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Senador
Salgado Filbo!
Entre as vítimas do recente de

sastre ocorrido no Rio Grande do

Sul com o avião da "Savag", tom

bou para' sempre, abrindo profunda
lacuna nos quadros de homens pú
blicos' do Brasil o ilustre' senador

Joaquim Pedro Salgada Filho.

O acontecimento que, mais uma

vez, enlutou a aviação civil, envol

veu, aSSIm, na dolorosa repercus
sao que teve em todo o país, a

morte do nobre cidadão a quem

o Brasil deve assinalados serviços,
Tendo feito uma carreira pública
das mais brilhantes, o senador Sal

gado Filho exercêra, na, Capital da

República, o cargo de 4° Delegado
Au�iliar, havendo-se sal íentado, de-

">< pois, por uma extraordinária dedi

cação' à pasta, no cargo de Ministro

do Trabalho. Mais tarde, com a

mesma devoção pública ocupou a

nova pasta ministerial da Aeronãu-:
tica, a: cuja organização presidiu,
instalando-a para a função de incon

testável influência que ela teria no

desenvolVimento da aeronáutica na-'
cíonal.
Entusiasta da aviação, cujos des

tinos vinculava aos destinos da

Pátria, o Senadm' Salgado Filho OCU

pava, desde havia alguns anos,' a Pre
sidência dá" Campanha' Nacional de
Aviação, tendo aplicado ao progres
so da aeronáutica brasileira imensa

Iparcela de suas energias e de sua

tenacidade. A disseminação dos aero-

jclubes por todos os recantos do. ter.
rttõrto pátrio, estimulando a juven
tude brasileira ao' serviço da nave

gação aérea e adestrando-a na aero

náutica. 'para reserva da defesa na.

cíonal é obra em grande parte de
"ida .�quela dinâmi-ca e operosa att
vidade, em que se identificava com

as maiores esperanças do país�
Eleito, finalmente, para a senato

l'ia pelo Rio Grande do Sul, 'seu

Estado natàl, vinha exercendo o man

dato caril admirável superioridade
politica, dignificadora do ,própria
mandato e do sistema democrático-re
presentativo.
Ao encerrar-se,

, em tão trágicas
condições, a sua _cintilante carreira,
o senador Salgado Filho era can

didato ao Govêrno do Rio Grande
do Sul ipélo lPartido 'I1J'abalhista
Brasileiro, em cUjas fileiras teve
desde a sua fundação uma honrada
e e�larecida atuação, quer na Pre
sidencia ou nas suas fileiras.
Perde o Brasil, pois, um dos seus

mais legítimos valores polítiCOS e o

Rio Grande do Sul um digno e gran
de filho.
"O Estado", ao -registar o lutuoso

iaconltecimento, traduz, éeJ·tamente
os sentimentos qe todos os Catar i
nenses enviando ,à desolada família
do extinto as mais sinceras ,condo
lências, que também consigna aos

trabalhistas bl,asileÍlros, rep,Tesenjta
dos pela direção do p. T. B. em San
ta Catarina.

Um legitimo anseio
Evidentemente, andaram acertados os convenoíonais do Par.,

tido Social Democrático em Santa Catarina ao escolherem o Eng'. Udo
Deeke para candidato ao Govêrno do Estado. E ao tomarem tal re.,

sotução, em memorável assernbléia assistida por grande massa po;
pular, nor tearam se em senLido diferente daquele pelo qual envede.,
ram as 'nossas agremíações políticas : - .substi luiram 'O critério par.
tidário pelo que se poderia chamar critério sociológico" isto é, um

critério estritamente técnico, de trabalho racional e metódico.
Com efeilo, Udo Deeke, homem de rija têmpera, mas friol e desa,

paixoriado, está longe de ser 'Ü que vulgarmente se classifica - um

homem' de partido, embora ninguém ouse duvidar de sua dedicação
e lealdade ao PSD. É, antes um técnico, um administrador de reco,
nhecido mérito e proficiência, -- um homem de conhecimentos vas,
tos' e exper iência longamente demonstrada, apto, portanto, a resolver
problemas de Estado que envolvam os sagrados i.nter êsses do povo,
Seu curto per-íodo de administração como Interventor Federal serviu
para evidenciar suas excepoionais qualidades diretivas.

Êle criou inumeráveis 'escolas primárias e' complementares, em,

penhandu.se, ao mesmo tempo num melhor aparelhamento. das já
existentes. Ê}(' construiu dezenas de- quilômetros Ar estradas, lo pas;
so qui, paralelamente, gar-antiu a conservação das que em outras ges;
tões haviam sido integradas à rêde rodoviár-ia catarinense. Êle in;
centívou a produção agrícola e pastor-il de nossa terra, quer índire.,
tamente, sob .a fórma de amparo ao colono, ao trabalhador rural e

ao. cr-iador, quer diretamenté, -, instituindo estações de monta nos

centros de criação organizando campos experímenta is para aclima,
tação de espécies 'bo.tânicas de maior consumo, distribuindo, livre
de pagamento, sementes aos lavradores, - aos da zona. colonial prín,
cipalmente, e combatendo. pragas 'agrícolas e doenças endêmicas que
atacam e dizimam rebanhos. Êle soube compreender o valor do fun;
cíonárto público; e conhecendo, por experiência pessoal, á situação
em que' vivia o servidor estadual e os sacrificíos. que, êle soe fazer

pela causa do Estado - prestou.Ihe considerável auxílio sob a forma
de aumento ele vencimentos, - de cêrca de 400/0. Êle enfim, ao colo,
car o comércio e a.Indústria na posição em que ambos devem ocupar
na. economia do Estado, de vez 'que contribuem com 'grande parte da
ireceila orçamentária, deu.Ihes o mais' decidido apoio, sem, todavia,
exigir dêles maiores tributos.

Ud� j)eeke, por conseg'uinte, 0m volt,ando a., governar, poderá
prosseguir na obra encetada, - obra de administrador experimentado
com rara visão e sadío patriotismo.

Apre·scntando ...o aos 'sufrág'ios' do eleitorado eIh 3 de oulubro, o

PSD, a cuja frente se' aelia ,a figura eX0elsa de Nerêu Ramos, está
certo de que satisfaz a um legilimo anseiO do povo catarinense.

Assalto novelesco,
em São 'Panlo

Do CarLorio Eleitoral da 13a. Zona, pede-nos seja publicada que,
.

' de acôrdo com o art. 50 do Regimento dos Juizos e Cartorios Eleito_
Irais, a ENTREGA DE TI1'ULOS ELEITORAIS SERÁ FEITA SóMEN
�E NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, diáriamente.

Falou, primeiramente, o sr. dr.
Eurípio Bauer, saudando os srs�

Nerêu Ramos,- Aderbal Ramos da
Silva, Ddo Deeke e 'comitiva; d'e"
po.ls, o jornalista Aberlardo Luiz
de Oliveira, diretor do Jornal de
Maf'ra, em 'nome do seu jornal.,
Sob .entusiástIcas pafrnâs, agrade
Deu o sr. Nerêu Ramos, relembran_
d-o fato.s da vida do municipio e se.

congratulando com, o seu crescen;
As 20 horas, no clube 1_4 de Ju- ·te progresso e com a magníficâ,

lho, r'ealizou_se um banquete de impressão que. tivera da cidade.,
1200 itall])lelI'les ·em homenagl\<.m ao Enalteceu a grandiosa construção
Vioe Presidente 'e ao Governador do Hospital que \Será inaugurado
do Estado. AI-m dos homen_agea.- no 'PrOXImo domingo e que ê
dos e sua comitiva, compare,ce' uma afirmação de valor e da dedi.
ram os 81'S. CeI. Rodrig'o Olavio cação do povo laborioso de Ma.
Jorctã'o Ramos', Cmte. do Batalhão fra. S. Excia. se referiu à obra,
Rodoviário aqui s,edÚldo, Prefeito :patriótica do Batalhão' Rodoviá�
Pedro Kuss, Pr,efeito de Itaiópo� via em prol da u idad,e e segu.
lis Paulo WieIewsky, dr. José Pa' rança do país em franca harmonia
checo Júnior, Juiz de Dj.p,eii'o de com as noss'as necessidades e an..
Rio Negro, Augusto Busmann, De- sejas.
legado de Rio Negro, dr. João Cle' Ao _ágape estiveram presentes as
to Mo.uran, Promotor desta Co� s'enhoras_ da alta sociedade local
rr:u�a:' Padre Felix. �tefan?WiCh'l

que prestaram significativas ho•

Vlga�lO, p.
adr,e CaSImIra MIanski, menagens à exina. d. Beatriz .pe_coadjutor, d�P1Itado Protógenes dcrlleÍras Ramos, também presen-VIeIra, FrederICo. Heise, candidato .C t' 8I, on mua nd a. pago

CHEGADA A MAFRA

MAFRA, 28 ( O Es,tado) - Che'
gararn hoje a esta, cidade o Vice
Presidente Nerêu Ramos e senhora,

do PSD à Pr-efeitura de Mafra,
Capitão Castor de Menezes, Tito

Bpêzz in, coletor federal, dr. Baul
Bley, Onildo Miranda, coletor es

tadual, Mário Goeldner-, inspetor
escolar, Paulo Brandehurger, dire
tor do Grupo Escolar,

.

João Ca,
mardo, diretor do Ginásio, Wal
lei' 'I'eske, agente do IAPI, José
Jurasek, tabelião, Marat Costa Pôr

to, gerente do Banco do Brasil,
José A. Perpétuo, Mário Cunha,
Inspetor de terras e os seguintes
industriais e comerciantes dês,
te "Municípío : Luiz Hass Sousa,
Alfredo Bartnee., Alfredo Zabatke,
Aldo Zabatke, Emílio Evers, Alfre
do. Erps, Walter Schnlz, Osvaldo

Popp, Alfredo Fischer, Paulo Eh,
rarth, Afonso Alves, 'Evaldo Hau,
José Schulz Eilho, João Langows;
ki, Gustavo Fr'ied.rich e Alberto
·Ban.iemann Jor., Representando

Governador Aderbal Ramos da Sil,
va, Udo Deeke, candidato. ao go
vêrno do Estado nas próximas
eleições, desembargador Flávio Ta'
Vares 'e senhora ·e Nelson Nunes
secretario do gabinete do

-

gover;
nadar. O avião desceu em Curiti
ba. As autoridades de Mafra re

cepcionaram 'os Ilustre-s visitantes
na, localidade de Quitandínha, no 1Eslado do Paraná, formandn.se um

grande cortejo de--uutcmóveís até
esta .cidade. A tarde, via aérea
chegaram os·"srs. Armando SimÓ11e
Pereira, Leoberto Leal, João- As
sis e Alcides Abreu que foram fes
tivamente redebidos no aerupor,
to local.

GRANDE' BANQUETE EM HOME
NAJaEM- AO VICE PR}ESIDENTE
E AO ,GOVERNADOR DO ESTADO.
A PA'TiÜóTICA 'ÓBRA' DO BATA
TAL,HÃO �RODOVIÁRIO. O SR;
NERÊU RAMOS' ENAL'rECE 9

VALOR E A DEDICAÇÃO DO' PO�
VO DE-MAFRA, A- CQ�IITIVk VI

SITA O NOVO' H'OSPITAL

o municipio de Itaiópolis estavam
os seguintes srs.: Prefeito Paulo

\Vielewski, Adelar Barsch, José
Rodrigues, de Araujo, Ricardo

.

Karmann e SieJ�astião C�,saI'. De
Rio Negre, os srs : Maurílio Bezer
ra ti Alfredo Abdala, do alto co'

mércio e LaUTO Porto Lopes, can,
didato a deputado pelo PRP do
Paraná. Muitas outras 'Pessoas
cujos nomes nãi conseguimos ano.
tar se solidarizaram à ,expressiva
homenagem 'aos pr'eclaros coesta.
duanos dr. Nerêü Ramos e Aderbal
HamoS' da Silva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARTIDO � SOCIAL DEMOCRÁTICO

DIRETORIO MUNICIPAL

AV I S O
Encerrando-s-e no dia 2 de agos," Zenft da Silva, Nair Conceição,

to, p. vindouro, tÍ serviço de alís, Osvaldo Lísbúa, Odilia Carreirão
il,amento eleitoral, este Díretõrio, Oi-tiga, Palmira Santos, Paulo da

solicita o comparecimento dos Rosa Luz, Regina Magda.P. Simões,
51'S, correliglonartos abaixo dis, Valdo Rosa Silva, Virgílio José

criminados; á Séde do PSD, rua Luiz, Valdir Francisco Caetano,
Arcipreste Paiva n. 5 sobrado, Walter Ramos ,do Nascimento

á_fim_de satisfazerem o despacho Valcyr Borges Werteh Gouvêa de

exarado pelo Juizo Eleitoral, em Araujo e Silv'a, Valdír SHva, Ze,
seus re�erimentos: naide 'I'ereza Areias, Zelita Laus

FLORIANóPOLIS: Artur Cor. da Silva, Yolanda Vieira Leal.
ifêia de Melo, Altamiro Neves dos SACO DOS LIM;õES: FeHnto

Reis, Antonio José do Nascimento, Raupp.
Cláudio Cabral Machado, Celso'
M'arco Lessa, CI;onice Maria da TRINDADE: Oscar Te tuliano
Rosa, Djalma Cunha, Díanê Cunha, Silveira, Manoel Ari da Silva.

