HOlpita) �e Carldad.

.

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. ThiagoDizetor da �l&ternidade e médieo .0 I Hidieo e p.rte....
Rosp!tal de Ca.ridad� I.. Hoapital de . Caridade de f!1o-

CUNICA DE SENHORAS - CI- rian'ópolis. Assistente da
RURGIA PARTOS MaterJlidade

Joençu dos órgãos internos, e;a � .

.

eíalments .do coração e vaso•

lil-e.UÇ.aS da tíroíde e demais glli.D·
. dulas internas

·'untca e cirurgia de 8enhor.� -

.

Parto!'
.

�lSIOTERAPIA _;_ ELEcrnqcAF .r
DIO(iRAFIA ._

. METABOLIS'Mü
"

BASAL
WRARIO DE CONSULTAS: .

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ru.

CONSULTóRIO:
Roa Vítor Meireles D. li

Fone manual 1.70J
RESIDENCIA:

A ...enída Trompowstl n
� Fone manual 711

s». Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - AI.TA CI·
aURGA - VOL:tSTIAS D1S 8..

. .NHORAS - PARTOS
Wormado peJa Pacaldaü de 11.0-
...... Ualnnldade ele SIo PaaJ.,
onde . fol.,alliatente por Yiri08 __ dto
Seniço Cirúrgico do Prof. Ál"'.

CerrII. K...
Clraqia do eat611l&1l0 e YIu ..,...,Ia·
ru. .111te.tlnOl- clelpdo • croiIõ. tini·
de, ri.... pr6.tata, bem... II......

•'ririoe -e
. trompa.. V� III4*-'

eele, 'ftrÍ&a • laerua.
CmIsulta.: Da. J i. , bonIa. • ....
1'e1i,.- Sehmidt, II (alto. de Cala

ParailO). Telef. 1.'"
Ie.ld&cla: Rua E8teYft JaaIow. 11.;

Tebd. M. 764

Dr. A. Slntíel.
(hrmado pela paculdade lWadO
Dal de Medicina da Onlftl'81dade

.

do Bru11)
IUdico ,,ºr concurso da üllsttD
ela • PstcoPataa do Dtatrtto

Pederal
.

h-Interno de Bospttal PstquJAo
. tr1co e u:anlcOmio Judtcll.rlo

da Oapltal Pederal.
.

h·interno da Santa Oua de 111-
8er1córdta do RJo 4. Janeiro
OLtNIOA' JaDIOA - OO_Q....

lOIBV08A8
.

Oonsulmrto: ZdJtfc10 AJUUa
.eto - l!5â1a I.

aestcl8ncla :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 U 18 bon.

Telefone:
.

Oonsultório - 1.JM
8eB1d8nda.· - UOI.

I

Dr. MárioWendh.usen
� _ médica. de' Idaltoe • vi......
Oo'UUltório � Rua JoAo PInto. 1.

'relei. M. 169
CatIa1I1ta daa 4 " , ....

........ : ,I'eU,. leIIaKt .. II.
Il'.w. III

!HtagJló.dico, controle' -e tratamento
"llt'OCÍl!lbado da gravidês, Distur-

.

$tl}� da. adolescência e da menopau
Im.. Pertubações menstruais, 1 'ln.".
iI111.l11{'-ÓeB e tumores do aparelho geni·
� feminino.
V�r!i.�es do utero, ovártos, trem
!Ir<1Jl1, ADendice, hérnie�. varbes, etc.
fjrorgia plástica do perineo (ru
�u)
),SSISTENCIA AO PARTO E Of"E

RAÇõES OBST€TRJCAS
lkJo!tnçaâ glandruares, tíroíde, ová

.

1106, hípopíse, etc.)
fXG.turbiol! nel'vOlIoo - 'Esterilldade
- Regimes. /"-

'�'Gn§u:lt6rio R. Joio Pinto, 1 - 11lL
.-1�1

'
..

'

Re.id. R. 7 de Setembro - EdU.
Ci'UlI e Sousa - Tel, 84&.

Dr. Newton 'd'Avil,
Pnqi. geral - Doenças de 8ea....

raa - ProdoJogia
.

Eletricid.de Médie.
Consnltório: Rua Vitor Meirele. n.

II - Telefone 1.307 '

.

Consultas: ÁS 11;30 horas e i tu·
I. das 15 horas em diante
.Resídêncía: Rua Vida! Ramo. Il.

fi - Telefope l.m.

Dr. Guerreiro d. Fo'n,ecl
Especialista

IIHlco - Efetivo do Bo.pltal •• !

Caridade
OUVIDOS ;_.NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e Operaçõe.

Residência: Felipe Schmidt, I'
- Telefone: L560 /

. Consultas: Pela manhã no HoaJ)ttal
IA. tarde: Rua :V'iscónde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 is. 17 bor...

Dr.�ilton Simone Peleir.
Clínica Cil'1lrgic.

Moleetias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
'GIl Serviços 'dOll Professores Béne
licto Montenegro e Piragibe. No

gueira (São Paulo)
Oolllultas: Das U és 17 horu
Rua Fernando Machado, 10

Dr. M. S. C6valcanti
CIlJuca ucluelvamente da erIan�

Ilua Saldanha .J Marinha, II
Telef<l11e .1;(. 1U

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.

COLPOSCOPlA _ HISTERO _ SALPINGOGRAFL.\ _ ME
TABOLISMO BASAL

Dr. Paulo Fontes
Olalco e opera®r

c.uuiJ6rio: Rua Vito!: )lei"" Iii.
Telef9u: 1.405

c:-nJt.u du .10 Ia 12 .... 14 loU ..... Rald!Dcla·: Rua Dl__
12,

.

- Telefon.. , 1.613

Radioterapia por ondas curtas-Bletroeoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua 'I'rajano, nO 1, 1° andar - Edificio
do Montepio. o

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

Residênria _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.
Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

êrêr#l@êêêêêêf-3êêêélr3ri ,DORIVAL S. LINO

"��� 1'�,�::::J;K1��lg�C:al. .

IFun�ada em 1870 -:- Séde: BAHIA ) II __o

_

IN�NDlOS E' TRANSPOlrl'ES NEGOCIO URGENTE
Cifras do Balanço cle'1944 Vende-se um Nash, modêlo

.

CAPITAL E RESERVAS.: / Crt 50.900.1106.30 49, com 9.500 kílometros, com-Responsabildãde.8 •...•. . .. :.. . -.. .. . Crt 6.978.401.755,97 pletamente equipado, por ..•
Receita , -............ Cri' 67.053,245.30 Cr$ 90.0QO,00. .

Ativo ; �.: .. �.; -; .. r::r' 142.176.603.80 Tratar com Delambert, prín-
.

Stnístros pagos 'DOI últímos rtí anos.... C;.-� 98.!l87.81�,�0 cipio da reta dos Barreir�.:_ Responsabilidades � .... , .. _. •..•..... Ct1 76.7Sft.4.01.�M,2o
Díretores:

Dr. Pampbilo d·Utr. Fr.eire de C.rvalho, Dr. Fr.nclsco de Sá,
. Anisio Mal!l8Orrl', Dr. Joaquim Barreto de Ai'a6jo e José Abl'f!u.

