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Um fato em fóco Assistência às populações rurais
I

. Compreende um dos pontos de relevância do programa do

Um rotefro Partido S'ocial Democratico a fixação das populações rurais,
Sob este título vamos iniciar uma pela melhoria das condições econômicas e serviços de assístôn,

sérle de breves' apreciações sobre cia capazes de assegurar ao Irabalhador agricola o máximo de
.assuntos pertinentes à economia c�- conforto e compensações. Velho mal de que se resseuí iam os
tarinense, no seu aspecto agro-pe-: nácleos populacionais do inlerior, COI11 a sua natural reper cus-.euár-io,
Servir-nos-á de roteiro, nesta em-I

sà o na economia geral do Estado, a evasão do homem rura 1 pa-
preitada, o -cafninho perlustrado , ra os centros citadinos, em busca, de. melhor situação, era um

pelos homens de Santa Catarina, que: problema que se impunha à capacidade dos governan I C3. Nun-
z-ealtzaram e compareceram às duas
Reuniões Econômicas, patrocinadas ca, porém', logrou mais do que indiretas providôncius de emer

pelo Govêrno Aderbal Ramos da, gência sem o cará ler de uma solução definitiva. \

Silva, e efetivadas em Florianópo- O Partido Social Democratico assinalou o prohlema e o in,
Iís e Lajes, em maio de 1947 e mar- . corporou num esquema ele realizações, que, aliás, vinham tendo
co de 1949. Entendemos que os

AnaI" destas assembléias, dados .

a aplicação em Sanla Oatarina desde' o govêrnn do eminente sr,

públíeo , Jaz pouco, pela Secretaria Nerêu Ramos, numa série de In icíwtivas descentralizador-as das
da Viaçijo, Obras Públicas e Agrí- atenções da administração, pana, focalizá_las nas realidades da
cultura, são uma análise da. nossa vida rural. Um plano rodoviárto, que não obedece senão a essasituação e <las nossas necessidades,
servindo-nos, assim, de base a, estu, finalidade, foi elaborado em 1935 pelo sr. Nerêu Ramos, vísan-
dos e conclusões QU-� resultem nu- do integrar mais estreitamente nas relações de produção e cir
ma síntese das !fttl,'lllsõeS ql� nos culação os produtores menos próximos dos mercados cousunjj-..animam e dos objetfll\J� que pre- dores e exportadores, Isso possibilitaria, como o tem feito a,tendemos ver realizados, '" -,-

I
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'�Ú'uúos de população até pomo' antes insuladas no "habitat,
.tiüiã eéónotniã equilfhrada, lllil" Vir-I quase hosfil, sem assistêncla escolar e. sanitária, à mercê de
tualmente estática, como é a nossa, .

devem existir fenômenos dinâmicos, tantas endemias que os condenavam à pobreza e ao desestímu-

ampliadores da nossa capacidade 10. Saúde' pública, levada através de larga rede de centros assís,
de produção e desenvolvimento. tenclais. postos destinados a proteger a criança, maternidades,
Neste Estado, se a pequena proprie; e OlÜl'OS serviços, convergiu para as uecessidades dessas re-
dade dominante tem sido' um bem,
sob determinados ângulos, pode, giões, onde também a escola rural passou a acolher as gerações-
com relativa facilídade, transfcr- novas, afim de lhes ministrar as luzes da instrução.

.}Y. mar-se num mal de' consequências Com essa 'prática de mais equí talivá distribuição da provi'
desastrosas e imprevisiveis. O pe- dencia governamental, alenta aos pendores humanos de' um
queno propr-ietár-io, isolado na sua

gleba, tirando dela, ano após ano,
homem de Estado como o sr. Nerêu Ramos, os centros urbanos

os elementos de fertilidade, não nã,o ficariam também esquecidos, rnas apenas cederiam em su'

tem sabido devolver-lhe, em quan- pe.rfluidade ,o que as populaçõ� agTícolas reclamavam por jn::;·
tidade' e qualidade, as matérias ex- tira socictl. /"'"traídas. Urge dizer que a permanên- • --

cia dêste estado de coisas pode con- Foi precisamcnte nesse sentido que, cetta vez, por ocasião

duzir-nos a uma, "débade" que de urna homenagem que lhe presLaram os prefeiLos-municipais,
comprometa o viço e o vigor da remridos nesta capital, o sr. Nerêu Ramos então Inte,ryenior Fe'
atual organização sócio-e'conômcia, deral, dev�mdo falar-lhes, pTonuneiou sábias l)ulavras de apêlonão foram medidas que se tOIllUiram,
.ao ens'ejo daqueles conclaves, aler- a que, nas sua" atividades adminisLrativas, os administradores
la.doras do pensamento do Govêrno. dos municipios ca.taTinenses voltassem prcf,erentemente as

x x x suas vi'stas para 'os distriLos, para o homem da roça paTa os

Expôr e prevenir, interrogar e
Ira,balhadores dos campos, em C11J'OS labores assentll�ia 'o Es_demonstrar a realidade catarinense,

eis quanto pretendemos �,tingir' ne;.. tado sólida base de economia.
tes modestos comentários. Os pro- Ê que o sr. ri',erêu Ramos procedia assim, 'tão solícito para
blemas em que nos debatemos, da c.om os impenaüvos do urbanismo, quanto com os prOblemas ruo

produção ao transporte .e ao con-
rais, onde legiões ele Catarinenses anonimamenLe', no trato da

sumo; do solo, sua conserva,ção e

recuperação; da agricultura e da 'lena ou nas tarefas da pecuária, devotam esforr:os ao engran'

]Jrcuária, em todas as sua:s fases
.

e decin;ento de Santa Cata.rina e do Brasil.
funções; da ,enérgia n,�cessária e di- Votar com Nerêu Ramos, votando no partido que ele di-
namizante, nos ocupa.remos, objeti- .

b'
'vando o que tem si.do a ação dos Go- l,ige, é pois, ·defender os interêss,es das populações ruralS, o Je_
vêrnos ele Santa Catarina!, desde Ne- üvando dotáJas tie elementos que lhes vincule a f,lxi'stência ao

rêu Ramos, no encaminhamento dos sólo, sem as aventuras da fuga para a cidade.
.assuntos que pertinem à economia
do Estado.

x x x

E, a, miude, lembraremos ao lei
tor que, o' que se f·ez, _é a melhor
segurança do que se fMá.
Hecordarcmos, neste ensejo em

que o povo de Santa Catarina se

prepara para escolher' os s·ellS go
'Vernantes, que, UDO DEEKE, en

genheiro e administra,dor, ex-In
tervoentor Federal e ex-Secr,etário
da Viação, Obras· Públicas e Agri
cultura conhece os problemas da
nossa economia agricola e, assim,
com proveito e propriedade, os en-Icaminhe,rá ao solucionam·::mto.

CONVOCO A SUA COMISS ..\O EXECUTIVA PARA UMA REUNIÃO

NO DIA 23 AS 15 HORAS, NA SEDE DO PARTIDO, AFIM DE DELl_
BEHAR SÓBRE AS SUJESTôES FEITAS PELOS Dn=tETóRIOS MliNl_
CIPAIS DE CANDIDATOS AO CONGRESSO NACIONAL ,E À ASSEM_
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

FLORIANóPOLIS, 20 DE JULHO DE 1950.
\ CELSO RAMOS, Presidente em exercicio

Partido Social Democrático

com a construcão de uma nova

usina, que,' com 'o potencial de
10.200 HP, é atualmente a maior
do Éstado.
Não sou, por-tanto, um leigo

no assunto'. Penso que ao Go.
vêrno curnpre pugnar pelo
abastecimento abundante e; ba-,
rato dessa fôrça básica.
Mistér se faz, porém, que se

jam levantadas e cadastradas as
. nossas reservas de pote:ncial
hidroe,létrico; que seja plani.,
ficada a produção e dlstr íbuí.,
cão de enérgia; que se estude;
a interligação dos diversos siso
temas para efetiva-Ia onde fôr
exequível e e:conomica; que se

assista !ii iniciativa privada, on
de se apresentou ou venha �

apresentar-se; que se associe
onde, fôr conveniente, a enérgia
térmica à hid'ráulicia, para que.
enfim, não de maneira leviana:
ou apressada se dotem todas as

regiões de Santa Catarina de
fôrça e;létricia, que proporeío.,
na condições mais fáceis e pro
dutivas de vida e trabalho.
Situado assim o problema. já

com dados concretos' ao nosso

dispô'r, com os recursos que pa
ra tão importante empree;ndi.
mento obtivermos, com o con

curso do poder federal e com a,

colaboração da iniciativa par
ticular, se executará, no ritmo
mais acentuado possivel, aqui.
lo que os estudos indicarem".

o IECNICO E O PROBLEMA'

Nesta capital,' ilustres parlamen
tares' catarinenses

Via aérea, chegaram, 'ontem, a esta capital, os conspícuos conter

râneos, senadores Ivo de Aquino, líder da bancada major-itár-ia no

Senado da Republica e Francisco Benjamim Gallottí, -deputado iR<üg'é·
rio Vieira e Aristides Largura.

Com longa folha de serviços prestados ao Estado, com dedica
Cão exemplar e l�l'iIllljJ in.e�cledi\'el, es.: .. ·; emiqe-nif1ers lPal"lamentares
se impuseram, de há muito, à simpatia e à admiração geral dos seus

coestaduanos o que explica, sem duvida, os inumeros cumprimentos
c as homenagens que lhes vem prestando os amigos e correligionál'i os
aqui residentes.

Ao aeroporto ,dão Base Aérea, para recepcioná-los, compareceram
o sr. .Governador do Estado, Secretártos do Govêrno, autortdades, e

inumeras pessoas.
O "O Estado" cumprimenta êsses vultos que honram e ilustram,

sobremodo, a reprcsentação parlamentar de sua ten�a, a.ugurandoJhes
feliz estada nesLa cidade.

de Joaçaba compareceu g,l'and·�
e admiradores do,s conhecidolt

o aVIão capotou
RIO ,22" (V. ,A.) - Noticias d�

Ara.caÍi, Ceará, informam :QU1!, por

ocasião dumª, aterrisagem, capo",
tau um avião do Aéro Clube d(j

Ceará que conduzia, o .sr. Ernesto

Gurg'el Valente ,oficial do gabine'
te da ministro da Justiça. O avião
ficou bastante avarIado, saindo pOl'
rem ileso º \Sr .. Gurg�l VaJente.

�andidato do PSD C I Hoepc'ke S A Leilão de �OD- Vila Lobos vai para
em Afinas .

�ar OS. r _

•• .rabando
.

Nova Iorque' ,

RIO, 22 (V. A,) - A comissão
. ComércIo e Industria ! RIO,22 (O. E.) - O ultim? lei', RIO, 22 (O.E.) - ,Segue boje

�xecutiva do Partido Social

Demo'J A 6 R A D E r I u r N y. O lIão reaJiZiado pela Alfandega do para Nova York 'o maestro'

cratico mineiro escolheu por 13 vo° �
.

