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Os funcionários da seittiária de
Segurança -homenageiam o dr.

Olhou Gama D'Eça
Realizou-se no Ciube Doze de' A- Assim falou o jornalista Mimoso

gosto, O jantar orerecído pelos fUl�- Ruíz :

cíonartos da Seeretar ia de Segurán- ,_ "Senhor dr. Othon D'Bça, Tra

ça, a dr, Othon da 'Gama Lobo d'E- çado que foi, aüás com muito brilho,
ça, em inal de reconhecimento pe- pelo orador qUie me' antecedeu, aca

la cordialidade mantida com os seus demico de DIreito sr. 'Waldir 'campos
subordinados, durante à sua gestão _ moço que representa, sem duvida,
à testa daquela pasta ,de cujo cargo, uma das grandes promessas catart

se afastou para desincompatibilizar' nenses - o motivo porque os funcio ..

se afim de candidatar-se a deputado narios da Secretaria da Segurança.
estadual. resolveram prestar a' V. Excia. es�a
Compareceram ao agape, como homenagem, supérfluo se tornar!aI

convidados, além do representante retorçar<os coneaítos expendídos, tal)
do' Governador do Estado, capitão justos êles foram. .

Pedra Pires, os snrs, Gustavo Neves, É que, na elegancia elas atttudss
Otavio Oliveira Ramos Nfto e Lara de V Excia. resaltam os traços fI

Ripas, r.especti�amente secretários da daIgo� da cavalheiresca estirpe In

Justiçá, Educação e Saude; da Fa- sitana de antanho, realçando os ves

zenda, 'da Viação, O. Publicas, e Agrt- tigios inapagáveis do sangue
. azul

cultura e da Segurança; drs. Armando que correu nas veias daquele ilustre

Simone Pereira e Leoberto Leal, bem Gama, que por mares nunca dantes

como a quasi totalidade do funciona- navegados, de velas entunadaa, en

Iísmo da Secretaria da Segurança, grinaldadas com a Cruz' de CrlstQ

residente nesta capital. oouseguíu aportar, com suas carav�
Ao "toast" usaram da palavra o las, na lendária. Calícut, :

academíco de Direito Waldir Campos. 11: que; senhor Dr. Othon D'Eça4
Oficial de gabinete do titular da pas- nos arroubos 'sugestivos da sua for...

ta e o jornalista Mimoso Ruiz, Chefe mosa compleição artística, y. Excia.
do Serviço de Censura" e piversOes' elevando sobremaneira a cultura ca

Públ1cas, o prímeíro oferecendo a tarinense, pela sua erudição ,e pelo
homenagem, e o segundo brindando seu talento,' honra galhardamente
ao atual titular da pasta •. "coronel sua nobre árvore geneológica, que
Antônio. de Lara Ribas tendo êstes
agradecido em feliz improviso.

' I Cóntinua n4 8a·. pago

-Desfazendo intrigas
c

.

Do sr. Luiz Bertoli Júnior, recebemos a),eguint�.:çart�:
�

"Tayó, em 13 de Agôsto de 1950.
_

.

..

!lmo. Snr. Redator do "O Estado" �", '" ,'" "

..,.

Respeitosos cumprimentos.
, �
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-"

.:
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Rogo a Va. Sa. daragasãlho nas .eolunas de seu conceítua-
do diario, ao seguinte:

Acabo �e ler no "Diário da Tarde", n. �.012 de 7 do andan..

te, que se edita em Florianópolis sob a direção do Dr. Fernan
do Ferreira de Mello uma bombastica noticia que teria sido en
viada áquele orgão da imprensa catarinense por pessoa de Rio

do Sul em data de 3 do corrente.
-

.

Entre outras �amabi�igades" esse '�eneroso" íntorman
te taxa meu irmão João Bertoli de "Rei(do. t�baco", o "conhe

cido magnata de fumo em folha" etc. e afirma que meu refe.....
_ rido irmão passou-se do P. S. D. para o P_ T. B., aceitando a in"

dícação por este ultimo ao cargo de Deputado EstaduaL
.