Domrémy Magalhães de l!'r�itaS',' CACHOEIRA DO, BOM" JESUS:
Dorvalina Gomes 'da Maia, Eucli; Osvaldina Dagoberto de Maga.
des . Costa, EvelYm Santana, EH. lhães,. Antonio Guilherme dos
sabeth Hánspúrg, Etelvina Ander- Santos João Manoel dos Santos.
son 'Monzolli Édio ,Santana, Gu- RIO

'

TAVARES: Senein Pedro
mercíado Xa�iers lsio Reis Silva, Cardoso" João Manoel Martins e

Ivonete Pernandes, Jvonete -

Bégis H ildo Martins.
João Bernades, João Olegário da . ESTREITO: Bertoldo Martins,
Silva, Júlio Cominho de Azevedo, Belsarmino Manoel da Silva, Ho
Lauro AIeves, Lanro Quirino do che Paulo Platt, João Boaventura
Nascimento, Luiz Fernado Macha. da Silva e Martinha Maria da Sil,
do, Maria Gossenferth, Maria Eu. ve

láiYa de Andrade, Marcos Lessa,
Maria José Reis Silva, Maria Her

mes, MaTtha Hauspurg, Ne,iva

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

Delesado do D,l\L do PSD.

I
•
LIRA rEMIS CLUBE

«Boife da· Colina)
DIA 3 - QUINTA�FEIRA - DIA 3

Magistral e inédito Idesfile de modas :para a Estação,
UQ qual paJ;tiçipa,rãq senhQritas dQ nosso "Gr�nd M�nd,",
I'

luaÍs unta apresentação de Layla Freyesleben.
Atraente' SHOW com. participação' das distintas se'

nhoritas ALICE DE ABREU :MORAIS E LAYLA FREYES.
I .

_
LEBEN, constando de numerasos de cantos com acompa�

nhamento de violão.

CANTOS

INiCIO 21,UO HORAS

;

Resenas de mesas "Relojoari1a MORITZ", Cr$ 50,00

NOTA: - Exclusivamente para associados Ingresso talão

de Julho.

MúSICA DANÇ.AS

Caixa Econômica Federal
Edital
CARTEIRA HIPQTECARIA

De ordem do sr. Diretor desf,a Carteira, se torna públic'o a quem
interessar possa que, dentro do prazo de oito (8) dias, desta dat'a, se

rão executadas t9dos os contIiatos hipotecários aos mutuários em atra

zo com ,esta Ca<rteira, correspondentes às contas correntes nO. 6 - 12 -

30 - 34 - 36 - 37 - 38 - 42 - 60 - 6,5 - 72 - 93 - 115 -

124 _' 156 - 176 e 242.

E, para ',que. não se ,alegue ignorância, foi lav·r,ado este Edital que
ser,á publicado pela imprensa local.

.carteiI'ia HipO'tecária da Caixa Econômiç� Federal de Santa Cata'

rina, Florianópolis 27 de julho d� 1950.
,

ADOLFO ELPO DA SlLV'EIRA
Chefe da C,H.

"

VALVULAS-

.b.il'l'$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida . Rádio Cal. Lda.
Rua Trajano, 31

v

Equipamen�o
para a, Cerêla

Por Al Neto

.EI Toro acha-se a caminho da

I'Coréa,
.

Este nome EI Toro é o nome de

combate do Primeiro Esquadrão �
Aéreo da Marinha dos Estado
Unidos.
Numa recente madrugada, o

porta-aviões Boxer deixou um pôr
to da

:

California, com clestino aos

mares coreanos.

A bordo do, Boxer, viajam os po
derosos aviões de combate de EI
Toro.

lníormaçnes utets

o ESTADO
a."çlo • Ofiei� • r••

Joio Pia&o a. I

Direlor: RUBENS A.. RAM.S

Proprietário e
- Dir.-Gerente

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:.
GUSTAVO NEVES

O Boxer é um porta-aviões de
27_106 tonedas.

Com uma vantagem de alguns
dias sôhre o Boxer, naveja em di

reção á Cor-ia outro porta.aviões
norteamerioano, o Phillipine Sea.

O Phillipine Sea é também UlIl

porta-aviões de 27.1 OÜ toleladas,
Por outra parte, reina grande

atividade no depósito de materi
ais bélicos de Brookley Field,
perlo da cidade de Mobile, no es

tado norte.americano de Alabama.
O arsenal de Brokley F'ied é um

dos maiores dos Estado Unidos.
-

De 22 em 22 minutos, levanta
vôo de Broyley Fied um enorme

avião de transporte.
É um avião do tipo GIobemaster.

Pode levar uma carga de 46,500 li
bras.

O Globemaster faz uma média de
450 quilomeLl�os por hora.
Cada um destes aviões', ao levan'

tal' vôo de Brookley Fi,eld, vai car
regado de apetl'êchos bélicos p;ara
a Coréia.

São pecas para aviões, pequenos
canhões e morteiros, metralhado.

,. ,Viação Aérea
ras, fuzis, munição ,e toda a série LA

de ,artigos que compIetam o equi' Horário
p'amento de um exercito. Se(/ullda-fe'ra.
De Brook1ey Field

,
os GIobe' "TAL" - IS,OO - La!u - P.....

njasters voam para a base aérea de Alegre
,/

Kelly em San Antonio, no estado PANAIR - 9,25 - Norte
de Texas. VARIG - tO,IO - Norte

E� Kelly equi.lmuento de: alta PANAIR - 14,35 - Sul

preci;s�o -tais como ,antenas de ORUZJlIRO 00 !UL - 18.1' -

radio - é acr,escentado á car-g_a. do forte
2',-... iII� ," .� --'

gigantesco avião. - ..u-r �

� __

, 'Carregado até !o limite maximó, o -TAL·'- 8,H - lol.ym.

Globemaster deixa.Kelly ,e voa pá- Cnltiba - Par...,.i

r'a a base aérea d,e Fairfieid, na
- S••tH e Rio. /

baía de San Francisco. PANAIR - 9,25 - Norte

Farfi.eld é o trampolim aéreo pa' t,lliUZEIRO-OO SUL - i.... -

ra a.Coréa. tõrH I

Ali estão os transporte aére'()� VARIG - n,so - !ul

C PANAIR - 14,35 - Sul
_54.
O C'54 - um avião um pouco me. Qt&arta-friro.

nor do que o mObemaster, mas é "TAL· - 13,00 -- lAtI!•• parte

muito mais veloz. Alegre
8i bem as üaracteristicas do C- PANAIR - 9,25 - Norte·

54 sejam um segredo milita!l', poso CRUZEIRO DO BlL - D.II -

,so adiantar-lhes que ,este avião fáz f6lW

ü percurso ,entre Fairfield e a Co' VARIG -
_ U,�O - NON

réa ,em tr,es dias., PANAIR - 14,35 - Sul

Assim 'que o Globenlaste'r chega Qwinta-feirs,
.

·f· d t "TA .... - 8,11 - 1••••111. -
a FalI' leI ,o carregamen o é trans' ....

ferido para o C-54. ,/
Carttaa - P.ra..,.,

Os aviões C-54 fazem parte do - ...to•• RI••

MATS - Military Air Trasport PANAIR.- 9,25 - N,orte
Service - ou 'seja, Servi_ço Militar PANAIR - 14,35 - Sul

d'e Transportes Aéreo.
.

VARIG - t2;3Ó - Sul

A vi'agem aér,ea d_os C_54 para a OJ\UZEIRO DO SUL - 18.1'

Coréia tem' .oomo pontos de p"àra ·••rte
da a ilha Johnston, Kwajalein �. CRUZEIRO 00 !UL - tI.1I

Guam. JijJl
Nos 'tr,es pontos de carregamen' Seltfa-fetrtJ

to - Brook:J.ey, Kelly e Fairfield "TAL" - 13,00,"':' La'u a Plrt.

- o trabalho prosse.gue dia e noite. A�e
,Como nos lodaç'ais da Coréa, on' ORUZlIIRO DO SUL - '.11

de 'enfrentam os invasores ,comu' forte ,

nistas, também �os pontos de PANAIR - 9,25 - Norte

alhasteclmento do têrritorio nacio. VARIG - ti.IO - Norte

nal os norte-americanos trabalham PANAIR - 14,35 - Sul

nal os norte.-ainericanos trabalhom SdbadÓ
s'ob a bandeira das Nações Unidas.

�m WaShington, com serenida'

de, iO presd,ente Truman diz ao

mundo:
"Vencer'emo's"..

fRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

, Representante:
Ao. S. LARA

-

R04 Se••dor Dantu, .tO - ..
andar

TeL: 22-5124 - Rio c!Ie Janeiro
RAUL CASAMAVOR

Rua Felipe de Oliveira. 21 -

80 andar
, TeL: 2-1873 - Sio Paulo

ASSINATURAS
N. Capital

ADo ••••••••••••• CrI 10.00
Semestre •••••••• CrI· 45,00
Trimestre .••.••• CrI 25,00
II" er, t,oo
Número avulso .. Cri 0,60

No Interior-
ADo '.. •. CrI tOO,oo
Seme.tre •.•..•.• Cr$ 80,00
Trimestre ••...... CrI 35,00
Número àvalso .. CrI 0;86
Anúncios lDIIdiante contrito.
.11 origlDi8, mesmo nio

publicados, 'nio serio
.

dnolndoll.
A dir..., alo áê respou-

III
. sabillza pelos conceito.
emitidos nos arti,Of'

usinadoL

��YJa:W� _%._ ""...""'·WO..-w:WJ'I;!_'IiIU"l....

-TAL" - 8,11 - 101..111.
C.rltiba - P.,rall8lUt
- S.atoa • ILI••

T'OIG - t2,30 - !Sul
CRUZEIRO 00 !UL -:- 111.0

'orle
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 .:.... Sul'
PANAIR - Uj5 - Sul

DotistaIo
PANAIR :_ 9,25 - Norte

@l9ZEI@. DQ B.� - ILII -

r

Rorario / das empre-'
sas rodovia'rias

1JIQt1JfD4,.r.EILA

7� Mo a.t6Y6e -:- "-nU

Auto-V'_ ltajId - llIIiiId - 11 ....
� ......... - ........�11 lIIoru. ' �
� 1IrIIuQv.eue - •.,.. ......,

- UI" bonL
.&:\áO-Vl.qlo o.tInMiuI ' - ,.......

'

-11Iora.
"'úto-VIqIo 0&......... - o.tIDe,
-'honL '

� ...JIIruD - ..... AleIN�
- • baru. . ,

Rapldo 8al·Bruile1ra - .Jo1Dnle-
18 horat.
Ripldo . 8ul·Bru1letn - CalmJle _

• horu.·
,

TECA..ftIIaA
.

A.....ftIIIo o.tu'lDlUe - ..,.. .&Je,.,
IN - , bo!u.
Au1ooVSgIo .0........ - o....

, - • lIorU
.

,Auto-VfaIIo � - ''''"l1li'>
- • Iaoru.
Aato.VfaGIe O&� - �

..;.. • horU.
D;pnuo_ 110 0t'IIIC6'f1e - I..-. -

7 boIu. .

Ilmprta &*'111 - � - t.
. • 1l!6 horu. -

�-- .....--
1. Iloru.
"'tlO-V'fatIo � - � � :li ..

rM.
.

Rlp1do Sul-BrMIle1ra ..., .JofDYtla--
13 boras.
R6pldo Sul·Brutle1ra - C\mt1ba -'

• hor...
QtJAllTA.ftIIlA

.&:uto-...__o catur1Deut - .,....
.:.... • boro. •

Auto-Via. o.tu'IMDIIe - 1,*'tU�"
- I bont;.

• "'uti).V1&OIo C&tuiIIaM - ��

,
- 6,30 hor... -

lUpldo Sul-Bras1leJra - Cm1Uba _
, boras. .