'li LVI L )Rio de Janeiro, ,rendeu um milhão

\Heilor
Vilalobüs, que regerá di_

'aos co�tra dez, o nome do sr. 'Juce� CARLOS HOEPCKE S. A., Comércio e Indústria, agradecem I e 300 mil eruzeir.os. 'As .mercado ",ersas Orjq:�EJ!�tras ..

iSlinfonicas nos

11ino Kubstchev para candidato a profundamente a iodos os que auxiliaram a: debelar o incêndio na I rias arrematadas tlllham SIelO apre_ Estad�s _umdos, da�,do a conhece�
�ove�'nador do Estado de Minas I secção"AUTpSHELL", na tarde e noite de. 1� do corrent.e, e aO$I! endidas com? contrabando 110 pOl'_ ao P�lbl:C�. esladullldense a musI'(,�'cralS.

. _l_". que lhes �nvmram votos de pesar pelo lasbmavel acontecImento. to desta capItal. ca b1 aSllell a.
, __ o

,_.

Influe_otes próceres do �SD do
Oeste nesta 'capital .

Em aVIa0 da Varig, tipo Eletra, que realizou sua viagem inaugu·
ral onLem, chegRram a esta capital 'os SI'S, Atilio Fontana, Osear Ho�

dri�ue.s da Nova, membros da Comissão' Executiva do Partido Social
Democrálico c Deputada Nunes Variella, representante de Joa'çaba nll!

Assembléia, Legislativa e lider da bancada pessedista. 1,

O Pl'efeiotn Oscar Rodrigues da Nova vez-s.e acompanhar de sua

exma. espo,sa d. Alécia Da Nova, elemento de escól nos meios sociais,
4aquela região.

Os distintos visltant'es se encontralTI hospedadOS no Holel La POl')"

Falando em Joaçaba, disse , o

Engenheiro Udo Deeke, candi
dato do P. S. D. ao Govêrno do
Estado:
"Venho de dirigir a emprêsa

fornecedora de ertérgia eléctri•.
ca aos municfpios de Vale do
Itajaí, a qual acaba de ampliar
a sua capacidade produtora,

ta.
Ao seu embarque no aeroporto

'1tlmero de correligi,onários, amigos
ooliticos do oeste catarinense .

FIUZ;1 LIMA. & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Sua beleza e' sua mocidade dependem de sua saúde
E sua saúde depende' do remédio cOllsa'grado:

REGULA'DOR ·�XAVIER
N� 1 - EXCESSO N�)2 - FALTA OU ESCASS'EZ

REGULADOR XAVIER .. 'o remétlio de confiança da mulher

«Per enqtíanto não vamos racionar os cembastiveís»
� declara o general João Carlos, Presidente do Conselho Nacional do' Petróleo' .

'.

. 'Estoques para qualquer emergência·... . ,
.

RIO, 21 (O. E.) - O generalJoão' me entendi com as companhias IJl)�.
Oarlos declarou hoje: - "Por' en, cÍl'cunlstancias' indic-arem. 'I'emos portadoras de coiubustiveis 'afim'· .

quanto não vamos racionar os estudos necessários para isso. Tu. de que possuamos estoques neces,
ncmbustíveis. Só '0 faremos S� as do depende da oportunidade. Já sáríos para- qualquer ernergeucras

Partido �Social Democrático
Dire tório Munivipal,.
AVISO IEncerrando-se no dia 2 de agos, Zenf't da Silva, Nair Conceição,

to p. vindouro, o serviço de alís, Osvaldo Lisbôa, Odilia Carreírão
tamento eleitoral, este. Diretório, Ortiga, Palmira Santos, Paulo da
solicita o comparecimento dos Rosa Luz, Regina Ma.gda P. Simões,

.

,srs, correligionaríos abaixo dis, Valdo Rosa Silva Virgilío José
crimínados: li Séde do PSD, rua Luiz, Valdir Fr�ncisco Caetano,
Airçipreste Paiva n. 5 sobrado, Walter Ramos do Nascimento
á_fim.de satisfazerem o despacho Valcyr Borges Werteh GOtí�êa de

exarado, pelo Juizo Eleitoral, em Araujo e Silv�, Valdir SHva, Ze.
seus requerimentos: naide Tereza Areias, Zelita Laus
FLORIANóPOLIS: Artur Cor. da Silva, Yolanda Vieira Leal.

.

'

rêia: de Melo, ALtamiro Neves dos ,sACO DOS LIMõES: Felinto
Reis, Antonio José do Nascimento, Raupp.
Cláudio Cabral Machado, Celso
Marco Lessa; Cleonice Maria da
Bosa, Djalma Cunha, Dianê Cunha" Silveira, Mano.el Ari fia Silva.
DIomrémy .Magalhã-es Ide Frtimas�' CACHOEIRA DO BOM JESUS:
Dorvalina Gomes da Maia, Euclí;
des Costa, EvelYm Santana, Elí,
sabeth Hanspnrg Etelvina Ander
sem Monzolli, Édio Santana, Gu'
mercíndo Xavier; tsío Reis Silva
Ivonete Fernandes, Ivonste Régis'
João Bernades, João Olegário da
Silva, Júlio Couti-nho de Azevedo,
Lauro Aleves, Lauro Qulnino do
Nascimento, Luiz Fernado Macha.
do, Maria Gossenferth, Maria Eu.
lá:J.ia de Andrade Marcos Lessa
Maria José Reis Shva, Maria HeI':
mes, 'Martha Hauspurg, Neivl!_

r;·····
,

;

,

I

'!"RTNDADE: Oscar Tetuliano

, '.

Grande Ordem· de Santa Catarina . ,Para. reter a' .

. �AC I������:,.�;S fpI�j�: ��"�:���:,��1��!?, iI"_�
.

, .. Hio, 20 (O: E�lt� ,�p�.,�n�.!�
'r= À.�

""

horas - Recepção ii aero põrto ao' Soberano G� Mes_ dos consumidores na Conll�sa� Cen..:,..

'. � o v=-v-
. C itiva, tril,l de preç(jsl �r� �Ye� _ue ;'SMtsl't,,;tre, dr. Joaquim Rodr-igues Neves e su� llus.tr� o�... ." lIPl'eS'elltou tuna 1nd'LCaçttilll eongec;

As 20 horas :--::; ..$es.;;ã;o de pos�e. d'3J a\!_Il}.Illlstraçao da- Loja Rege- lando os preços do café fOlTado e� . j

neração Catar inense" em seu 'Templo, à rua CeI. Vidal Ramos, 80. moido. Aproposito, K), vice-presi., ,

. "

DIA 24 dente da CCP revelota ja ter discuz,
tido a alta do café com o chefe do
govêrno, tendo recebido ordem pa-,
ra examinar, com o ministro da.,
Fazenda, até mesmo a possibilida...�
de de financiamento para evitae
elevação dos preços para o COWl.;õ:, .

midor,

Osvaldina Dagoberto de Maga,
lhães, Antonio Guilherme dos
Santos João Manoel dos Santos.
RIO

'

TAVARES: Senem Pedro
Cardoso, João Manoel Martins e

Hildo Martins.
ESTREITO: Bertoldo Martins,

Belsarrníno Manoel da Sil�".
che Paulo PiaH,' João Boaventura
da SH\'a e Mar-tinha Maria da Sil.

Transportes Aéreo Calarinense . ,S/A
Séde: FLORIN'OPOLIS

Uma crcranização genuinamente
.

catarineDse para servir
.

Santa Catarina. . -

Opera' com aviões. Douglas
r e HORARIOS:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
Ás Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curítíba

Santos e Rio de Janeiro.
Passagens e encomendas com os..» gentes:

. FIÜZA :LU\.1A & 'IRMAOS
Rua Conselheiro Mafra, 35.-T�1. ,1365

.

Agencfà da «CRUZEIRO DO SUL». -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 'I'eletone 1500

As 10 horas - Passeio de automóvel com os' visitantes pelos' di,
,versos pontos da Ca,pita.}. li adjacencias, _,

.

As 20 horas - -Sessão de instalação do Grande Oriente de Santa

Catarina, presidida pelo Soberano Grão Mestre, em a sede proviséria
à rua CeI. Vidal Ramos 80.

..
. .

, ".;

DI,� 25

,

vt

Florianópolis, 19 de unho de 1950.
Tle. Albâno de Souza Lúcio

Delegado do D.M. do PSD.

As 12 horas � Churrascada no "Praia Clube".
As 16 horas - Nà sede do Grande Oriente de Santa Catarina, o

Soberano Grão Mestre Geras da Ordem receberá a vlsíta de tôdas as

pessoas que desejarem cumprímentá.Jo. _ \
-As 20 horas - Sessão de encerramento .das solenidades no 'I'em,

plo da Loja "Ordem e' 'I'rabalho., à rua Saldanha Marinho, 1 LA.
A Comissão

'V A' L ,V U L A S

.b-'I"$
MAIOR. ESTOQUE

Atlântida Rádio Cal. Lda.
3tRua

. -

rrajano�

Vai. opinar uma junta médica
sôbre o voto dos hansenianos
RIO, 20 (v. A.) - Encontra se mos e com as cédulas e. sôbrecar

há tempos, como se �abe, no Tri tas eleitorais, por estes deposita.
bunal Superior Eleitoral, pendente das nas urnas'.

de julgamento, uma' representação Essas, representação foi examí
a êle encaminhada por intermedio nada na sessão de ontem decidindo
do procurador geral da Repúhsi, o Tribunal converter em diligên
ca e de autoria do diretor do' Ser- cia o seu julgamento e nomear

viço Nacional da Lepra, em que uma junta medica para opinar sôo
.êsíe pede seja .negado aos hanse bre a parte técnica contida na,

níanos o exercício do voto, a fim· mesma, ficando a f'ormulaçâo dos
de que, com es'sa; medida se evi- respectivos' quesitos a cargo do I

. ,

te o contagio das pessoas sadia� relator, ministro Oliv·eira Sobri.

que terão qlÍe lidar com os enfer nho.

·DAll L'OGRAFIA
Corresponducl.
(omêrdl' .

METOOO.
Moderno e. Eficiente

Quas.e tôdas as do,enças são susJ!,,'
ce.tJ-\"eis de cura nos prime.iro$·'
tempos de evo1.ucã.o e, quanto me

nos' avançadas s·e- ,acham, tanto-'
mais seguro é ('), êxito e menor o

custo do tratamento. Infelizmente,
não 'sentimos o. momento ·exato mn'

que as moléstias começam. Graças"
porém, aos grandes recursos de,'
que dispõe a Medioina, podemos
surpreendê.las quand'O apenas se'

iniciam. Daí, ser útil, mesmo aos-'

que não se julgam doentes, o exa·

me médico periód,ico.