BASE AEREA
Comparecimento

d'e civis
Estão chamados a compare

cer. á' Base Aérea de Florianó
polis, para tratar de llssunfo
de seu ínterêsse- olJ .eiúauao.;;,....:k,
abaixo: Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveira· Wilson
da Silva, Newton

.

tnnocencto
Chaves' de Souza, Luiz Manoel
Cardoso; todos da elas .�� de'
1932· Claudio Gomes Jardim e
Jordelíno Vicente. ambos da

/ '.
_

- .1 classe de 1933.
RUA VdLON ,-ÁRIOS DA PATRIA N.o 68 ': 1.- ANDAR

.

.

CAIXAPOSTAL6I1a_TELEFONE6640-TELEGRAM�:.PROTECTORA.·'.

-.,.
rEI<IDAS. REU��'flSMO E

.

.'
"

. PuACAS .' SIFILITICAB

·Agencia Ueral. para St8. Catarina /Elixir de Nf'oueira
.

. Rua Felipe Schmidl. 22-Sob. ". M.dloaoão owrillsr DO tratameDt
Calaa Poalat 89 • Tal

•

Pi'oler:lorD· - FLOBlAlIOPOLIS
'

do .lIta,

f

I
��.,'�.���������_"w"""",_���_�".�,����_w ••

I -

Transportas reg<l.ar�g de carga, (., J,de de

SÃO FRANCISCO UD SUL 'para NOIA fORI
lnfol'magõu co :no" Al'H,t.. _.)
_ Cario. HoepckeS/� - OL- Te!etone l,2l'Z ( Eni. tclCI.Florieoópolia" ,. � ) � -l. MAC aSão Fr.aei.co do 'Sul - Cario,' HJcpcke S/" -CI - Teleloae 5 .... .,:... � D.

:'ESPECIAll
C �A,WETZEL I ri liUSTRIAL-JOIN"·V :I.A«"-A ':

o Sahão

"VIRCiE

'\ i

'I"
t :

,.

I
\ 'rOR \ N A 'R,(VIPA RRANQUf�Rr\1A

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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bastidores do mundo tO milhões de
dólares 'para
Portugal
\VASHINGTON,20 (oUSIS) - Se

gurido acaba de ser anunciado pe

'la Adminis1ra'lão da !CoOperaçião
Económica, entre as diversas au

torizações do plano Marshall para

15 paises da Europa Ocidental, in.

clusíve a Itália, que maior quantia
recebeu, Portugal, foi contempla

do com a verba de 10 milhões e

817 mil dolares.

os
-

�'-LIVRE INICIATIVA
poa George Dexter

Uma revolução está se desenvcl, adotassem sistema económico" que
vendo na Europa, neste momento. fez dos Estados .Unidos a maior

Pouco se fala sóbre ela, porque potência econômica do 'mundo.

poucos a conhecem.
..

"Eu lhes apresenLei o nosso sis,
Além 'disso, são contados os que tema - diz Paul G. Hoífrnan _

compreendem a importância .dês- sem sugeri_r: que êles o adotassem

te fen91'nenó r'evolucioéiário que mas apenas pedindo-lhes que o es.

ganha raizes NOS IBASTIDüRES tudassern".

41a, vida européia. Neste momento, espontâneamen, , CASA MISCELANEA °;1'diatr;
Paul G. Hoffrnau indica que se te, os europeus 'começam a adotar I buidor. dOI Rãdiol·IR.:C. A

trata de uma revolução no pensa. algumas das idéias econômicas íctor, V61vula. eFOilcol.
j • ,

,menta econômico da Europa. norte-americanas . , Rua Conselheiro.'� Mafra

Hoff'mah é o Administrador do

de

DATI'LOGRAFIA
Corraspon j !1 'I _L
Comercial

DIREQAOI
Amélia M Pigozz!

Confere
Diploma

METODOI,

Moderno e EUclen!e

Rua General BUtell'lcourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

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

Plano. Masshafl, a maior autort-

dade com relação ao programa de Ptefel'"tura MUnI·cípoI.recU!JeraçUo ecnnôanfca lemópéia.'
"

,

,i,' Para simplificar, pode.se dizer 'Floll"'anap,o,ll"S'..

�ue a revolução atualmente em
,

progresso na Europa significa o A V � ,S O
'

reconhecimento das vantagens do A PREFEITURA MUNICIPAL avisa, a quem interessar possa, que

.sistema da livre iniciativa. está recebendo, durante o mês em curso, independentemente da multa

Desde a terminação da pr-imei- legal, os impôstos, taxas e emolumentos em atrazo, de conformidade

ra .guerra mundial, os europeus com a Lei n. 42, de 22 de maio p. passado, .abaíxo transcrita:

começaram a dcix._ar-se influenciar I LEI N. '12

por idéias mais ou menos sacia.) Concede moratória .

Iistas ,

'

I O Povo de Florianópolis, por seus representantes, decreta e

Ao verberar o sistema do capi,1 eu sancioná a seciono a seguinte Lei: , ,

'�alismo clássico, do "laíssez-faire.] Art. 1° - Aos dev,e(tores do Município, inscritos em Dívida Ativa

>(JS europeus pareciam ,
convencí., até 31 de dezembro de 1949, é assegurad., o 'direito de liquidarem seus

dos de que a forma de resoiver débitos, até 30 de junho .do corrente ano, independentemente do paga

{JS problemas econõmíoos
'

era' ím, menta das multas acrescidas,' cujo cancelamento será feito na ocasião,

plantar o socialismo. 'I antomàticamente, pela repartição competente.

Naturalmente, a intensidade des-: Art. 2°-_ Esta- Lei entrará em vigor' na data da sua publicação,

ia idéia socialista variava de país 1 revogadas as disposições e�11' contrário.
"

.-a país, de corrente política a cor- Prefeitura Municipal de Florianópolis, 22 de maio de 1950.

rente politica.
'

(As.) Adalberto 'I'olentino de 'Carvalho

,�c�r�a;e q��edo:l:aP�;r�:isoes����I�nt�� L M���E�!�e���U�;�C��� O PRECEITO /00 DIA \ Faça em case o btratamen-
'.,·In.gerência do Eslado na econó;

- , SECRETÁRIO GERAL ,sUPOSIÇÃO P�HJGOSA' to 'do seu usto

.. Publicada a presente Lei na Diretoria de Administração, aos vinte O café, o mate, o álcool e, em ge-

.Achavam êles que, mediante e dois dias do m'ês de maio dd ano de mil novecentos e cincoenta, .' . '\ ra,!'
os impropr-iamente chamados

maior' contrôle estatal, seria pos.1 .'
.

.

,

. alimentos de ,poupança, fazem de

;�ivel leliminar as mazelas deixa'

'I
QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECiAHCiÂ l

'

::�:�e�:l'fO�: �e��:s���,to�l:S ��:
cas pe o

is.
'pitalismo clássico.

.

Entre os, socialistas que assim PROCURE A
- anulam as consequências maléf'i.,

,

-

II
T'

-

cas que a privação de alimentos

''C����,�!!��;a}{gg;f'PJW1':� .

de

,II ,a IIIa.ta riaa MeIIo '

e a ffJdis-a tF:lz,eIYl, a-o _ç>rs'ani!;;IY\9.. i
"

l[itler implantou .na Alemanha fi Não se deixe iludir pela

IUl',um socialismo que _ chamou de
sa sensação de bem-estar, que

"naciona] socialismo.".' ,Rua Felippe Schmidt 48 lhe dão o álcool e" o café. pri
EUl outros países europeus,

-

em
vando o seu organismo rdos.ali.

llledida menor, outros sociàlistas

'5
menios e do repouso indispen.

