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Companhia Nacional da Criança
Nerêu-uma VOZ que ressõa como anullcio de vilórias. cuja r;,��� ),2ed:Xic!lá�e�f�r:nah�á���i����dO�� v���:aç,:;

O k
'

,'I I·f I protecão da infância sob todos os seus aspectos, acaba de enrr-.

ee e-a sua
.

s·lmpll·c"ldad.e r na-O e 'um es '." o e el ora. quecer o seu já tão louvável quadro de realizações, com a inau··
I gúração de uma assistência pedagógica aos educandários des-

P 'I·t t di'
-

d d 4 d S· P relra, ta capital, neles pondo em prática os novos metodos de recrea-

a pJ 3D es ec ara�oes o r. rman o Ime ue e • ção infantil ainda inéditos entre nós, porém, já de há muito
. -

sAbre as excurso-�s D.�8SU.'·dl·�tas.. .... .,

...

_

consagrados na Inglaterra, Estados Unidos e Suiça. Vêm tais

V o
.

métodos obter o desenvolvimento da personalidade da criança:
com que se' conduzira em diferen- num a ex traordin ar Ia I eceptíví por meIo da atividade artistica livremente exercida, tornando
tes cargos da administração pú dade que observamos em todos os. assim artistica e recreacão infantil. Esses métodos .nunca fo

blica, acentuadamente no de In- rincões, em tôrno da sua candida- ram antes postos em prática no Brasil, mais sua simples enun

terventor Federal. Não constituiu, tura. Su'a visita ao Oeste e ao Nor- cíação nos dá clara idéia do grande alcance que poderão vir

assim, nenhuma surpresa para Continua nô 8a. pago a ter em breve, não só no campo da estética como principal
,.. -.-.- -.---••.-.-.1. -.'"..-.-.- -.-..•.•..-.-.-.-_.� - ..-v mente no terreno psicológico, fazendo com que a criança se'

Santa Catarina marcha com o ���!�i����.ntrar a si mesma, desenvolvendo portanto sua per-

P. S. D. para neves triunfos
Um orador udenista, falando na cidade de Ca

çador pôr ocasião de um comício, não se guardou de
afirmar que os homens do P. S. D. só fazem promes
sas ao povo e que, sob a gestão governamental do P.

S. D., o Estado parou. Dando conta dêsse episódio,
ilustrativo dos têrmos em que os adversários dos srs.

Nerêu Ramos e Udo Deeke realizam a campanha po
lítica, o vespertino udenista desta Capital acrescenta
que o povo riu. O povo, certamente, achou graça na

desenvoltura do homenzinho que tão desastrosamen
te mentia à evidência. Porque o povo catarinense há
de rir-se mesmo, sempre que lhe venha alguém, bas
tante afastado da realidade e do coração de Santa
Catarina para não perceber-lhe as pulsações, afirmar
que o Estado parou sob a administração de homens
do P. S. D.

Santa Catarina nunca parou. O seu nobre povo,
laborioso e progressista, não póde admitir que o acu

sem de negligência, quando precisamente reside na

sua capacidade de iniciativa e de cooperação econô
mica o fator maior de extraordinário desenvolvímen-
to do Estado.

-

Os srs. Nerêu Ramos e Udo Deeke não fazem pro
messas vãs. O primeiro tem o seu nome. gravado em

uma incalculável série de realizações administrativas,
alcançando todos os setores da vida do Estado. O ou

tro, agora candidato ao cargo de Governador do todos
os Catarinenses, já passou pelo Govêrno e, não' obs
tante o curto período em gue governou o Estado, rea
lízou o suficiente para uma demonstração inequívoca
e concreta de. sua capacidade como administrador.
Nem o sr. Nerêu Ramos, nem o sr.IUdo Deeke, nem o

sr. Aderbal R. da Silva necessitaria de formular pro
messas eleitorais, que são, entretanto, recursos dos
seus adversários, assumindo compromissos que, sa

bem, se lhes não falha o sensó da realidade, nunca

poderiam cumprir.
Sob O govêrno do sr. Nerêu Ramos, de 1935 a 1945,

o nosso Estado elevou suas rendas, criou serviços de
assistência social, amparou os menores abandonados,
construíu estradas, possibilitando intercomunicação
a populações que viviam entre si- completamente isola-

. das, disseminou grupos escolares, proporcíorrando ao

pequeno estudante a assistência médica, a merenda
diária e a orientação cooperàtiva, resgatou dívidas
externas, manteve rigorosamente equilibrado o orça
mento estadual, aumentou por duas vezes os venci
mentos do funcionalismo, dando-lhe as garantias do
concurso, assegurou ao magistério catarinense o- ilr
gresso, estabilidade e valorização profissional, criou
.a Colônia de Leprosos, a Colônia de Psicopatas, nu
merosos centros de saude, postos de puericultura, ma
ternidades escolas práticas de agricultura - e mais
muito mais ... O sr. Udo Deeke, retomand�-lhe as-ini�
ciativas, sem prejuizo dos próprios empreendimentos
concluiu muitas obras naqueles diversos setores e fun�
dou o ensino normal rural, criou a Escola Normal de
Blumenau, concedeu as vantagens da aposentadoria
aos vinte-e-cinco anos de magistério para. õ profes
sor, aumentou, na base de 40% os vencimentos do
funcionalismo em geral - e ainda muito mais. .. O
sr. Aderbal R. da Silva, não abstant� os motivos que o

retiveram, por muito tempo, afastado do exercício do
cargo, nunca permitiu solução de continuidade à exe

cução das obras antes iniciadas e, por sua vez, manten
do o mesmo ritmo de atividade, criou grupos escola- -

res, estendeu a rede tia assistência à maternidade e
à infância, bem como a de assistência à saúde 110 po
público, garantiU-lhe, dentro das .possibilidades fi
voo Reajustando os vencimentos do funcionalismo
nanceiras do Estado, uma existência digna, sem lhe
interromper o pagamento da remuneração mensal.
Numa época de flagrantes embaraços econômicos,
oriundos de causas que escapam ao domínio dos go-

O dr. Armando Simone Pereira,
ex-Secretário do Interior e Justi

ça, Educação ,e S'aúcle, foi unr dos

Integrantes das caravanas pesse

distas que percorreram o Oeste-e
o Norte. dia Esla,do. Ontem aborda

mos s.s. que é, sem dúvida, uma+

das mais allas 'expressões mentais

da atualidade, a propósito da vi

toríosa marcha pessedista. Vão, a

seguir perg'untas e respostas:
,

.
. - ....

_ Quais as suas impressoes SOo

. bre as zonas que percorreu?
'Não poderiam ser melhores

nem mais animadoras. Antes de

tudo colhe-se a convicção de que
o nome de Nerêu Ramos, mais do

que uma bamdeira
.

invicta, é uma

.handeira invulnerável em· Santa
Catarina. De todas as cidades

visitadas, vilas' e recantos ergue
ram-se aplausos ao seu no m e,

envolvendo sobretudo O recolhe
cimento porquento realizou de util
e de benemérito, quer como admi
nistrador no Estado, quer .como re

presentante da sua terra- no cenário
nacional.
A sua indomável energia de lu

tador não conhece declínio. Hoje,
como ontem, o mesm tribuno ern
polgante, o mesmo ardor de com

batente e a mesma fibra doutriná-
1'ia. A sua voz ressoou - pelo Esta
do como' um anúncio Infalível de

novas vitórias, E por isso O povo
laborioso do in terdor mesmo em

dias de trabalho, ensarilhou en

xadas e descansoú. arados para.
levar-lhe os tributos da sua admi'

ração. Na verdflide, '0'8 comício,g em

que 'es[.iv,emos, somaram-se númé,
1'0 e vibI1a('ão. F'oram todos eles
índices de que ,o P. S. D. e os sleu,s

110mens 'eslão finnemellte, aloja
d'oos 'na confiança da olpinião pú
blica. Tanto no Oeste como no

NOl'te fiz.emos 10ng1a e e-xaustiv,a
jo-rnada, mas que há de render

fl'u los altame'nte -coml)'ensador·es.
- Como foi_ r,ecebida a candi

datLlra Ddo Dp,eke no Oest'e e Nor

te do EsCado?
_ Desde- que lançada ppla con

veúção do Par Lido começamos a

receber os mais inequívocos si

nais de acêrto da deliberwção. O

'nome do ilustre .Engenheiro Ddo

IDe'Cli:e já se revelára, de há muito,
:alràvez d'a -impe'eável C0rrc('ão.

Constituida no

Comercio
RIO, 12 (V.A.) - Sob os auspicios I interesse geual. Enqu�nto se está_ p.ro

da Embaixada Ila Italia, foi delibera- cessando o l:ec�n�eCll11ento
.

o�lclal,
da a constituição da Câmara do Co- como parte jurtdíca da.Câmar a do

mercio Italiano do Rio de Janeiro. Comércio Italiano, para o que o co

Na ocasião em que entrou em execu mitê . organizador elaborou o estatuto,

ção o acordo comercial Italo-brastleí- foi' deliberado que serão considerados

1'0 foi -reconhecida a oportunidade de sócios fundadores tôdas as entidades

congregar fil'mas 'e pessoas interes- e pessoas que apresentarem sua pro

sadas no intercâmbio comercial entre posta antes da realização da assem

o Brasil e a Itália, quer em benefí. bléia geral, a qual será convocada

cio dos fins visados pelo referido a- para retificá-los e para eleger a pr í-

cordo, quer por mútua cooperação de meíra diretoria.
.

._-_. ----_.
-_._-_._-----.-

o centen8río do pri- Cientista .ísraelí-
meiro Cardeal ta DO Rio
Brasileiro Rio, 12 (O_lllJ --:- A fim de parti-

RIO, 12 (V.A.) _ O Presid�nte' cípar do V. Congresso Internacionaj
da República assinou decreto 'abrindo de Mícrobiolog'ia, que se reunirá enll
um crédito especial de Cr$ .

Quitandinha com a presença de 500

1.500.000.000.00 para atender ás des- delegados, representando maís de 40

pesas com os' festejos comemorativos países, chegou ao. Rio, procedente de

do centenário do nascimento. do prí- Paris, em companhia de sua' esposa,
meiro Cardeal brasileiro Dom Joa- o professor Léo Aryeth .Olttzky, cíen

quím Arcoverde de Albuquerque Ca- tista israelita, que representará o

valcanti, Da citada .importância se-
Estado de Israel, no referido concla-

rão empregados c-s 1.200.000.00 na v_e_. _
conclusão e aparelhamento do, Giná
sio Cardeal Arcoverde que está sen

do construido sob os auspicios da
diocése de Pesqueira, na cidade de
Arcoverde, em Pernambuco.