, Rápido Sul-Bràallelra - .Jo1Dnle,
UI boras.
"Ilxpreuo 110� - ....... -

'I horo. .

� BruaQueue - BnuIQ.. -
UI boru.

.

"'uto-V� ltaJU - It8;1I! - 11 ....
l"U.
:EEpr.euo BruIIQueue - ••.,. .........

- 18.30 horu.
.

Roc1GTlArla Sul BruIl - ......�
- • boru.

'

QUINTA-rJ:DI.A
.Au�"1&010 C&tarlneue

A.lei'r. - , horu.
"'uto-V1açAo C&tu'1nena - �.

- II borM,
"'uto-VJagAo ca.tariJI.eue - 1e1a..u.

- • bor...
AUto-V1a4IIo C&tU'IlD.... - TâUlr

- 8 hQtlN.,
Auto-V1agAo o.tarmaM - �

- 6.80 boru.
'

�uo .0 Cr1.ItoYIo - Lqua -
., lMIna.
DIlprla GlMIa - Laa'IIIIA - • lJIIlo

• 7 112 boru.
lIIxpreuo BrusqUlt. - ........ -
li boru.

'

"'uto-Vlaç&o Itajat - naJaS - II ..
ru
RAptdo Sul·Bru1lelra - lo!DTDa-

18 bpras. .,

R4Pldo Sul·�uDe1I'a - �UJIe - r�
• horu.· ,

Smprea Sul CedI L� - ltapeo6 - ..,.
- • bora.

.lIlXT...·J'I3llA
llCIdo-n&r1a .u:l BruIl - .....�.

- • hom.
"'uto-ViaQIo C&tuin_ DsrI1i8F

- lI�bor...
Auto-V� ca.____ - ,...,..,.

- • IIoru,
Auto-V1agAo C&CU'IIlenee -...._,

- 8.SO bon.o, .

�_ Mo �YIo - s:.c-- -
'I boru.
Auto-VJaoAo IUjaS - ltajaJ - 11 ....

raa. I

J:Epreuo BrulQu_ - ara.ca- -
18 boro.

-

RApldo Sul·Bruflelra
18 horas.
RApldo Sul·Bru1lelra
, .horas.

, ••UU.DO
"'uto-VtaoIo catarlll.eul - �

- & bÓlU.
lUpldo Sul·Brullelra

13,hOi8S•
'ROpldo Sul·BruDetra

• horas.
._ • bar...

-"'uto-Vlaçlo
_ • hora..
Auto-Vlao1o

- II boru.
JlxDrf)8llO .0 crutorto - IACIIU -

'I hor... _

JlJ[!pre8lO� - BInIíe.. -
14 borU. . "i' ClI1'I

· A.uto-Vfa9l,o l'tajaS - itaJlit - 11 ....
I'UI.
Il%preuo Bru8Qu'" - '.0.. ..,...,.

- '.110 boru.,
lIxpreuo GI6rIa - LapU - I II.

• 7 1/2 ború.
_DOMINGO

Rap140 Sul·BrasDeJra - CuJitlba -
• horaL

.Jo1D'fila -

C\mUJIe -

.Jo1Dnle -

CUr1UJIe _.

o -TA.L11 D. ITü.AJ
ProeueJIÍ .. qe••

- ProINlM,
LIVRARIA t•• LlVRJ..U

'JI08A
.

.../. . .. .
.

IISCBlTóBIO IMOBlLlABIO A. Lo
ALVJ08

Encarrega.se. mediante ooml"O, ....

compra 'e Tenda de lJD,ó'tela.
Rua Deodoro II.

.............................
,

• •••• cf-

SENHORITA!
A ultima creação 1 em re/rJ

gera!tfe é Q Guaraná KNO,T
EM GARRAFAS GRANDBS

Préferiné!.o-oQ está

l acomp�nhando� a;lmoda.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

o ESTADJ-Terça-feira, 1 de Agosto de lJ5J 3

,Grande exposição
setembro em Blumenou

�Um� realizilvão do Govêrno do Estado sob a orientação
Acertadamente, andoud08GO�I�l!et��!l! at��ad?t��dd�sÇI�!Vi'�' A�!�a!1 dúvida, pois, quanto ao

.<fIo Estado quando decidiu realizar do a repartição orientadora da .ex- sucesso da P exposição Regional
'110 próspero município de Blume- posição para que ela resulte num' Será ela uma valiosa. realização do
nau uma grande exposição de apu- passo dectsívo para. o maior desen- Govêrno 'do Estado presenta; às co.
-rados espécimes de bovinos suínos, volvírnento pastoril daquele munící- memorações do Ce.ntenário de Blu
.equinos e aves, atendendo � maior pio e de Santa Catarina. menau.
··rea:lce do programa comemorativo

· do Centenário daquela progressista
,região 'do Vale do Itajaí.
Município que nunca descurou a

-erração, melhorando cada vez mais
-seüs rebanhos para o aumento da

_ (J -

'Produção de laticínios e banha que Edital de leilão, com o prazo
-attnge valiosa importância na eco- de vinte dias ANIVERSÁRIOS
momia êatarinense, terá, durante o O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz p. ORLANDINA GONÇALVES
'Período de 3 a' I) de sentembro, não de Direito da Comarca de Tijucas, NOCETTI
.so oportunidade de apreciar o que do Estado de Santa -Catarína, na Transcorre, nesta data, o aníversá,
se cria em todo o Estado, mas tam- forma da lei, etc. rio natalício da. exma. sra. d, Orlan-
',bém de expor os magnífiCOS plano Faz saber aos que o presente edí- dina Gonçalves Nocetti digna es.
::táis da Fazenda Três Figueiras, e tal virem ou dele conhecimento ti- pôsa do nosso prezado 'coestaduano
-das importantes firma-s Cia. Jensen verem, expedido nos autos de arro, sr. Rômulo Nocetti e. genítora do
oe Herrnann Weege, principais cr-ía lamento dos bens que' ficaram por nosso diretor-gerente sr. Sidnei . No
·,fiores blumenauenses., bem como as morte de Geraldino Silveira A1ba- cettí,
-aves das raças Ligth Sussex, Plt- naz e a/mulher, que se processa pe- A ilustre senhora que alia a no
mouth Leghorn e Rhodes Island . rante êste Juizo e cartório do eserí- bres predicados de espírito um bo
'\Red existentes na granja localizada vão. que êste subscreve que, atendeu- níssimo ,coração, será pela passagem

· no Salto e noutras interessadas no do ao que dos autos consta por des, de tão auspiciosa efeméride, cumprt
;incremento da produção avícola, pacho proferido aos 10-7-1950, au- mentada por suas numerosas rela.

No que concerne .ao número de torizou a venda em hasta pública, ções de amizade e familiares.
-

· concorrentes ao certame, tem-se, na do imovel abaixo descrito, com sua

I
"O Estado" a cumprimenta' res

.certa, como vultoso. É que de todos respect�v:a avaliaçã�, p.ert:ncente peítosamente, desejando-Ihe felicida-
-os reca�tos . d� E�tado vieram pedi- ao �spolIO de Geraldmo Stlveí ra AI'l des. .

.

-dos de mscrrçoes a Diretoria da Pro. banaz e. s/rnulher, que será levado .

dução !Animal de pecuaristas ínte- a público pregão de venda e arre- Dr.
-

.

I!:essados lia la Exposição Regfonal ! matacão, a 'quem mais der e maior Faz
CID AMARAL

anos, hoje, o nosso distinto,;de Gado Leiteir-o, Equinos, . Buínos lanço oferecer, pelo' porteiro dos au- patrfcío sr. dr. Cid Amaral, compe-'.e Aves. ,ditórios ou .quem sults veses fizer, tente engenheiro e operoso diretor,
no dia 25 de agosto p. vindouro, ás da Escola Industrial.

.

10 horas, 110 local em que se realí-
.

O distinto aniversariante -que é
# zam as vendas em hasta pública de- destacado elemento em nosso meiosterminadas por êste Juizo, á porta profíssíonafs e sociais, terá oportunído edifício da Prefeitura Municipal. dade, hoje,' de constatar o quanto éDescrição e avaltação do imovel que estimado por numerosos amigos queserá levado á praça: "Um terreno, lhe tributarão significativas homena.sito- em Major, município e oomar-' geris, às quais nos associamos .

ca de 'I'íjucas, com 25 braças de Tte. FERNANDO VIEGASfrentes até' 350 ditas de fundos e Ocorre, hoje, o aniversário nata-daí com 50 braças de frentes .até os Iícío do nosso conterrâneo' Tte.fundos no Travessão de 900 braças; aviador Fernando Viegas, a quem'área de 175.450 metros quadrados; cumprimentamos
.fazendo frentes a Oeste na estrada

do Major; fundos a Leste no 'I'ra,
vessão com Leonardo. Schmidt;

SRA..CARLOS PEREIRA
extremando ao Norte com Luiz Te- Natalícia-se, .. nesta data, -

a exma.

odoro Kamers e ao Sul com Pedro
sra- d. Amanda Pereira, digna espô·

.com
Paulo de Andrade até 350 braças e

sa do nosso ilustre cohterrâneo e
.Franchct TONE e Janet BLAIR daí com Joaquim Geraldino Albanaz,

brilhante colaborador .dêste Jornal
NO PROGRAMA: no valor de Cr$2.900,00 (dois mil e SI:- Carlos da Costa Pereira digno

da Semana __ novecentos cruzeiros). UE para que
diretor da Biblioteca Pública' do Es-

h
tado e Presidente da Cespe e suplen-

o SECRETARIO RESOLVE

,,,�IU esadegosueeanoI'nCgOUnehmecimoento dlOS in�eres. te de, senador eleito, pelo Partido Designar: ,

. p ssa a egar iguo- Social Democrático. Com, a gratificação diária de Cr$ 16,00,

C $
rãncía, mandou. expedir o presente D A d correndo a despesa por conta da do-

-
. r 120. dítI'

. man a por seu belo coração ,.
e 1 a que sera afixado na sede dês- " tação 27·1-1 do orçamento vigente:Cr$ 2 00 t J' sempre solícito às caml>anhas assís,

" e UlZO, no lugar docostume e, por t
. A. regente de ensino .prfmârío Dilza

C alhei C OI' 3 20 ó·· uu d encíaís, ver-se-á hOJ·e,. muito home· ..

av 'enos - r'ij> c pIa, pu Ica o uma (1) vês no Búrigo para substituir, no Grupo Escolar
"LIVRE" -'- Crianças

'

�aiores jornal "ESTADO" de Florianópolis' rnalge::da pelo vasto círculo de suas "Professor Lapagesse", de Criciuma,por
'Dado e passado nesta cI'dade de TI'-' e açoes de amizade e familiares. .

-de 5 anos podetão entrar na A 90 dias,.a contar de 12 de abril de 1950,ses'
. jucas,aos onze dias de mêj de julho _

essas ho�enagens os de "O .Es- a professora Gerda Becke' Machado, que'óSão das 5 horas. - do ano de mil novecento" e cincoen-
tado se assocIam, augurando-lhe 05 requereu licença. ,

ROXI
. '. melhores voto d f I' 'd d

'I
.

- -'- ta. Eu, Gercy dos Anjos, Escrivão,
s e e, ICI a es: _

OIeta Ralinoski para .substituir, no Gru-
- Ãs 7%, li-oras o datilografei conferi e subscrevi, - po Escolar "Roberto Trompowsky, de

Colossal Programa Duplo (a) Clovis A�res Gama, Juiz d� • Syled-a Maria Gomes Joaçaba, por 30 dÚIS, em prorrogação, a

1) _ Jornal da Téla _ Nao. Direito. Está conforme o original, Fai 'anos !To'e a in! li'" .

contar de 31 de março de 1950, a profes-
.sobre o qual. me r�porto e dou fé. '

-
' J

'.
e oente sara. Margarida Flores Valiera, que re-

P E C À D O R A Data supra •

me-nma Syleda Mana Gomes, filha quereu licença. .

com, O escrivão do nosso pr,esado conterrân . I Maria de Lourdes .CascaiS para substi-
iRamom ARMENGOD, Emília GUIU m....RACI DOS SANTOS'

.

eo sr.
I tulr, no Grupo Escolar "José Boiteux",

J\
.. t Durval Gomes, funcionário Fede- do Estreito, cidade de Flor�an6polis, por"uS Anjos do Inferno e Ninou Se

'::V'iIla.
-

•

ral e de d. 'Juolivia OrLiga Gome
15 dias, a contar de 16 de abril de 1950,

•••••••••••••••• _ ••••••••••••• �

, ' s.
a professora Ligia �Iendonça Soúsa, que

A 'interessante· menina SyJ.eda requereu licença, com a gratificação diã·

oferecerá aos -;eus inúmeros pa-
. ria de Cr$ 17,00, correndo a desposa P9l'
I conta da dotação 27·1-1 do orçamento vi·

rentes e amiguinhas uma lauta' gente. .

mesa de doces e refrigeran�es. ., Com a gratificação diária de Cf$ 15,o�,
.