Conseguiram.ir aumentando a

t MI 'SA' de 7- 'D'I'A sá1)ei's. - SNES.
Se a plástica do seu busto não. a

,
ing.erência do Estado na econômia.

,/ , satisfaz,. é tão simples corrãgí-laj

O advento da segunda guerra
�'._.�.,:..�:,:.. Quando. 'Os seios são atrofiados fa,

llJund' I ati .

I'
. ,

'.'

, cil é desenvolvê-los com a, Pasta
- la Irou o. SaCIa ismo euro' Tup',.', OS"'Ar da S.-Iv'efra Ipeu em cambalhotas pelos cam,

. ,

.

�U
Russa. Quando ;-aos seios falta firo

"pos de batalha.
'.

.

meza, a p'astá Russa restabelece à

As econômias mais ou menos

linha justa da plástica feminina

Soc'al'
;

d
-

f
(Missa de 70 dia) Distribuidores: Araujo Freitas &

I rza as nao oram suficienLe',
v

ment_Q fortes para, resístir -ao írn, L'd'
,"

F' d Ol�'
'

" "'-
'Oia, NiLo encontrada no local, en

" 1. la Irmo e IVeira Silveira, Pery Silveira e família
.

I

ipasto.
'

'

Moacyr Iguatemy da Silveira e familía Alei Silveira e fami
viem. antecipados Cr$ 35,00 (par,

E as nações, 'ánsiosas ,pór salva' li A'd' Sil e' PdM'
' a Caixa Postal 1.72.4, >Rio, que re.

, a, 1 1 V 111"a, e ro enzio e familia, F1amilia Firmo de meterenios. W t d I
guardar a _' liberda,d,e, ,recorre;ram Oliveira constel'nados com a

.

d dia d
-.

. ao a en emas 'pe � .

'

,'.'..
'

_ ,mesPrra a pe1r
.

e seu sempre' reemibolso.
conomia mais sólida do mundo, lembrado fIlho, Irmao, cunhado tio e. sobrinho '

- a econo.mia, no.rte-americana.
.:

, TUPI OSCAR DA SILVEIRA ."
.

.

.G�aças ao si,stel1!a' da livre: ini_ convidam os demais' parentes e péssÔas amiga's para' àssistirem
Cla.hva dos Estados, Unidos"

quej'
à missa de 70 dia que será rezada no próximo sabado dia 24

S?po.rt-ou o pêso da guerra, foi pos- ás 7,30 horas. na Igreda do Senhor dos Passos '

'

'SIV�1 �a-Ivar o mundo do nacio.nal.. �

, A�tecipadamente ag-radecemos ar;:i que 'comparecerem a ••••••_ •••"' � ..

SocIalIsmo. esse pIedoso ato..
�

. �.
.. o

••••

-

• •• •••••• ...... • , • � •••• .,

g����o.��e�:a n;:rn����Ç��gl��:� Frutas
-.'

Re'-fres ...
1

•
d . Vende-se terreno

... ialista,s ,acharam que a soluçã:�' '. ". CO Ige a·; OS Vende-se Unl ten:éno medin.
'era um COIlfrôle ainda mãio.r do nrocore PO'LI· S '4 C'

,
• r

d' t· do 12x30 na Ponta do Lea�

E.stado. sôlbz:e a, eco.nomia. E ade, �. '.'
.li • .• omerclo e lU os 'rI8. (Estreito), sito á rua 15 de No-

.

rIfam, deliberada ou inCo.nciente_
,

.
. PRAÇA' 15 DE NOVEMBRO .' vembro.

�

lllente, à idéia comunilita. tlUA CgNSELHEIRO MAFRA -- Edificio Montepio Tratar com o "cap., Paulo,
NesLe gTUpO, 'o caso mais sério

.'.
RUA FELIPE SCHMIDT, - Edifício São Jorge Samy na Fôrça Policial ou

e também mais trágico, foi o de nesta Redação.
Eduardo (Benes, o socialista que

.

,governo.u a TCllecoslovaquia antes PREGUIÇA E' FRAQUEZA
, ..

dos" comunistas.

('

Outros:' ,sociaiistas, porélp, fica' V A N A O r O, L
an�}: coçar a cabeça o.lhando para

; as ldéias socialistas como a crian

C� olha para um brinquedo pre.
dIleto que lhe cortou o dedo.
Surgiu então o Plano. Marshall

C
'

omo em tempo de g'uerra ali os
t

' ,

'aV'a outra vez, agora em te'mpo
�e paz, o sisLema da livre inicia
tlva oferecendo apôio às economias
�Oll1baJidas .

Os norte_americanos, ao afere
ce!' auxilio 'à Europa livre, não
8l!l'gerirnm que, a fim de apres
'tal' a l'cconstruCiío, os europeus

�os coraçües generosos
Aos corações generosos Ia que nunca se cansam de fazer o. bem, a

SOCIEDADE DE
'

AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

prenda para a: festa "NOITES DEi NEVE", ·,a ter lugar a 30 de junho,
dias 1 e'.2 de julho, defronte do Departamento de Educação, €-m be

uef'icio dós enfermos que não têm recursos para se tratarem.
Os donativos podem ser enviados à Rua', Vidal Ramos, 19; ou

Avenida ,H,ercilio Luz, 53.
'

Antecipadamente agradece

MOÇAS DESAN!MAfJASI

HOMENS- SEM ENE�GIA,
. .. Não é sua culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, valido,
com moleza no co.rpo. e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque r(Juba

as fôrças para o trabalho..

VANADIOL

aumenta o.S glóbulos sanguíneos r VI'l:,LIZA o sangue cn

fraqueddo. É de go.sto delicioso" ;,.0.(1 .. f-p.r l'."ado em tod�'l

as idades

Se ricos quereis ficar
De modo tacil-elegeI

I Fazei hoje um� inscriç9.n
--�------::-----------------------------------_ Crdit:l 1\.1 j t',L) Prdil<!

, ,

�.\ ...

'
'

o • '" ., .

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

- ....

PUQVEZAS. EM, 'CEm
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

,

VEND:E-SE
Dols locom6veIs, 150 cavalos. alta.. +-;

�

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano ta-.

brlcação 1920 com bomba, "Condensador,
vapor super-aquecldo. Estado' de" DOVO•.

Idem dois geradores, alternado- 2301

volts, 50 ciclos, marca "SIMENS". 2304

volts próprio corrente longa dlstâncta.
em perfelto estado. Qualquer Informaçllo
Travessa 24 de Mala 18 - Itaja! - san-

ta Catarina.

lIaltaa feUeidad. Felo. ..•.:i•••

te de RII filhinho J

Ma., alo e.qQe�.. II.. . m.'IiIM

�Jresente 'lira o .,.. "'PDlPOLBO.

, lima e.deraeia ti. C�Dn;:á
1I«U'I'UO PRBDUL.