Congresso de berma·
tologia e sifil90-rafia
RIO, 12 (O E.) _ Por decreto do

presidente da Republíca foi aberto
um credito especial para auxiliar a

realização, nesta capital, em setem- .

bro jn-oxmo do 10 Congresso Ibero
Latino-Americano de Dermatologia P.

Sifilografia, promovido pela Socie
dade' Brasileira de Dermatologia e

Sifilografia.

Inh�du�ão ao Istu_,
do da 4mazonia

Um unico expediente Brasileira
nos Bancos P!lull-l!tas RIO, 12 -(-O-E-.-<)>---A- Bibliotecà

U Ü .

Militar acaba de lançar a edição de
São Paulo, 12 (O.E.) _ De acor- 7.500 exemplares com que dístínguíu

do" com os ultírnos enteiidímen- a obra "Introdução ao E�tudo da:
tos havidos entre bancarias e ban Amazouía Brasileira" de autoria do
queiros, deverão todos os estabeleci.
mentos bancarios desta capital obse
var o seguinte horarío de expedíen
te para o publico: das 12,45 às
16,45 horas. Dentro desse per iódo,
haverá quinze minutos para o lanche
dos funcionarios. Esse acordo deve- Ma-Is de 9 mellbo-os.rá ser homologado pelo Ministerio.

' �
do Trabalho. de eleitores
loao'gurada uma Ih,., RIO, 12 (O.E.) _. Ao encerrar-se

.

.

(I o mes de julho, o total de eleitores

b
-

d
.

t- � d em todo o Brasil, segundo dados co�
fiCa e Juse IC I as ligidos pelo Tribunal Superior Elei

RIO, .12 (O E.) _ Inaugurar-se-á toraI, atingiu a 9.224.317 cídadõos,

no proximo dia 15 do corrente uma' E' possivel que, até á

data fixada

fabrica de inseticidas instalada pelo para o encerramento das inscrições,
Serviço Nacional da Malaría, nos êsse total se eleve a 9.500.000, pois
terrenos do InstittÚo' de Malariolo- ainda não foram enviadas ao T.S.E.
gia no quilometro 12 da Estrada as relações de eleitores referentes a

Rio-PetropoJ.is. alguns Estados.
-

FIUZP LIMA & IRMÃOS:
.Cons. Mafra, 37
Florianópolis

e-

escritor Osorio Nunes, para maior,
conhecimento desse ensaio socíologí
co sobre a maior bacia fluvial do

globo.

....................� ....

vemos, a administração do sr. Aderbal R. da Silva tem
sabido evitar as vicissitudes contra as quais 'se deba
tem _outras e maiores ·unidades da Federação.- TUdo
isso, sem alardes, vem garantindo à gestão honrada
de um- governante pessedista o lugar de relêvo que lhe
·caberá na gratidão de sua terra.

Não constitui promessa o que aí está, - mas
realidade e realidade que, já agora, credencia ,os no
bres homens públicos do P. S. O. para que altiva e

condignamente se apresentem ao povo de Santa Ca
tarina, recomendando-se ao sufrágio das urnas de 3
de outubro vindouro.

Engana-se, portanto, o orador de comícios
-

da
U. D. ,N., porque Santa Catarina nunca parou, nem

p�rara, comparecendo, ainda desta vez, ao pleito pró
XImo para a sua nova, enérgica e irrecorrível manifes
tação de v�talidade cívica e de senso político e votan
do na glorIosa legenda do P. S. D. catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Estaciona em qualquer· lugar.
a Faz: de 10 a 12 kms. por It. de gasolina.

o ESTADO--Domingo; 13 de Agosto de 1950

FURGÃO

Thames
pa:a 250 kg. - 2,30 m de dia
tância entre eixos. Ca pecidade
de carrosseria 1,84 m cúbicos.

Modernize seu serviço de entregas - e torne-o mais

econômico - com um dêstes dois resistentes

furgões Thames. Ficará admirado com, seu

fácil manejo e sua economia. Estacionam

em qualquer lugar; têm freios de ação

instantânea; seu pequeno. raio de curva -�lr�I��facilita manobras em tráfego· intenso. 0
.""-/�-

Fazem de 10 a 12 kms. por litro I

�

Bodas de Prata
Missa·

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

Proteia-se contra a

tuberculo�e

2

FURGÃO

·Thames
I

para 500 kg. - 2,30 m de dis
tância entre eixo•• Capacidade
de cerrceserta 3,40m CÚbÍl.�8.

,

F ·'OY'R : D' M, (),--y 'O R· --,C' O M P A N Y
.,. • 'O

•
_

A tuberculose,
descoberta a tempo,

_.." pode ser curada.
Consulte seu médico

sôbre uma radiografia
dos pulmões.

Este é o melhor

"seguro de saúde"

que você pode ter.

PRODUTO DA

Ford Motor Company, L1d., Dagenham, Inglaterra

Para sua segurança, vã - e

leve seus filhos· tirar uma
radiografia dos pulmões.

SClUIBB

"Tribunal Regional Eleitoral
Praze para transfere_cias de eleitores

o sr, desembargador Presidente da Tribunal Regional
Eleitoral recebeu o seguinte telegrama: I _ A fim de- fazer face à recente majoração dos benefícios da

RIO, 3 - Comuníco vossencia Tribunal Superior Eleito- Previdência Social (Lei nO 1.136 de 19-6-50), o Decreto n? 28.412 de
ral sessão hoje tomando conhecimento consulta sôbre trans- 24-7-50 clev:ou para 6%, a partir de AGo.STo. DE 1.950, a taxa de
ferência de eleitores de uma zona para outra, dentro da mes- contribuição dos associados' dêste Instituto e, consequentemente, a dos
ma pircunscrição, resolveu fixar o prazo para aquelas transre- empregadores. ,

rências até 15 de agôsto corrente, podendo os pedidos serem II _ Isto vasto as "CONTRIBUIÇõES PARA o. L A. P. L, a par
despachados até 4 de setembro; Ats. sds, (a) Antônio Carlos ·tir 'da competência' de AGo.STo. DE

-

1.950, deverão ser calculadas e

Laf:=tyette _de Andrada, Ministro� Presidente do Tribunal sU-1 incluídas na Guia d� Reco]h�mento, na base de 12% e não de. 100/0,
penor EleItoral. como vinha sendo feito anter-iormente.

Florianópolis 10 de agosto de 1.950.
,

João Ricardo May!' DELEGADO.

SylvJó, Soely, Sidney 'e Saul têm a satisfação de convidar as pes
sôas amigas de seus pais - Orlando Sylvio Damiani '6 Guílhermina
Luz Damíani - para la missa que mandarão celebrar, em ação de gra
ças, peta passagem de suas Bôdas de Prata, na Capela do Asilo das Or

fãs, às 8 aoras, do dia 14 de Agôsto (Segunda-feiria) -.

MedIcamentos
desde 1858

.--------------��--------------------- .

/

QUER VESTlR·SE COM (OH�ORT' E ELEGANCIA'
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rua F'elippe Schmidt 48

Instituto de Apeseataderta e '

Pensões dos Industriarios

Aviso aos Empregadores

ICASA
MISCELANEA "':. diltri

buidora dOI Rádio"'" Rj�C. A
íctor, V61vula� �rDiIlCO!h
Rua Conlelbeli'O _'� Mafrlll

,---------------'----

---------

.

QUlI:s�(j�:it�������-���--.
_ ........

-

ii....iii",�-'1 ...e sobrevierem cólicas,
náuseas, azia, arrotos e in
disposição, tome a. alcalíní
zante Magnésia. Bisurada,
para neutralizar a hiper
acidez estomacal que gera
êsses sintomas.

'Magnésia 'Bisurada'
·Ministério da M'arinha

Capitania dos Portos .d� Estado de. Santa Catarina
Exerclcío de 1950

-EDITAL
f. De ordem do Senhor Capitão dos Podas dêste Estado, faço sa,

her a quem interessar possa, que se acham a�e!tas nesta Re�,a.rtiçã?,
da presente data ao dia trinta '� um (31) de �g{)s.to cor:ente, .as mscrr,
ções para <os exames a se realizarem na prrmeira (1) qumzena de

,

setembro próximo vindouro, para MESTRE DE PEQUENA CABo.TA_

GEM, �RIMEIRo. E SEGUNDO. Co.NDUTo.R Mo.TQRIS'I:A, PRIME,IRo.

IE SEGUNDO. Co.NDUTo.R MAQUINISTA, ,Co.NT�A MESTRE, PRATI_

Co. PRATICANTE DE PRÁTICO., A�RAIS, PATRAo. !DE PESCA, ATA_

LAIADo.R, MEgTRE AMA-Do.R e Co.NDUTo.R Mo.T()IRIST,:\- A�A�o.R.
2. Também poderão se inscrever nas Delegadas de São FranCISCO

do Sul e' Itajaí, e prestar o respectivo exame, excetuando.se o de- MES'

TRE DE PEQUENA CABo.TAGEM.

3. Para melhores esclarecimentos sôbre 'o assunto em 'arprêço, os

Interessados deverão procurar. a Capitania dos Portos e suas Delega'

cias.
C t

'

Floriané;
Capitania dos Portos, do Estado de Santa a arma, em

polis; 1° de agôsto de. 1950.
.

COUTINHO{ NELSON DO LIVRAMENTO
, .

.. Escriturdrio da classe "Il" - Secretário

Se ricos qu�reis ficar .

De modo tacil�elegal
Fazei ho e uma� inscrição
Credito Mutuo /Predie

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

., .,.

Nunca' despreze
O VALOR DA

BOA APARÊNCIA!
,j
�:
"
ç
-,
,
\

'i

'j
.,

!
I

'\

'\
,\

�

bem barbeado... ,�
negócio fechado.l

:e m a i s econômico

preferir o melhor.

Fabricada com aço

superior, da mais fina

têmpera, a lâmina

GilletteAzul custame

nos porque dura mail.