Conlere .

. Dlploml
DIREÇ10I

Amélia M Pigozzl
.

Rua General BUtencou�t, 48
. (Esquina Albergue Noturno)

IMOVEl8
v. S. construiu 'um prédio? Não o legãlizou no Registro de imóveis?

OI! documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'?
Si existe alguma irregula.ridade, procure hoje mesmo o Escritório' Imo.
biliário A.L.Alves, rua Deodoro ,35, que e'slá habilitaqo a regularizaJol
criteriosamente.

'.

QUER. VESTIR-SE (OM (ONFORTI E ELEGAMCIA'
A

Mello

.....• '

o PRECEITO DO 01&
PRATICA IDEAL

PROCURE

Alfaiataria
. Rue l'e!ippe Scbmidt 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Não Haverá Sessii« Cinema
abraços que' o aniversariante rece-

tO{jl'áfica -

berá pelo transcurso de tão auspi
- HITZ

ciosa data.

·Vida eocial
O inverno da vida
Sol: uiua {jo:,e lênlllf- de neblina,
Estúa (1 vida, trepidante e louca,
Naquele c(lsm'a(), lá da colina,
Onde beijei, 1/,1/1 dia,' a lcl'{�' bôca.

Em (fita noite. Música em surdina .

Petunnbra ... devaneios ... iinsão .

Não eras bem. u'a moça � eras menina, '"'.
Com nm'nlma de mulher no cor;açüo ...

SOl'l'Ü1S. " c eu sQ1'l'ia... E cantavas .••

1110s de re1-�ente, em meio ii, melodia,
Ell'{ulecêsles. E eu vi que, então choravas!

,

E eú disse, dentro em mim: - Misera sorõel

Sorri, clioranâo esperando, um dia,
O beijo felicíssimo da Jlol'le! ...

LOURIVAL ALMEIDA

Aniversários:

Sra. Epaminondas Santos

Ocorre, hoje, o ani versário nata

,'[lício da e xma. sra. Letícia Matana

,;'santos, digna consorte do sr. Ttc.

CeI Aviador Epaminondas Santos.

Maria Cecília Nascimento

Comemora, hoje, o seu 80 aníver.,

_'sário ustalicio a interessante meni-

.na Maria Cecilia Nascimento que,

,"por êsse .feliz evento, oferecerá. às
__ .amiguinhas qU,e irão cumprimentá
,Ida uma festinha.

Fazem anos hoje:
O sr. José Galoti, agente fiscal do

lmpôsto de Consumo;
- o sr. Reinaldo Filomeno;
- li sra. Herondina Pereira, es-

: pôsa do sr. Egídio Pereira;
a, sra, Diva Pinho Gomes, es

pôsa do sr. Rodolfo Gomes;
- a sra. Paraguassi K. Bonfim,

, espôsa do sr. Osní Bonfim;
- o jovem Jobel, filho do sr. João

Ramos F,Lll'tado.
Dr. Hipólito Pereira

José Roberto da Silva
Faz anos; amanhã, o estimado jo

vem conterrâneo José Roberto da

Silva, aplicado "estudante e filho do
industrial sr. Francisco R. da Silva
e da sra. Maria SD.IUIU Silva.
Às expressivas manifestações que

lhe serão prestadas, juntamos as

nossas.

. Reglna-Iara
Regina Iara, dil�ta filhinha do

provecto advogado dr. Osní Regls,
comemora, amanhã, o seu 80 ani
versário.
Por êsse motivo, a graciosa ani

verssrlante Ira receber muitos

abraços de suas amiguinhas e fa
miliares.

Sra. Zulmira Pinto da Luz
Natalíçiacse, amanhã, a exma, sra.

d. Zulmira Pinto da, Luz, viúva do
saudoso conterrâneo Rodolfo Pinto
da Luz.

Ocorr·e, ama:nhã, o aniversário Fazem anO-8 amanhã:
natalício do nosso prestimoso co- O jovem Wilson, filho d� sr. Elias

,�stadua.no sr. dI'. Hipólito Péreira, Paulo, do comércio local;
brilhante advogado. - a srta. Ruth Costa, funcionária
Sua" proverbial bondade o faz fedel'al;

Jl1UitO estimado por todos os que - o sr. 'Va,Uer Lino, funcionário
_PJ!IÍvarn consigo, 'motiyo porque, do Moinhos Riograndens·es,' em

:amanhã, mnHipIas manjfestações Joinvile;
.

1he s.erão feitas, às qu�,is nos asso- - o menino Trogído, filho do sr .

..
.-ciamos. Acácia Melo, funcionário da firma

Dr. José Nicolau Born
.

Carlos Hoepcke S. A. - Comércio
Fará anos amanhã o nosso distin- e Industria;

":to cont.errâneo sr. �r . .J�sé Nicolau, - o jovem -estudante 'Carlos R,c-
..Bon, diretor da Du··etona, de Ter-' naIdo Correia Reis, filho do sr.
"IaS e Colonização. João Rodrigues Correia, .funcioná-

Juntamos os nossos aos muitos rjo aposentado.
\,

ESPECJAL�IE:'iTE PLAl\EJADO PARA USO DE VIAJANTES, �fURIS_
.

TrAS, Cml"RCIO E INDÚSTRIA.
A mais perfeita sintese C'ar.tográfica -do Estado, indicando
- Distâncias quilométricas eutre as diversas localidades.
,_o O -e�tado de ü'âfisito entre as dif�l"etIltes rodovias.

Tüda� as estações ferrol"iárias, vilas e povoados. de certa imo
portâhcia.
As rolas aéreas existenLes no Estado.
Esquema do nome de vilas e cidades cujos nomes sofr.e�am
alterações
Os novos municipios recém cria.dos.

...... lndice alfabétíeo de todas as 10caJi·dades mencjonadas no ma�
pa com fáciIid,ade para locação das me.smas .

.._ Ésquema da ligação rodoviária Põrló Alegre - S.ão Paulo, com

respectivas distâncias pontos de pernoite e etapa tanto pe,la ser'

rá como pela praia e com as liga'ções rodoviárias mais recentes.
Em fôlha (papel) Cr$ 130,00 (Atendemos pelo reembolso)
Armado para parede c/leIa e- moldura Cr$ 180,00 (Não pode ser

remetido pelo reem]101so).
DISTRTB"CIDOR EXCLrSIYO: LIVRARTA DO GLOBO S. A. Rua d05
Andradas, 11 1 G - Pôrto A iegl'e - R. G. do Sul.

Cr$ t ..750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELE«:TROLANDIA�·

.. Ii :

'-

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase - rerreo
--�--------------------�------------�------------------

tine-Diário I

Rua Arcipreste -

Panelas de Pressão ARNO
fi 'Cr$ 5tO,00

Grelhedores Elétricos
a os 300,00

Da Eletrolandia

- lUTZ -

ÁS 10 hs,
- Colossal Maríuada

1) - O ESI) li [." em Marcha
Nac. -

2) - O 'I'ru-ifo é Paus - De'

senho Popeye +:
PE.RlGO NA _FT....UHESTA! Paiva - Edl. Ipase - Terreo

___: Qnando P nouicru branco ten ,

ta destruir 03 dO,1Ü,l1c,S de Hei da

Selva! Assembléia Legislativa.·
�E5Sj\0 DE 21 - 7 950 Livr-e 11 palavra, usou-a 'o dep,

Presidência - Sr. José Boabaid. ltaul Schaef'er que requereu a ín

Sec.retaria - 81'S. Alf[',edo Cam- clusão na Ordem: do Dia do pro'

pos e Pinto de Arruda. jeto de lei na 77/50.
Com a presença de numero le- Atendendo .ao pedido, o sr. pre,

"'ai de l)arlamentares, teve inicio sidente encerrou a hora do .

expe-

�. sessão, ,à hora 'regimen_!.al. cliente. �

O sr. secr,etario fêz a leitura da' ORDEM DO DIA

de ata da reuniã., anterior, Lendo si' 10) - 1 a discussão do projeto
do aprovada sem restrições. de lei na 40/50, que visa suspen,

Não havendo matéria a ser lida der a cobrança do imposto terri

na hora do expediente. nem ins, toi-ial que recaia" sóbre si tios, nas

cr ioão de oradores, o sr. presíden- condições do art. 10 da lei na 225,
te ;lisse que se achava sobre a Me- de 3 de junho- de 1949.

_ Ás 2, 4, 6lh e 8% horas. sa um requerimento sUbscrito pe- Stlibmetido a discussão, pediu
.::::_ Sessôes Elegantes los deputados Raul Schaefer,

'.

do a palavra o sr. Raul Schaef'er, que
_ O mais sensacional e eletr í, P. S. D. e Braz A1ves, do P. 'I', B., apresentou uma emenda ao projeto

zante filme de aventura, mariti no qual s-olicitavam do plenário acima citado'. O sr. presidente co-

mas! _ Comovente história da' um voto de profundo pezar pelo municou ao plenário que o projeto

amôr que prende e arrebata! fal-e<iimento- da Irmã Cunitrudes. 40/50 voltará à Comissão de Fi'

RASTO DA BRUXA "·VERM.E�HA prof,essora, do Colégio Santo An, nanças, com a respectiva emenda.

tônio, de Brusque. 20) - Primeira e uníca . dís;

Após a leitura do requerimento, cnssão do projeto de lei na 77/50,
'0 sr. presidente declarou livre a que autoriza :0 Poder Executivo a

palavra. abrir um crédito especial de ....

Solicitou'a o deputado (Raul Cl'$ 10.000.000,00 (10 -,milhões de

Schaefer que' fêz um breve hístó; cruzeiros), por conta do. emprés
rico das' atividades altruísticas timo contr-aído com a Caixa Eco;

daquela insigne ,educadora, ten nômica Federal. Posto em discus

do-se' dedicado com devoção na são pediu a palavra. o deputado
Instrução' das crianças hrusquen- Os,�a].do Bulcão Viana, que fez

ses por mais de 25 anos. referências sm torno d.á. projeto,
Ao' terminar, foi aplaudido. A lendo o seu voto pronunciado na:

seguir, usou da palavra o sr, Braz Comissão de Finanças, favorável

Alves, que se mostrou solidár-io ao projeto , com algumas ressalvas.

com -a homenagem póstuma que Em seguida' ocupou a tribuna o
. ,

.

se fazia ,à:quela religiosa. sr. Raul Schaef.er. O -aTador tra-

VesperaI do- Barulho Os deputados João Jo-sé" de Sou.. çou\.. con§ideracões eoncerne.ntes

1) - Cine Jornal _ Nac. za Cabral doe U. D.N. e Cardoso ao projeto ,e a ,sua razão de ser. '.
_
TARZAM E A CAÇADORA da Veiga,' do P. R. P:, usando ,da A votos, foi o ,projeto aprDvado

com palavra, 'associa,ram-se" tambem, unanimemente. -:- c

Johnny \Veissmuller, Brenda Joy às homenagens dando seu apôio Logo após, foi enc-errada a ses·

ce, Johnny Sheffield. ao voto de p�ar.
.

são.