Vende�se
Uma casa

situada na

Estreito,
A tratar

com bom terreno,
Rua 3 de l\�aio no

na mesma
---0---

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O l-10M A R.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SábatkJ -com iftídio as 20·· horas a F. A. C. fara realizar - j Ir-adi--
. ,

�

cional Carrida da
-:

Fogueira
Pelo Campeonatn �e Profissionais, �omingo 'vai x Atlético

Cine-Diári·o

POR Ul\� AMOR
com

Ramon Armengod - Manolíta Se-
,.__.--- val

A foto acima foi tirada no momento em que deixava as o írcin as _ As mais lindas paisagens da
úa Ford em São Paulo o primeiro carro Prefect montado no Bnasil, Mexico servindo. de ambiente a
uentro do plano daquela €mprêsa, já em realização, de efetuar em um filme encantador!
nosso 'País a moraagerrí dos produtos da Ford da Inglaterra. Dessa No Programa:
maneira, visa a Ford reduzir as despesas com fretes e direitos adua- 1) _ Noticias da Semana -- Nac,
neiros. Com a eeonômia assim realizada, calcula-se que, pela mesma 2) _ Melro Jornal - Atualida
quantidade de Iíhras poderão entrar' em nosso país 40% mais de des.
autos ídaquela procedência. A maror utilização de mão de obrou na- Preços:

DI-II-DOem as d1-VI·d�s comercl-as do cional e do produtos brasileiros que essa medida possibilita, são ou- o-s 5,QO - 3,20
li': "tros aspectos importantes da, louvável iniciativa da Cia. Ford. O 1° "Imp. até 10 (DEZ) anos".

Bras,-I nos EE. UU.
I'refect saiu da linha de morstagem da Ford dirigido pelo sr. Kit

.

Kenney, H. M. Consul, Representante do sr. Consul Geral da. Inglater; ROXY _ Ás 19% 1I0ras.
ra. Estiveram presentes também os srs. J. C. Grcenup, Consul Geral ODIO QUEIMATA
Americano, 'I'ranthm Br'iggs, Consul Amer-icano encarr-egado dos ne- com

gócios da indústria automohilistíca, J. G. Wynn ie-Williams, presí- George Sanders, Merle Oberon e'
dente da Câmara Britânica de Comércio, além dos diretores da "Cia .. Laird Gregar,
Ford. Fortíssimo ...

lU- Torneio Muoicipar Universitário
.

Na manhã de domingo último, tendo por local a cancha do Lira

Tênis, foi realizada a última "rodada" dos certames de voleibol e

basquetebol do Illo Torneia 'Municipal Unioersiuirio, promovido pela
operosa Federação Atlética Uatorinense de Bstudantes,

.

Foram conlendoras as equipes das Associações Atlética" Acadê
cas das Faculdades de Direito e de Ciências Econômicas, tendo a pri·
meira vencido o cotejo de voleibol por 2xO (17x15 e 15x12) e :'l segun
da o embate de basquetebol por 28x22.

Assim, concluídos, os certames de Valei e Basquete apresentaram
a seguinte classificação final:

VOLEIBÜlL: Campeã - Faculdade de Direito, 20 lugar --- Eacul
dade de Farmáoia.Ddoâtologia e 3° lugar - Faculdade de Ciências
Econômicas.

BASQUETE: Campeã - Faculdade de Farmácia-Odonlología,
2Q lugar - Faculdade de Ciências Econômicas e 30 lugar - Faculdade
de Direito.

O certame de fulebol deverá ser concluido no mês de' ago,<,lo vin,
douro.

-

NOVA YORK, 19 (V.A.) - Os

países Iatíno-americanes melhora
rum mais ainda sua solvabilidade,
em maio, segundo o Banco da lle
serva Federal de Nova York. Ba'
seando seus 'dad,os nas informa
eões fornecidas por 15 grandes
bancos comerciais do pais, o relato
rio mensal revela que o volume
em "dólares das letras enviadas' pa
ra cobrança, mas não pagas ainda
diminuiu em maio, na importãn a Argentina, no mês de maio, fo
cia de 5.500.000 dólares, quando a maior registrada desde julho de
em albril, havia. diminuido em ape 1948. Estes dois países reduziram
nas 1.300.000. agora seus saldos de contas em

Depois dessa redução, o valor carteira aos níveis mais baixos re,
total das contas pendentes decli gis&rado.s, desde q-ue começaram a

nau para 103.200.000 dólares - a ser publicados êstes rela tórlos .

círra mais baixa registrada .;desdl O saldo da dívida da Colômbia
que começaram a ser organizada' entretanto, aumentou em maia
essas estatísticas, em maio de 1947 2.500.000 dólares, em maio, "re
O número de letras pagas no mês fIetindo principalmente as impor
passado foi de 4.149 mais que err tacões extras,. sob ·quota". E O!!

'abril, as-cendendo o total de co saldos .da Venezuela, que haviam
brancas realizadas a 21.106. alcançado o. nível máximo em
Embora o número de titulas abril baixaram ligeiramente, nc

prontamente resgatados tenha de mês passado.
clínado em 3,7 por cento, relati
vamente ao índice de abril, o rela Se ricos quereis ficaI
tório do b�nco diz que "isso pa De modo taci! = elegei
rece refletir -os esforcas persis \ Fazei hoje uma � inscrição
tentes de certos países, especial Credito Mutuo Predia

mente o Brasil, em liquidar as
contas que estavam atrasadas des
de há muito tempo. .

O Brasil e a Argentina logra
ram maior progresso na Iiquidaçãr
de títulos atrasadas, no mês pas
sado, que os demais países. O
Brasil consegui u outra reduçãr
de 4.600.000 dólares, e a Argentí
na pagou 1.200.000.
A redução dos atrasados contra

Irmandade dos Senhor Jesus do
Pasoss e' Hospital de Caridade

Editai de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativà da-Irmandade do Se-

nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital,
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho
ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,
propostas, em cartas fechadas, para o fornecimento de todos os

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

Consistório em Florianópolis, 5 de junho de 1950.
Luiz' S. B. Trindade - Secretário.

. .,. ....._...._----

A V I S O
.

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga
,bmete Dentário a rl1_[l. Tenente Silveira, n. 29, sala l'
I O consnltório esta aparelhado para atender todos os
casos da clínica dentária.

.

'

Anexo, um bem montado Tp'" 'ltório de prôtese Den-
tária, para' confecção de d- modernas e pont�sagrilicas.

rllACRADO
,

, ..... "giilo Dintista r_

Azias Dispepsias
l, 'Gastrites'
Papahn ero Dr. Niobeyj Ante-ácido poderoso, me-

'Dentes:, Comercio e Transportes ! r��a�e�;�t:!!�:on�: ��=
C· h SI A 1 das_as enfermidades do

-

"", •

fi
KamOS a

-

� aparelho digestivo.
.

Ó 1 Contém vitamina B 1 2.
Rua João Pinto n. 9 - Caixa Postal; 220 - FLORIAN

POLISll Nas farmácias e droga-
. Distribuidores: CiTIos Hoellcke S. A. C )m. Im!. rias e. _l)IBlo Reembolso.

Caixa Postal ns. 1 e 2. - Florianópolis. .