. correndo a despesa :por conta da do-
A Syleda os nosso sinceros votos tação 27·1-1 do orçamento 'vigente:

de felicidades de "O Es�ado". A complementarista Antõnia Thoma·
zell! Silva para substituir, no Grupo Es
colar "Almirante Boiteux", de' Araquari,

FAZEM; ANOS HOJE ! por 30 dias, a contar de 20 de abril' de
O sr. dr. Antônio Lopes de Mes·. 1950, a professora Ladiomar Braga, que

quita, competente engenheiro agro- 'requereu licença.
.

..,

nomo; , A complementarista Mercedes .. Almeida
- a sra. Maria Eufrádia da Silva,! Neto para substituir, no Grupo Escolar

espôsa do sr. Raul da Silva, sub-ten.1 "Corl'êa Pinto", da vila de Painel, muni·
da Polícia Militar; ; cípio de Lajes, por 58 dias, a contar de

,

o menino Sílvio, filhinho do 14 de abril de 1950, a professora Nívea

sgto Calandrine, da Base Aérea; :
Maria Furtado Vieira, que requereu li·

.

- a graciosa Joana Dalva, filhi. cença. .-.
nha do s"'tO da Polícia militar sr. 1 A complemE!ntarlSta Adohce Werneck

Antônio Nunes Pires.
'. Vieira para substituir, �o Grupo Escolar

"Almirante Tamandare", da cidade de.

Guaramirim, por 20 dias, a contar de 20
de abril de 1950, a professora Maria da

Acha-se em festa o lar do nos- Luz Machado (Irmã Teresinha), que re-

SO
. �onte:l�â�eo Sen�I?r Américo Oli'l quereu licença.

ven a, aI trilce aUXIlIar da Imprensa I Com a gratificação diãria de Cr$ 13,00,
Oficial do Estado e sua Exma. €S- , correndo a despesa por conta da do-
pôsa d. Edila Pereira de Oliveira II tação 27-1-1 do orçamento vigente:
com o nascimento de um robusto Júlia Silveira Nogueira para substituir,
garoto que, na pía batismal, recebe-I na Escola mista de' Cabeça Sêca, distrito
rá o nome de Manoel Timóteo de 'e município de Itaiópolis, por 30 dias, a

Oliveira Neto. contar de 15 de maio de 1950, a profes-
---- sara Helcídia Silveira Wendt, que reque.

, . , ..•........ - . . . . reu licença.
TINTAS PARA IMPRESSÃO Irmã Filomena Rabelo para substituir

nas Escolas Reunidas "Professora Rober:C O T TOM A R tina Faisca", de Papuan, distrito de Ibi-

6 de3 a ,

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Elétricos
a Cr$ 30'0,00

Da Eletrol8ndía
Rua Arcípreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

.JÚIZO DE DIREITO DA CO·
MARCA. DE TIJUCAS·

Cine-Diário
- RITZ- -'ODEON

Simulttmetumenõe
. ÁS 5 e 7%, hs. ÁS 7,45 In.

:._ Sessões das Moças -

-O�
- Uma delícíosa história de

.samôr, que arrebata- -e emociona! "

SUBLIME ..•

TNESQll!ECIVEL ...
DELICIOSO ENGA�O'

1) - Noticias
" .Nacional _

Preços :

Sras. e Britas.
Estudantes -

TERlRA yIOLÊNTA
com

Anselmo DUARTE, CelsQ GUIMA'
'ÍlAES', Heloica HeTe.na.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
"Rigoros'amente Proibido até 18

,;anos
"

..

IMPERIO -

(Estreito)
,Ás 7%horas

Sessão das Moças
A MUNDA,NA

- RITZ

Amanhã
�llarry . SULLIVAN

em

O GANGSTER . . . . .. ..

NACIMENTOS

Cr$ 1.750.00
O quanto .custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

SALVIO DE OLIVEIRA E SENHORA

participam o nascimento de seu filho JANO

Florianópolis. 26 de junho de 1950

rlHMBOLSO POSTAL
PARA TO/)O PAIZ
Produtos sue -FRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURITIBJ - PA,CUJ,N.4'

Já está no prélo, devendo círcu,
lar nos primeiros dias da semana

entrante, mais um número da a'

preciada revista "Trânsito" que
se publica nesta Capital sob a si
bia direção do nosso brilhante CO�

lega de imprensa, jornalista Plá ,

cido Justino Gomes.

órgão de divulgação técnica, de
artes, letr-as, jurisprudência e de
outras rnatér'ias de ínterêsse pú
blico, a conceituada revista qU'3
focaliza em suas paginas àconte..
cimentos e datas comemorativas
assinaladas' nesta Capital, está

I
fadada 3, ter grande aceitação dó

Extrato de Frutas Vitamina ç nosso público ledô.r, pelo que está
Hidratos de Carbono etc. sendo anciosamente aguardado o

• •.•••
'

•...... '. . . • . • . • . . . . . . .• .. 'leu proximo número.
.

..J

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

1'0 PRBCEITO, DO :011
PROVIDÉNCIA SALVADORA
A vacinação pelo B. C. G. só tem

eficiência quando o organismo ain

da não está contaminado, o que se

verifica pela reação à tuberculina.
Por isso, é necessário' vacinar a

criança na primeira semana de vida.
Em todo o mundo os resultados têm

sido tão notáveis' que já se pensa
em torná-la Obrigatória, como se

faz com a vaciná antivariólica.
. ;.. .. . .

REVISTA "TRANSITO"

ATOS OFICIAIS
caré, município de Joaçaba, por 30 dlas,
a contar de 19 de abril de 1950, a pro
fessora Maria Aparecida de Oliveira Duar
te, que requereu licença.
Tusnelda Seirt para substituir, no Gru

po Escolar "Regente. Feijó", da Vila de
Lontras, município de Rio do Sul, por 91)

dias, a cOIltar de -24 de abril de 1950, fi,

professora 'Le.ura Samulewski, que reque
reu licença.
Benta Marcelino para substituir, na

Escola mista de Engenho Velho, distrito
de Jacinto Machado, município de Tur

vo, por 45, dias, a contar de 10 de abril
de 1950, a professora Nair Sant'Helena.
Cardoso, que requereu licença.
Maria dos Santos Corrêa para substi

tuir, 'na Escola, mista de Barreiros, diS·
trito 'de' Pescaria Brava, municipio de

Laguna, por 90 dias, a contar de 13 de
abril' de 1950, a professora Maria de Bem
Santos,. que requereu licença.

Portarias de 9 de m.aio de 1959
O SECRETARIO RESOLVE

Dispensar:
O diretor Jõsé Destri da regência, a

titulo precário, de uma classe no Grupo
Escolar "Gama Rosa", da vila de São

Pedro de Alcãntara, municipio de São_

José, a contar de 16 de abril de 1950.

Lucinda Vieira Érico, Professora Com

plementar.ista, padrão C, do exerc�cio no

Grupo Escolar "Profeksor Al5ilio César

Borges", da vila de Nova Veneza, muni·
cípio de Criciuma.
A professora Odette de Oliveira Furta

do da função de Professor' Substituto no

Grupo Escolar "Professor José, Brasili

cio", de Biguaçu, a contar de 23 de Bibril

de 1950,

Zélia Fuck da função de Professor dia
rista (Grupo Escolar "Gama Rosa", da
vila de São P·edro de Alcãntara, municí

pio' de São José), à contar de 13 de abril
de 1950.

.

Telegramas
Acham-se retidos nos Correios e

Telegrafos, telegran{as para:
Herbert Posener, ROdrigo' Azam

buja, Olga Bastos, Fi'ancisco Xa
vier, João Trindade Fernandes, El
vira Ribeiro Silva, Luiza Pires, Ma·

ria Souza, Tilinha Martins, Arge.
miro Pereira, Altino Pinoies Xaviel',
Nabor SChlisting, Ana Maria Rosa,
Carmen! rua Esteves Junior Ma
chado &. Bastos,-Bsmarina Y'ieira.

retidos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; .Transporles 'Aereos ·Calarinen�es- s.n� f
� Agora, sób i! orientação técnica da Cruzeiro do Sol ��:
�

, · f
� ESCALAS : :�:
i As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: %

I
Rio de Janeiro-Santos�Paranaguã-Curitba (_t"+
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Escola de Aprendizes Marinheiros A v I S o
Inscrição de civis candidatos -á matricula Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-

Acham-se abertas, nla Escola de !Apre.ndiz.es Marinheiros dêste binete Dentárío a rua Tenente Silveira, n. 29, sala 1·

Estado, de 10 de julho- a tO-de agôsto .de 1�50, as inscrições dos civis O consultório esta aparelhado para atender todos os

díd t trí 1 Es I de Aore di
'. . casos da clinica dentária.

",
can 1 a os a ma ricu a nas co as e pren izes Marínheiros, nasci, i

, Anexo, um bem montado Loboratório de prõtese Den-
dos entre 10 de março de 1932 a 29 de agosto de 1934 . táría, para confecção de dentaduras modernas e pontes

,

o exame para os candidatos inscr-itos secá no dia 15 de agôsto àgrilicas.
próximo as 7,30 horas, na Escola de .Aprendizes Marinh'eiros de San.
ta Catarina, em Barreiros.

Todas as .ínrormações que se fizerem aecessãrlas poderão ser

Obtidas na
-

aludida Escola, no 50 DistrHo Naval, na Capitania dos

Portos, nas suas Delegacias e AgênoiaS, e Das Prefeituras Municipais
('e todo o Estado.

V. S. construiu um f)rédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?

Os documentos de seu imóvel estão de aeôrdo com as leis em vigor?
'

Si exist-e' alguma trresularídade, procure hoje' mesmo o Escritório Imo.
biliário A-L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regularisa.Jos
-crrteríosamente.

A escala em Joínvílle, Itajaí e Joaçaba está dependendo da
.

conclusão das obras do aeroporto local.

r-

TRAFEGO MUTUO COM:

Cruzeiro do Sul�Rio
Savag-Porto Alegre
Pluna-Montevidéo
PAS�AGENS E CARGA:

.

Florianópolis: Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheíro Mafra, 35-Telefone 1.565

AIU MACHADO
Círurgíão Dintista

IMOVEI8

Tonico do coração
Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias .agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclerose, Disturbios na

pressã? arterial,. Cansaço, F.alta de ar,. Inchaçõeo, Edemas," Praça 15 -de Novembro n.20
Molestlas dos Rms; Reumatlsmn. NefrItes. 2°. andar

(onfere
Dlplom�

TO NICARDIUM
Correspondellel t
Comerciei

METODO. .

Modarno a Eflclante
DIREÇIOI

Amélia M Pigozzl
. Ali. General Blttencourt, 48

(Esquina Albergue Noturno)

-Bom JJinó_cnlo' -. -_ '�."

Grande visãl

Viaão maior e maia perfeita
que, a

-

de
_

um bom bin6eulo
aleano. quem tem .6lide

. in.trução.
Bonl Iívroa, aobre todo. o.

assunto.:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 -'FloriarópotTS
••u.. f.Ueld.d_ ............
....... 111.1... 1
..... ale ..q••�.. �.........
,....... '.ra "'PIIIPOLIIO-
, ••• ead ta •• CJtmIIW
-líTUo PUD� _

fERID'B, U.tMATlSMO B
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de, Nt'tIueira
M.dlaagiio awdll•• DO ucatam..t

cla .flUta

DR. I. LOBATO FILHO
Doença» do aparêlho respiratório,

TUBERCULOSE
'Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacío
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do
-

Hospital Nerêu:
Ramos., Curso de especialização
Pelo S. N: T. Ex-interno 'e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo' Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, iS8
Consultas, 'diariamente,

'das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara' do Espanha -

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

.._teune som ... acabamente z,

!lo�idez••• no piano perfeitot

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste mara'l('l
lhoso piano pode ser seu ho�e
mesmo, através do plano, de
pagamento a longo prazo l

SrhwartzmaOD
REPRE SENTANTE
para Santa Catarina

'KNOT S/A.
Cz. 134 - Tel, KNOT

. Fl'orianópoJis _

IFabrloante e dldrlbuldore. da. afamada. oon:"
feogõe. -DISTINTA- e RIVET.\Po••ue um "ran;
,de lortlmento de oa..mll'tU� I'I.oado.-.' brlnl
bon. e barato.� al;od5... 'mol'ln. e aylam.nto.

pal'a ·alfalate.. qUliS 1'8oeb. dll'etamente dai
....lbor.. Iclbl'loa.' A CalCl ·A CAPITAL- lhama. '· ..tIDgS" clom Snr.� Comel'olliat•• do Intel'lol' no ••ntlda d.:lh_ fa.uem ''Im.

valta ant•• d••f.tua-rem .UCI. oompl'o&l2 MATRIZ ena Flol'Ian6pollll :'a iFILIAIS em Blamenau:_ Lai... I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Baile de Rudistas
PALMERTON (Pensilvania, LI:.