,

Ou a informação apalhaçada partiu de fato de algum des ....

peitado de Rio do Sul desejoso de mistificar as cousas e com o

intuito de provocar confusão, ou então ela foi deturpada bem.
ao gosto e sabor do Snr. Diretor ou outro daquele jornal.

Meu irmão se encontra-em víagem .e creio, tóra do Esta·'
do. Talvez .ele nem tenha ainda siquer conhecimento dessa.
-baléla que vem publicada como sendo enviada de Rio ,do Sul.
Posso entretanto afirmar que ele não abandonou o P. S. D. ('I

'até este momento nenhum compromisso.assumiu com o P. T.
B. De resto é-um cidadão livre e teria o direito, si quisesse, de
ir ao encontro da simpatia, que lhe devotam eleitores de ou

tros partidos, aceitando mesmo a candidatura a deputado es

tadual com que viria prejudicar provavel e politicamente ao·

célebre informante do "Diário da Tarde" que se conserva IÍo;

anonim�to não pondo. sua carapuça de fóra. -

-

. Esse "imformante" é possivelmente um udenista que não

respeita siquer as recomêndações de �eu supremo chefe o Bri

gadeiro Eduardo Gomes o qual, justiça lhe_seja, feita, se bata
por uma campanha politica elevada a altura de um povo bem

- -

. �

educado e civilisado.
Si esse "informante" se vê politicamente prejudicado pe.

la inclusão do nome de meu irmão João para candidato a de
putado por qualquer partido e lhe interesse tan� o sell. a'fasta
mento, queira chegar-se a ele João Bertoli que, estou certo"

Ilhe
cederá de boa vontade o lagar de candiaato, pois que, até·

esta data não o aceitou por partido al�um por não correspon
der aos seus interes�es com:rc�ais. Não injurie, porém, coma.
de costume, premedItada, perflda e calculadamente. E agorâ
o final: Enquanto meu irmão era "Rei do tabaco" os COlonos;
recebiam bom preço. por aquele produto de fumo em folha.
Agora que ele perdeu sua "magestade" de Rei desse lírtigo OS
colonos estão recebendo uma miséria. E porque? Responda Q

I anonimo e assim mesmo bem conhecido imfonnante.
. Luiz Bertoli Júnior" i
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Vitima de traaiCO
aeidente

BERNA 26 (V. A_)' - Foi vítí-

.ma de um tragíco acidente a sra,

Pinto 'de Pádua
.

irmã do consul

-do Brasil em Marselha ......Viajando
num trem eaíu em eíreunstancías
ainda ignhradas num tunel entre

Faido e Rodi.
O cadáver foi encontrado pelos

:ag{lntes de um trem de mercado
..idas que seguia pare Chíasso, atra-

, .

vessado na via férrea.

lomenaaeDl à memo ..

rÍiI do PP.JuUoMaria
,.BELÉM, 26 (V,' A,) - A Academia

Paraense de Letras nomenageará, do

mingo próximo, a memória do padre Jú

lio Maria. devendo falar �essa ocasião o

acadêmico Jurandir' Bezerra. Tambt'lJn

far-se-ão ouvir- os acadêmicos BrunoMe

nezes, Georglnor Franco e Adalcinda

'Camarão,

Centenário de
Blumen��

Uma Cia, do 13° B. C.
irá a Blumenau

JOINVILE 26 - o Exército
.

,

compartilhará dos festejos com que

Blumenau vai no próximo mes co

memorar o seu primeiro centena-
1'iÜ', confol'1n.é -consta mesmo do

programa geral das comemorações.
Tambem o nosso 13 B. C.; estará
representado nessas

,
festividades

devendo seguir para Blumenau
uma de suas oompanhiàs, cujo em-

/ barque se dará possivelmente hoje
ou segunda-íeira.