__C_;p.....i...X""'R....�P""f)_I"_t""q_l.=?_·:<=i-...�;�
..._---=R...i_()....._.

Ford ingleses montados DO Brasil
RITZ ODEON

Crélito Mulúo Predail

Simultaneamente
Ritz - ás 17 e 19%, horas
Odeon - ás 20 horas

Sessões Chies
- Um filme destinado a suces

so igualou maior do que "PEGA...

DORA"!
- Um drama forte e impressie

nante l

Estarrecedor ...
No Programa :

1) - G.inelandia Jornal Nae.

2) - Atual idades Warner - Pa...
thé. - Jornal.

Preços:

Cr$ 5,00 - 3,20
"Rigorosamente proibido até 1&

unos" .

CINE lM,PEUIO

(Estreito) - Ás 191h horas

Frederic March e Frances GaJli
_

em

LAFITTE, O CORSÁRIO

TINTAS PARA PINTURA
C O T TOM A R_

SELOS POSTAIS

Avisamos aos nossos pres.tamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados. (

.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,.
realizaremos cada semana um sorteio até que DS mesmos fi

quem em dia.
J. MOREIRA & ClA.

CONCESSIONÁRIOS

-

cllxlS PIRI'IGUa
de cimento-amianto

-tI ..

...�,'
IlSILIT

o. 100 a 1000 litros, paro

água fria 011 que�te

LEVES

.. ,., IHOXIDAVEIS
HIGIt:HICAS

DURABILIDADE ILIMITADA

Devem entrar em circulação
brevemente, os selos postais -co- "

memoratívos do VI Recenseamen
to nacional de julho próximo e I
Censo das Américas, cuja emíssãn
for autorizada pela Comissão Fi
latélica Nacional. A tiragem gI{)..
bal ascenderá a 7 milhões de uni...

dades, distribuidas em duas séries

especiais respectivamente 'de �
cruzeiro e vinte centavos ,6:

de 60 centavos.
Até agora, só se conhecem dois_

. países, nas Américas, que celebra
cão dessa maneira o grande em

preendimento estatístíc., de 1950:
o Brasil e a Venezuela.

fiNTAS PARA IMPRESSÃO
e·OTTOMAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO- CASAMENTO SINHô zt ROSA tOM�SINHA JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA � DANÇA 'DA
RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDESANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIAD

AS E SEMPRE APRESENTANDO G,RANDES ATRA-ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANóPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA�

-, FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO· -DIA 28. - PARÁ AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

1. SINDICATO dos Empregados DO CO-IO ... mercio Hoteleiro de .florianóP9Iis.:Ed· ta J
De acôrdo com o disposto no art. 8°, almea "b", das Ins-

truções baixadas com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de
And1'é Nilo Tadasco

março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti
verem conhecimento que as chapas registradas concorren�es
às eleições a serem realizadas no. dia 30 de junho próximo, nes,
te Sindicato, foi a seguinte:

Para a Diretoria e Conselho Fiscal
Embora o homem "viva na perturbação e na duvida, esbendo Olívio Amancio Pereira, Herminio João Bento, Manoel

pouco do dia de ôntem e nada do de amanhã, vendo no 'caminho o Jacques, Moacyr José Peixoto, Alfredo Ouriques e Magno.Tho- •.••..... '.. • ....•.......•••

necessário para pousar os pés, e o rosto em trévas : trêmulo, se olha mé de Borges.
'Ilara diante; triste, se olha para traz"...

- Para Suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal
Embora sempre esteja o homem "envolto nessas obscuridades _.. Jerônimo Borges, Paulo José Vieira, Mário Amancio Pe-

•.) tempo, o espaço, o ser" - e nelas perdido, tê'ilha em si um abismo, reíra, Walter Richter, Guilherme Anacleto de Aguiar' e João

(lue é a sua alma, e fóra de si, o Céu. ...
. Paulo de Oliveira.

Para Delegados no Conselho da FederaçãoEmbora 00 homem em certas horas "se curve com uma espcie Olivio Amancio Pereira e Hermínio João Bento.
de horror sagrado .a todos os esforços da natureza, ao ruído do mar,

.

Para Suplentes
ao irradiar das estre}as,... \

Manoel Jacques e Alfredo Ouriques.
Emibóra o homem não possa levantar "a cabeça de dia sem que Florianópolis, 20 de junho de 1950.

:! luz o céga, de noite sem que o infinito o perturbe, o homem que (a) Olivio Amancio Pereira, presidente.
:nada conhece, nada vê, nada entende, que póde ser levado amanhã,
hoje, agora mesmo, pela onda que passa, pelo vento que sopra" ...
Embora seja o homm "êsse sêr, tímido inseto, miseravel servo do

• acaso, o ludibrio do minuto que passa" ...
. Embóra o homem "humilde verme da terra, queira destruir as

obras de Deus e impugnar a religião que êle regou com o seu sangue,
que êle selou com a sua morte e a qual prometeu a Sua assistência" ...

Jamais poderá deixar de reconhecer haver Deus feito a sua crea·

cão dentro dos fundamentos Incontestáveis da Liberdade, pela es

colha firme e consciente do direito de pensar, 'afim de ser devida
mente adorado, porque embora infinito, de .sabedor-ia inescrulavel, a Bí
blia nos revela os seus atributos!

SINDICi\TO···_·
..

···dos···-Tra-6·a"lbiido·resna
Industria de Puo!flcavão e ConfeitBria de

. FlorianópoHs-Edital·
.

De acôrdo com o disposto no art. 8°, alínea "b", das Ins
truções baixadas. com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de

<, Tenhamos Deus na direção de nossas vidas, seja Êle o Piloto a março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti.
, TiOS guiar no mar tormentoso da vida, e alcanç-aremos o porto da

' verem conhecimento que as chapas registradas concorrentes
salvação sem tropêços e' sem danos! às eleições a sssem realizadas no dia 30 de junho próximo, nes,

Com Êle enfrentaremos os preconceitos sociais, suportaremos te Sindicato, foi a seguinte: _

� odas as injustiças; todas as calamidades, a que estamos sujeitos! Para a Diretoria e Conselho Fiscal
.

Hoje, m�is do que 'ontem ou menos do que amanhã, estão os ho-
.

Avelino Theodoro dos Santos, Theodoro Costa Filho Rosa.
dé d tino Antônio Domingues, João :'<;:ltc Duarte Jose' Anto/nl'o da:nens compreen n o que os principias do Cristianismo podem ser ,�

Silva e Silvio Vieira de Oliveira..€X'perimentados no laiborátório da vida, com resultados posit ivos , Para SUp�oH :;sJá os cientistas reconhecem que o Cristianismo, inteoQ"I'alldo a E 'do L C I
.

. mi 10 opes arva ho, Pedro. " Juvêncío Alfredo Caropersonalidade humana, soluciona satisfatoriamente os conflitos in- doso Lócio Silva, João Barges Luz é, ...� :' ....�ique Crinico Vieira:
�imos e daí o ser a única religião capaz de orientar a civilização do Florianópolis, 20 de junho de Ir v .

-

presente, ameaçada em seus alicerces por doutrinas maLerialistas e (a) Avelino Theodoro dos Santos, presidente.
1101' falsas elemagogias.