DU.). 29 (D.P.} - Mais de quatro,
NAGASAKI, Japão, 29 (I.N.S.) centos .nudistas, reunidos para a

_ A anciã Naissú Nohamn. sel'á Convençâo da Associação Orienlal

obieto de uma homenagem i)elos
I
de Banhos de Sol, convidar�l1l o

cidadãos de Slla cidade natal, ai público,
- mas foram logo avisan,

.

-maioria dós quais ela ajudou a do que - usarão roupas, quando
trazer para o mundo.

.

I houver baile à noíte.; Donald ,
,

Os residentes da 'peq'uena povt)a� I
Johnson (Úr;tor do "Sunshine níHf"

,

'Çã;: de Fukie; pel·to.'de Naaasaki, Healt Magazine", disse que Os nu.

,resolveI'am c'onstl'uir um parqllt! f:' distas esperam divêrtir.se bem 110S

,dár o nome de "Miss Noluuna" I três dias de -reunião, pois, segun,

'I
'

"que,di'zem, élap,al'(ieira mais expe- do iexpli�ou
,

"acreditamos ,quando
riente do Japão. 'As crianças que ela as roupas caem, tambem caem as

ajudou a, trazer ao mundo através barreiras sociais. Todo o mundo

,Q seu primitivo sistema japonêii, pas,:� então a usar o primeiro no.

rmas -sumamenie afetivo, pode- me .

riam encher o referido parque. .

' •••••• -.... . .•••.••••.•••.•••••.

. _ Durante 56 anos de, serviço c'

; 'tivo ela 4j'lfdou 23.43,0 nasârnell.
"tos .e em dez mil casos nem sequer
,cobrou alquma coisa. Miss Nolui;
ma que possui agora. 77 anos 'de
.Idade é wna caiálica japones'a que
'dedicou a Slla »ida à sw:t profis'

-:;"

[ltendtfO a ,23.430-
u8scimentos

.sõo.
E' uma das sessenta mil portei:

ra que existem no. Japão f: que são

,res'ponsáveis pela:s, 95,6. por cen

.Lo de todos os nascimentos.
� .NoS"'!sladOs Unidos, o; 95,8 por
«cento são atendidos por profissio-
nais outorizados. "

Agradecimento
Ao sr. dr. Mário Wendhau-

-sen, diretor do Hospital Ne
.rêu Ramos e às boníssímas
Irmãs que, com "cartnho tra-

,>

tam dos. enfermos, o ahaixo
-

. .assinado agradece penhorado
<6 tratamento que dispensa
.ram" aos seús filhos quando

< ali internados.
.

Osvaldo de
_
Mello

Rápido alívio
para dores nas ees

'tas,dores reuinátkas,
contusões, lumbago,
torceduras, etc�

Emplastro Poroso
,

IISABIAII
��

o /

;rome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais' de alto
valor' depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
!? como medicação auxiliar n€l tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

(�AGENTE

PROCESSOS EM PAUTA PARA, C.mi••• --Gr.v.t••• ' Pil.m"
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Mei., d�. melhore., pe1o.lml

'MÊS DE AGôSTO oore, preço.,.6 a. "CASAdMI.
Diu, 1, às 14,15 horas :

_ CELANEA - RuoO. Mafr.
PROCESSO, N° JCJ -; � 17 /5Ó
Reclamante.: Arlindo João Begis
Reclamada: Indústrias de Madei

ras Nacionais S. A.

Objeto : Aviso prévio, Indenização
férias e salários.
Dia 2, às 14 horas:

PROOE.sSO N° JCJ - 110/50
Reclamante: Deodoro João Barbo'

/

}
."

Crédito Mutúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nesses sorteios que são basea

dos nos resultados da extraçãc da referida loteria não estão

sendo realizados.
.

f'
':/

Entretanto Jogo que volte a mesma loteria a uncíonar, .t

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi:
.

quem em dia.
. '". "'>f_ ! ; 1��1 �l."".!- /'�'

•. , r:'" � ,,\ ., oi \'.�.1''''''·-1:S' .(��.� �;;.IJf ,.. ···'14�_"'�
, ;
..._il1L,; -

1. MOREIRA &; OlA.
�'l :'<i;'�c, i(' CONCESSIONÁRIOS /

A5THHAN
MODERNO TRnTDMENTO

DO nSMll.
TOSSES REBELDES,
.BROUQUITES

nSMOTlCnS E CRONlCnS

RANULPHO J. DE SOUZA!
SOBRINHO e SENHORA

participam aos seus parentes
e pessoas de sua amizade o

nascimento de seu filho

'MARCO ANTONIO

• iii e_e ..

,-,t
v-.

Vitimas, da
paralisia
WYTHEYILLE, V,irginia, �9, (U ..

P,) - A mais terrivel epidemia de

paralísta infantil da história dos

Estados Unjdos fez onze vitimas nes

ta cidade. O coriilssário de Saúde do

Estado declarou que a proporção de

mortes é _ o aspecto mais alarmante

da epidemia. A percentagem de dEl
senlaces é de por cento, uma o 110r

bitância em comparação com o nor

mal que é de 4 por cento.

. ........•........••

.... • .; ••• � <>:-� • : � :-:-��;...,. r

MOVEIS
Por motivo de mudança, vende-se

móveis. Ver e tratar á Avenida Her

cHio, Luz, 1&7.
- ..

•• ••••••••••••••••• ••• f ••• f'f ••

ocorrido dia 21, na Casa de
Saúde São Sebastião.

LONGAS/ E"CURTAS

PROCURB

alfaiataria

Iheiro da UoutnIQaID ...... ...._

lhe, em amtn'el ,.co. um �de

excelente aperia..'; EROT.......
_ V, Sia. d8 �tar.lIO ........

�' • pncilaa:ESTEE TA/1-
BEN O I1EU APERITIVO

� POEDIJ.ETtJI ....�,

/

, Rua Fe1ippe Schmidt 48

Nol18S da·Na.a
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos fará realizar nas noítes

de 5, 6 e 7 de agôsto, seus festivais de beneficio, contando com o apoio
dos corações generosos de nossa gente.

Haverá barraquinhas, fogos, jogos, cantos, .música, ornamentação e

iluminação profusa.
, O local escolhido será a Praça Pereira e Oliveira, ládo da Assem

bléia, sendo que a Sociedade espera que todos os conterrâneos auxi.'
lieni esta campanha, enviando prendas para' a . rua CeI. Vidal Ramos ni

19; ou Av. Hercilio Luz n, 53.

MINISTERIO DA ,'MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

.Exercícío de 1950 �

EPITAL .

pe acôrdo com o oficio nO Q3.48 de 9/6/1950 da. DIRETORIA DO
!!;NSINO NAVAL, faço saber a quem interessar possa, que se ltcharão'

abertas as inscrições p�ra .ó concurso de admisião à matricula. na Esoo�
la Naval, do dia 1° a 30 de NOVEMBRO vindouro.

� Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta Capitani�
,para melhores esclarecimentos.

Capitania. dos Portos do EstJado
5 de julho de f950.

_
Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G- Secretácl�.

de Santa. Catarina, Flrian6polis;

Sangue ,ê a Vida
DEPURE O SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIve AO ORGAN!S1,fO
AGRADAVEL'COMO UM LIGOR

REUMATISMO! SIFILIS!

Importante Editora Gaúcha procura AGENTE GEttAL
':para êste estado, aíím de colocar assinaturas de unia co

.Jeção popular (tipo «Club do Lívro»),
"OTIMA COMISSÃO. Exigem-se referências. - Prefer.ência a

squem tenha pratica do ramo.
'

_INTERESSADOS queiram dirigir-se a TIPOGRAFIA DO
,CENTRO 8. ,A. - Rua Dr. Flores, 108 - Perto Alegre
:-Itio Grande do SuL

UD:4-�t"l
(/1'1 Pf)CIJQTO /JA .r1NffU.1Jt/).�QIf. t�lIRoí
� ITA�.'_

.

Justiça do Trabalho

sa

Reclamada: Emprêsa Nacional de

Navegação Hoepcke
Objeto: Indenização.
Dia 3, às 14 horas :

ijROCESSO N° J,CJ - 104/50
Reclamenle :,,, Antônio Thomé da
Silva

'

Reclamada: Indústria Brasileira de
Peixe Ltda ,

-,

Obji�to: A�s'o ,pl'é'\ji!o, descansos

semanais, horas extraordinárias e

feriado.
Dia 4, 'às 14 horas:

PROCESSO N° JCJ ,- 38/50
Reclamante: Hellmuth Bohme
Reclamada : Indústria Manufaturei
ra Soarpelli Ltda.
Objeto : Salários e férias.
Dia 5, às 9, horas :

PROCESSO N° JCJ - 1 i8/50
Reclamante: Elias Paul{) Co,elho

�ite.cIal,Ilado: .calvy cfe SoLlza Tava
res

ObJet-o: Aviso 'prévi9, idenizaçãó,
.
férias, . auxilio_enfermidade, ' sab..
rios, descansos' semais e feriados.
'Fpolis 29 de, julho de 1950

A1�tônio idOlfó Lis'boa, Che'fe da
Secretaria da J.C.;J. -:-

R ád,i os A'tlântida
,Atlâ�tida - O sucesso da técnica electrôniga - Atlântida - SHper construção para durar mais AtJântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade VENDAS, Á VIST!. E A LONG@ PRAZO

Rádios Elec,tro,o� ,Transmissores Am plifícadóres

Atlântida Rádio Catarinense Limitada

{\
;

� �

� �

:

,- � i

ONDAS

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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É DEVER DE
TO BRASILEIRO
UMA

TODO
DE BASKEf{

CANCHA, À ALTURA D�

DESPORTISTA CATARINENSE TRABALHAR ATIVAMÉNTE PARA A REALIZAÇÃO, EM MARIÇO
BALL, EM FLOR1ANÓPOLlS, AQXILIANDO :OS ESFORÇOS DÁ FE D�RAÇÃO ATLÉTIeA
NOSSA TERRA!

'

,

DE ,1951, DO CAMPEONA·
PARA A CONSTRUÇÃQ' DE

!
1 ,

MERECEU VENCER· O FIGUEIREHCE
�om uma d6lesa�mais segura e um ataque mais

-

oportDDlsia,
.

"o alvf-negro éPbateu o Palmeiras por 2 a I
:

Conquistou o "esquadrão de a-I
-

ço ", na tarde de 'sábado, 'no, estádio

I
mesmo jogando aquém das. suas pos- nutos, Antonínho indo em socorro

da rua Bocaíuva, um, dos a,eus trio sibilidades. Quando recuado no pri· de Schramm abandona sua posição
untos mais belos do ano em curso, -rneíro tempo e grande parte do se- e a esfera atirada da extrema dí-

.h ao derrotar a forte equipe do PaI· gundo tempo, constítuíu-se no único reita vai a Meireles, que sem hesitar
meiras, de Blumenau, pelo escore apoiâdor -do Palmeiras. Adiantado, manda as redes. O único tento dos
de 2 a 1.