SuspeDsas as ferias
dos magistrados
RIO 26 (VA.) - o presidente do
'l'ribunal de Justiça resolvee E'US

pender .. as férias dos m\pstrados
noproximo pedado de Setembro a

üutubro, -em virtude do caráter
inadiav.el e preferenoial d05 Sier-·

viços eleitora4; que terão sua fase
de maior inte�sidade no l'eferidn
periodo.

Para as inle�ções
dos olhos
W4\SHINGTON (USIS) - o Jornal da.

Associação de Médicos Norte-Americanos
relata que foi descoberta. uma nova drO-
ga para o fratamento das· ini:-ecçoes .oftál
mlcas. O composto químico - o propl
;nato de sódio - é da 'famílillo dos ãcidos
graxos encontrados na transpiração hu
n1ana.,

O dr, Frederick H. Theodore, do Hos
pital Mount Sinai., da cidade de New
York, empregou o composto· químiCO em

...
cérca de 1.200 casos de infecçOes que,
.afetavam as pálpebras e as porçOes ex

teriores dos olhos, tais como conjunti·
vites, blefarltes e heratites. Os resulta-
dos obtidos foram tão satisfatórios quan-
to os o.bt1dos com o emprêgo .dos novos

iintibióticos, O composto químiCO não

iJlBlIsa reações alérgicas.

, Udo Deeke e o' Centenário
de Blulenao

No ano em que celebra o seu primeiro centenário -

de fundação, Blumenàu vai acentual' a expressão
dêsse acontecimento dando ao Estado um dos mais

ilustres e dignos Blumenàuenses para exercer o man

dato de Governador. O engenheiro Udo Deeke, can-
didato do'Partido Social Democrático, está reunindo
aliás, numa extraordinária manifestação de entusias-'
mo cívico, as fôrças mais ponderáveis da política e

dos setores de atividades privadas, que marcharão vi

toriosamente até as urnas de 3 de outubro vindouro,
onde elegerão triunfalmente o honrado filho da anti

ga Colônia.
Póde assim a terra blumenauense assinalar com

especiais razões mais um esplêndido índice de sua
perfeita integração no espíríto da nacionalidade bra

sileira, a cujo serviço. tantos e tantos outros homens
'nascídos em Blumenau dignificam as tradições da,
cidade centenária. A candidatura do sr. Udo Deeke ao

cargo de Governador do Estado vem colocar, mais uma
vez, em evidência o valor dos que, radicados na forma

ção social e na evolução econômica da gleba desbra
vada pelo dr." Hermann-Blumenau, são chamados a

postos de relêvo nos quadros da política e da admí-

nístração do país.' .

.i Acresce; como circunstância que mais salienta
a sígníücação da valia moral e da capacidade de dire

ção do engenheiro Udo Deeke, e fato de a sua candi

datura, nascida do imperativo de garantir a contí
nuídatíe administrativa de Santa Catarina, havê-lo

surpreendido quando, inteiramente confiado a ativi
dades profissionais; à -trente da Emprêsa de Eletricida-....

de Santa Catarina S. A., em Blumenau, menos espera
va retornar à vida pública. Como êle bem frisou no dis
curso que proferiu perante os convencionais pessedís
tas, não o, tentavam os postos-de mando estadual, ha-
vendo, todavia, anuído à ínsístêneía. dos seus correligio
nários e amigos pelo respeito aos própriOS princípios .

de se não recuSar às obrigações de todo cidadão.
/

O P. S. D., andou bem, pois, ao apelar para o.espíri:"
to público e para o tirocínio técnico do sr. Udo Deeke,
cujo nome,'recebido com irrestrito apôio de toda a or

ganização majoritária da política estadual, será iriape
lavelmente consagrado nas urnas pelo pronunciamen
to de todos os seus coestaduanos.