Gi-Ilette
, AZUL

:._,

....... ". . . . . . . .. .
.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edf. Ipase _ Terreo

u ESTADO-Domingo 13" de Agosto de 1959 3�--------------------�-- � � ----u

I. ,.

Vida eocial/

I,

. ..:1\.NIVERSÁRÍOS
, I f'essora do Grupo Escolar "Dias

'_

, r "

Cléia Jeni,
,

I I Velho" e digna espôsa do sr. Se-
N:l.alIcIa:�e, ,llo�e, a inteligente VCl'O 'Bílllõe.s, cqnceilt(l�ado l(ep,rie

..nieruna CIcia Jel1I, ..enlevo do lar I scntarílc comercial.
-do nosso prezado amigo João Mar·' A distinta senhora que a nobre's'
çal ,e da sra, Altair Barbosa Mar-I' predicados de espírito e de cora
.çal. r ção alia UnHI.. finíssima educação,Cléia Jení

. festejando' o grato solícita sempre às campanhas.acontecimento, oferecerá' às suas' assistenciais, será grandementeamiguinhas __:_ aliás em grande homenageada !pelo feliz evento. O
.n�lll1ero - uma f�stinha na

J'eSiden.,'
"O Estada" a cumprimenta, res-

..ela de s'e�ls gemlores. ( peítosamente, "

. Luiz Fernando Guimarães Da. Helena R. de Sousa·

Na Capital da Repúblioa, onde es·; Faz anos; amanhã, .a ,exma. sra.

ituaa, vê trunscorrer, hoj-e, mais, d. Helena R. de Sousa, digna es
arma data aniversár-ia, -o j-ovem; pôs a do sr. Manoel Vicente de Sou
-cunte rraneo Luiz Fernando . Gui- : sa..marães, filho do saudoso deputa- Numerosos serão os. oumpr imen-

_jdo Altarnho Lobo Guimarães.,
-

I tos que .a distinta senhora recebe
Ao aniversariante que, nesta

'

rá, pOIS vasto é o seu circulo de
. -capital, con la com selecionadas 1

amizades nesta capital.
•amízades, muitas por cer-to, serão II Da. Maria do Carmo Barbosa Vieira
.. .as 'felicitações que receberá pelo Natalícia-se, amanhã, a exma,
·-transcurso de tão auspiciosa dlata.1 sra. d. Maria do Carmo Barbosa

5

As homenagens que lhe serão . Vieira alta funcionária do Depar-,
lpre,s'Ladas nós nos associamos.'

\ tarnento dos Correios e 'I'elégrafos
Srta. Maria de Loudes Bott e digna esposa do nosso estimado

Faz anos, hoje a distinta -senho- coestaduano sr. Raimundo Vieira,,

.rinha Maria de Lourdes Bott, dilc- dédicado e competente Chefe do
:la filha do professor Mario Bott, Registr-o de. Estrangeiros'.
.Ienle da Academia do Comércio. A ilustre dama aniversariante

Srta. Maria de Lourdes BoU
Ocorre, nesta data, o aniversá

::Tio natalício da e:xma, sr'a, d. Ade
Jaide Lobo Amaral, víuva do sr,

Antônio Tavares do Amaral, ex-

-vioe-consul do Portugal..
Fazem anos hoje

O sr. Bráulio Jacques Dias, com

petente topógrafo da Diretoria de
. -:Estradas de Rodagem;

- ,a sra. Tel'sília H: Fe'r,nand'es
. ..Bandeira, viuya do saudos(' patrí·
,cio Cus-lódio Bandeira;

- o sr. Luiz )Iamillon, funcio·
.:náriõ do Instituto do Male' em

'.

ca.

FAZEM ANOS AMANHÃ
A sra. Aurea Cardoso da Silvei:

· .J·oinvile;
- a srta. lIsa Dami'ani, filha do

j)l'ofessQr .Anacleto Damiani, len·
-.te do· Instiluto de Educaçã-o Dia3
cVelho;
-o jovem Percy Kajelz, filho

,·do casal JanuálI'io e Iracema Ka·
jetz;

- a menina Maria.HeÍ.ena, filha
,.do ·sr. Guarino T-ode·scato e da sra.

"Bernardin� Tedescato;
- -o jovem Niv,erth José Dehras·

';si, da Soci-edade Rádio Araguaia
::B�'usque Lta; e ,allo 'fl.weionário
·da fi.rma Otto Schaeffer, de Brus·
.çue.

Transcorre, amanhã, o aniversá- Tte. João Dortas
rio natalício da exma. sra. d. Ju· EnéO-ntra-se nesta cidadie em go'
lieta' <iPavan SimõeJS, dedicada pro· zo de férias, o nosso conterraneo

Cr$ 1.750.00
�

o quanto custa uma enceradeira.

ARNO
ELECTROLA.NDIA

Rua Arcipreste Paiva Edificío Ipase -Terreo

Para colocar SOLA
em seu Sapato.

PROCURE

Oswaldo
telefones 1536 e 1324 .

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

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandía
Rua i\.rcipreste _ Paiva

,

D
•

1
I

a
•

r 1 o �(Dia do Chauffer»com

Jane WYMAN
David NIVEN

NO PA.L'GO
- Ultima apresentação

ORQUESTRA TIPICA RIO-PLA
TENSE

e

de
PANCHI'l'O MAQUIERA

4 Bandoneons .

3 violinos
1 contra-baixo
1 pianista.
1 "creener".
Uma Canto-ra.
TANGOS. .. RUMBAS ...

nos ... MILONGAS!
BOLE-

Jornal da 'I'éla - Nacional.
Preços : Cr$ 6,00 - 4,20
-LIVRE" - Crianças maiores de

5 anos poderão entrar.

RITZ ·ODEON

3) - Coitadinho do Orfanzinho,que, em nossos meios sociais, por /'

- Desenho.suas excelsas virtudes distinção e
, . 4) - Era Dourada do Esporteaf'abí lidade, desfruta de geral sim-

,

I d ,-Short. -patía sera a v-o e expressi vas .

õ) O A' A ..' - ,." - mIgo usente - NOVI'manifestações de apreço, as quais] d /d'd
. ' a e.

por mereci ,as, nas, associamos, en- 6) - Ri melhor quem ri por uIviando-lhe, respeitosamente, os
timo _ Desenho Colorído.nossos cumprimentos efusivos,

7) - Variações em salto MorMajor Fernando Machado VÍ'eira
1

_ .

t
. tais. - Shor,t Espor.tivo .A data de aman la regIs a o am·

8) - Cupido -de Pa.tins - Desey,ersário natalício do nosso preza'
do conterraneo sr. Major Fe�nan- 9) - Julgament[.o do Páto -

Desenho Colorido do Páto Do,nald.d,o Machado- Vieira, ex·lenLe da
19) _ Carnaval em Nova OrleansAcademia d,e Comércio, ,residindo,

- Filme Sintético.atualmente na Capital da R�publi- Preço!,:. - Cr$ 3,20 - 2,00
-LIVRE" - Crianças maiores

5 anos '[lo'derão ,entrar.

1'a, esposa do sr. Argemiro Berto
da Silveira, operário ,a;posentado;
- a sra. Irene Ribeiro Picke·

ring "espqs-a do sr. Tomaz Picke.
ring;
- a srta. Alma, filha do sr.

Aprígio Silva, competente funcio
nário da Secretaria de Segurança
Publica;
- a sra. V.Bma Lunardelli, da

sociedad,e de Btusque;
'.-

. {) jo-vem Joua,s· Brasil, filho
.do c3lSal Bertoldo e Inês Brasil.

Tte. Cel Eloy Mendes Sr. Sfzvano Russi
:,\ efemérid,e de amanhã consigo É de int'enso jubilo, para os am(

·

na 'o aniversá.rio 'natalício do nos· gos do .nosso prezado coestaduano
ao distinto conterraneo Tte. CeI. sr. Silvino, Russi a data de hoje�
.:Eloy Mendes, atuàlmen'te no Co: pois lhe assinala -o aniversário na·

,mando da Polícia Militar do Es· lalicio.
:tad·o. O na-tali.ci.ante que, com dedica·

Dedicando·&e, de há muito, à_ Cão e competencia, €xerce a.lto caro
..quela Corporaçã-o com infatigável go na P,enitenciaria dü Estado, te-

· atividade, tino e eJSmêro, qualida_ rá o ensejo, hoje, de aferir- o graú
·.nes que lhe exornam a persoilali-, rie estima ,em que é tido ,em nossos

· dade, o ilustre militar se im:r>ôs à meios sociais, olld,e desfruta de se·

.simpatia e à estima de todos os l,edonadas amiza-des que o home-.
-;seus comandados. nagearã,o. festivamente.

Na socieda;ele civil tamlbém nu- El,ementOo de p,restigio denko das
'mero'So é ·0 circulo _ de suas sele- meiras do P. S. D., será alvo, tam·,
d-onacJlas amizades, desfrutando bem de expressivas demonstra'
-nela. do, mais iliba,do conoeit-o. :ções' ,ele apr.eço de seus co-rreligio'

Às inúmeras' felicilações de que n�rios que muito o admiram por
.

Tte. João ·da· FonlSeca Dorta's, ques,erá alvo peIa passagem de mais sua Iealdade e [lerseve-rante traba
atualmente está servindo no quar·.uni f.eliz evento os de "O EsLa:do" lho no Partido Majoritário..,

• tel general da 5a r!(gião militar em· nue niuito lhe querem, enviam-lhe O "O Estado", lhe envia cumpri·._.

Cur,itiba .
. (!.OTdiais ,abraços com VOtÜlS de pe-. mentos efusivos' com votos de feli·

O Tte. Dortas que, em sua terra,r,e'" es felicidades. cidades.�,

e-o.nta com v·a;stis'simo cir,culo deSra. Severo Simões VIAJANTES
amigos, tem sido muito cumprI·
mentado, podendo aquilatar Delas
m2nifestações de amizade e simpa
tia que tem sido alvo, de quanto
é considerado pelüs seus c(mter'
raneos. O "O EstaGQ_" deixa aqui
'lambem consignado seu abraço.
Do sr. Governador Moises Lu'

pion, presiden�e do P. S. D. do. Pa·
raná reoebeu o sr. Udo Deeke o se

guinte telegrama:
Curitiba - MoVv'Ü sua' indicação

para a sucessão no "'avêrno do visi
nho Estado, ,queira1eminente arui·
go aceitar feliciLq_ções e votos por
pe'rfeita vitória.

As 2 horas com

1) _ Cine Jornal _ Nacional.
ANN TODD (por gentileza de J.

2) - Lutas sensacionais Aven-
Arthur Rank).

turas Eletrizantes'! - O sincero e desesperado amor

BUSTER CRABBE
. de uma mulhé.r jov�m e 'enca.nta

dOor por 1.1.I;n homem sem alma.'
marcado pelo destino!

1) - O Esp-orLe em Marcha
Nacional.

2) Metro Jornal - Autalida-

Simultaneamente
Ritz - As 4, 6%, 8% horas.
Hoxy - As 7lf2 horas.

Sessões EAegantes:
HAL WALLIS - o produtor de

"Um Amor em Cada Vida" apre
senta um suces:so ainda maior!
Um filme POSSANTE... VIGO

ROSO ... ARREBATADOR!
RAY MILLAND

- Candidat,ando·se novamente

A classe dos Chanffellrs' comemo�
1'(1, hoie;« seu dia. Integrados nas

atividades sociais onde reoresen
tam setor importante de operosi
dade, muito

_

contribuem para o

progI'esso, visto -eua profissão es

tar ligada ao problema dte trans-
I

portes.
Sua dedicação e assiduidade ao

trabollio e seu espírito ele renún.
cia, e�evam·nos no conceito e na

estimei da população, 'Arrostando
incontdneis dificuldadJes tneren
ies à profissão, enfrentando in

tempéries-. sem de fato tem horas
de descanço, Slla vida é de traba
lho contínuo pro coletivz'dade.
Pesteiando, hoje o dia da elas

se, os motoristas'elaboraram s'u

aestivo programa de homenaqens,

da auol, sem dtívida. se solidari
zará- o· povo, comparecendo as fies'
tas .