LUTAS ... Sensações ... Torci' ..Submetido a v.otação, foi o re�

das. . . I qu-el'limento aprovado.

da:- S�l�:!�or aventura do "ReI' M':""D-j-Or-ad-a-s-_.a-8-c-oD-tr-:ib�u-i�-=-õe-s-:-:d-:-os--:-tr-::ab-a::-lb-a�
F:a��s��B�RT��,E����ra RE· dores para os Institot.os de Pre-
ED e Johnny Calkins.

-dê
.

S
·

I
.

FINAL do espetacular seriado:
.,/ VI nCla oela

O CHICO'TE DO ZORRO RIO 22 (O. E.) _ O Presidente ção estabelece aumento de um por
com da Re'publica assinou decr·eto ma cento nas contribuições' dos asso_

George S'I1EVENS. jorando as contribui-çães dos tra' ciados bancarios, industriarios e

11/120 Eps. balhadores para os institutos de c.omerciarios·e um e meio por cen_

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. previdencia social ,e caixas de pen to para os associados dos mari-ti

"IMP. 10 (DEZ) anos". sões 'e aposentadorias .. A majora· mos e dos transportes de carga.

ROXY - --

..
---....----------------

1)Á�7� �:'poHe em Marcha _ '-0-Coqueiros Praia' Clube
Nac. -

'd- t2) - .IlRita (GILDA) ,H.aywor. novos Ire ores,

g�GATFr;dS��T���U�ST�A�ER Na Presidência, o sr. MaD08r6o��alv8s .

em
O sr. Alexandre. Evangelista, se· �avaTro, 2° TesoureIro - Ubalclo

BONITO COMO NUNCA
cretárjo do Coqueiros Praia Clube Abraham, Diretor do De�art. S?-

Musicas de Jerome Ker-n.
nos dirigiu o seguinte oficio: cial - A. Damasceno da Sllva, Dl�

CARNAVAL. NO FOGO
("Sr. ()iretor: retor do Depart. de vela e motor

com Tendo Ia grata ,satisfação de le� - João Eloy Mendes, Dire,tor do

O,s,carito, �r.ande Othelo, Anselrr.'b

I
var a,o conhecimento de V. S. 'que, Depart. de Public.i{)ade e Ora���

Duarte, ElIana.
. em reuni!_o do Conselho- Delibera- - Rubens de Arruda �amos, Dll�

� Preços: Cr$ 5,00 (Umco). tivo realizada a 10 do cor,rente, fo� tor do Depart. de Bola0 - Espeil"l"
"IMP. 14 ANOS". ran; eleilos e empossados os�

se.,
dião Amim.

IMPE'RIO (Estreito) guintes Membros da DireLnria des,te Sem mitro pa·r,ucular para o

ÁS 2 horas. .

Clube, para o periõ!'iõ 1950'52: momento, apre.sento a V. S. a s�
O CHICOTE DO ZORRO Presidente _ Manoel Goncalves,1 gurança de mmha elevada conSI�

Final Vi�El\'Presidente - Má(rio' Garcia, dera,ção".
O Trunfo á Paus. 1 o Secretário _ AI.exandre Evan� Ao mesmo tempo que agradece'

I gelista, r
20 SecreTario - Gilb,el'to mos a pre�e�te comunica:çã�, augu�

Silva 10 Tesoureiro - Domingos ramos felIcldades aos dIretores
, I ·eIeHos.

� - ,

- VINGAi\Ç'\. ... ri ,) gr-ito q.ie
ecoa em loda floresta sacudida

pelo 'I'error l

TARZAN X /.. C . .lJ,:JDO,H
com

Johriny WErSSMLLLEF". llrerHh

JOYCE, Johnuy 8IIEFIELD, Pa
tricia, MORISON .

Preços: Cr$ 3,;W e ,2,00.

"LIVRE, - Cr-ianças maiores
de 5 anos poderão entrar.

- ODEON-

com

John WAYNE, Gail RUSSELL,
Gig YOUNG, Aclcle MARA e r,o,
ther ADEER.
Aventuras ..•

Emoções ...
1) - O Esporte em Marcha

Nacion.aJ-
2) - Metro Jornal - Atuals,

Preços:
Ás 2, 4 hs, - Cr$ "6,20 e 3,20.
ÁS 6% hs. o-s 6,20 (UNICO}.
Ás 8% hs. - Cr$ 6,2ú e 3,60.
"IMP; 14 anos".

'- 'ROXY -

Ás 2 horas -

E. TonolU

tem

Desenho Pepeye., /.A Via do Encanto - Shor-

TA;RZAN E A CAQADOHA
Precos: Cr'$ 4,20 e 3,20.
"IMP. 10 (-DEZ) anos".

IMPE'RIO (Estreito).
Ás 5 e 7% horas.

CARNAVAL NO FOGO

Pre(los: Cr$ 5,00 e 3,20.
ÁS 7lh hs.

Pre\:o: Cr$ 5,00 (UNICO)
"LIVRE" - Crianças maiores

anos poderão entrar ás 5 hs.

_._ .. _ .. _ .. _...:.-._._ ..... _ ...._ ...__
.

v
Útima casa de moradia, co]ll quatro quarto agua encanada

e esO'otos situada no centro de São José, pO'flsU� ampla
garage, praia. propria e excelente ch acara todo plantada

de I com arvores frutíferas. Preço de ocasião. Tratar. a praça
GetuHo Vargas fi. 23 . FloriauopJlis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doze toneladas de. equipamento
� o que existe NOS BAS'l'LDOItES
dos calTIlJOS de batalha coreanos.

Para cada .soldado norte-arneríca

rio, os Estados Unidos' precisam
mandar à Coréia dozç toneladas
de equipamento. Depois .destas do,
ze toneladas iniciais, cada solda,
do precisa receber uma tonelada
mensal de equipamento, para po
der continuar combatendo eficaz'
mente, O principal pôr lo de abas,

.

tecimento das tropas norte-amei-i
canas que lutam na Coréia é São
Francisco da Oalifórnia. San,
Francisco acha.se a 7,000 milhas
maritímas do pôrto coreano de
Pusan. Na base média de doze to,
meladas por soldado, o abasteci
mente de uma divisão norte-ame,
r icana na Coréia requer 25 na

vios de carga de 10.000 toneladas
cada um, Um destes navios, para
cobrir as 7.000 milhas entre São
Francisco e Pusan gasta 24 dias ..
E são 2{ dias se o tempo fôr

bom. Qualquer alteração atmosfá,
rica mais séda no Pacifico pode
ocasionar demorar. O que acabo
.de dizer-lhes -,é o que há por trás
.das noticias que nos chegam da
frente de combate. A luz dêstes
f'aclos torna-se fáci� compreender
.3 razão dos repetidos êxitos 'co,
munistas, Os exércitos vermelhos
estão próximos' à suas fontes de
.abastecímento. Para os invasôres,
não existem oceanos que cruzar.

Aproveitando-se do f'actôr surprê
sa, os tanques comunistas foram
arrasando a enlameada. terra co,
naná. Para contô-Io e rechaça-los ,

é preciso levar à Coréia algumas
divisões blindadas. Uma divisão
blindada dó exército' norte-ame
rícano é formada por 10 mil ho,
mens. Á cabeça de tal' divisão es.

tão quatro batalhões de' tanques,
com 3.000 homens, O segundo-gru
po da divisão é formado por qua
tro batalhões de Infantaria blinda,
da, num total de 4.000 homens.
.Entre êstes batalhões de infanta
ria blindada figura um batalhão de
engenharia. Finalmente, a divisão
� completada por quatro batalhões
de artilharia de campanha, com

cêrca de 3.000 soldados. Nêste gru
po de artíharia figura. um bata
lhão de armas automáticas, ror;
mado por 773 ·homens. Além' dês.
�e 1Q.OOO soldados, uma divisão
blindada inclui um batalhão de
ordens, uma companhia de re

forços, uma companhia de sígna
lização ·81 um batalhão médico. Na,
turalmente, existem ainda as' uni.
dades suplementares tais como o

�:.:���. �:raco��a:���t�� a.::; NOI-18S' d'• N.....
_ Vendedores - Intenor

divisão blindada, com o respecti-
.

.

. _I .

.

.•.:
.

Precisam-se em todas as cidades para vender Bílouteríae
;\'0 equipamento e abastecímentos,

a base de otima comissão, exclusivamente pelo Reembolso-
.e necessária uma frota de

postal: preferem-se vendedores e viajantes bem relaciona-
250.000 toneladas. Evidentemente, o A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noites

dos nas lojas de armarinhos. tecidos, miudezas, joalherias,.transporte marítimo não é o úní, de 5, 6 e. 7 de a,gôsto,· seus festivais de benefício, contando com o apoio etc. Escrever a «Atacadista» aíxa postal 130 Agencia da.
tá d t'l' d M dos corações generosos de nossa gente.

.�

co que es a sen o UI iza o. as
Lapa-Rio de Janeiro D. F.

.

o resultado da ·J.uta na Coréia sõ Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, música, ornamentação e'
se tornará absolutamente claro. no Iluminação profusa.
momento em que chegarem aos I O local escolhido será a Praça Pereir� e Oliveira, lado da Assem
mares Tcoreanos os grandes com- bléia, sendo que a Sociedade espera que todas os conterrâneos auxi
bóios das fôrças das Nações uni'lliem esta campanha, enviando prendas para a rua CeI. Vidal Ramos n.

das. .19; ou Av. Hercilio Luz n. 53.
.

Eomboios da ONU
para a Co réi�

Por AI Neto

I

-",,',

HOJE-mais do que nudea·
;.:

.�

- ,

SEU CAMINHA0 FORD E UM CAPITAL QUE

PRECSISA CIRCULAR!
-, ":<c' .l!_

..... ,·,f$�

= Caminhão �.,.� �t :�
I

-

, :;". •. i--.
• '<;

.

Supor.Conslruid ..
Ford da série F-6,
Pêso Máximo Tolal:
5.100 quilos.

.5' ;

Transmissão d.

4 velocidades. Molar
v·a d. 100 cavolo$. I

o S.ERVICO FORO: o co�servará sempre em forma
Basta um mínimo de cuidados para que seu

caminhão Ford trabalhe por longos anos sem

mente treinados pela Ford, empregamos equi
pamento especial para Ford e utilizamos os

métodos recomendados pela fábrica. E. na

turalmente, só usamos peças Ford legítimas.
.Dispensaremos a seu Ford uma asslstêncía

que êle retribuirá com anos e anos de pre-

contra- tempos : fazer periõdicamente um

exame completo do motor, dos freios, das
- ..