Blumenau terá, dess'arte um grande aconteci
mento político, qual o da;eleição de um Blumenauen
se para o cargo de Governador do Estado, a assiri�lar
o centenário, da' cidade e a ilustrar, num evento ;histó.
rico que eleva à galeria dos homens de govêrnos catári
nenses um descendente de honrada família com no
bres tradições ali, o valor dos que nasceram na ex-co-

�-lônia.
. Deve-se, ainda, acrecentar, que o' sr..Udo Deeke,

tendo já éxercido a Interventoria Federal com brilho'
·e honestidade inatacável, tem seu nome ligado a mui�
tas realizações governamentais que se ostentam no Mu
nicípio de BlumE;lnau, o que, sem dúvida, contribui pa
ra que o prestigiem as simpatias e a gratidão dos seus
conterrâneos. A participação direta de Blumenau na
vida e nos desti�os de Santa Catarina; representada na
escôlha do sr. 'Udo Deeke para o pôsto de Govêrno,
constituirá, portanto, uma nota de especial relêvo nas

comemorações do transcurso do primeiro para o se

gundo centenário de Blumenau.

•

ESTA..

\
.

"
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I Bmpresul faz pagamentos ás limas suieas
A usina de Bracinho. aumentará a capacldade
de 7.000-'para 27.000 kwa

'

Ao sr dr. Aderhal Ramos da Silva Governador do Estado, ende
reçou o sr. dr. Haroldo Pedern,eiras, direLor�presidenle ela Empresul,
'o telegll'arüa 'que se segue :

Joínvílle, 22 -:-: Comunico á Va. Excia. que, em' dia ta de 17 do
corrente' mês' a Empresul remeteu aos' representantes das sociedades
suiças : Societé Anonyme, Brown Beverí e Escher Wyss Societe Anony
me, respectivamente, as quantias ele' Cr$ 1.060.955,80 e' de Cr$ .....
1.839.266.40 num total de Cr$ 2.900.222.20 correspondente, à' segunda,

prestação do contrato firmado com aquelas companhias. Os pagamentosrealizados !pela Empresul, no corrente ano, rei-ativos às duas primeiras
prestações elevaram-se à importância. total de Cr$ '5.8'30.222,20. Con
gratulo-me com va. Excia.' por êsse auspíciosn acontecimento que
possibilitará a� Ernpresnl dentro do prazo contratual, recehr o ma.
cJuinário destinado ao m,{m<mt,g da capacidade da usina do Bracinho,
de 7000 para 27000 KWA. Atenciosas saudações, Haroldo Pederneiras,
diretor presidente.

PRISAO DÊ VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS'
PILULAS DO ABBADE MOSS'

Agem directamente sobre o ap-
parelho digestivo, evitand.o a pj.,i� •
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digestivas, e fa-
zem desapparecer as enfermJdades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES
TINOS.

.

,

.
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Anunei,ada de" uma!
a construção

atômica

/ .

I
I

"

nova a,s�nl,l
WASHINGTON 25 (USIS)' � A missão da Energia AtÔmica declarou

Comissão de Energia Atômica dos que havia secolhído a E. 1. Du Pont
Estados Unidos anunciou seus planos

de .Nemours and Company,' pioneirospa,ra a construção e operação de 7.
no desenvolvimento da lene1,'gia atõ-.mais 'uma usina atômica, para a pro-

dução de armas ou combustivel ne- mica, para o contrato do plano, cons.
"eessãrío "para fins de energia. A Co' trução e operação da nova 'uaína,

I '

-

Fazer a barba em casa - é um hábito salutar,
,

que oferece inúmeras vantagens. �m seu próprio
benefício adquira um aparelho Gíllette Tech e

passe a u��lO, diàriamente, com Iâmínas Gillet�e
. Azul, que custam menos perque duram mais,

•
•

ftillette,11 AZUL'

bem barbeado .•• casadol'