O "O Estado", nesta reçisto; se
conaratula com a laboriosa classe
dos ctuiuffeurs pela passagem de
tão grata data.

Faleceu Targi
DO Ribeiro
RIO, 11 (R.V.A.) - Faleceu na;

madrugada de ontem o advogado
Targino Ribeiro, um dos mais desta
cados juristas 'desta_capitaÍ e antigo.
presidente da Ordem dos Advogados.

..()__.(��(,._,�
As 7lf2 horas Cr$ 6,20 (Unie-O).
"Rigo.rosamente proibido- at� 18,

anos,.

c 1 n -

de
a obtenção de celebre "Oscar". pe
lo seu extr-aord'inário· desempe
nho - em

ALMA
/ NEGRA

deSi.

Preças:
Ritz:
As 4 horas. Cr$ 6,20 - 3,20
As 6lf2 horas Cr$ 6,20 (Unico).
As 8112 horas ,Cr$ 6,20 - 3,60.
Roxy:

. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . ... .. . . . ... .'.J

._ ROXY-
As 7lf2 horas

Colossal Programa Duplo.
2

PENHASCO DAS ALMAS
com

MAmA FELIX
3

FRANK BORZAGE

•

- o dir�tor
poéta - apreS'8'l1ta:
CATHERINE MC LEOD

em

ULTIMA ESPERANÇAA

RITZ -

As 2 horas'
FRANK BORZAGE
- e diretor poéta -

apnesenta :

A ULTIMA ESPERANÇA
CMl

Oficina· . dEEP. .

Serviço Especializado
AMPLO ESTOQUE DE PI�AS 6ENUIN IS

Consêrjus ,em ger.al
FIGUERAS & HOMS, LTDA_
Distribuidores exclusivos neste Estado

dos afamados velenlos, �

JEEP'DAWILLYS-OVERLAND,
Escritórios:

Ofioinas:
Rua Tiradoo.tes, 5
Padre Roma, 53

FLORI1NO_POLIS
,
,

Don Ameche
Oatherine. Me Leod
Preços: Cr$ 5,ÔO - 3,20
-LIVRE" - Crianças maiores de
anos poderão entrar,

.,

- ODEON-
As 10 horas

1) - O Esporte em Marcha
Nacional.

.

2) - Atualidades Warner
Pathé - Jornal,

..................................
- ROXY -

- O Homem Leão -

�m

CAVALEIRO DO DIABO
3) - Outro "far'wesLs" repleto

de emoções e ,torcidas!
TEnHA DOS PEnSEGUIDOS

com

Ray CORRIGAN
4) - Continuação do maior �e

,todos os seriados:
O ESPIRITO ESCARLATE .

com

Chia'rles Qujghley.
50 e 60 Episódios'.
"Imp; 10 (DEQ:) anos".
..........................

- ODEON
As 2 horas
NA TELA

- A maior e mais gozada comé
dia de- amor!

UM BEIJO NO ESCURO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Minislerio
da Marinha

EDITAL
De ordem do Exmo, �,r: Contra- .

Almirante Comandante do 50 Dís

trito Naval, faço saber aos' inte,,::
ressados que se acha aberta neste

Distrito pelo prazo de 10 (dez) ,

dias, inscrições de propostas para
demolição de 12 (doze) casas di

versas, existente na Ilha de Anha-

'. . .'
.

,DR. I. LOBATO fiLHO
Compleia ofíciBa' para consertos dejoÍas e relógios, dlrJgtda,s Doenças do aparêlho. respiratório

r-

por Dfoficionais competen ies _

Belojoaria. Sa_.abe
.

.

d�
Oswaldo Schwabe

,

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

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos, Curso de especialização
pelo S.' N, T. Êx-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 08 tomirim.

Consultas, 'díaríamente, Com êsse fim, os ínteressadoe
,- das 15( às 18 horas. deverão procurar diáriamente; ex-

Res.: Rua Durval Melquiades, cento aos sábados, o Oapitã? dlJ>

28 --- Chácara do Espanha Corveta, Chefe do Estado Ma�or do>

•• o .. o ••• o o o o o o o'•• o o o o • • • • .... I 50 Distrito Naval, das-12,00 as 16

•••••••'. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • .. • .. .. . horas .
.

Comando do 50 Distrito Naval,
Florianópolis', em, 4 de .agosto da;

1950.
Ass.) Paulo C. da Ponsêca e Silua;

,

A mais nova da cidade
Oferece o mais completo sortimento de:

Jóias - Relogios - Artigos para presentes - porcelanas - Cristais
os tipos e Quilates no mais fino acabamento. - Objetos de adorno
de mesa e parede de bolso e pulso e. despertadores das melhores,

Conserta-se relógios e jóias com garantia.
(OFj(]NA PROPRIA)

'RUA 15 DE NOVEMBRO, 828
ao lado da Casa .das Tintas Herins

.
Telefone, )032 - Caixa. postal, 391

Institulo de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários
Deleg8CI@ de Santa Catarina
EO,ITA�'Afim de atender às despesas com a .lel n. 1.136, de 19

d.el
A partir do'mês de agôsto, devem, portanto, os empreg.a�junho de 1950, que majorou os valores das aposentadorias e dares descontar a contribuição de todos os seus .empregados

pensões, foi elevada, pelo decreto' n. 28.412, de 24 de julho de ou de seus dirigentes, que sejam segurados do Instituto, na

1950, para 6 % (seis por cento) a taxa de contribuição dos base de 6 % (seis por cento) dos respectivos salários ?e ?l�s
empregados e empregadores para ° LA.P.C., a vigorar de 10 se e recolher ao Instituto, acrescida de igual contrtbuíçâo,
de agôsto cor-vente. por paate .da emprêsa. .

OSWAL PEREIRA 'BAIXO, Delegado
TABELA DE SALÁRIOS E TAXA-DE CON'rRIBUIçÃO,

'I
.

O I'.

. SALARI I .

ORDENADO MENSAL
-,

DE 11 CONTRIBUIÇ�O 6%
.!!ir \. I CLASSE ! Segurado I Empresa I

'; .100,00 1 6,0f) I 6,09
150.00 I '9,DO I ' 9,00
200.Qo I 12,0') i 12,00

• 250,00 15,00 ii 15,00
300 ,)0 t 18,00 I 18,00
350:00 I 21,00 j 21,00 'i"i'�OO,o'J i 24,00 I 24,00 I !.

450,oó [ 27.00 \, 21,00 I 1,
s- 500,00 I 30,oa ! 30,00 ii ,/1 r,:- ;

600.o!) !. 36,00 I 3�,oo I, �,..I".".;.,700,00 J 42,00 4�,oo 1,[ 'l.'\r: .

800,00 I 48,00 I 48,00
900,00 54,00 fi, 54,00-! I:'1.000,00 60,00 i 60,00 .II

1.100,00 66,00 'i 66,00 r
1.200,DO 72,00 I ,72,00 !
1.300,00 78,00 78,00 i, r
1.400,00 84,00 84,00 I
1.500,00 90,00' ,90,00 :
1.600,ob 96,00 [ 96,00 1;
1.700,00 < 102,00 102,00 I

.

1.800,00 108,00
.

108,00 ['

1.900,on 114,00 I 114,00 I

2.000,00 120,00 120,00 'II : ';

Normalizado o eosi
,DO superior

RIO 11 (V. A.) - Tendo termi

nado a greve dos universitários

com a mediação pessoal .do ministro

Pedro Calmon voltou à normalida
.

de o ensino superior do país. Após
resolver as últimas, dificuldades na

reunião que hoje presidiu na Esco

la Politecnica disse o titular da pas

ta da Educação: "E" completa, a

normalidade nos meios
'

uníversítã
rios. '1,'odos os desajustes foram re

solvídos,"
............................

Sofre de asma 1
Só a expectativa de um

acesso de asfixia asmática com

o seu cortejo aterrador, abate
o espírito mais resistente. SeI
asmático é viver sempre de
baixo

.
dessa obsessão nervosa

e dissolvente. O remédio do dr.
Reyngate, a salvação dos as.
máticos, combate. eficazmenté
não só a própria asma, como
qualquer bronquite çrôníca ou

não, tosses, chiados, etc. Com
° remédio do dr. Reyngate, as

gotas antiasmáticas, puramen
te vegetal, o doente adquire
imediato alivio, voltando sua

respiração logo ao ritmo na
tural, Não encontrados no 10,
cal, enviem antecipadamente,
ces 25,00 para- End. Telegrá
tíco Mendelinas, Rio, que re
metemos. Não atendemos pe
',') reembolso.

"\
re. •••••••••••••••••••••••••• ..

Demolicão de casas
Por determinação do Ministério da

Marinha vão ser demolidas doze ca
sas existentes na ilha de Anhatomi'
rim, achando-se abertas inscrições
para o r.espectivo serviço.

Aliancas de to dos
em geral- Relóglos
marcas.

BLUMENAU
Santa Catarina

Em outubro de :1947, foi
íundada a Beneficência dos

Professores de Santa Catarina.
No Govêrno Aderbal Ramos

da Silva recebeu ° -Estatuto da
Beneficência aprovação pelo
decreto n. 101, de 10 de outu- 1

tbro de 1947.'
.

I ,Com -uma mensalidade (is
" três cruzeiros (C.r$ 3,00), a

Beneficência dos' Professores

já pagou vinte e quatro pecú
Iios, no total de Cr$ 141.400,00
(cento quarenta e um mil ·e

quatrocentos cruzeiros). Assi
nala-se que. a, "contcibuição do

um sócio durante cem anos

atingirá a três mil e seiscentos
.cruzeiros (01'$ 3.600,00).
O pecúlio atual é de oito mil

cruzeiros (Cr$ 8.000,00). .
_

.

Podem ser associados da Be' T t g" Snetícência dos Professores de ra e as rIpe·
Santa Catarina:

f -d
.

Professores federais, esta- e re s- ria os.duais, municipais e partieula-
Ao prtmeiro -espírro, dôr de gar-res, em atividade ou àpo.senta, .

tados.
. ganta ou dôr no peito, comece rme-,

.

.

diatamente a tomar "Satosin" eiJJ.
Os ex-professores federais,

doses máximas, recomendado pelos.estaduais, municipais e parti-
médicos. "Satosin" descongestionácuIares.