<. -

- molas, para reajustes e para a 'localização
Irregularidades. Para isso. nada

COMO -REVENDEDORES FORD', NÓS CONHECEMOS MELHOR O SEU FORD
REVENDEDORES NESTA CAPITAL.

IRMÃO.S AMIN
•

Rua Duarte Sehutel. tl

-

•
• ""J; ................. -- -_-

'�.: ·flUQI Mtlrccl!lo'l D'"f'.' 341, ' •••nd.,
-

........
:> .. ..,

FONE.S;. J,Z5Z .�J" '-i••
"

",,"al.,�" íf.
.-

CURITIBA _.'
�

.

T.EUGIIA"�, PROSEBtv-!i _Y" .......... f>"".o\..� ��
_

;';_5<;.r�'__-;a:�. �_'!o-;

Rádios Atlântida
�

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântida' - Super construção para durar mais Atlântida Som natural - Alta sensibilidade

Grande aleance . Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PR2\.ZO

Rádios ·Electro\o.:t Transrnlssores Ampllfícadores

Limitada

ONDAS LONGAS E (UR'fAS

tlântida 'dliii' 10 Catarinense
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. R� Trajano, n.f31 Telefone n. 1459

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Momentosa
.mensoqem

WASHI:\'GTO::\', 20 (V, A.) - Na
'..sLlU esperada mensagem ao Congi-es,
S'O o presidente Truman preve
ni{l ao mundo comunista que novos

11 tos 'de agressão podem desenoa
dear uma terceira guerra mundial.
-"EsLou certo de quem tem poder
-para desencadear ou impedir atos
-de agressão armada, deve compre,
-ender que o recurso à agressão no

'mundo de hoje pode forçar a 0S._
trulul'a, inter-nacional até o ponto
-de rompimento". Ao mesmo tempo,
.o primeiro .maudatário . da nação
norte-americana anunciou que os

'tEstados Unidos adotarão medidas
.•l e caráter militar e econômico,
l)ara fazer l'ace à primeira fa;(l
-do conflito coreano pelo qual cul.
pau a Russiu. Invocou o 'reatado
fio Rio de Janeiro, para justificar
·0 aumenta das fôrças para a defesa
'comum dos países democráticos.
'I'rumau acentuou que a, Grã-Bre,
tanba e a, França devem manter

.pronto o material l\umal1o necessá.
'l'io para a formação ele novas divi,
-sões destinad.as ii defesa da Euro:
pa OcidenLa 'o, bem como cio Orie�l
te Médio e Extremo Oriente.

í:ombafa a

Bronguife·
tonificando 'as vias' resri. Iratórias '

A Bronquite é uma porta ab-rta
:.à graves enfermidades. Corte r mal
j;l)ela raiz tomando "Satosin" ,- po
.deroso antissético e ",deseongestio'
.nante da traqueia, bronquios I' pu 1-
-mões. "Satosin" tem efeito raoírlo.
: Fluidifica o catarro, diminue a tos
-se e' torna a respiração livre e i.'
..eíl. Nas Bronquites asmáticas, cro

.mcas ou agudas "Satosin" i! c .seu

�,.emédio de' confiança. Peça ao seu

»farmacêutíco "Satosln" - o domi-
nador das gripes, tosses e bronqui

�<tes;

.. VamOS livrar-nos da
�Importa�ão de trigo

- ...

RIO 21 (O. E.) - Em entrevista
i hoje concedida a imprensa o mi
nistro da Agricultura revelou que

·,a produção brasileira de trigo i1
representa para o Brasil uma ('0Ó_
'nomia doe 6'00 milhões de cruzei.
ros anu��te'. Declarou ainda

-que a produção será iutensifjcada.
.mas antes de tudo é preciso ccns.
truir armazéns nas zonas produto,
"as e nó momento pelo menos cem

-desses depósitos tem -

de ser levun
lados afim de não prejudicar os

,produtores. Assegurou-que em fu,
.turo bem proxímo estaremos livres
da, importação do trigo. Se o preço
,do produto nacional é hOje fuais. c.
levado que o do extrangeiro, dentro
.,-de pouco teremos a devida com

pensação, quando economizarnios
'quantidades consideraveis de divi.
'i;as.-O ministro conclu,iu: -- "Ilea'

g1rie(ffi� 'Contra 'toda ação dos
I..ruts, rque não agem ostensivamen
te, mas através da sabotagem pas.
q;iva, sobr,etudo exagerando as 111e.
nores falhas,.

Ele já jOf!a f1lteboL! Hoj" :d'e-;;ois de sofrer
de po!iomie!.t"',_� <aioria das crianças

pode cQr:r':r e brincar novamente.

o qua é Poliomielite? Uma

\doença da qual se faz' u�a idéia
errônea. É ca,usada por virus que
ataca.n as células nervosas que eon

trolam os músculos. Nem sempre
. provoca a Invalidez - e raramen-,
te 'é mortal, não sendo tão conta
giosá 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

Tome estas precauções:

Não nade em

águas po!ui�os
lave as mão••

r
ante. dit comer

Evite, o cansaço
l i v re·$ e dos

'1,'
excessivo e os

l" '? � � 'l' � resfriodos

.--"

- -_,'*o�.. �.. ,'�i�����_ .. _ :.

SINTOMAS da po�iomieiité: Dor de cabe.
ça, jebre,,§urdez'Parcial, náusea, torcicoLo,-

garganta irritada.-
'

Por que, então; devem os pais
'cJe ,mhos mehÓreS e�carar sê·
riamente a I'�liomielite? É que
mais de '75 % de suas vítímas são

crianças, menores ,d,: 14- anos 'JO
tratamento "é caro e demorado. E a

poliomielite deixa 'muitãs vítimas

permanentemente prejudicadas,
Época de e,ídemias: os meses mais

quentes, quando tôdas as precau
ções devem ser tomadas. E não se

esqueça dos sintomas acima. Chame-

• Esta publicação faz parte de uma série dedicada aos pro
bLemas de higiene e saúde pública. Nêstes artigos, vo<;ê verá
como uma estreita cooperação com seu médico pode não só
PROTEGER mas também MELHORAR seu bem 'estar tíslcq
e suas chances de 'uma vida sadta e longa.

Dlreltol reservados E. R. SQUIB8 a SONS DO BRASIL INC.

Escala deApreodizes· Marinheiros
Inscrição de civis candidatos à matricula

Acham-se abertas, na Escola {Ie .Aprendizes Marinheiros dêste
Estado, de 10 de julho a: 10 de agôsto de 1950, as inscrições dos civis
candidatos a matrícula nas Escolas de �prendizes Marinheiras, nasci,
dos entre 10 de março de 1932 a 29 de agôsto de 1934 �

O exame para os candidatos inscritos será no, dia, 15 de agôsto
i)l'óximo as 7,30 horas, na Escola de Aprendizes Marinheiros de San_
til Catarina, em Barreiros.

Todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser

o.bt-idas ria aludida Es�ola, no 5° Distrito Naval, -na Capitania dos
Pertos, nas suas Delegacias e Agências, e nas Prefeituras Municipais
f'e todo o Estado.

.....
.
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�Il!it'l. feliddadetl ,ele Uldl!ll@p
't� oie •.,,� filhiaho !

MI:II;, 'I.!iO e8l1ueça, Q.. • .•1111.1
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-
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não causa paralisia. 25 % das vi- o seu médico, ao primeiro sinaL U
timas ficam com uma leve para-, au�Uo imediato do seumédico pode

-

�Usia. salvar o seu filho.

Ayisal�Os aos nossos pre_stamistas que em virtude de es
tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea'
dos no� resultados da extração da referida loteria não eSltão
sendo realizados.

Entretanto, logo que vôlte a mesma loteria, a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·
quem �m dia •

J. MOREIRA &- ClA.
CONCESSIOXÁRIOS

._..,... ;,..,_. _.-- ... _......:: ...._-=--.; ':'-"', ,.d
NO� ulstTumen}o"J, eóniô êste mt:C/O'i.

çóplo e!etrôlli:O, ajud'lm a descobrir u

'_., causa da poliomieLite.
':"'-.--". ,,--- .....

Õ q",e éi éiêricla est6 faié iltl, Õ P :.;ã
vencer a Polbmielite?Milhões de
cruzeiros são invertidos ,na luta con

tra a poliomielite ( Líderes, em 24-

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 Franklin
D. Roosevelt - e outros - alcarwaram'
a fama, a despeito de terem sido

vitimas da PQUQm!ellte!

:�
_.:."- ;'.!:J

..;., ........

SQUIBB
PRO'DUTOS FARMACtUTlCOS

DESDE 1858

, LIRA- TENIS' 'CLUB�E

De ordem do sr. presidente, levo ao conhecímento dos
consócios em geral que; a Diretoria, tomandó em consíderaçêc
protestos recebidos, por deliberação tomada em sessão, de 26
de majo último, a fim de preservar seus direitos, coml,micou
oficialmente à Federação Atlética Catarinense, que dessa da.
ta em�diante, os associados do Lira Tênis Clube teriam livre
ingresso em tôdas as competições esportivas realiZadas por
essa entidade na sua praça desportiva. I"

Comunicação

-

Florianópolis, 12 de julho de 1950.
;

Hélio Milton Pereira, secretário-geraL

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

��-$'SCOS�,_ __ OUIIAI'ITE TODO 014
.

/T"" nos VAReJOS

II
I
J

ro
I

".

TO NIC,ARDIUM
Tonico do coração

Rins, Asma, Fraqueza geral" Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na
pressão arterial, C{tnsaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumlltismn. Nefrites.

'

1
•
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Ro ,embale contem re'alizado no estádio dà� t., C� D. enlre Ivaí e Naciotlal, triuofo
a equipe gancha 'pelo escore de 2 x 1

NACIONAL X F 18'�U E'I R E N S E
�

Empolga toda a cidade o embate de hoje entre o giêmio gancho e o esquadrão de aço
-

,
,

., . Enfrentando o campeão da. cída- Olímpico, campeão catar incnse,
. I de o Avai'xtl'eou onlem em nossa

I
pelo escore de 5 a. O.

'

capital o -oonjunl.o do NACIONAL, Teremos, assim, num encontro

de Porto Alegre, de raras .proporções, a nossa me...

Hoje [). time gaúcho voltará ao Ilhor força duelando com a podero
estádio da rua Bocaiuva para o I sa equipe dos pampas que pela
seu segundo oomprornisso enf'ren; primeira vez nos visita.

tando desta feita o "onze" do Fi' Nã'Ü deixem de presenciar, por

-gueirrns'e, presentemente o me' tanto ao embate sensacional des.,
lhor do Estado, a julgar pela sua ta -t.a�'c1e, entre os dois categor-iza-

_

tão repercutida vitória sôbre "O dos conjuntos.