,

pouco fez, devido a falta de apoio da visitantes foi consignado aos 32 mi-
IndUbitavelmente a vitória do Fi- retaguarda. Chutou forte várlas ve- nutos, por intermédio de Bráulio,

gueírense foi grande, pois lutou zes, mas Mafra e�teve firme e 'não ,contra o seu quadro" ao tentar evitar
com um adversário expertmentadts. permitiu que nenhum dos díantei. uni passe ,de Marzinho 'a Osní.
aímo, diante' do' qual já tombaram 'ros .contrâríos burlasse a sua vígí-: .Fraco o ãrbítro Norberto Serra
dois adversários de classe: o Amé- tàncta, Paulino, ex-defensor do co- tini. Os quadros jogaram assim for.

rica e o Olímpico, campeões estadual rltiba e antigo tífular da seleção pa- mados: Figueirense - Mafra, Chi
de 48 e 49, respectivamente. ranaense, bem assediado por Romeu. nês e Marcos; Romeu, Bráulto e ,Ge-

Se bem que não' tenha realizado fell o, possivel. Oscar lião foí
'

culpa- raldo (Morací) : Patinho (Meírelles
uma das suas melhores partidas do dos dois tentos e Schramm e Mar- e depois Urubú) , Néde,s- Urubu),
'Pois o quinteto atacante atuou for� '�inho regulares. Os restantes nãc (Meírelles) , Gil 8i Carioquinha (Be-
das suas reais possibilidades, o F'í- convenceram. tínho).

.

gueirense soube defender-se melhor O.' pnímejro perlodo terminou com Palmeiras - Oscar, Antoninho e

das investidas do 'adversário e a- o marcador favorável 'ao alví-negro Schramm; Nelsinho), Augusto (AI·
proveitar o caminho para' a vitória. pela contagem mínima, tento de Meí, varenga) e Alvarenga (Egon e de.:

j': O trio-final esteve firme durante os reles, no ultimo minuto, recebendo I pois Nelsinho); Jonas (Marzinho).
'I • noventa minutos, o mesmo aeonte. a esfera dos pés de Gil. Bítjnho (Osní ) , Teixeirinha e Pau-
'I -eendo com alinha intermediária, No segundo half-time" aos 17 mio. linho.

n onde Geraldo, Romeu, e Bráulio es·
,

k'
tiveram soberbos" anulando as ex-I: "'cursões do forte quinteto alvi.verde

11,\i, -

"_

através uma marcação segura, �
,. I.

,;

..
coordenando eficazmente com os

dois meias Gil e Néde, que se .so-
bressaíram na vanguarda alví-ne,
gl'a.' Chinês foi eficientíssimo na

.

I
de Zezinho. Pelo triunfo alcançado,

marcação do "center" adversário e Com uma atuação que nada deixou o campeão classista catarinense fez

Marco foi oútro grande esteio da de. a desejar, a equipe. do Imprensa O. [us ? unta linda taça, oferecida pelo
fe1;a, embora �desse a impressão de conseguiu, no festival da Portuet.z.] deputado Oswaldo Bulcão Viana. O

esgotamento ffsico. Mafra nada dei. sa de Desportos J.y.1JJá�a:lv , domingo rubro-negro apresentou-se' assim 01'-

. xo� a .desejar na guarda da cidade; em 131'-I,J:.eil'o!l, brilhante vitória só- ganizado: Sidnei, .José e E'dio; AI-

--�______.ã.' P?atiC-Ell.l-_eltgantes defesas .9. aro' '15l'e o "onze" do Flame�l�o, de Ca- berto, Gatinho e :Botelho. Oswaldo,
queiro .substitutõ·,_de DoUy",---Mas as poeiras, pelO esoore

.

mU1lmo, tento Zezirtho, 'Didi, Agapiti> e Odilon.

húmas de melhor Iiõii(e'm em campo'
pertenceràm inteiramente' ao meia
Gil, que cumpriu ,estupenda: ;'per,
formance", talvez a' melhor da sua

carreira. Meireles apareceu pouco,
mas destacou-se. pelo oportunismo e
e potenCia 'nos "shoots", tendo SIdo
o autor dos tentos qtte deram' o
triunfo ao clube do sr. Osní Ortiga.
E�l1 relação ao jovem "player", erra.
damente vem procedendo a'direção
técnica que o lança 110 gramado
quasi sempre na metade' do primeI·
ro tempó ou . no fim do período
complementar, quando muitas ve
!les foi dele as glori;{s de decidir as

partidas. Urubú e 'Carioquinha nã.o
corresponderam, tendo ambos perdi·
do excelE)nte' oportunidade para mo-·
vimentar a marcador, o prü:neiro ca·
beceando na trave quando a pelota
se encaminhava para as redes e o

segundo ao atil�a;r fora, um ótimo
passe (ie Gil, recebido na boca do
"goal". Patinho, Betinho e 'Momei
jogaram durante poucos minu'tos,
sem comprometer o quadro.
Analizemos agora a atuação do

"'onze" visitante. A cerrada marca.

ção imposta pelo Figueirense, não
permitiu ao 'alvi�negro reeditar suas

explendidas "perfolÍH\iices". Os mé·
ilios foram bisonhos em todo o -de.
senrolar da peleja deixando de' apoio

, aI' o, ataque e as;ediar os di�nteiros
eontrários. Um elemento apenas bri
Jlora se atribua a culpa do segundo
Ihou na defesa: Antoninho; que, em
tento do Figueirense, nãõ deixou que
o avante Urubú fizesse das suas bem
como rechassou em grande parte as

,investidas' contrárias. . Teixeirinha
:voltou a deliciar os expectadores,

Direção, de PEDRO PAULO MACHADO

Vitória do Imprensa . Oficial

'Oficina JEEP,
Serviço' 'Especializado·

AMPLO ESTOQUE DE PE�AS 8ENUlN 18

Consêrtos-em geral
FIGUERAS & HOMS�, LTDA.
Distri�Didores eíclosivos neste Estado I

.

dos afamados .veiGulos
-

#

J.EEP DAWILLYS-OVERLAND
Escritórios:

Ofioinas:
Rua Tir,admtes, 5
Padre Roma, 53
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Bocaiuva escapou da 'derrota ·uraças a, uma
'.

'

',' _ pena máxima
Perante uma assistência reduzida,

I
'

,efetuou"se' ah,te·onten;. no estádio da tr!color, p�lllindo com. umlj. penali· Dinarte; Astro, Verzola e Neneni;
F.O.D. a rodada l1umero seis ,do dade, maxnna que Helmho executou Rodrigues, Ari' II, Itamar, Mandico
,campeonato de prof'issionais, da qual com h�bilidade empatand{) a par- e Abelardo.
foram disputantes os quadros do tida. Aos 37 níinutos, pOl' de�res' Bocaiuva - Hélio,. 'Waldir e Os·
Paula Ramos e do Bocaiuva. peito, Q á-rbi'tro, centro-médio Ver- 'ca:r; Getúlio, Mafra. e Cuca; Dan�ia-
Assistimos á peleja mais fraca do zola, da equipe campeã de 48, foi ni, Alemão, Baiano, Helinho e Pin'

·certame. Na primeira fase, aos 44' expulso do gramado. to.
lninutos, os paulainos inauguravaín O juiZ da partida foi o 'sr. Norbel" Não se realizou o prélió entre os

a contageni� por intermédio de Ita� to Rodrigues, I
com fraca atúação. aspirantes, em' vista de não ter com

mar, aos 28 minutos, o árbitro acuo As equipes estavam assim organi-. ,parecido ao gràmado o conjunto do l'ISa COm acerto toque dentro da área zmlas:' Bocaiuva...

Paula' Ramos Al'i l, Naldi -

e

�--re"i�-. �I

S"'õlenimente batlz·ados' OS cinco
novos barcos do Marlinelli'

Coni apresença de altas autort. senhoritas Luiza- Helena Machada"
dades e grande número de atíciona Marília Leite e-leva Maria Castro.
dos do esporte do remo, realtzou-so -Uma lauta mesa de salgados 'e fi
na manhã de domingo, no galpão nas bebidas foi oterecída aos pre
do Clube Náutico-"Franei9Co Martl- sentes, tendo falado de improviso,
uellí ", a solenidade do batismo de na ocasião, o sr. comandante Benja
cinco novos barcos que vieram enri .m ín Sodré, ardoroso entusiasta do.

quecer o galpão do querido grêmio esporte náutico, cufa
'

últimas pala
rubro-negro. vras foram abafadas por 'demorada.

salva, de pa1mas.,
'A solenidade foi iniciada ás 10 Devido ao mar, encapelado deixou,
horas, tendo feito uso dapalavra, de d; -efetuar-se à Prova 'Clássica "Mar,
improviso, o dr. Rubens de Arruda tlnellt ", entre os três clubes náuticos
Ramos,' orador oficial do clube,' que, da. Capital, ao que nos informou o
foi' fartamente aplaudido. A seguir, sr. José Ellias esforçado l0 manda- '

po.r int�rmédio da sl:ta. D�;a S?dl�é'l tá,rio
do rubro�negro, transferida pa

fOI batizado o, out-r igger Irapiran- ra outra oportunídade.
ga".. fazendo 0)1vir calorosa salva do' Por mais"essa estrondosa vitõrfa,
palmas, o mesmo sucedendo CO�l1 os : conseguida graças á dedicação e sa'
out-r ígger "raúna", iole "Irara", ca- crificio, esta folha felicita os d íre
noe "Iraminim" ,e' skiff Irape ", que tores do glorioso clube da rua João,
tiveram por madrinhas, respeetfva- Pinto, almejando-lhes novos ti'iun-'
mente, a menina Carmem Rosa e as. to� .

em pról do remo barriga-verde.

Venceu o Treze· de·Maio
.

.

,o Treze de Maio' F.C., uma das posse de duas valiosas taças. O qua.-'·
maiores expressões do futebol menor dro vencedor foi êste: Walter, Nata
de Santa Catarina, colheu, lia tarde Iíno e Enio; Acímar, Julínho e -Eras-,
de domingo, bonita vitória sóbre o mo: Berno, Valdir, Cabelo, Sarobà e

Ipíranga, no reduto dêste, pelo eS'1 Fortkamp. Saroba foi o autor do>
core de 1 a 0, ficando, assim de único tento do embate.
--_._�---_._. -- ..._-_._._--

���#.����.;���i:��,�·'·-. :t'-.:�_;:.��.� ..::�r��T�l� �.
Laureou-se o Bangú no.:

«ínítíum» ooríoco
,

.

Rio, 31 (E.) - No estádio do Ma-

f início
do Campeonato Carioca de;

racanã, realizou-se ontem o torneio Profissionais, saindo vencedor. 6.

tBangú. O Vasco obteve o 2° lugar.

Em t 952 o Campeenatc Br�si-'
.Ieiro de Futeboi

. RIO, 30 (V. A.) - De acôrdo com

I
mos jogar em prinCipio daquele ano;

o Regulamento do Campeonato .;sra· em MOl1teviqéu, duas partidas' da.'
sileiro., deverá ser. em 1951 o pró�imo "Taça Rio Branco", e ainda naque-'
Campeonato. Acontece, porém, que, la capital, interviremos no Sul.Ameri
devido aos sérios compromisso's in· cano Extra. No mesmo ano, em

ternacionais da Confederação' Brasi- campo neutro, na Colombia, enfren-.r
_leira de Despórtos, náó haverá 6 ceI'· taremof> os uruguaios, na disputa dO'
tame de 1951. S4mente em 1952, o título continental, or,a em �10SS0 po.-
Campeonato será realizado.' der.

I
Tres grandes oportunidades vamoS!

Dos compromissos' da C. B. D. ter, pois para revidarmos os 2 a l�
para 1951, existe três .contra os uru· desconce{'tantes da "Taça ,do Mun-

,guaios, Campeões do Mundo. Deve- do".' ,

f.ENIS

9 tenista Edson Paladini. Veiga
venceu o torneip do', Lira

Realizou�se domingo, últin;lO, nas canchas do Lira, concor.ridO'!
torneio juvenil de tenis, s,agrando_;se vencedor o jovem Edson Pa-,
la-dini Vei.ga que, entre outros bons af.eiçoad'os da raquete,- brilho'Q'
de maneira -a conquistar o Utulo- d·e campeão de sUa classe.

So'b manif.estação da numerosa assistência que comparecern
aquel,e clube .foi éltregue ao vencedor Edson, cromo homenagem do:
Comandante da 5° Distrito Naval; uma 'rica medalha; enquanto que
o sr. Hubert Beck, veterano do fidalgo 'esporte, lhe fez entreg,a de;

uma raquete.'
CU:R1prime�tamos o Jovem Eds'on pela .perfomance obtida ao)

mesmo tempo que ltambém o fazemos à diretoria dO' Lira pelo brL.
lhantismo do torneio de domingo.

r
ó
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Dr.�CLAANO G. "GALLETTI
ADVOGADO

Crlm. I oi••l
OOlllltltulgêio d. S-ooledacl..