Atualmente, a Beneficência os pulmões, tira a opressão, solta (l

dos Professores de Santa Ca- catarro, desinféta e acalma a tos

tarína, conta no, seu quadro social, se. Pela sua poderosa ação rcv_i.
1 gorante combate' a fraqueza del-

com 5.380 (cinco mi trezentos
t d à i

e oitenta) associados, _
° que xada pela gripe, levan an o r pi-

.

dêst d nte as forças. Procure em.
justifica, e bem, o .título esta ame

. -. S ." domi-
t .

'
-

sua farmácia "atosIll - o •

no a. . ,
.

T
' '" BronSOLIDARIEDADE DE UMA. nador das Gripesj-> esses .... -

CLASSE.
. ,Iquites.

TUBERCULOSE

Elimine· as

ESPINHAS
A causa Combatida no 1.0 Dicr

� --

\�. Rua Mt2t�ch��o4G'o, 341, 1.- ancf., �"""
j •. .,.c.'

-

CURITIBA lEU:CRÃIIA: PROSEBRAS

CLASSE !
I
I
I.Até, Cr$ ..........

I De mais de Cr$ JUO,oo a

I De mais de .Cr$ 150,()0 a

I :Qe mais ide Or!l 200,00 a

I De mais de Cr$ 250,00 a

I De mais de Cr� 300,00 a

,
De mais de Cr$ 350,00_ a

1 De mais die c-s 400,00 a
De,mais de Cr$ 450,00 a

I De mais de o-s 500,00 a
� - De mais de .. Cr$ 600,00 a.

De mais. de Cr$ 700,00 a
Ue mais de Cr$ 800,00 a
De mais de Cr$ 900,00 a

I De mais de o-s '1.000,00 a
De mais de Cr$ 1,100,00 a

I De mais de c-s 1.200 00 a

Ir �e mais de Cr$ 1.300;00 a,
De mais de Cr$ 1.400.,00· a

! De mais de, Cr$ _1.500,00 a
De mais de Cr$ 1.600,00 a

I De mais de Cr$ 1.700,00 a
De mais de Cr$ 1.800,00 a

l De mais de Cr$ 1.900,00 a

,

. ;100,'00. '

150,0'0
200,00
250,00
300,00
350,00
(400,'Oo
450,(>0
500,00
600,00
7QO,00
800,00
900,00

1.000,00
1.100,0'0
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
'1.800,00
1.900,00
2.000,'00

Solidariedade de
orna elasse

"
f·
\
I

f

i
I;
I
I
I
I
I

1
i

I

Logo á primeira aplicação, Nix�
derm começa a eliminar a!! EôSPl.
nhas como si fosse por m agre a-,
Use Nixoderm á noite e,V. vera sua;

pele tornar-se lisa, macia e Iímpa ,

Nixoderm é uma nova descoberta

que combate os p a r a s
í t o s;

da pele causadores das espInhas.
frieiras manchas vermelhas,. acne"

imPing�ns e erupções, V. não po
derá libertar-se destas afecçoes
cutâneas a menos que elimine �
germes que se escondem nos nu

núsculos poros de sua pele. portan
ta peça Nixoderm ao seu farrna
cêutiCO. �hoje mesmo. 4 nossa �a-

•
'.. .4rantta e a.

Maoderlll sua m�Ol""
Pan as .Iecçles CutAlleas prol;eção .

1
2
3
4
Q
6
7
8
9 -

10
11
12
13

)_
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

t
Total (

12,00 I
18,0'0 f,
24,00 �
30,óo !
36.'00 i
42,0'0 I

48,0'0 I54,00 r�
60,0� r

72,00 I
84,00
96,00

108,'0'0 t
120,ob [
132,00 f
144,00 I
156,00 :
178,00 i
180','00

.

192,00
- 204,00
216,ao I'

228,00 I
,

240,'00 �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crédito Mutúo. Prediál
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos so�teios �u? são base,:t
dos nos resultados da extração da �eferlda lotería não estta�

-

sendo realizados. . .

Entretanto, logo que volte' a mesma loteria a funcIOna:,
• 'té e os mesmos fí-

realizaremos cada semana um sorteío .a qu
.

quem em dia.

Sua beleza e sua
E suá saúde

moddàde_ dependem de sua saOde
do remédio consagrado:depende

REGULADOR'· XAV'IER-

l
N� 1, - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher I. MOREIRA & eis.
CON6ESSIONARWS

.fácil! Agora,
-quando V. tiver o
.nariz entupido de
vido a um resfriado,
:à poeira ou ao ar vi
-dado, basta-lhe aplicar
.a cada narina o Inhalador Vick, e
. .aspírar uma ou duas vezes.

,·Rápido! Em 'um instante, essa me

dicação penetrante e suave torna

:mais' fácil a respiração. Que agra
-dável é, então, podér r-e-s-p-i-r-a-r!
Cômodo! Leve-com V., no bolso ou

'.

-carteira, o pequeno e prático Inha
Jador Víck. Use-o quando e sempre
-que quiser, tão amiúde quanto ne-

-oessárío.Experimente-o hoje mesmo!

·INHAlADOR VICI
PRODUTO DOS LABORATORIOS DE

VICK VAPORUB

Jazidas de
estanho

_ MACAPA', 10 ,ASAP.) Chefia
da pelo geologo Fritz Arkman seguiu
para a Ilha das Tartarugas uma ex

ped ição afim de prosseguir nos tra

balhos de 'verificação e 'inicio de pros
pecção das -jazidas de estauhrr ali
descobertas, E' proposito do governo
territorial explorar

.

o mais breve
possível essa riqueza mineral.

Mi4lta. felh:ldacIetI pele ...el.o.
t� 4e "a fIlhhlho I

Mail'l, Illo esqueça, III.. • ••IIi.,
lil'esel1t. parA. ae.· "PDlPo.LJlO�
é lIulra e_derReais •• CUDm
IIFrUO PREDIAL.

Truman não cODfe�
"

renciará com Stalin
WASHINGTON, 11 (V. A.) - O

presidente Truman recusou novamen.

te a proposta de um encontro com

Stalin e outros chefes de Estado.
IVIas declarou que dzcidírá, mais
tarde,' sobre a possibilidade de um

encontro com os lideres dos países
da ONU, após a solução da crise
coreana.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
."SILVEII'"

•
•••••••••••••••••• 0 •••••••

o PRECEITO DO Dll
CASAMENTO E SíFILIS

A sífilis pode evoluir sem sinto'

mas, mas iso não' evoluiu sem sinto.
mas, mas isso impede que o sifilíti·
/)0 continua em condições de trans
rníttr o mal, O indivíduo que se casa

cem estar curada da sítües poderá
contaminar a esposa e esta'por sua

vez, transmitir 'a doença aos filhos.

CamÍlDlaa9ão
A Associação das Damas de Rotary comunica às ,Jlessoãs que ad

-qulríram bilhetes das rifas de um liquificador e de um aparelho de
;-ehá, organizadas em pról de mais uma bolsa de estudo superior que
lem direito. ao premio quem ,possuir os bilhetes numeros zero dez
(010), por ter sido este o final do 10 prêmio da Lotei-ia do Rio Grande

,110 Sul em data de iOdo corrente.

•
.
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PANELA
EXPRESSA

ARNO'

• Super-resistente! Inteiriça, sem partes
rebitadas!

• Manêjo simples: Abre-se e fecha-se com
a máxima facilidade!

• Indicador de pressão exato, com gra-
duações visíveis!

"

• Do tipo mais vendido em todo o mundo!

Amplamente
garantida

pela

DE PRESSÃO

..

\
�

I·
Manual, para sitiantes, pequenos
negócios, famílias, etc. Também
fabricamos engenhos a animal e
elétricos (para bares, etc.). Peçam
nos prospetos ilustrados.

I 'Facilitamos o pagamento.

INDÚSTRIA e COMÉRCIO

I�
Fund.d. em 1918

. RUA PIRATININGA,·1037 - C. P. 230 - S. PAULO
Ci)FICINAS-E FUNDiÇÃO EM GUARUlHOS - S. PAULO

.

�\TEMOS TAMBll:M: T,orradores e moinhos para
café. 'Máquinas .de picar carne para indústrias
e açougues. Máquinas de fazer pipócas. 1\'[0-

�
.tores elétricos e outras máquinas para fins

comerciais, industriais e agrícolas.
e-,

:---_�--�-- ..

� : I

,-

• Arco-

• Em suaves prestações mensais!

Machado & Cia. Com. 8 AgiDCias • R. leão P"mlD, 12
Soco Distriblidora de Rádios e Relri&eradlll8S Lldl.
R. ARipr.sle Paiva S/I, Edil, "Arcesp" • Floriaalipolis

. REVENDE'DORES AUTORIZADOS N�� PRINCIPÁIS CIDADES

.,

•

IIpNEUACII-a casa que só vende pneus
mantém sortimentos completos oe permanentes de

pneus de la. qualidade'-de tôdas as marcas e tipos
para automóveis,· caminhões, ônlbus e máquinas
agrícelas, Pague o preço de tabela pelo seu pneu
_ e goze, ainda, de um DESCONTO DE 10%_
fazendo suas encomendas a "PNEUAC", contra

cheques ou ordens de pagamento sôbre qualquer
banco de São Paulo.

.

TABELA OFICIAL

Cr$ 511,00
Cr$ 6l3,OQ__.
c-s 1.533,00
Cr$ 2.228,00
Cr$ 2.449,00

ALGUNS TIPOS

6.00·16 (4 lonas')
6.00-16 {6 lonas)
7.50-20 (8 lonas) alta velocidade
8.25-20 (10 lonas) alta velocidade
8.25·20 (12 lonas) alta velocidade

mantemos o mesmo desconto
para qualquer tipo de pneu.