Os uruguaios deram vivas o Brasil o comercial coo- Os campeões mundias de futebol
MONTEVIDE'U 20 (D,P.) -

I sidente da delegação Américô",_Gil, tíaua ."mpn-.lan.J A. Publicamos abaixo aos classíftca.j Schiavo, Ferrari e Orsi.

Jlrolong'ou-se das' 17 h 20 m até que conduzia a Taça Jules RimeI
- ;U "TI' tIU ções dos 'quatro campeonatos mun, TIl - 1938 - NA FRANÇA

:às 2,lh30m da noite passada, sem e a "Bola de Ouro". Em seguida, diais de futeból: Campeã - Itália,

'frouxar um só momento, a gi; a multidão carregou os jogadores
_ craques' 1- 1930 - EM MONTEVIDEU 2° - Hungria.

gantesca recepção popular aos [o- nos ombros', e as cenas emotivas JOAÇABA, 22 (be -C.K., nosso Campeão - Uruguai. ,JO - Brasil.

-gadores da Copa do Mundo, A ce- prolongaram se durante varres correspondente) _ O Grêmio Co 2° - Argentina. "0 - Suécia.

l;r,imônia' mais emocionante teve minutos, até que a banda da Es, mercialino continua trazendo ele-
3° - Estados Unidos e Iugnslá Quadro' campeão: - Olivierí:

.Iugar no Estádio Centenário, com cola Militar entôou o hino nacío. mentos do. Rio Grande do Sul.
via. I

Poní e Rava; Serantoni, Andreolo

"a' presença do presidente, da Re- nal. Então os jogadores perfilaram A' d domi Quadro campeão: - Balesteros; e'Locatelli; Biavatti, Meazza, Píola,
.'-' ." lU· a ommgo Jogaram alguns -

iVública Batile

Be,rres,.
ministros ?e I.S�

em fren,le à Tribuna �l�érica, '(l em partida amistosa 'contn o Ara'
Nassazzi e Mascheroní ; Andrade, Ferrar-i e Colaussi.

'Estado, o presidente da I ASSOCIa. toda a Imensa multidão can, butã, parfida que teve como ven-
L. Fernandez e Gestido ; Griarte, IV - 1950 - NO BRASIL

�ão Uruguaia de F!!_tebol...JCézar Ba tou o hino, enquanto na famosa cedor O Comercial pela contagem Scarrone, Castro, Céa e Dorado, -Carnpêão - Uruguai.

,tile, Pacheco, membros da respec, "Tôrre das Homenagem" era içada de 5 a 3. / II - 1934 _ NA ITÁLIA 2° - Brasil.

oliva diretoria os campeões de uma enorme bandeira uruguaia que JOAÇABA, 22 (De Conrado Kem- Campeã _ Itália. 3° - Suécia.

'1924, 19'28 e 1930, parentes dos foi saudada entusiásticarnente pela pa, 110SS0 correspondente) ,_ O
2° - Checoslováquia, 4° - Espanha.

,jogadores, etc. A assistencia ul- multidão. Comerc iaI terá que fazer muils
3° _ Alemanha. Quadro campeão: - Maspoliç

.trapasscu de 110.000 pessoas, suo A resta lerrninou com uma fôrça para levar de vencida ao
,4° _ Austrra.. Mathías Gonzales e Tejera; üam-

:J'>erando todos os "records" fio queima de fogos de artifício, cujas Municipal em seu próprio campo
Quadro campeão ; _ Combi: Ale' beta, ""Obdülio Varela e Bodriguea

mencionado estádio, A caravana côres havionu sido combinadas em Videira, este mesm., com a
mand i é Monzeglio; Ferraris, Mon Andrade; Gighia, Perez, Miguez,

lnLel'minável que saiu do -aeropor- para destacar os vários campeo derrota sofrida domingo ultimo
ti e Bertolini; Guaita, Meazza, ;3chiafino, Moran.

to de Carrasco, demorou mais do
natos ganhos pelo Uruguai, diante do Guaicurús será um "os'
Durou ainda váríns horas odes

fluas horas para chegar ao Está
congestionamento cio Estádio Cen

d io, tal o congestionamenlj das lenário e retirada dos milhares de
Tuas, O cortejo percorreu as vá
eías praias em tôrno da cidade a

autornoveis distr-ibuídos pelo Par,
, que José Batite Ordonez,

praça da Independência e a ave.

nída 18 de Julho, sob constantes

50 duro de roer".

ror sua vez o Guaíourús Lerá
frente o Arabutã, e este j{t vem

de uma derrota que custou Sl10r

ao Comercial esta portanto catego
pela frente o Arabutã, e eset já vem

ao Comercial, esta portanto catego
A colocação dos concorrentes ao

campeonato da Liga Esportiva Ca- imprensa ainda contínua publicano

tarinense, por pontos perdidos, é
do declaracões dos 'Seus correspon

a seguinte:
. dentes especiais, bem como dos

10 lugar _ ()rêmio Esportivo" jogadores e dirigentes do futebol

Comercial e Cruzeiro Atlético Clu, uruguaio que estiveram no RiQ de

be, .amhos de Joaçaba. Janeiro,_destacando a -Cürreção do

20' lugar _ Esporte Clube l\flln� público brasileiro e a cordial aco_

cipal, de Videira, e Guaicurús ]i',
lhida dispensada aos .orientais duo

C, de. Concórdia. rante o Campeonato do Mundo,

30 lugar í_ Arabutã F,r�., de Ca'
O matutino "EI Dia" publica vá,

pinzal, e Pe�digão A. Co> �Ie Videi-
dos artigos elogiosos para o pú

ra-, blico
.

e os dirigentes brasii�iros.
40 lugar _ Duque de Caxias, de

I
Em um deles, ,�ara, difl�n�!r entre

D N
.. Campos Novos,

o povo uruguaIO as oplluoes bra_

.8. oemla O Brasil perdeu . -' : sileiras, reproduz comentários de

1 RIO, 22 (O E.) - O sargento re_ dona da casa: Viria ao BraSl-.l
----....-------------..-------

formado da Marinha, João Soares - Dona Noemia, o Brasil per�
da Silva, embora contasse 58 anos deu! R

.

Pi Of-· dEEPde idade, erá um homem forte e Após balbuciar a ultima e trá o. iver a te Jeluaentusiasta do futeból, Não perdia gica palavra, o .pobre homem caiu Notícias do Rio diz91l1 gue o

�ogo, PorélU,. ,iresolv,e�a não ir &0 para o "Iado, e morreu, ,presa que esquadrão do River Phte, de MOIl.
. "

.

" '.
_

:Estádio, tendo decididü acompa foi de um cQlapso cardiaco pro. tevidéu, ao qual perteileem <1 (,I'a'
:nha,r a partida Brasil x Uruguai voca,do pelo abatimento que a der qL(�S que se sagraram' ,�ste ano
pelo rádio, da �na residência, à' rota do quadro .brasilefrü lhe pro campeôes mundiais, acha.'se em
rua do Monte n, 71, onde' ele porcionára. eIlitendimentos ,para Ulll.l longa
ocupava um quart,o há 18 anos. 'As pessoas da casa ainda .tenta_ excursão ao nos'80 pais, jo�alldo
Muito benquisto pela 'faml'll'a ra'm apl' "I' , , .

,-,,, ,,' _

lcar no mqUIlUo van.os em Porto Alegre, CUl'ltltJa, São
com que re�ldla. S�u �ó�a .. , como medl{)amento� cáseir'Ús e foi cha Paulo, Belo Horizonte e Hio de

€r� ?OnheCldo �a lntmudade, ao mada
uma. ambula11cia, mas tudo Janeiro, '. I.'t�l finnar a, p�tlda com o decep sem resultados, porque a·morte fô'l�lonante resultado de 2x1, contra! ra installLan·ea, Fed -

-

"81
·

0, nosso "ol1,ze':, exclamou par� la'l A policia do 110 distrito regis" eraçao ti arl-
tIa de d. Djamra F10res FerreIra, trou o fato. oense de Desportos

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR_

Levantou o Ubiratan os certames De ordem �:�;R;;esidente con-

d I
ti·

B'
vido os srs. membros da Assem-

e vo el 'e asquele b�éia Geral, para a sessão de elei·

O Ubiratan, que na semana pas"j cerlames estaduais de voleibol e
çao do Vice'Presidente e Juiz do

13ada sagrou_se campeão 't d' b
.

� _

-

! TJD, a realIzar_se dIa 25 do cor_

cJ I 'b f' ,

Cl a mo
j asquetebol .que se reahza1'ao na rente na séde da FCD às 19 ho-

, e vo el 01, 01 conliem_!)lado, an·1 cidade de Tubarão nos dias 29 e I. .' ,

.«. . t
" 'ras.

",e_OIl em, com maIs um tItulo, o 30 do corrente. ' " ,

«ie campeão de basquetebol d', ' , ,
FlonanopolIs, 22 d-Julho de 1950

a Cl FelICItamos o presidente Ruben H 'l' Q' 20 t·
,

�a ao �errotar o experimentad L,,'
e 10 mnt, secre ano.

e,.' "

O ange e os. ,a10rosos defensores
< Ílve o Caravana do Ar pela do grêmio' campeão por mais es- ,' .••••••

!Contagem de 23 a 21, ficando as' ses dois expressivos feitos,
l3im credenciados a disputar os

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Fato digno de nota foi não se

ter ouvido durante tóda a ex

aplausos e vivas aos campeões en- traodinária'manifestacão uma uni
quanto dos edificios embandeira 'a palavra' me o' o d" 1

.

"
' � n s c r la para

-dos chovia o papel r,asgado, A en·1 corn os vencidos, Pelo contrário,trada no campo dos Jogadores, en-I muito automóveis levavam carta
vergando os mesmos uniformes zes com a inscrição " Viva o Bra,
EJom que atuaram domingo, teve sil"! "

-

•

.,caráter -verdadeíramente apoteõtí Continua ainda o ambiente de
co. Durante mais' de quinze minu festa, nã'O s.é.em Montevidéu co.
tos lestrugiram as aClamacões, en· mo em' outras cidades. Várias co'

quanto a multidão de�irante .agt letas de caráter eminentemente
lava bandeil1as, chapéns é lenços.. popula.r, em beneficio dos .jogado.
Os. jogadores deram a formosa vol rs,' estão alcancando rápidamente
ta olimpica", :encabeçados pel-o pre' cifras 'elevadas,

•

TINTAS PARA PINTURA
COTTQMA�

Os uruguaiOS continuam elogiandD
a torcida brasileira

-'

MONTEVIDÉU, 21 (Ú.P,) - A
diversos 'Orgãos cariocas, Deste-:

"EI Dia" ser uma tendência con

mum a muitos povos não receber
com serenidades as derrotas e pro.,

curar pretextos para dissimular o:

fracasso de seus favoritos, Entre

tanto, acrescenta, "em meio à ema'

ção e à satifacão causados pelei'
triunfo de nossos compatriotas na:

disputa de "Ta.ça do Mundo" não

podemos deixar de assinalar que

o Brasil, para ·sua própria honra.