,Um melhor entendimento r·eligioso, a prática c9nstante dos prin'
ópios' fundame,ntais da filos'ofia religio·sa de Jesus Cristo, conhecen.
-do, aceitando e praticando conscientamente tais ,principias O ho'
mem, "êssa enfermidade, êssa somIDra, êsse átomo, êsse _grão ,i; areia
-éssa gota de ag'ua, êssa lágrima ca�da dos olhos de destino" se t;ans'
fo.rmará e mais se aproximará de Deus, num perfeito sentimento h;
:mano!!! "

E ",se ,o coração e a inteligência são os dois pólos do eixo da nos-
.�a existência qu�m contestará que o Creador não podia deixa.' de es.
f-abelecer lis qu satisfizessem completamente a.s tendências e aspi'
rações destas duas partes do nosso ser; pondo'as em comunicaçã:o di
reta o adequada cOm Ele'?"

Então lO homem qu vivia na prturba'ção e na' duvida, se tran
forma, e passa - a entender o plano vasÚssimo da criação divina e

.1.lesta metamorfose passa -a aceitatr Cristo como seu 'único Salvador,

II'leiX'ando_se levar, conscientem�nte, e cada vez 'mais, a "amar a
Deus de todo o seu coração, de tôda a sua alma, e de todo o seu en-
�endimentos"! -

Medifan·d
Embora seja o hqmem, "essa enfermidade, essa sombra, êsse

1Ítomo, êsse grão' de areia, êssa gôta de agua, êssa lágrima caída dos
olhos do destino" ...

Os' prazeres do momento e as vantagens materiais que passam,
escravizam a vontade e o "homem não Soe desapega da terra e das
suas efêmeras vantagens" afim de desferir o vôo glorioso as regiões
ttlcandoradas, anele o espí rito encontra a mais plena satisfação no
sublimarcse com o Creador!!!

'.

..--'

Homens existem que relegam os problemas espirituais p�ra'" pla
:iQS secundários, na íngenua suposição de que êles constituem tropô;
ço para a vida de trabalhos a que estão afeitos.

Outros porque, no meio em que vivem, não encoutram as ra-:
zões necessárias ou o estimulo que conforta, afim de se voltarem

__;W<J'!l � •• ;�L_, ••Q.i.", �., aproximando de Deus, num melhor entendíman;
to!

Mas quando o homem, -num perfeito entendimento, confortado e
estímulado, na apreciação exata' do "Livro por exçelência", aurindo
�-s fulgurantes cintilações da Criação Divina, se volta para Cristo, acei
tando'o com"Q seu único Salvador, então é levado, incontestavelmente,.

e cada vez ma.is, a "amar a Deus de todo o seu coração de tôda a sua
alma, e de iodo o seu entendimento"!

'

Nos aproximarmos de Deus, não é, por certo, abandonar os nos
.sos deveres profissionais, nos isolarmos da sociedade e nos afastar'
mos dos amigos, não!

Praz.a a Deus que tenhamos sempre em nossas mentes esclareci
flu,s, num perfeito ,entendimento cristão, seguindo os ensinamentos
-sagrados da filosbfi.a divi.na, afim de que, melhor nos aproxi_
,rDando do Trono Sagrado de Deus, a'o fim da jornada terrena, possa

Dr. eLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime • ai.,••

OoD8titulçao li.' éooiedod..
HA'lURALlZAçO�
TltQI.. ' DeolQl'Qt6l'1oe

EeOl'lt.61'1o'· e R..td.no14
Ruo Tl��.lI.tu el.

FONE •• U68

Edital de praça com o prazo
de trinta dias

O Doutor Clovis Ayres Gana,
Juiz de Direito da Comarca de rt
[ucas, do Estado de Santa Caturí

na, na forma da lei, etc.

FAZ SABER

JUIZO DE DIREITO DA CO..

.
MARCA DE TIJUCAS

SINDICATO dos Estivadores
de florian6polis-Edit» I

De acôrdo com o disposto no art. 8°, alínea "b", das Ins
trucões baixadas com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de
março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti
verem conhecimento que as chapas registradas concorrentes
às eleições a serem realizadas no dia 30 de junho próximo, nes,
te Sindicato, foi a seguinte:

Para a Diretoria e Conselho Fiscal
Turíbio Custódio de Farias, Dário Thomaz da Silva,.Apa

rício Manoel Siqueira, Severino José Vieira, Leonel Luiz da
Cunha, Laudelino Luiz Martins, Norberto Pedro da Silva e

Targino Miguel da Rosa.
Para Spplentes

Geraldino Francisco daSilva, Jardino Ventura, Manoel
Feliciano da Rosa, Manoel Cândido Veras, Romalino Manoel
Cabral, Abelardo Ricardo de Sousa, Luiz Martinho dos San-
tos e André Napoleão. _

_...:...___ ·_"'�ª''-o Conelho -da Federação-
Turíbio Custódio de Farias e Leonel Luiz da Cunha .

Para Suplentes
Aparício Manoel Siqueira e Severino José Vieira.
Florianópolis, 20 de junho de 1950..
(a) Gasparino João da Silva, presidente.

aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem expe

dele conhecimento
. tiveram, expe

dido nos autos de arrolamento dos
bens que ficaram por morte de
Florentina Maria Rodrigues, quP
se processa perante êste Juizo \t

cartório do escrivão que êsíe subs
creve que, atendendo ao que dos
autos consta, por despache, profe
rido aos 12 de junho' de 195Õ, an

torizou a venda, em hasta public-a
do -imovel abaixo' descrito, C01:1
sua respectiva avaliação, perten
cente ao espólio de Florentina )C:la;
ria Rodrigues, que será levado a

publico pregão. de venda e arre'

matação a quem mais der e maior
lanço oferecer, acima da respectr
va avaliação, pelo porteiro dos an

diretórios ou qum suas vezes fizer
no dia 21 de junho p. vindouro, ás
10 horas.. no local em que se reali
zam as vendas m hasta publica de
terminadas por êste Juizo, á porta.
do edificio da Pref.eitura Munici
pal. Descrição e avaliação do imo,
vel que será levado à praça: "Um
terreno, sito no Pôrto ela Galé_.
ra, distrita de Canelinha, com 4�
rner tos ele frente e 220 ditos d�
fundos e a área de 9.680 metros,
quadrados: fazendo frentes ao Nor
te no Rio; fundos ao Sul com Ja.
cinto Dias; extremando a _L�st.'3 e

a neste com o mesmo Jacintn
Dias; no valor de Cr$ 500,00 (qui'
nhentos cruzeiros"). E para qU6
chegue ao conheciIll'�nto dos íute
reados e ninguem possa alegar ig
norância, mandou expedir o prf'
'sente edital que será afixado na

sede dêste Juizo no lugar do coso

tume e, por cópia, publicado uma.

(1) vez no jornal. "O Estadn", de
'Plorian<Jp,olis. Da.do e passado
nesta cidade de Tiju;as, aos (I:Ji3
dias do mês de junho- do ano de
mil novecentos e cinco,enta·. Eu,
Gercy dós Anjos, ESCcriv,ão, o da .•

tilogra.fei, conferi e�<;:qb8creví. (a)'
Clovis ayres Gama, Juiz de Direito.
Está conforme o origJnal, sohre
ó qual' me reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão: Gerc1}

dos Anjos.

mos repousar à s'ombra SQ,berana da macjestosa e' fulgurante Cruz de
Cristo!! I

E nesta oonvicção divina, canfarem:os com o pOéta sacro:

"Vai, minh'alma, em an··' '.

entregar-te a teu doc,e J, ",
Êle quer ser teu bem, tua .