- a casei que só vende pneus

DISTRIBUI DORA PAULISTA DE PNEUS LTOA.
Alameda Nothman, 1135 - A'V. Soo João, 1982

Telefone: 52-4565 - São Paulo

\
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4 Q ESTADO-Domingo, 13 de Agosto de 1950, '-,

Esta tarde,· finalmente� a disputa do terceiro torneio incoano de futebol
FloriaBópolis, Curitiba, Blumeoilu, e Ifajai elll contranjo - Entrada fran�

" ������)na�OFed�"����t!I!OF"i��P"'��!t
Metropolitana de Remo sugeriu :J ção do prélio em refer,encia. An

data de 10 de Dezembro para o teriormente, a C.B.D.I havia mar

Campeonato Brasileiro de Remo cada o certame de remo para ja
de 1950, assim como a Lagôa Ro- neiro próximo, em São Paulo.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Hoje, '0 festival do 'Imprensa OIicial ���"�t!f��rJ���� ,,��a:�:���{�������l' �"���:.�t:��=
LOCAL: C ampo da Penitenciaria estão programados os seguintes en- be a que se encontra preso por a diretoria d-o Aval agicá rigoro-

10 jogo � Ás 8,30 horas - Taça .DR. RAUL CALDAS -

contras, constantes da primeira contrato, o Avaí, rumou para Pôr- sarnenta para 'punir o jogador fal-

Botafogo x Calouros da I. O. E. ,roelada: América x Botafogo, no to Alegre, onde foi em visita á sua toso, pois como se sabe, Bcntevr

20 jogo - 'Ás 9,15 horas � Taça SRTA. DÉA CUNHA - Maracanã; Bangu x Canto do Rio, genitora 'que se encontrava enf'er- apresentou-se após expirado fi

Juventude Operária Católica x Hercílio Luz. no campo do primeiro: Madureira mo, regres,sou ante-ont,em à melro prazo concedido.
30 jogo - As 10 horas - Taça IMPRENSA OFICIAL DO x Flamengo no campo do primei- ,

ESTADO - A. D. 'I'ríndadense x Postal Telegráfico. r;

,e SãOn,C;istOVi10
x

BOIlS.uc.e.:,.,IS,
o. Corrl·,d,a -do facho de '195,040 jogo - Ás 10,45 horas - Taça DEPARTAMENTO DE

",.,

EDUCAÇÃO - Corintians x Ford.
'

loang ro se bOle . o50 jogo - Ás 13 horas - Taça JORNALISTA BATISTA ., �' A prova rústica acima denorní- dores, desta capital e o 23° Regi
PEREIRA -IFluminense x Terrestre. campeonato paulis ta �ada, já t.ra�licional n? sector mi- menta de Infantaria, daquela cida

60 jogo - Ás 13,45 horas - Taça REVISTA " O VALE
,

N 'd" d P' hr
litar brasfleiro realiza-se anual- de, sendo logo após, disputada em

-

E C I
'

E 'o esta 10 o acaem u, em ? f' IDO' ITAJAI" -

. . F amengo x sperança. mente, sendo disputada com ardor, Curitlba, a prova ma.

70
• A" 1430 h Bro SUB TENENTE TI São Paulo, será inaugurado hoje, a

lati I A turma do 1'''1° B.C., sob a orien-Jogo - s , oras - ronze -,: por equipes represen ativas {O
M- E OETA P d D rt Vila O

,. temporada oficial da F.P.F., C01].l '

.

f" d T FOT O P - ortuguesa r e espo os x I a peraria. Exército e Aeronáutica. laçã:o'téclllca e ISIca o en. a-

80 jogo - Ás 15,3@ -noras - Taça JÚLIO CESARINO DA a realização do torneio-inicío, ao
Êste ano, a Corrida do Facho [ardo, Oficial Chefe do D.F., da:-

ROSA' ""1
-

F C (C iras) C tl tI' qual participarão Sã,o, Ptalllo, PaI·
'd d t' d b Lid- r, amengo " . apoerras X on men a . promete revestir-se de invulgar Um a e, es a sen o su me 1 a a

Estarão em disputa mais os seguintes troféus: meíras, Corintians, Santos" Ipiran- sensacionalismo e a espectatíva rigorosos treinamentos e devida,
"SIMPATIA", oferecido pelo sr. Márto Ventura, para o �a., xv Ide Novembr-o, Juventusl

que a envolve é deveras íntensã; mente assistida em suas necessíde
I b'

"

I d d d
A

b I Portuguesa, de Esportes, Portugue- .

tC u e prrmeirn co oca o na ven a e tom o as. já que as diversas equipes que a -des, com uma alimentação. especta '

"AM' IZADE" f ld 1 feít d C lt 1 D "A'dIGa Santista, Jabaquara, Nacional e . .., d
-

,

, O ereci O pe O,, prel!ei o' a api a, r. a .

disputarão encontram-se em ótí necessária ao bom eXIvO e uma
b t T I ti d C

'

Ih d I o estreante Gúaraní.er O O en mo 'e arva o, para o segun o co ocado na ver. 'ma forma üsíca e técnica, prome : equipe esporliva.
da de tômbolas.'

C d·d f"l·
- tendo brilhar intensamente, empol- Os treinos' realizam-se duas vezea

, "CONSOLAÇÃO", oferecido por Monsenhor Frederico ' ooce I a a Ila�ao gando os af'iccionados do atletís ,)01' dia ao que tudo indica, ainda
lIobold, para o terceiro colocado na venda de tômbolas.

à C B O mo. I que não apresente resultados ex:

"EFICIÊNCIA", oferecido pelo' professor Henrique Fon- .

••• traodinários, o q� é perfeita,
tes, para o quadro melhor uniformizado. RIO, 12 (V.A.) _ A Confedera. Como todos os anos acontece mente jusl.ifioavel os rapazes da

"A GAZETA", oferecida pelo jornalista Jairo Callado, cão Sul Americana de Bochas con Santa Catarina será representada B. C. estão capacitados a porta'
para o arqueiro menos vasado. cedeu ' filiação á C. B. D. para por duas fortes 'equipes que, em rem-se a altura, não decepcionandoAs partidas terão a duração de 40 minutos em dois tem- dirigir esse esporte no Brasil e Curitiba enfrentando outras tur os ríesportistas catarínenses .

pos de 20 minutos para a, mudança de' lados. Em caso de em- eomunícorr que o Campeonato Sul mas ,da; várias Unida-des sediadas Opo,rtunamente, a reportageru
pate, os jogos serão decididos pelo sistema de penalidades Áme-ric;ano de Bochas será realí- no Paraná, sede da ,5a Região Mi desta folha colherá maiores deta-
-máxímas. zado de 13 a 19 de novembro, na Iírar, defenderão c-om estoicismo o lhes sôbre a sensacional Corridas

cidade de Buenos Aires. abnegação o bom nome esportivo do Facho de 1950 e os divulgart't

I- d d
da terra catarínense. aos leitores desejosos numa boa

I erança O certame TorneioExtra gancho Já
i

no 'dia 18 do corrente mês, apresentação da equipe que deren-

efetuar-se {I, em Joinvile, uma se derá o nome de nossa terra que

P
. Em Porto Alegre, dando proso

'

.'

I I mí-final, com €.límillação, entre os da lá no Paraná, nosso maior 1'1

au IS a
'

seguime?to �o T-or�eio Extm. de
homens do 140 Ba,taIhão de Caça vaI esportivo de todos os' tempos.

FutboI, jogarao hoje os conjun-
tos do Internacional 'e Nacional,
no campo da Colina Melancólica.

'

lO. 'S'ecretário: W1aoldyr d,e Moraes
Lima; ,20. dito: Joaquim Gosta; 10
Tesoureiro: João Ándrade da Silo
va; 20. dito: Edgar' Fortkamp; Ora.
dor: Hamilton Alv'es; ,Cons;elho

P.elo_;presenle, ,cumpre"me levar Deliberativo: Leocádio Barreto
ao c-bnhecimento de V.S: q\ie. Naldy ,SilV'eir_a, W'alter Climaco,
em sessão de 31 ,de Julho último Walter Borges, Germano Fortkamp
findo, foi éleilta le; em;po.ssad1a' ,a' Manoel Martins João 2l0mm�'
n!ova. Dir,etor-ia do Clube, que regei Gonrado M.olnln: .,

r,á seus' destinos no período ,.... Uso do 'ensejo para apresenta,r. Extrato de Frutas Vitamina ç
:1/8/950' a 15/7/�51, ficando assim lhe Os meus' protest,os de elevada Hidratos de Carbono etc.
bonstit�üda:

"

I
estima ,e distinta eonsideraçJão.. • - ,--.

�r,eslde�t�: AI! .Silva; Vioe-di. WALDYR DE MORAES LIMA VlfurglOp.s nOrfeameto. HermmlO Arriamo da S. Neto;
_

1° Secretário, • '...

, ricanos nrl RIO
.Nos dias· t 5 e t 6 de Setembro' Bl��l�� l1ir��:E�h�gou p��c��nte ma�:

o Campeonato de At.letismo
.�e confo-rmic1Ri_de' com o calen de brilh'O, esta:nd'o ,as 'equipes do

d�rlO da F'e�'eracão Atlética CaLa A(tlético, Lira 'e Barriga, 'Verde
Tlllens,e, sera lI:'ea,liza:d-o, nos dias ém fl'ancos pr,epar.ativos. O ,está.15 e 16 de s'e,tembro ,próximo, o dia do .1-40. B.C. 'Será o local dasCampeonato Citadino de AtJ.etismo, disputaiS.
que promBLe revestir-s'e de gran

\

Em jogo
No estádio do Alto da Glória, tame paranaense, os velhos rivais

em Curitiba, pelejarão hoje à tal' d Goritiba e Ferroviário.
de, disputando a Iíderança do cer-� o'o�

Taça «Amizade», após .os certa
m<��il (!atarinense e paranaense

Mais uma vez foi lU!diada. a rea· mUIl1 acôrdo adiar para dep'ois
lizacão dos choques ,entres as se, d10s lej11'oerram�Jltols IdoiS certilmes
lecões de Santa Catarina e Para paranaense e' Catari,nense, visto
ná, ,em .disputa da Taça "Amiza· não encontrar da:tas pa.ra a sua
de" de 1950. r,ealização, levando-se em c'onta o
Ontem tivemos oportunida,de de a,Lrazo com que p'r,osse-guem o�

palestra,r com iO prof.essor Flávi-o campeonatos prOll1!ovidos pelas duas
F1errari a r;espeito. Declarou-nos o entidades.
ilustre presídente da F. C. D., que as Portanto, paciência. Esperemos
duas entidades reqvI'I'ames L8 (,d maÍlS um pouco. I

duas entidades r,es-olyeram de co· 000

Esporte Clube Treze de Maio
Recebemos e a(J1'adedemps o se

,guinte' ofíci,o:
"Flol'ianópolis, 8' de Agôsto de

1950.
Senho,r Red!at<ür:

-opo

"

,(

, OS'ora4CD! 'ii'
P • LIMA0

., ABACAXI
., LARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

f(/rltio (11m tienvelopes
'e5frUIDJ '''tremes ('!ii, tlloo
REEMBOLSO POSTAL
PARA 'TODO PAIZ
Produtos $IJC"FRUTI

CAIXA POSTAL 1008
'CURm8� - PARANA'

uma equipe de cirurgiões norte-ame'
ricanos cOIÍstituida' de nove cientis'
tas, os quais acabam de participár do

7.° COngresso Internacional de Cirur,
gia, reunido na capital argenti;na. O
referido grupo, em cuja companhia
Viajou o ,especialista chileno dr
Francisco Grana, dirigiu�se para o

Quitandinha,l onde ficara hospedado
durante � visitft á Capital Federal.