COl1stituiu'se em exceção daque_
la regra, iecebendo a queda dos:

seus idolos com a elevaçãü mora!

que define os· rasgos espirituat;t;
de um povo".

Ser.viço Espeéializado
AMPLO ESTOQUE DE Pfi�48 GENUIN IS

\,

Consêrfos em geral
FIGUERAS ,& HOMS, LTDA.
Distribuidore's exclusivos neste Estado

d08 afamados veiculos

JEEP DA \VII.JLYS ..OVERLA,ND
Escritórios:

Oficinas:
Rua Tiradentes,' 5
Padre Roma, 53

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pl'ogrilnla pa !'á O mês de julho
Dia 20 - Quinta feira - Boite da Colina __:, Apresentan

do um notável pianista - Especializado em músicas de dano
ças para "BOITE" - Ex-pianista do Cassino da Urca.

.

Dia 29 - Sábado ..;_. Grande soirée de aniversário da Oro
questra Juvenil)'

.

Notas: Reservas de mesas para as BOITES: rRalojoaria
Gomes.

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas
".,

. ..

estranhas ao quadro social. Srs. associados, cooperem para a Ext�ato de Frutas Vitamina ç:
boa frequência do seu Clube!.

- HIdratos de Carbono etc.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••l-

.

.
- DR. I. LOBATO FILH�

Doze de Agosto Doenças do apar.êIho -1\�spiratóri();
JU'Ogl'UIUa parn o mês de ,julho TUBERCULOSE

Dia 19 - Quarta Feira - Soirée mígnon,
Dia 23 - Domingo - Soirée com ínícío as 21

') -. famosos tratores de este-iras

d i e s e I . -I FA�RI�AÇÃ(l
_ ALEMA

agora - entrega imediata Realizam ràpidamente e com

surpreendeu te economia de

comhustível, qualquer trabalho
, /'

, '

agrícola e do mato. Robustos,
de grande durabilidade e

manêjo muito fácil.

.

-

,
'�

? ..

(��t.
Trator

BANOMAG Oletel

de 50 BP

� � ® • lIJI!S1' ili5 li • ilIIII

II
I
I

OfiCINA E.S'P[CIALlZADA II
II

ARADOS E GRADES DE DIS
COS "JAVALI" PAM TRATORES

ESTOQUE DE PEÇAS. ASS'S.
TÊNCIA COM rÉ&NICOS
DA fÁBRICA HANOMAG

Fq'Jipamento espechl de
guincho para destoca
mente e extração de toras

i
I

Í!.

IDACO S.A.

.. •

i(TAC Transporles Aéreos
Calarinense S ..A.))

.

Convocação- de Assembléia Geral
Extraordinária

'LIRA TENIS CLUBE

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gera

extraordinária, a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na

séde social, à rua Conselheiro Mafra, 35, 1° andar; com a seguinte
ordem do dia:

a) Reforma dos estatutos

b) Outros assuntos de interêsse social.

Florian6po!Js, -7 de julho de 1950.
. Transportes Aéreos Catarínenses S. A.

OSVALDO MACHADO - Diretor.Presidente,

'MINI,STERIO DA MARINH'A horas,
Dia 26 - Quarta Feira - Soirée mignon.

___ Dia 30 - Domingo - Cocktail dansante com ínícío as 9 horas,

As "soirées mignon" serão das 19 ás 22 horas.
Capitania, dos 'Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de 1950
EDITAL

A V IS QDe acôrdo com o oí'icío nO 0348 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO
ENSINO NAVAL, 'faca saber a 'quem interessar possa, que se acharão
abertas as ínscríções para .0 concurso de admissão à matricula na Esco,
Ia Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

�

Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capítanía,
- .

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

O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.
.

Anexo, um bem montado Loboratório de .prôtese Den
táría, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrilicas.

'Para melhores esclarecimentos.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Flrian6polis,
� de julho de 1950.

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G Secretário.

AR! MACHADO
,

Cirurgião Dintista

í

Bom binóculo
,

, GruOde. visã.
-.

Vilão maior e mai,
.

perfeita
que a de um· bom binóculo

aleano. quem tem 161id.
'

inttrução .

80DI livros, sobre todOI O.
assuntce t

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 .. Floríar 6;>( !'S

Elimine a tortura ·da
tosse

Porque sofrer tanto? Sat�
sin é o seu remédio de confi..
ança. Contem poderosos ín
gredíentes antícatarraís e an..

tíssétícos. Desde as prímeíras
colheres tira a opressão do peí
to, solta o catarro e acalma a
tosse mais rebelde. Os médtcos
recomendam Satosin para ai
tosse e bronquite, das crianças
e adultos. Em tôdas as farmá..
ciãs e drogarias "Satosin" _
o dominador das gripes, tosses

, e bronquites.
••• ".:.••••••••••••••••••••••t••••••••••••• ,
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REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ

-

Produtos 5t1C-FRUTI
CAIXA POSTAL 1008
CURlna;, - PAR.c.NA'

Cirurgia do 'I'orax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu.
Ramos. Curso de especioiização
pelo SO' N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prot.
Ugo Pinheiro Guimarães: (Rio).
Cons.: Felipe Sohmídt, �8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha.
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Se ricos quereis ficar
De modo tacil Telegal
Fazei ho e uma � inscrição
Credito M�tuo Predia
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Em reunião hoie, nesta capital, a Comissão Executiva do Partido Social
Democratico eS&Dlherá· os seus candidatos ao Congresso

Nacional e à Assembléia Legi�lativa· do: Estado.
r

homenagem do Centro' de Estudos
Sociais de Concórdia ao Více-Presidenle

da República ,

Sócio honorário do Centro o sr. dr. Nerêu Ramos-. O discurso
de saud8�ão e recepção praferido na magoã sessão

_ pelo dr." Manuel Carmona 8allego'
Quando de sua recente excursão "Pois tudo é belo aqui: os céus, preendia, já naquela ocasiãu; qUI:!

ao Oéste Catarinense, o eminente os horizontes,
..

a. hora era de afirmação e de fé" ,_

conterrâneo sr. dr. Nerêu Ramos, A planta que rasteja e as graças para os destinos da Pátria, e exigia
ínclito Vice-Presidente da Repú- altaneiras. . .

ordem par'ã o trabalho, e crença"

blica, foi homenageado pelo Centro Há suspiros de amor nas lágr-i- para a vitória vislumbrada. Hepre-,
dp. Estudos Jurídicos e Sociais de mas das fontes sentava v. exa..0 mérito, o valor e"

Concórdia que lhe conferiu o título E gritos de paixão na voz das a personalidade do par-lamentar-
de sócio honorário. cachoeiras! ilustrado, do tribuno perfeito, que"
Saudou S. Excia. n81 magna ses- x x x a sua modéstia, visível embora, não,

são o sr. dr. Manoel Carmona, Gal- -Ontem, na mais alta administra- podia ocultar.

lego, íntegro Juiz de Direito daque- ção do Estado, teve v. excia., eu- Adivinhava.se, Já, o titã que -alí
la Comarca que, sob vibrantes pal- seja de revelar de quão grande me- estava, E mais tarde, ainda, tive a;

mas de numerosa assistência pre- recimento era portador para que' a satisfação intima de ver- confirma
sente àquela memorável recepção, êsse elevado cargo tivesse sido ,al"'- do quanto ao meu coração parece-
proferlu o seguinte discurso: çado ; ainda ontem, liderando a As- re e se-me ad'igurára certo, naque-.
"Exrno; sr, dr. Nerêu Ramos: sembléia Nacional Constituinte, co-

le rememorado ano de 1931.
Não só em Santa Ca,tarina, como mo representante de Santa Catarina Os fatos outra coisa, não mostra>

também no Brasil " semelhança da-
parai o Senado, não menores quali- ram a Santa Catarina, sua terra-.

quela imagem de Palas que se viu, dades, não inferior capacidade de' mãe,,z 310 Brasil, sua graúde pátr ia.,
um dia, em Eleusis, ultrapassar a trabalho, de ardor e de scntirnen, E é com sumo prazer que, nêsté
cobertura, do Templo, a estatura to patriótico teve oportunidade de momento, isso proclamo, nesta des>
moral e cultural de v. exa. excede demonstrar, propiciando ao Brasil pretencíosa parlanda, em saudacão
os limites, não apenas do seu Es- a Carta; Política mais perfeita pos-

e boas vindas a, v. excia., sr. dr. Ne-
tado natal, mas do Brasil mesmo, sivel, _ dentro do meio e à altura rêu Ramos, ao fazervlhe a entrega'
indo far:er nome, radiar fora, no do seu tempo _ no mais curto prazo d,o título de sócio honorár-io do,
mundo lllte!'I�aclOnal. _ . que se poderia almejar e esperar. (�eJ?tro de, Est?do.s Ju1'1dICOs e So-«
E o pr:estIglO _de tao :eselarecl(�a

_

E os homens da Lei e da Justiça" f c�als de Concórdia, humilde .or�a-,
p�rsonal,Ida,de nao poder-ia, sem (�U- na Constituição de 18 ele setembro nismo aqui cr'iado com o objetivo .

VIda, deixar de chegar ate a quie- de 1946 tiveram a satisfação de de estudar e aprender, contribuindo,
tude de n,ossa modesta Concórdia, ver con'sagrada a veneravel tradí- de algum modo para a extensão da!
onde fez. eco sonoro�o e profundo, ção, que confere competência aos �ultl�r[il, com ,trabalhos referentes.'

r�;>e,l'(:utI�do, tamhém, e de modo Tribunais, para eleger seus presi- �I .l;tof'I:atura,,� arte, à história e'

sI",n�flcatIvo, nesta casa, a, casa, d,o dentes, Devolveu-se, assim, à Justí- a Clt.�Cla.. Humilde sem dúvida, mas':
humilde çe?tro de Es�ud.os JUrIdI- ça, a sua antiga dignidade. contnbmçao. para o Bem, o Proc-.
cos e SOCIaiS de Concórdia, forma- 'Contudo, bem é de ver, não me gresso e a Civilização. "

do pelos homens. e mulheres que incumbe nêste momento apresen., x x x '
'c'"

consagram seus dias ao trato das '
. . .'

c

S d N
•

R
'"

coisas do fôro e da justiça _ nela tal' v. eX':Ia. a. Concórdia, e n,em a r. r. ereu amos:

inspirando 'uma admiração e um se�l respeito dizer o _que quer que Nosso novo consócio, reccm; eleÍ_:,

respeito merecidos. seja, qu� todos lh� sa_? conheceqo- to, e orá empossado, sêde bem-vín ,

Eis porque com suma satisfação
res da Vida, de dedIcaçao, e de esfo!,- .do a esta casa, qlti} vós conhece".

de todos os ;eus ornponentes esta ço a bem da terra catartnense, nao que sabe serem predicados do ele->

casa mais uma vezc se ado;na 'e en- de ontem nem de hoje, mas. de }on- vado espírito de v. excia" ilustre:

galana e ilumina,,' ,em come�osração gOSs. anos, ,fecundos.de reahzaçoe�. varão cataI:.inense, - a int.eligência",
a fasto mui grato ao-nosso coração, 1m;

-

porgue a vida. de v. eXCla. a virtude e o traba.lho, - jóias re-,
ao cora,ção de todos os concordien- tem sulo, toda .ela, teCIda de tra,ba- ful!?êntes que lhe ex_ornam a perso- ,

ses, com a honrosa visita que a oes-
lho e de.�ntusu�smo co.nstr!:'tor, de nahd.ade e lhe alcatifam o caminh.'

ta tena e a esta casa ora faz v. exa., a�os posltIvos, de reahzaçoes

ma-\\
da ;'l(la. .