NATURALIZAÇÕES
Titulol Dlolarat6rlo•

,

;

,

.:
, Ea.rlt6rlo • R••lel.nela

Rua Tüacl.nt••
'

.2.
FONE •• 1.68

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e .��� �_ �1}1:fit

DR. ANTONIO oraMUSSI
Médicos

Cirurgia-Cliniaa Geral-Parto-a Agora, SIm!
Serviço compíeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

\

, "

• L ....

i RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriamêDte. DO Ho.pita) de CuIda••

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

Consultório: Rua Trajano, nO i, iO andar _ Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás i2 boras - Dr. Mus8':l.
Das i5 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residêntrla - Rua Santoa Dumont, 8, Apto. 2.

"

I�:

I�
lij
r. i: '

I"·

\

__......§&...r:.._....,.;,.........."..,..:rJ'.............__....._......_............_......:--..""......."".....:-..r.........

�,�
I

Dr. Lins. Neves
,

Dr. Polydoro E. S. Thiago ·IUJE5!E§!Em
.-nter da Maternidade e médie. d. .Mlco • ,arteue

CLINl�!���:r- CI-
..

!o:::�:!:=:ed': trI�� ��nuncõMPANútÃ
..

&T"lIíANÇA
.....TôA.....B:mrr,;.................._

J)IqnÓltiCO, eontroleve tratamento )oenou dos órgãos internol, UN" Fandada.�m 1878 - SUe: BAHIA
IlllPectaHzado da gravidês. Di.tor- ctalmente do coração e VUM

INcaNDIOS E TRANSPOR'j'E8

Moa da adolellcência e da menopaa- )oençu da tiroide e demaia lio·
a. Pertubações menatmaís, '1'tfl�. dulas Internas
-� e. tumores do aparelho genl- �lIn1ca e cirurgia de lenhor.. ._
... feminino. Partos'

.

o.eraçõe. do atero, ovirias, trom- mIOTERAPIA - ELECTROCAR.
.... apendice; h6rnio, varisea; etc. DIOGRAFIA - METABOLIS�O
Drurgia plútica do períneo: (rn- BA!AL

- .....> \ tORARIO_DE CONSULTAS: -

PSISTENCIA AO PARTO E OPR· D1àr1amente das 15 às 19 no-
RAÇõES OBSTBTRICAS ruo

Cifra. do BaIaJi�o ti. '1'44
CAPITAL E RESERVAS .. � .. .. • .. .. .. Cr'
RespoUBabildadei ...�.. .. .. .. � • : .. .. Cr'
Receita ......'...... . -; .••••.•••.•••• � Cr'
Ativo •.•...•• .•.•.• . .•'.... .•••..••. Crf
Sinistros pagos nos últimos 10 anOl ••.• C-c�
Responsabilidades ...... .... ......... Ct1

80.900. tlOft,So
1.978.401.755,97

87.058,245,So
142.176.608,80
'98.1187.818,10

7t1.738.40U06,)o
Pedidos com'Representante,
Para Santa Catarina

'DORIVAL S. LINÓI1
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
I Florianópolis - S .

__çaiari�a

,

Díretorea;
Dr. Pamphllo d'Utra Freire' tle Canalh., Dr. Franelseo"tle 8f.,
�nfsio Mafll!lOrra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6). e Jos6 Abreu.

�_-_-&-_-&-_-&-_-_-_-_-.-...-_.".-_-_-_.",_-.-_-_-_-_-_-_-_.",._�-_-_-...._-_........-_..... w _ • • ""
....çu glandalares, tiroide, od·
1'kIII, hip�piae, ete.) Roa Vitor Meireles D. II

.

�bioa nervo.oa - Esterilidade Fone manual 1.702
- Regimes.

'. RESm:INCU:
Eomu1tório R. Joio Pinto, 7 __; Te}. Annlda Tromp�wskf n
'Ml Fone manual ,..

Relli.d. R. 7 de Setercbro - E�if.L,,'------....-----'-..

Crus e SOUi. - Tel•. .848. " ;:�Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA G�RAL - ALTA CI·
aUlI.GA - MOL:4STIAS n. "..

NHORAS - PARTOS
.anudo pela PacuJdade de M....
_ .....;paiqniclade de SIo P_ale,
onde tol _..ie��te par ....rioa __ de
8erriço Cirúrgico do Prof. AUtI.

CIfttIi !fiei
CIrlU'lia do estômago,. 'riai aIrnla·
r.., intemaGa delgado • �. tini·.
de. ria., pró.tata, belrip, a-.,

.driOl e trompa.. Varicocela, Jddrj.
ceie, nri_ e Ileraaa.

Cmll1lIta., n.. , ,. 5 hora&, I ria
-reli,. Schmkft. 21 (alto. da CUa

Paraiao). Telef. 105911
,auid&cla: Rua !;ete?ea JaaiII', 17';

Telef. ll. 164

CONSULTóRIO:

D,. Newton d'Avila
anrcta géral _' Doenças de s.....-
...

ra. _ ProdoJogia
FJetrieldacle Médiea

Omaultório: Rua Vitor Meirelu n,

• - Telefone 1.S07
COUBultas: ÁS 11,80 horas e 1 tar
.. das 15 horas em diante
Besídêncía: Rua Vidal Ramo. a,

• - Telefone 1.42.2.

Dr. Guerreir� da Fonseca
Especialista

.'dleo - Efetivo do Hospital ti.
Caridade,

OUVIDOS - NARIZ e OAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, "

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manbã no Hospital
:A tarde: Rua Visconde de Ouro
'"Preto n. 2.

Horário: Das 14 ás 17 horas.
-

Dr�Milton Simon� Pelei"
-o Clinica Cirurgica
Moi_ti.. de Senhor..

CIRURGIA' GERAL
•oe Serviços dos Professores Ben�
lleto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Conaultaa: Das U ú t7 borq
11118 Fernando Machado, 10

roMP�!Ffi� ID>IE��'- / �O� CO�rRA
� AGCIºENTES 0'0 TRA6ALHO �

s s c e SOC'AL' TINTAS PARA IMPRESSÃO
PO�TO ALEGRE C O T TOM A R

'

RUA VOLON' .-ÂRíos DA "'PÁTRIA N.O 68 1.° ANDAR , ••••••• ��� �.���
•• • •••

CAIXA posrAJ..1i.UlI • TEI,gl'ONE 664() • TEl,.I;:GIIAMAS: .PROTECTORA>

Agencia 8eral--para St8. Catarina Ive�:?:c:�:� =ra::�;m-
...

Rua Felipe Schml'df 22-8 b
Entregue ao Eacr1t6rto bDoItD1llM

• O • ... L. Alves.

Caixa Postal. 69 • Te' "Pi'oteclorá" - FLORIANOPOLIS Rua Deodoro li.

.'

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

•

Dr. A., Santaela
(Pormado pela paculdade kaclo
Dal de Medicina da UniTers1dade

,do Brasil)
II6d1co PQr

-

concurso da .A.alllst6n·
ela a �copatas' do DIstrito

Ped&ral
h-Interno de lIospltal I'81qufA.
trlco e KantcOmio Judtcti.r1o

,

da Oap�tal Pedelal
h·lnterno da &anta Oasa de 111·
aar1córd1a do Rio de Janeiro
OLtNlOA laDrOA - DOJlNQU

NDVOsAs
OonsuImr1o: '-:lIdUfclo Am6lJa.

.eto - Bala I. '

&esld6ncta :

Aveniiia Rio Branco,· 144
D88 la .. 11 horu

Telefone:
'

Oonsultórlo - 1�BíS.
BeBld6ncta .;_ UOI.

1
[.
I

Dr. Mário Wendhausen
...... _6dIea de adultoa • m.....
00JmJ1t6r10 - Rua Joio Ptuto. 1.

Telef. u:. 161
Çaualta da'" C 'I li __

--.ri": Jreli... 8e11a1dt·.. II.
rl'eIef. III

Transportei regularei de carga , d('�e:rtQ de

sIo FRANCISOO DO SUL para NOVA 1011'
, Info.magõ•• CJo·mo. Auent.. '

Flori.DOpOU. - CarJoI HoepckeS/A - 01- Teletone 1;21-2 ( End. tele,.
.

São Franei.co do Sul-Carlo� Hoepcke S/A ':"CI- Teleloae 6 MOOR�MACK

Dr. Paulo Fontes
CUaico ii operad_or

e.uutt6rio: R.aa Vitor M.... li.
Telefone: 1.40!l

c:.a.11�t&I dali ,lO " 12 • tia U ..
..... Iluidheia: Ila BI--.,
II. -

__ .rI'eIafõi!ii:" '1.-

'Dr. M. S. Cavefcanti
ClIaiea uelaal_t.· de mu_
Ila Salduha Marillllo. 1.

T.lef_ .. 111

o SahioI

�IVIRCiEM ESPECIALIDADE" da
OIA,'Y"ETZEL INDrrSrRIA.L.JOI�V/ [Lr �J", U (MttrJiJ r�i('!8r

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA
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Associação Cal. de Engenheiros Trágico desastre com um avião da Savag -nas pro
lweo���a��n:so e:���Ul;S�S:i::lSeJ����::ar;:��le:ar�� e�,�����C�Çaã�;o\,�O�i� ximidades da cidade de São Francisco de ftssl·s
rctoría desta ASSOCIaçao, ·por motivo de força maior, convoco os snrs,

,... ,

�sso.ciados para � refcri�a eleição, a realiznr.se no dia 15 de agosto, no RI·O G'rao'de do Sulas 20 horas na Sede Socral.
CID ROCHA AMAiRAL - Presidente. ".

Dentre as .vitimas, o senador Salgado Filho, ex-ministro da,
Aeron8ntica e candidato a gove�'Dàdor daquele"Estado

PORTO A�EGRE, 30 (V. A.) - -císco de Assis já part.íram carava- meh obrigado a uma .aterr íssagem :

Lamentável acidente acaba de sofrer nas de socorro para o local da de emergência entre as cidades de"

um avião eletra da Savag a 14 quilô triste ocurrência. Alegrete e São Francisco de Aasis..
metros da cidade de São Fr'ancisco teve seu aparelho .1 completamente
de Assis, neste Estado. PORTO' ALEGRE, 3'0 (V. A.) destruido, perecendo carbonizados
PORTO ALEGRE, 30 (V. �.) O avião sinistrado da Savag trans- todos os passageiros e trtpulantes.,

Das cidades de Alegrete e São Fran- portava para Itú uma caravana po- PORTO ALEGRE, 30 (V.A.)
lítica chefiada pelo senador, Salgado Eram passageiros da aeronave da Sa_.
F'ílho que iria entrevistar-se com o

Bl'. Getúlio Vargas.
vag os srs, senador Salgado Filho,
candidato .

do PTB à goveruança des.-
te Estado e ex-ministro da Aeronáu.
tíca, Rui Ramos Andrade, Paulo Job.
Oswaldo Dornelles, Ivens 'I'eíxeira
e Manoel Soares.

,

PORTO ALEGRE, 30 (V. A.)
Devido às Iléssimas condições de

tempo e consequentemente, à falta

de visibilidade, o piloto José Krae-

FLOR1AMOPOLlS - 1· de Agosto de 195')

Prossegue a excursão pessedisla Um fato em fóco
através do Esfado

I

Culturav1da cana
te ao banquete. Em comemoração. Mapas, quadros, projetos ,e "ma
ao aniversário do Batalhão have- quetes" dizem onde já atingiram
l'á amanhã um amplo programa de as pontas dos' trilhos, quais as 0-

festejos. Domingo será inaugura, br�s dEÍ' arte a serem concluídas,
do o Hospital de Cariedade São atacadas ou já prontas, onde e co'

Vicente de Paula, dêsta cidade. mo serão vencidas a serra do Fe

IlEPRESENTOU O SR . .:DR. JOÃO lipe e a do Espigão, para que a

DAUDT D' OLIVEIRA, ferrovia se projete no planalto
'NA INA!UGURAÇÃO DO HOSPITAL lajeano, e, dali, enverede para o

MATERNIDADE DE MAFI.RA seu terr-itório. Havendo numerário
O sr, Charles Edgar Moritz, Pr€' . suficente a estradas se' encontrará

sídente da Federação do Comér· em tráfego integral dentro dos pró;
cio do Estado de Santa Oatarína, ximos quatro ou cinco anos,
representou o sr, dr. João Daudt

d'Oliveíra, Presidente da Conf'ede, .cHEGADA DO MINISTRO DA

ração Nacional do Comércio, e a GUERRA

'Associação Comercial desta Capi Em avião especial chegou aqui
tal nas �o}enidades da inaugura' dir iginrlo-se a. Rio Negro, o Gal

cão, domingo. últãmc, do Hospital Canrobert Pereira da Costa, Minis,
e Maternidade da cidade de Mafra, I tI'O da Guerra. Com a presença do

iN·essa oportunidade, aquêle in, Vice Presdente Nerêu IRamos, doé
dustríal teve ensêjo de, com ele, governadores de Santa Catarina -ê

mentes destacados do. comércio e. do Paraná, teve lugar a cerimônia
da industria daquela zona, tomar do juramento à Bandeira. dos nó
medidas necessárias para, a funda' . vos recrutas, hem como leitura do.