" VALVULAS

�bllip
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Rádio Cat. D

TrôjdDo, 31Rua

Comemoração à passagem �!u
aniver.sário da Fundacão dos

, ,

Cur�os Juridicos do país
Reimiraih'se, 6a feira passada, no Ao terniinar foi vivamente

Salão Nobre da' Faculdade de Di- aplaudido, dado o brilha:nlismo e-'

reito de Sta. Catarina, alunos e fijlJtoridade com que se houve, na
pro,fesiSo.res do Curso Juridico, a- tribuna.
fim de comemorar a passagem do ,A seg'Í,Iir, falou em nome ,do
aniversário da- Fllndacão dos Curo Centro Academico XI de 'Feverei·
sos Juridicos 90 Pais. 1'0, O seu representante, D-rado'r Re-
Em sessã-ó civica, procederam-se nato Ramos da Silva. Apesar de.

as homenagens alusivals á data, ter sjdo surpreendido na escolha'
sendo concedida a palavra ao lenl:e para representar a classe ac-a,dê'
catedrático d!e Direito Civil, sr. AI' mica, o o,rador dis'c-o.rreu, em pou
d-o Luz. ca's palavras, mas, ad'miravelme1í-:

te, sôbre o assunto.

,Muitos aplausos teve, tambem"
o acadêmlco Renato Silva.

ESite f.olca1izou fwUos \h�súóri-cos
que fo.ram ll}[l;rcos culminantes na

evolúcão do Direito, ressaltandi)
as' figüra!S de Castro Alve's e Ruy
Barbosa, ,além de outros juristas
d'e real mérito.

'

O orador tracou eln rápida bio·
gmfia o acontecimento no qltftl fo
ram implantadas 'as F'acul:dacles de
DireitQ em Recife e Olinda.

••••••• 0-•••• ., - • _

FERIOP.S. REUMATISMO E
PLACAS' SIFJLITICAS

'Elixir, de NflgUeira
M.diO<1Qéio cw zil.J � r no t"" ta m...ut

•
do IldflH.

.·.� ••••••• o ••••• .-
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�e���������;,O�������:::"���,,����,������� Serviço Eleito���u.
retoria desta Associação', por motivo de fôrça maior, convoco O'S' snrs.: Do'-Cartorio Eleitoral da 13a: Zona, pede-n?s SeJacPl� �'os -Eleito'
associados para a referida eleição, a realizar.se no dia 15 de agosto, de acôrdo com o art. 50 do. Begirnento dos JUlZS'Ü�;Á ����� S6MEN-
às 20 horas na Séde Social. raís, a ENTREGA DE TITULOS ELEITOR�IS. '

CID ROCHA AMARAL _ Presidente. TE NO HORÁRIO DAS 14 ÁS 16 HORAS, dlánamente.

Noliciario dos
Municipio8'
RIO DO SUL, 11 (R) - A popu

lação do Rio do Sul, assistiu 110 dia
2 do corrente, a um espetáculo ver

lladeÍramente admirável - a gTan

de nevada que caiu sobre a cidade,
O dia começou chuvoso e frio e

assim prolongou-se até as 3 horas

da tarde. Daí em diante começaram
a surgir os primeiros sinais de neve,

com a queda de flocos em meio - à
chuva.
A pouco e pouco, porém, a cousa

, foi se acentuando com tal intensida

de que, em poucos instantes, aquilo
"transformou1se num espetáculo ma

l'avilhoso, caindo neve em grande
'profusão sobrea a cidade.

Seguido de pequeno intervalos,
caíu 'neve em Rio do Sul, durante,
mais ,de uma hora, sempre em grano

.

de quantidade, ficando o espaço in-:

teiramente tomado de mírtades de i

flocos brancos que desciam íentamen. :

te do ceu,

Foi um acontecimento inédito em
.

Rio do Sul, e por isso mesmo a po

Jlulação da cidade veio toda à rua

'Para assistir, maravilhada, o delum-

br:ínté espetáculo. , ,

As montanhas em derredor da. ci.. :

dade ficaram com as. cristas comple- ;

tamente brancas de neve, lenbrando
paisagens européias,

Pelo que fomos informados, na:
'Zona da serra, ja no município de

Lajes, a nevada :foi de tal amplitude
que os campos ficaram ínteíramente

.cobertos por espessa camada de ne

ve.

Camnhões procedentes da serra

traziaill nas dobras do encerado,
grossa -�amada de gelo.
A neve que caiu em Rio do Sul se

estendeu desde a localidade de Ma

tador até os limites com o município
de Lajes, nevando, portanto, em qua- i

se todo territorio riosulense. �

GRUPO ESCOLAR DE TROMBUDO,;
CENTRAL

A população do ínmportante dís.
trito de Trombudo Central vem em ..

;

preendendo um, movímênto digno de:
todos louvores em prol dá constru-

I

ção do Grupo Escolar daquela vila.

.Assírn é que 97 pessoas tizeram .,

contrtbuíção para compra do 'terreno
onde deverá ser construido o Gru

po, somando o total das contribui-

/�ões, em Cr$ 12.095,00.
Idêntica atitude patrtótíca tiveram,

os poderes executivo e legislativo do

murucipio, consignando uma verbar,
de Cr$ 15,000,00 no orçamento muni

cípal para aquela alta finalidade.
O Vereador do PSD, snr, Herm

nto Prada vem desempenhaúdo ati
va colaboração no sentido de ver

Trombudo Central contemplado com

ésse importante melhoramento pú
blico.
E a população do distrito não lhe

tem faltado com a sua valiosa coope
ração, demonstrando nas doações
1Iara a compra do terreno, ande, em

futuro próximo, se erguerá o Grupo
Escolar de Trombudo Central, velha

aspíração de seu ordeiro e laborío
.sc povo,

�� Qwwlct J(_ � -
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Equipam'e"11tos como ês.tes são- essenciais I!
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• T-RATORES E MÁQUINAS AGRíCOLAS McCORM!CK INTERNATIONAl
• CAMINHões INTERNATION�L • FORÇA fNDUSTRlAL INtERNATI0N�l

A fartura das colheitas, a produção dos

campos, nem sempre significam abun

dancia de alimentos nas cidades. Para

assegurar-se, o abastecimento regular e
'

constante da coletividade, é preciso re

solver o problema do transporte. Com a

experiencia de dezenas de anos no mer

cado mundial, a International Harvester

apresenta hoje uma linha ainda mais

-·completa üe -elUninhões para todos os

tipos de carga, desde entregas rápidas
nas cidades, até os transportes de

grande tonelagem. Faça uma visita ao

concessíonario International e procure

informar-se sobre os novos modêlos

tlos caminhões International.

INTERN ·TI MAL
HARVESTERMOVEIS

• ,

INTER�ATlONAL HARVESTER MÁQUINAS, S. A� o

D
Por motivo de mudança, vende-se'

móveis, Ver e tratar á Avenida Her

cHio Luz, 1&7. "'Rio de Janeiro. Av. Barão de Tefé, 74 • São Paulo - Rua Oriente, 57 • Perto ".Iogre'- R. Gaspar Ma'rtins, 203
--�-------------------------------

Só é velho.
quem quer
Velhos portadores da descrença,

moços, combalidos pelo esgotaraen
to, moças indiferentes aos praze
res da vida não desesperem! Com,
batam estes males de fundo nervo

so usando o remédio de plantas in

dígenas' "Gotas Mendelinas", cujo
-efeito extraordinário está assom,

brando o mundo. Enérgicas e de

efeito seguro, sem contra-Indica

ção, podendo ser. usadas até 'Por

pessoas de idade dvançada as fa

mosas. "Gotas' Mendelinas", "A

fonte da Juventude", adotadas nos

hospitais e receitadas diáriamen,
te por centenas de medicas Ilus
ires, é o _espantalho da velhice, do
esgotamento nervoso e da neuraste
nia. Distribuidores Araujo Freitas
.& Cia. Não encontradas nas drgs
(! farms. do local enviem antecipa
damente, Cr$ 25,00 para 'o End. Te

1egráfico "Msndelinas", Rio, que
Temetemos. Não atendemos pelo re

,�m'bols.o.

• INfI ..NAtfO......
MAllvuna

Agentes. 'locais
Aceitamos para distribuição de artigos para farmacia, elé-

tricos domésticos, religiosos, de
, "-

nhoras e cavalheiros, cutelarias,
miudezas brinquedos, ferragens,

, ,

dios e instrumentos musicais, linhos tropicais, casemíras e

sedas, etc. etc., a comerciantes e consumidores pelo ser'
- ,

viço de reembolso postal.

cama e mesa, para. Se

perfumarias, papelaria,
relogíos, 'bijouterias, ra, Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
'descongestionam o FIGADO, regu-

larizam as funções digestivas, e fa-

'zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES
'TINOS.

Dirijam-se à

DISTRIBUIDORA SÃO PAULO,'LTDA.

CAIXA POSTAL, 5231 � SÃO PAULO

e-

I
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Chaulfeurs Realiza-se' de 3 a 6 de setembro a 1 ali Expesiçãe
Regional de Gado Leiteiro, Equinos, Suínos e' Aves

União ,Beneficente dos
de Santa Catarina

Convile ao Povo
A u. B. c. s. c. tem o grato prazer de convidar o povo em

geral para assistir à procissão de S. Cristov�o, hoje, às 16,00
horas, saindo à imagem da Catedral Metropolitana.

Florianópolis, 13 de agôsto de 1950)
Pela Diretoria

Júlio Cesarino da Rosa, presidente

'\
I'

..