Teu esposo, te1:l pai, tua lUL Atenção
VENBE-SE um lote de ter

ra à Avenida Mauro Ramos,
próximo ao Largo General
Ozorio. Ver e tratar com o
sr, Manoel Fiuza, Lima, na
Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
Mafra, 35. Florianópolis.

Oh! minh'alma, qu," rI
- Considera! - Li.
Habitando na linl1'l

Qu�, Jesus te qui!>
Anuncia, anuncia,
Que esta graça só De'l

.

I

,.

"Gô'zo santo, inefaveI, _, ':nto,
sem mais morte, nem pranto, nem

paz celeste entre os anjos fruindo,
na pre.sen'ça de, nosso Senhor;
Sart-to gôzo,
Para sempre falando do amôr!!!"

dor; Perdeu�se
...

A caderneta nO 1609 da Caixa
EConômiea FE;\deral, solicitandd
quem a ·encontrou, entregar à
rua Silva Jardim nO 192 fundos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·festividades de Sio· João Batista Eleitores gemêos Conclave nesta Capital des e�t'
Realizar-se_á nos Jias 2!� e 25 gos de artifícios, leilões de pren- RIO, 21. (O. E.) - Um caso a}illl- res Iederals de Sta.. Catarl"Da�'

do oorr-ente a festa do Padroeir-o das, etc.
Abrilhantarás. João Batista, em Rio Vermelho,

deste municipio, a qual constará

de missa, i�ovenas 'e J;l1;\)cissao, fo-

rentemente inédito se ver-ificou no
os atos ;1 Banda 'I'ribuua l Regional Eleitoral. É que

de Musica da Policia Militar do na' revisão dos títulos eleitorais
.l;.stado.

,"�.-_-.---.-�-...�-... "_.�._-.';'----..""..."_.•.•-'-.-.-_.."..---'-"""'-"":'-"''''_''-'''''''''_'''''''''

FLORIAr40POLis -22 de Junho de 1950

Conv�enção. Estadual' do
P. S.•

'

D+
'

, I'
o

Já estão chegando a esta Capital delegações municipais
do P. S. D., que tomarão parte na Convenção Estadual de 24
e 25 do corrente. Esse conclave politico, que terá por escópo
a escolha e proclamação de candidato majorttárlo à sucess-ão
governamental do sr. Aderbal R. da Silva, conta já assegurado
o mesmo brilhantismo das grandes reuniões do P. S.' D., elo

mesmo gênero' ,e de cujas deliberações saíram vitoriosamente

para a consagração popular e definít iva das urnas os candi.,
datos pessedistas,

Sôbre /) significação natural que a própria finalidade lhe

empresta, qual a de reuni!' o consenso unânime dos conven'
cionais em tôrno do nome que a nossa gloriosa organização
partidária sufragará, no pleito de 3 de otubro, para o cargo
de Governador do Estado, ,a Convenção Estadual de sábado e

domingo próximos valerá ainda corno a reafirmação da pujança
e da unidade monolítica da vontade eleitoral do P. S. D. cata,
r inense, Ocorre-nos salientar essa expressão da referida parada
cívica do pessedísmo de Sta. Catarina ante a evidência do es

pírito
_

de disciplina e coesão,' que, sem dúvida nenhuma. ani
ma o pensamento partídár io de quantos acorrem à convoca

ção da Comissão Executiva Estadual do P. S. D. para o pro
nunciamento do nome que as fôrças políticas majoritárias
conduzirão à vitória. nas eleíções que se aproximam.

Aliás, essa vitória tem sido, em tôda a triunfal existên,
cia do P. S. D. catarinense, II, resuítado da soma dos meritó

rios e patrióticos sacrifícios de todos, em proveito do equí;
Iíhr-io da vontade coletiva, obj-etivando, antes e acima dos par
tícularísmos -e- ;vers,onari�!nlos, os -mais altos interêsses da

agremiação, estreita e já agora indissoluvelmente vinculados

à causa do povo e aos destinos do Estado.

Ainda há três dias, ao agradecer a .apoteótíca recepção
que .a sua terra e a su� gente lhe-fizeram nesta Capital, o

nosso preClaro Chefe e insig'ne coestaduano sr. Nerêu Ramos

referia, com "muita oportunidade, à circunstância de---haver
sid'ü um Galta,rineh}.'le quem salva-gu'ardiJra a sobll�rviVÊln�ia
dos partidos nacion1'ls, impedindo-lhes ;a, fragmentação e con

sequente falência das finalidades d,emocráticas. Foi, com efeL

·-to, Q eminente ,sr. Nerêu Ramos, quem assggurou a unidade do

Pr.rLidã a trôco de sua renúncia pessoal, num passo que verda

d,eiramente ficará na história política d<Y Brasil como um

exemplo de ritaf conduta Ipara, a continuidade e função de

mocrática dos partidos. Não terá sido 'em vão que o ilustre

eX'pres,idente do P .. S. D. nacioFlal deixou em tal re1êvo o

irriperativo do saérificio individual ao encontro da unanimi

dade das soluções parLid;árias. O nome do eminente, coes

taduan'o, exaltado no -consenso de tôda a Na,ção como padrão
•

de dignidade política e de civismo, teria de ser, como o tem

sempr,e sido, em Santa Catarina, o supervisor sereno e sál:!io
das atividades pess'edistas, a todos inspirando a oonfiança
mais �nabl1lável e ,os avos de l'enl)ncia e desprendimento
que têm constituido :0 fafor fundámental da coesão do P. S. D.

em s'eu Estado.

_Eis porque, mais uma vez l'(�produzindo o esplendor
dos culminantes episódios de sua (),3,rreira de glória eleito

rais, o P. S. D. cata,rinense ,estará unido, como uma só von

tade, na Oonvençã() de 24 e 25 do �orrente, dando, assim,
nova demonstração da inquebrant�vel fé nos próprios 1egti�
nos, ,com a qual também compareaerá, resolullo e coêso, à para�

da (las urnas, de 3 de outubro próxinro.

,
,

Está sendo lançado em tôda F'Iorjanópol.is o delicioso
- SUC-FRUTI .

saboi�oso e m�tritivo alimento à base de; Extrato' de Frutas, Vi
tamma C, Hidratos de carbono etc.

I Cada envelope dá para 5 copos de delícíosíssíma bebida.
Abacaxi, Laranja, Limão, F'rambocza, Morango e Cerej

LONDRES, 21 (B.í'l.S.) - Uma

�;��:z�� un�!eti���t:I:��O l��l�l�:� FESTA JOANINA
tográf'ica completa de películas
sonetas de 35. mm, que pode S,e1' na Faculdade de" Diret·t
transportada (acilmente em dez

I

pacotes e montada em poucos mí- Como nos anos anteriores, o Centro Acadêmico "XI de FeYi:'l'eiroili'

nutos. lua Faculdade de Direito' de Santa Catarina levará a efeito, no préd]

.