I"
sem temor do cansaço dos longos mfestas., .,

Sede bem-vmdo. "lf

percursos,:'_lecessár�os pa,ra alcançar Lembro-J�le. como. se hOJ� fora -\
'

,

esta reglao catarmense, raramen-
e l�l11a �emIlll�ce_ncI�, cr:_eIo,. nesta Prel Pedro Ilusste incluida nos itinerários de ho- hOI a, nao sera mdlscreçao Impe-r-. R.

mens da proeminência funcional e d.?�vel, .talvez, l.em�ro-me como. se
/

Está, desde ,ontem nesta capital,.
do valor pessoal personificados em

fOI a hOJe da prlllle�ra V€Z que tIve
o nosso 1)1" d 't P

v. exa. a ventu�a de ver a fIgura, a um tel11-,
eza o con er,aneo. sr. e�,.

O carinho, a afetivida.rl'2 que, em po.austera e acolhedora de y. exci�. ,dt o Kuss, ope.r�so ' P,refeIto de"

suas viagens a êstes confins do Es- FOI' num con�esso �e partIdo, raI- Mafra e prestIgIOSo membro dar
tado, v. xa. dispensa especialmente ando o an� nao Il�Ul r.emoto d� :. Comissão Executiva do Partido>,
a Concórdia não eram de ser es

1931. Se nao me falha a. memona, S '1 D á"'
. -'.

-

f' T t AI d ' C ' Ih
c OCIa emocr llCO.

quecIdos, nao deVIam e nem po-
OI no ea 1'0 varo e. aI va o,

,

• diam ser esquecidos _ mas lem- na Ilha, ao tempo do governo Ptolo- O Ilustre visitante tem sido"
lischer da "United Press" infor' brados e recordados com redobrada meu de, :\ssis B.ra�i�. Na referida muito cumpl'imentado pelos ami::
,mau que as ,tropas estadunidenses l simpatia e amizade, numa jnsta re- 'fassembleIa 'Qartfldana, a,cabava de gos e corr,eligionários desta capi

"
I ciprocidade de sentimento Aí está 31zer-se OUVIr, arte e clamante, ,a

.

--

tmham .sIdo forçadas a abandonai'
o' porque da satisfação; d� conten- voz de doutrinador conh�cido, e

tal que o estImam. e o admiram,'
também um ponto elevado fora de tamento que se vêm iluminando os

mesmo de v�lor reconhe�Ido, com
I pelos nobres predICados que lhe

Taejon que dominav:a a cidade. E semblant�s de todos - porque' aqui fum�ças de lIde'!; pregando a_desne- exornam a 'personalidade.

pouco antes da meia noite, ornes. reconthecIbdodtemos o grande o dig,no ���,�:2��:0 dpearrae"'orsat'raobrdalehnOa,çado l'boU A êsses 'cordiais cumprimentos.
d.

e en ran a, o amor devotado dIU- "', s e I e- .

mo correspon ente aVISOU textual' turI?-ame,nte por v. exa. à te_rra qua
rahvos em l?ers.�e-ctiva,_pois tr,at.� Junlam�.s os nossos, augurando'"

mente: "Ta.ejon continua queimail- o VIU nascer, quer representada no
va-se da, p,n�l1ell a seSsao. plenarIa. lhe fehz estada entre nós.

do', que é uma beleza,. todo imenso do solo catarinens€, T�l, propOSlçao era rev,estIda da Ilu-
,

quer na parcela modesta dessa ter_ sana roupagem de democracia; den_
ra, que é Concórdia.' tro da desordem, e, por isso, poderia
Muito servida. por v. excia, pre- ter sido acolhida pela assembléia,

sente estando, não o foi I�enos não fôra a vigilante a,titude de ou

quando, afastado do torrão natal é tro, e êste verdadeiro lideI', sábio
colocado no. ambito, mais amplo, condutor de homens, que, insurgin
da Nação,' à pátria inteira serviu do-se contra essa proposta pseudo
num crisol de entusiasmo com fer� democrática, oe com voz serena, cal
var cívico I?-qnca igualado'. m�, .convincen�e, �presentou' o con

É _V, 'excIa., 'como temos provas tra1'1o como_ o IndICado, I:ecomenda
sobeJas. daqueles homens que da do a adopçao de um regImento pa""
sua vida e das SUaiS obras res�alta ra os trabalhos que se iam iniciar.
"

trazem a sua terra sempre pre� �ouv€ �éplica e �r�pJica. E ,a vitó-
sente, em pensamento e ação, sem- na,. e�ta-se a adIV�nhar, fOI de v,, Convocadas as ';,e-pre: 'a .acresoentar-lhe à g_randeza <CX?la., que outro �ao era, o homem

I
' j

maIS brIlho, à riqueza maior cópia cUJa voz se leva,ntara em defesa ,da

d M
·

bamando-a em tudo, por tudo e aci� �nelho! m�di?a. Do �aso fi<:ou-me, servas a BriO ama de tudo. Porque nesta terra co- llld�level, a unpressao de fIrmeza, ..

mo disse o poéta, egréO'io tud� é clarividência e acêrto de quem, sa- Washmgton, 22 (V. A.) - Os'
belo, €I1} versos de gra�d� expres- bendo o que queria, e "lhe movi-, corpos de fusUeiros da Marinha"

---�---- s,ão: mentando a, inteligência 'e lhe im-' anunciaram "que todas as reser_"pulsionando a vontade os impera-
tivos de ardente -amor, e de ilil1li� vas de suas forças foram convoca-
tada dedicação ao Brasil", com- das para o serviço ativo".
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E·L>EITO�
UlJO 'DEEKE, ençenheiro ilustre, tulnünistrador competente não

traz promessas enganosas ii disputa'" do teu voto. "

Prefere, (10 uulçar prometimento (�e eventos impossiveis, traçar'
te ,um roteiro que seia o da multiplicação das escolas o da, melhoria
a ampliação das uias rde transporte, 'O da extensão d� rede de assis
téncia social, o do desenooluimenia da ag ricuüura Je da pecuária, o

da seçuratiça e conforto de cada um, em todos os ouadrantes do Bs;
tado.

Eleitor,

Ajuda com o leu voto a garantir o proçresso da tua terra e a

gltan�eJll �a tua gente.

_Imponente solealdade
em Bíguaçú

LançameDto da pedra fundamental da
Dova Igreja Matriz

Gomo já! tivemos oportunídade que ao Evangelho pronunciará ma.

de noticiar, realizar-secá ..boje, na gistral e importante sermão.

vizinha cidade de Biguaçú a so- Após a missa - Terão inicio-as

Ienídade da benção e lançamento belas cer-imonias de BEN,ÇÃO DA

da pedra fundamental da nova PEDRA FUNDAMENTAL dando a

Igreja matriz, presidido pelo emí, primeira martelada de ouro o einí
nente sr, Arcebispo Metropolita- nente Chefe da Igreja Católica.

no, D. Domingues de Oliveir-a, s. As 15 horas - Sua, .Excia, Rev

Excia, os srs. Nerêu Ramos, Vice- ma, administrará ,o Sacramento

presidente da Bepuhlica e Ader- do Crisma.
bal Ramos da: Silva, governador Durante todo o dia haverá -fes�
do Estado, assisUrão aos impo tejos populares, .com barraqui'
nentes festejos religiosos, assim nhas, leilões, fogos de artificias,
programados: churrascadas etc. Uma banda mu.

As 9 horas, - Festiva recepção sical de Flo'rianópoÜs abrilhanta'
de S. Exci.a. Revma. D. Joaquim rá essas diversões e os atos. reli,
Domingues de Oliveira, que virá giosos.
especialmente a. Biguaçu para ofi. Os revmos. Padres Rodolfo Ma.
ciar a benção da pedra funda' chado e Huberto Oenning -não tem

mental. poupado esforços para que .todos
As 10 horas - MIssa solene com l'oS pontos programados alcancem

Iass,iste,ncia de S. Excia. Revma; o melhor exilo.
,

,

.

religiosa

CAIU T AEJO_N
TÓQUIO, '22 (U. P.) Ontem,

uma n'oticia do próprio Q. G. de
Mac Arthur anunciou que a cid::!.
de de Taejon, na Coréia, tinha cai-

_ do em poder dos atacantes com,l'

ff;istas, "Iapós uma selvagem bala

lha nas ruas, entre edifir;iüs em

chamas, como resultado do fogQ
ae artilharia do 'inimigo". No en'

tanto, ás 3 horas da tarde, o co.

municado do mesmo Q. G. indicou

que Taejon continuava em poder'
das forças americanas. As ultimas

,informações faJava "em selvagens
combates no interior da cIdade".

TóQUIO,22 (U. P.) - Os norte.
americanos em Taejon ainda luta
ram durante todo o di:l d� ontem

antes de <abandonarem a cidade.
Aviadores norte'americanos que
sobr,evo�aram Taejon informaram

que pelo menos uma décima parte
da cidade ,_estava em chamas. A�

11 horas da noite d:e- 011tem (hora
local) o correspondente P·eter Kal-

Bicicleí'as
Inglezas

Acabam de receber

OS,MI 64M4 & CIA.
, Rua Jeronimo Coelho, 24 A

FlorianópOlis

I

,NUNCR EXiSTIU iGUJ:1L
7 - '

\

JurídicosA e

I

--

Suc-Frufi
o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

,;

PARA

E C Z

FV0GQanão
A falta de espaço ,é um faLo. E, sendo assim o corte deve co-'

m_eçai' p',or casa .. Êsse o Slogan, dO,l11omenLo, E" '1')01' isso, e t'S 11, sec--
çao hOJe yae branca ... como um bilhete de loteria,

Guilherme Tal

FERIDAS,
E MAS,

INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E R A S,
ESPINHAS, ETC. I'

-/
, ;
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