ção, 'naquela) cidade, da Associa, boletim alusivo à data.
.

ção Comercia!', fato êsse que vem 'I'errnãnada a cívica eerimôrzia
manifestar o interêsse das classes foi servido um almoço' às autorí;
produtoras em 8'8', congregar !€jm dades na sede do Batalhão. Ao
tomo de uma sociedade que, pres- mesmo tempo um trem especial

.

tigiada pelos Poderes Publlcos, conduzia 'os convidados que o de'
melhor possam trabalhar pelo 00' sejassern ao local em que, seria
grandeclmento do"'Estado. oferecida uma churrascada, no

As providências prelímínaras pa, quítõmetrp 34, da Estrada de Fer;
ra a fundação da Associação Co' ro, às proximidades da cidade de

mercial de Mafra estão, assim, em Itaiópolis,
prática não devendo tardar que Também -Iá compar,eeeu o s,r.

.aq1).ela rica zona do Esta:do de San- Nerêu Ramos, acompanhado d.o gaI.
·4a Catarina, tenha mais 'esse ór Cmte. da 5a Região Militar e do
gão de classe. Gov,e'rnador de Santa Catari.na.
ANIVERSÁRIO DO 2° BATALHÃO Visitaram s. ec>;:cia'S. os tipo.s padrões
FERROVIÁRIO GOMPAThECE� das casas construidas pe,la ferro

IRAM ÀS SOLENIDADES ÓS SRS. via para os seus servidores a es'

VICKPRESIDENTE DA REPúBLI· cola, a ,estação ,e outras obr�,s com�

CA, M1NISTRO, DA GUERRA, CO· plementares à e'strada, executadas
MANDANTE DA 5a R,EGIÃO MILL para o confôrlo e a comodidade
TA!R, GOVERNADORES DE SANTA daqueles que a 'servem no momen'

CATARINA E DO PARANÁ to e' a servirão no futuro.
AS 8 horas ehegava ao quartel Ontem, no banquete' que lhe

O cultivo da cana e a indústria
Fe.rr:oviário S. Exia. o' Sr Vice Pre- üfe,receu o povo de Mafra, o sr. do acucar se radicaram neste Estado
sidente da Repüblica acompanha- Nerêu Ramos teve, ens'ejo d'e dizer desde os primórdios da . colonização,
do do governaâor Aderbal Ramos da importância (}esLa ferrovia Com os altos e baixos naturais em

da Silva, encontrando.-se ja no. acan� que, atravessando .o cora'ção do toda ã atividade humana, ora foram

tonamento o Governador do Paraná nosso Estado, muito lhe sig,nifica prósperos e ora ,decadentes. Podem,

C d R' M
elO entanto, figurar como uma fonte

e o mte. a 5a ,egIão ilHar. ,para o desenvolvimento econômi- de riqueza e desenvolvimento e Il

HaSteado o pavilhão nacional, co .e, muito lhe- diz respeito para explorar em toda a extensão.
o Vire Pr'esidente, com as altas a segurança nacional. Neste sentido e com o objetivo de

autoridades, p'ercorreu tôda as Por :ocasião do 'almoço no quar� inicial' uma campanha para a na

instalações e dependêrtcias do tel,�falou, o.ferecendo o sir. Cmfe. eionalização da lavoura canaVIelra

t I -t d R' N d B lh�
, a Secretaria da Agricultura entre�

qual' e SI ua o em . 10 . eg'ro, as' o ata ao, agr;adecend.o fala', gou faz pouco, aos interessados, uma

sistindo, também, à solene missa ram ss; exocias. o s'r. Vice PrL>sl'� b"
- monografia so- re o assunto, de au

campal, celebrada nas quadras de dente da ltepúbliia dr. Ne'rêu lia· toria do engenheiro Agrônomo Clau-

esporte,' I mos,' e o sr. General Ministro da co Olinger.
Teve S. Exia. 'ocasião de apre- Guerra. Os resultados desta medida surgi·

ciar numa das salas do acantona_ HOJ'e o sr. 'Nerê .!ta I'
rão �em dú�ida, para o bem da eco·

.

' u
. mo.s, em 1., elOmIa catarmense.

mento' a maneil'a como se des'eu' torma, percorreu alguns dos qui-
volvem os trabalhos da ferrovia lometros da ferro.via já co.ncluida
Mafra-B.ento Gonçalves sem dúvida dos 'e: terá tido consubstanciada:
uma das obras de engenharia de sem dúvda, a impres'são que n'o
maior significado no quadro das discurso ontem pronunciado, já
que se ·estão 'efetivando no Brasil. manifestara.

Faz pouco encerrava-se em Qui·
tandinha, 'Petropolis, o Primeiro

Congresso Açucareiro Nacional. Es·

tado -canavtcultor. Santa Catarina

compareceu ao certame e nele teve

voz e voto. Suas cooperativas e seus

usineiros, interpretando ó sentir

comum, fizeram chegar através da

Secretaria da Agricultura, ao con

-clave, as r-eivindicações mais ime

diatas. da lavoura e da indústria
canavíeíra, bem como sugestões em

torno do estabelecimento de uma

política nacional do açúcar que va

lesse tanto aos grandes produtores
como aos de pequena capacidade ín
dustrial. Analisava' o memorfal dOE

homens dedicados {t atividade açu
careira a eclosão - fato historico -

dos primeiros canaviais neste Estado
e sua multiplicação lenta, progressl.
va e segura. Estabelecia os hor ízon

tes da promissora atividade agrícola,
Identificando-a como uma das que
mais poderiam servir à coletívída.

Ele rural deste Estado. Propugnava
pelo aumento das quotas de produ
ção industrial e encarecia urgência
no trato do problema do fornecimen·
to' de mudas que fossem reslstentes

I.t malignidade das doenças e ccntí
vessem alto teor de açucaro

x x x

))
...... ['-: I ':..,�! .,'1 !�.;...,., f'J'l1""'I-l!�l I,.!,

OS técnicos que em Lajes compa-
receram, em março, sejs meses an

tes do- Congresso de Quitandinha, já
sentiram I a questão e a analisaram
com a distinção e a sobriedade que

caracteriza o nosso profissional. Pro

punha-se ali, o ensaio em Campos d.e

Sementes, de variedades de cana que,
Imune às pragas, resistisse ao frio

e apresentasse índices industriais
alem dos que 'normalmente são ob·
tidos nas regiões canavíeiras do Es

ta,do.
Vencedora a propOSição, funda.

mentado nela, se deve propiciar ao

IlOSSO canavicultor uma assistência
direta no setor da produção de ca

o.a, visand,'O 'obter-Ihe melhores re·

sultados nas suas culturas.

x x x.

ç-.__-..••-.-••_-_ -_-_-.-_._-••_w_-.-.-.-.-.-_-.-_..-_-.___ -_-_._-_-_. _- -_,...-. ._ �

dos parlamentares
.

. expulsos do Congresso .

RIO, .31 (V. A,)
..

O Tribunal Bu- I ideologias anteriores. Essa decisão"
pedíor Eleitoral, resolveu que os foi tomada por 4 votos contra 2.
parlamentares, expulsos do Congres-
so

.

por motivos ídeolõgicos, só

poderão se candidatar por outros

partidos se declararem em doeu
mento escrito ter abandonado suas

A situação

x x x

Com Udo Deeke estaremos certos
'de que não cessarão as medidas de
ordem pública em favor da cultura
da cana em Santa Catarina.

«Diário da Tarde»
Comemorou ante-ontem o seu ani�

versário de fundação o vespertíno-
DIÁRIO DA TARDE, desta Capttal.,
De propriedade do sr. Adolfo Konder,
o DIÁRIO é atualmente orgão da..
União Democrática Nacional.
Pelo transcurso da festiva datas.

enviamos-lhe as nossas felicitações,

TO)lIlCO <APllAR

POR EXCELÊNCIA

Bicicle'as
Inglezas

CONTRA CASPA.
QUEDA lOS CA· I

BElOS E DEMAIS ,
j;
I·

AFECCOES DO '

COURO CABELUDO. I

li

Acabam de receber

OSNY 81 &"
r Suc-Frufi i

Rua JerOlll·mll.olcAoelhoU,214AA· I '�rC��PI::c��!�c��m��� �trato de frutas,vitamina C
'

Florianópolis 1
Hidratos de ca-rbono.

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

Fti e G Ir s nd O�
Gostam os serranos de fazer .cl!lmparações· as mais diversasr.

com o seu pingo, ·ou, no g�ral, com a sua moul aria.. Eleição bene.
ganiu é carreira em que o vencedor foi parelhei ro de luz, sem,

carec-er das caricias do rehenque. E a polit ica é mula cabor_.
teira que, na estrada,' ao tranquíto, às vezes passa por fanta.s��
mas de verdade� vai passarínhar adiante pro mode um' �J.'i�
trinho de bico-chã""chã linguarudo.

Não há. falta de originalidade ,nessas, liradas, que com'C�_
,cam sen1ijJi'e com a. modesta: explicação; PO,I ....mal que se com�

parem ...

x

X X
A candida�ura do sr. Ismael Nunes -para o carg'o de, pr(>.fei�

to d'e São Joaquim ·estourou como uma ,bomba. Mas· estourou noP

campo udenista! O partido do Brigadeiro contava na ce-rla com:'
a indicação do candidato natural, que era o sr. CeI. AntoniO"
Palma

..
E essa escolha pa,re:cia de,cisão pácifiea, à vis'.ta de., já',

no pleIto passado, o candidato na:tur,al have.r cedido a vaga aO'

sr. Honório Fontanella;- cujo êxito eleitora.! foi precári.o e frá�_
gil. Ainda desta vez o partido fugiu, da solução/normal. '

Nada temos com iSSQ - dirão �S' udenisLas. Até cerlo pon.,....
to é verdade. Mas, indil'etamente-, temos que metCl' o bedelhÜl
no caso. ·Qucl.'emos explicar por·que a bomba preparada para:

1'81b,enLar no terreiró pess·edista, acabou de.flagl'ando no pró
prio quintal da U.D.N. A história é siInl)]es. Há mais de dois;··
mêses nós sabiamos que a candidatura. do nosso correligionário'
sr. Ismael Nun'es 'estaya senqo articulada. Para descobrir_mos:·

0. jôgo q�,e doi.s ou três próceres, ude�istas ue São Jw..�uim fa

ZIam, nnuto ,em ,res'erva, nesta CapI,tal, Junto aos chefes - e mor_.

mente os. chefes que. apenas toleram antígos revolucionários -

ag'uardáv,amos que ocor.re.sse um fato para muitos impossiveFl
de acontecer; o ac!eite de um repr,esentantc d3i v,elha., tl'adicionaT
e ·honrada politiicà do saudoso joaquine'nse João Firmino Nu� �

nes. ES'se fatal suc-edeu! E lal cand.idatura c'Ozinhada com todos o,s:.·

s:egl'-e,dos do tempêro, 'ac'abo.u sendo apresentada como o prato'
do dia, servido solicitamente pela voz macia e jeitosa dos srs.

IHércilio Vi,eira e Enedino Ribeiro, enquanto, lá d:a oo})a . .9 sr_

Negrucho Oliveira. avisava que retirára da candidatura CeI. An,.:.
tônio Palma .o calor das últimas brasinbas, para que ela conti_
nuasse 'em banho.�maria... até 1955, quando novamente s'eria.

aquecida e de novo refrig·Cl'a:da. Se o CeI. é desprendido, des�_

prenda�se lhe a candidatura!
-

A tramoia de dois mêses atrás, vE)io a público. Porque ()c"

sr. Ismael Nune's, nã:o conseguiu levar consig'o todos os eleme.n�...,,�
tos qu·e, prometer,a? Por,que, quando ° 's'eu nome foi lembrado para.

veI'eadol' pessedista, 'não mereceu ace-itaoão? '

Por isto apenas; porque o golpe. era conhecido! Vinha d8"

Iónge ...
.

Não r-ezsta dúvida que houve muita habUidade e muita papa:

vara o candidato natural cede·r mais uma p.a vez.Q seu lugar! Mas ao

'csitrada política,-é ,assim mesmo. Está cheia d·e buraco, de gra_

xaim! E até de :}Juraco de graxaim cavado pelos homens!

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