'(

�. \,

fLORIAHOPOLlS - '3 de Agosto de 1950

Nerêu-uma VOZ' que ressêa
anuncio ,de vitórias

como

ve serviu, todavra, para mais e mesmo local, o nosso conncio � ú

melhor vínculá-lo ,à admiração dos comido da União Democrática' Na,
catarinenses. O Engenheiro Udo cional. Não obstante ter sido an

Deeke é um homem singularmerr teríor �a designação do comício do

!te democrata, A simplicidade não P. S. D., delíberou o dr. Nerêu Ra

é nele um estilo eleitoral, mas da mos adiar a reaâização do nosso,
essência do· seu temperamento, atendendo a. que o preclarn can

Por isso mesmo, no ensejo das ex- dídato da U. D. N. viajava com

cursões que realizamos suas ho· certa prernêncja de tempo. Com
Tas fio�am vividas no meio do po- isso quis facilitar que Caçador
Voo, ouvindo do nosso caboclo e do ouvisse a 'palavra dos nossos ,ado
nosso colono, o que lhe quiseram versários, revelando ao mesmo

dizer, deixando neles .u impres- tempo a elevação e' a aeentuàda
são de que Ievaríam ajo Govêrno ética com que dírige a campanha.
do Estado um homem capaz de Aliou-s'e rà elegância do, gesto, um
oompreend,er .os ,seus problemas, proveito ime'diato, porque pouco
iS/tmtir os seus ransei/os e :atend'8<l' após pudemos contestar uma dis_
hs suas n,ecessidades. Os ra;s'to,s de s:onante voz udienista que lá soer

simil'atia que' o Eng·enheil'o De'eke gueu 'llar,a ,sust,entar a inV'e,rdade
de,ixou no i'uterior de Santa Cata· de que o Estado de Santa Catarina
lIi,n;a será para sempl'e inaDagá p:arára há 15 anos. A palavra can°

v'el. '&mpre .que fal,ou áio publico, d,ente de Nerêu Ramos, pouC'Q de·
nos concorridíssimos' comICIOS 'pais" vibr.ava para

-

louvada no
,

,
'

que re'alizamos :0 ,s'eu tom foi ob- numero 'e no documento ,e nas e'

j!etiv,o e prátic�. Não pr<ü<m�eu vidências de· trabalho da gente ca·

nunCia pedaços' do céu em tr,oca tm'inense, pulv0rizar a fragilida'
d:e v<Q-tos. Analisou, sim, 'as rei8!U· de de um openuriento .expedi'ente
dades catarinenses, demonstrando, propagandistico: E o povo de r.ol
com rara ,acuidade, cümo pretende oador bem soube distinguir da
€nfr,entá-los no, 'seu -g'ovêrn!o. mingua. da assacadilha 'Ü' valor da
Vem exatamente daí a plena a- réplica,. Foi o que felizmenLe a-

ceitação que a -:sua palávra sóbria cou teceu. . . )
alcançou de 'quan�os Q ouvkam.1 _ Em suma, seus prognósticos?
Mais uma vez o sr. Nerêu Ramos Estamos ,em plena marcha
teve 'razão: temos um grande can-' para a., vitória ...
dida:Lo.

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

- _. Correm, 'por aqui no,tícias' e

boatos sôbr·e lO, comicio
'

de Caçador
Que hOU\'1e?

_ Em Caçador, que no di'a em

'que 'lá e'stivemos r,ec,ebia também
a visita d'e ilustr,e Tte. Brigadéiro
Eduardo Gomes, foram designa'J

_

dos para a mesma hora e quase
_

Vivo ínterêsse pelo certame de Blumenau. - A Diretoria de Produção Animal
envida todos os esforços para o maior brilhantismo da Exposição

Den Lro ele suas fecundas ativi

dades, a Diretor-ia da, Produção
Animal vem orientando o impor,
tante certame pecuário que se

realizará ,em Blumenau no per ío

do -de 3 a 6 desetcmbro, contando
com a-valiosa cooperação da Co
missão de Festejos c['o Centenário
e com o apoio do Govêrno do Es

tado, tão sinceramente emgenha
do- em homenagear a gente hlume
nauense em fesla e em 'continuar
o ritmo de- incentivo, á pecuária,
ínícíado pelo sr. dr, Nerêu Ramos

que soube avaluar a. �lportâl1da
dêsse setor na economia .do Es

tado, dispensando-lhe a máxima
atenção. )
'Árduo e eficiente, sem dúvida,

o trabalho da Diretorja '(la Produ

ção
.

Animal nu Estado levando a

todos o seu Indispensável auxílio
O fomento, por exemplo, se rea

liza dentro de ritmo ascendente,

Quer 'aumentando 'o número de re,

produtores disseminados no Inte

'r-ior, quer distribuindo sementes,
mudas 'e reprodutores suínos e

aves aos estabelecimentos de ensb

no, milítares ou assistências ru

rais, quer assistindo, gracíosamerr
te, o cr-iador, com medicamentos

veterinários, efetiva, sem alarde
a Diretoria da' Produção Animai
seu patriótico mister que é o con

tínuo a\lme�O dia pr'odução.
Frize,se, nesve regist<o, 'por Op'Ol'-

a T. ft. C. iniciará amanhã· a . escala.
na cidade de Itajaí

tuna, a atividade da repartição 1I1es. Movimentam-se <os criadores

dirigida pelo 'agrônomo dr. Laurn para dar-lhe máxima repercussão
Fortes Bustamante ein correspon nacional.

der à confiança. do Governador Por tudo isso óongratulâmo-nos.
do Estado que lhe conf'íou, acerta. uma vez mais com o Govêrno do

damente, a orientação da 1 a. Ex: Estado pela sua feliz pealizaçãa,

posi-ção Hegional ele Gado Lei lei- que premiará as esforços de uma

1'0, Equinos, Suinos e Aves. Graças, co'letívidade lahoriosa e pí'ogres···

lambém, -à boa vontade .da Cornis ísta como a q�le habita o munici

são de Festêjos do Centenário cio pio fundado pelo dr. Herrnann Blu

Blumenau já se entrevê o êxito do menau.

cerlame que trará incalculáveis'
.�--------------

benefícios econômicos àquela r e- Esperanto pelo
gião do V.al,e do Itajaí, onde a in-

ra'dl-Orlústria ele laticínios conseguiu
desenvolvimento incomum.

Batalha a Diretoria da Produ

ção Animal pelo melhor-amento
dos nossos rebanhos e para iSSJ

vem adquirindo r-eprodutores bo-

A estação radio-difusora PRL-4 do

Ministerio da Educação, Rio de Ja

neiro, está transmitindo todas. as»
2.a feira, das 10,3[0 ás 11 horas da

manhã, um programa em Esperanto
constando de uma aula da Iingua au

vinos, suinos e avícolas, não Só xil iar internacional, cantos nesse','

para refôrço dos pastores que ser- idioma, etc. As lições são muito fá

vem os plantéis do Estaeio, 'como ceis de serem acompanhadas pelos.

também para empréstimo aos cria ouvintes e estão a cargo do prot;
Nelson Pereira de Souza, o qual,'

dores de, todas as regiões catari- há meses esteve nesta capital ini--

rrenses, inclus'\to Blurnenau. ciando um curso de Esperanto oro.

Como já noticiamos, vultoso é ganizado pela SOCo Esperantista 10.

O numero de pecuaristas interes- cal. O programa de Esperanto da Ra

sados 110 conclave;' dentre os
dio Ministerio de Educação é trans-
mitido em ondas longas e curtas, po-

quais "ressaltamos 95 daquele mu dendo ser ouvido em Porto Alegre ",

nicipio, Adolf,o, Scmalz, Cia. Jen- na faixa de.31 metros.
'

seu Agr-icultura,' Indústria e Co As pessoas que desejarem receber-

mércío e Hermann Weege. A Di o "1.0 manual de Esperanto" a rím.

retoria da. Produção Animal e

OSI.d.e
_

terem um c,?mpiemer:to para as

Postos de Monta e Pecuário de La- lições pelo radio, deverao. remeter:
. I

. ,��
Cr$ 4,00 em selos para a Caixa Postal'>

Jes e Indlalal "lCOUeI ao aquele 1415 da Sociedade Esperantista de"
Ciertaine com 'selecionados espéci- Porto Alegre.

COllcretizandü O anseio de dliver- dará, 'amanhã, a escala na vizinha
sos l11uniciopios, qual �'eja os de se· ddade de Ilaj.ai.
rem dotados de transporte rápido
e seguro,', a ,Comp'al1hia de Trans

portes Aéreos Catarinense a única

CQJupallhia cumprindo as finalida
des de seu programa d'e -ação, ini-

Aliança da Bahia Capitalização S.I.
Perda de, título 'r,'�ZRf/�,.hj

:...Extraviaram-s� dois títulos �a A�iança da Bahia Capitali
_

,zaçao S. A., do valor de doze e seIS mIl cruzeiros de ns. de Or-
.

de� 11.134 e .61.326 respectivamente, emitidos' pela' Agência
EmIssora do RIO de Janeiro, em novembro'de 1936 \

e novembro
de .1935 respectivamente, pertencentes aos sr. Sidnei Noceti'
resIdente nesta cidade, com os pagamentos efetuados até no'
vem,?ro de 1946, os CLuaes declara nulos e vae requerer a res
pectIva segunda via.

Florianópolis, 10 de agôsto de 1950.

Comemorações do ceDia· do Soldado"
RIO, 12 (O.E. _ Será condigna_ rü, com a presençal do Gal E ,.

m��te comemorado' o "Dia do Solda- Gaspar Dutra, e altas autoridad:SlI��
do a 25 do corrente -em cümemoração
á passagem do 147.0 aniversário do
nascimento do Marechal Duque de
Caxias, patronlJ do exército braSilei'

pais. O ministro da Guerra mandou
publicar um programa geral das co
memorações.

fieiar os municpiors
proporcionando-lhes
meios de locomoção,

. ciellcia e conforto de
lhos.
Vão daqui 'os nossos Darabens:..·

por tão dignificante incremento"

A vitoriosa GOlllpanhia dle nave

gação aéJ'ea, testemunha, nessa reão
lização, ° dedic3Jdn illte.ressc de
seus dirigentes no sentido de bene-

·catarinenses; ,

g'arantido$
dada a efi·,'
seus ap'a're-'

Acabam de receber

Biciclefas
Inglezas

OSNY DAMA & elA.
Rua Jeronimo Coelho, 24 A
. Florianópolis

CONTRA CASPA,
QUEDA IBS CA·

BELOS E DEMAIS
1

AFECCOES DO

'COURO CABELUDO.
T��!s.;�;�t'r.!��R
11.0R'ÊxCELt�iCl.A

(FV0Gltanao
, Com aplausos de Monsieur de La Palisse o Con
selheiro Acácio afirmou que a imaginação 'dos ho·
mens é fecunda.

De fa�o. Ai;nda há poucos dias, em São Joaquim, '

um-conspICUO llder da U. D. N., falando a convencio
nais do seu partido, contou-lhes que visitara uma

província de Santa Catarina onde viv�am 180 mulhe
res e 22 homen� apenas:. O culpado desse p.esajusta
menta - o Governo. �uem mais, na verdade? O exo
do mascul�no, ex-vi do orador, fôra consequência da

-

,

falta de tTabalho,' da ,miséria, etc. etc. Não sabemos
porque, o ilustre tribúno voltou

/

dessa visita cheio de
pena das mulhéres. Eu teria piedade dos homens!

xxx ,/

.

O �antasioso qu�d!o que o orador pintou visava
ImpreSSIOnar ?S ouvmtes!! Mas gorou. -É que a ala
moça do partIdo, com alguns latagões à' frente mal
terminava a convenção, quis saber o local dês�e es

t�anho matriarcado! O segredo, entretanto, foi man-'
tIdo ...
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