Este cil1cm.a portátil apr�.senta da mesma, amanhã, com .inicio às 20 horas, a tradícional festa joanin
todas as qualidades de um cinema I dos acadêmicos' de Direifo.

'.

permanente. Oferece proteção con
'

) ,

.
. "

'. . '.

tra o fogo, fotografias brilhantes I '

1 ara tanto, a atual du etoría do prestigioso "XI de Fevereiro" elt:

e som de excelente qualidade. No' lJ desenvolvendo grandes atividades para -que essa já tradicional f'es]

desenho da aparelhagem conseguiu. \ dos nossos universitários se revista de enorme

se considerável redução de ta, I corno sucedeu nos anos passados.

�anho graças a um_método ma191 Por nosso intermédio, a comissão organizadora solíoíta em eSDe

SImples de construção, .. "
'.

O
.

t êl
era I, aos jovens e senhoritas convidados que compareçam trajados

proje OI' e o apar ho sonore I t' ';0'"

Ó t
.

I
cara er,

pe�am s men e 30 quilos, e o e,
'.:'

quípamento completo .ccrcá de i. Os convites poder ao ser

175 quilos.
. I da Faculdadf' dé Direito, das

O equipamento pode ser facil Ilro Acadêmico.
mente transportado um carro pe-

queno e em dez minutos apenas

;;�';;:�i�:'�;'����:�F 11 _e G h a n.i o
-

d t' ól
Ainda nao saiu da per spicacia mental de um [orrn.jiobagcm,

vao e oe r eo ora frequentando a primeira página do órgão udenista, que, em

\VASHINGTON, 21 (USIS) - A Santa Catarina, o povo não julgará nunca o sr. Nerêu Ram05 a&r.'l-

produção mundial de petroleo bru 'vés das explosões da raiva impenitente de três ou quatro d esaíe.,
to foi em média de 9 milhões e .tos locais.
569 milhões de barris diaríos -

130.000 barris' a- menos do que a 'Se, para êsse julgamento, -o povo precísassc, do pensamen '--

média diaria de novembro, segun- oposãctontsta, iria busca-to na Sel'enidu,lc, -"'_ )--"'''õ,�ot"".. n(l;j

do estatística do Buerau de Minas espírito de verdade e de justiça daquelas voJJes mllis severas
do Departamento do Interior dos limpas da Nação, como as

..
do Brigadeiro Eduardo Gomes, do se.,

f!;stados Unidos. dna OI' José Américo, do deputado Prado Kelly, do Senador Fer-

apareceram dois, com, numeros di-

Ierentes, mas nome, sobrenome,
filiação, hora, data e local de alis,
tarnento ídentícos. Não podia haver

duvida de que se tratava de mais
um caso, de duplicidade, ou seja,
de um só eleitor com dois títulos,
Um destes foi portanto cancelado. I
Mas seu portador reclámou. Disse
que o titulo em dele mesmo, e o

outro era elo seu jrmão gêmeo que
tem o mesmo nome. O tribunal
converteu 'o julgamento em dili

gência.

CINEMA PORTÃTIL

O est.udo mostrou que a média

diaria da America do _Norte so

freu uma baixa d,e 194.000 barris,

C o que é deyido principalmente a

um declínio de 186.000 barris dia
rios na produção dos Estados Uni-
dos.

.

Explodiu um carguei
ro inglês

CAIRO, 21 (U. P.) - Explodiu
no mar Vermelho o cargueiro in

glês "Indian En terprise", em via_
gem de Londr'es para Calcutá. Ha�
via 50 tripulantes a 'bordo, dos

quais até agora só foi recolhido
um. Não se conheoem ,até ao m0'

mento as causas do sinistro, ocor

rido durante a noite passada.

Noites Sertanejas
Realizar'se-ã'o a. 29 e 30 de junho

corrente e 10 e 2° de julho v1n_
douro, no jardim Lam'o Muller
as ansiosamente esperadas "Noi'
Les Seritanejas" com um grandio,so
Concurs'o das Bonecas.
Para êsse ,concurso o primeiro

prêmio será uma belis�ima baue'
Gta e o segun.do uma valiosa hHu.

ITIDlll1
/11111'

,

.
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COURA CASPA,

QUED,. lOS &1·

BELOS'E DEMAIS '�

1
AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
!Ó,�1(6;-c�"il:t<R
·PeR' rXú'ltN�IÀ

Deverá ter lugar nos dias 24 e 25 do corrente, nesta Capital, a l'

lísação do primeiro conclave dos Coletores e Escrivães Federais
Santa Catarina, com G objetvo de fundar a sua Associação de c!asse &

prestar
_

expressiva homenagem ao Deputado Orlando Brasil '3111 vista
de sua brilhante atuação como relator do projeto da roíorms das Co..
lr-torias Federais na Comissão di Finanças da .Camara de Deputados.

'. Ultima .hora

procurados hoje e amanhã, na Portaria
17 às 18 horas, com 'Os dirigentes dé' Cen;

vir. '.' \

reira de Souza, do jornalista Costa Rego, e lIIe tantos out.ros.

Entré essas, e a voz do despeito de um articulista--desonesto>
a ponto de amputar uma parte do período final do discl.!l'SO do>,

sr. Nel'êll Ramos - os homeils de ben�. saberão a que devem ou'

/

O candidato udenisLa, o presidente ela U. D. N., o seu líder

no Senado, para cita]' êsses; seriam capazes de omitir, em discurs{t

de Ulll' adversário, Ul11J'l parte para- depois, à base dessa omissão,..

acusarem o orador? Evidentemente, não! Quem, por outro lado"

seja capaz disso mereoe respeito? Evid,entemente, não!

O escriba do Diário, anle-ontam, mentiu quando afirmuu qU6'J

o sr. Nerêu Ramos, em seu discurso de domingo, "NÃO AGRA

CEU AO POVO, nem mesmo a pequeno grupo (sic) que, n'õ:éentrlJi
debaixo da sacada do Palácio, batia palmr, e,- pouco antes, atirav!r

lhe confeUs".
Para escrever isso o lambusa-papel, querendo citar, o final d

vibran.te o-ração do preclaro catarineFlse, teve que meter pel'Os na

rizes a dentro a primeira parte do final dêssa oração� Ris com�

o folicu-lário citou a peroração do sr. Nerêu Ramos: "E levanto,
nesta hóra, levanto o'meu coração pal'a cima, pal'a o alto, par

irnplo1'ar à Padroeira dia nossa f')r�él, que ela interc!eda juntO'
ao Slenhol' dos Mundos, pam a g-rnn·i_,;:w e feliCidade da nossa

t,en·a".
Eis agora êsse final, COI�'

GRAVADO:

"A ITODO O POVO CATAmf.

MINHA GRATIDÃO e, elevan0f'

"
; ,to, TAQUIGRAFADO -]i:

'rJFJ.M, ESTENDO
�)ensamento,

"i' ,de todos osà no,ssa' Padroeira interceda j'L

pela {elicid<1d� _e _granàeza dp

Aí fica, ainda uina ve��
uns poucos udenistas pei ,"

inteira dignificou 'com 'o se:. ".':0.

iPobre escl'ibinha! Pobre, mentalidade!

dor de ser moralmente tãb pequeno!

Jr:rétodós C011l os

um homem· que o Bras'

Como deve sofrer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