\
. "

PANAM -, tua da .lmlgOJ

Justa prnmeçãe
Por recente atá do sr .. Presídea- .

te da República acaba de ser

promovido na carreira de oficial
administrativo do Ministério da
Fazenda, o nosso dstinto contee
râneo sr. Zuri Cunha, excercendo,
atualmente, "suas eficientes -ativi
dades na Alfândega de Porto-Ale

gre.
A justa promoção elo estirnadn

conterrâneo dedicado estudioso
'dos laslSlun1tbs "(fa2l.e'nqárjios, rep1Elir
culiu com geral satisfação em nos

sos meios sociais, onde são ínu'
meras as pessoas que lhe querem
bem e que, por issc

'

mesmo, lhe

endereçaram efusivos cumprimen
los inclusive os 'que aqui traba

,Ih,a' que por longo. período, conta'
ram com sua brilhante colabora'

ção ueste jornal.
'

.Caixa 'Telegráfica .Beneííeente
\ de Sla, Catarina c

De ordem do sr. Presidente e de acórdo com os Estatutos, convé+.'
co os srs, ,ass�,ciados para a eleíção do Conselho Diretor .a realizar-se
em a nossa séde social dia 31 do corrente.

-,

Plortanépolis, 25 de agósto de 1950.
CARLOS SCIlMIDT - secretário.

SA:QY LUIZ SILVA

FRAQVEZA PULM6NAR?
..

'

Tosses, escarros sanguineos, cuidado!.. '.
Se a tosse o atormenta e exige do seu orgamsmo u� ,esfor-:-

ço sobreumano produzindo ansías e ruptura de vasos-capilares,
evite chegar a' esses extremos, tomando algumas dos�s do RE
MEDIO REYNGATE, as gotas que dão alivio imediato nas tos
ses e bronquites crônicas ou recentes, secas ou com catarro. Um
unico vidro de REMEDIO REYNGATE ,é o bastante para desobs
truir as vias respíratorías, normalízando a �ua r�spilação, dan
do alivio e bem estar, porque o mucus e dissolvido. Quem t�m
bronquite, encontra no REMEDIO REY:r;r�AT� a sua_salvação,
Nas farms., e drogs., locais. Dstr. AraUJO Freitas. Nao encon

trando- nas farms. e dorso do local, envie antecipado Cr$ 25,�{)I
pará. o End.r'I'elegráfíco Mendelinos Rio, que remetemos. Não
atendemos pelo reembolso.·

SENHORA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações o nascimen
to de seu filhinho ocorrido no dia
19 de corrente na Maternidade

. Dr. Carlos Corrêa que na píaba-,
"

tísmal reeeberá o nome de Sér
glo Luiz.

t MAR�A·B..SE�VA.

-Missa de 7·- dia
Bruna Selva e Farrlilia agradecem a todos os seus. amí

.

gos e parentes,' as expressões de pesar enviados pela, faleci...
'

mento de sua esposa, bem como (J' comparecimento .aos seus

funerais convidando o todos para a missa de 7° dia, que será.
celebrada, em íntençãoá sua alma, no 'dia 28 do 'corrente, ás,
7 horas, na Catedral Metropolitana.

VENDE-SE
r .. -

.

1 escrevaninha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi,
58.

I

1'...
:
"

1i
>,

, <
"

....... '?�
"

"

.�

Sua beleza e sua· mod'dade
._

dependem de sua saúde
E sua saúde depende dOi remédio consagrado: "

�E(.;,UJ.ADOR· XAVIER,

Nl� 1 - EXCESSO· N� 2 �. FALTA OU ESCASSEZ'

REGULADOR XAVIER _co remédio de (cnf!ança da mulhet

1",'
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Rádio Guar�já'
I

Programa para htJje
As 12,00 horas � Oferecimentos Mu

sicais.
As H,DO horas Hora Infanttl -

(Laboratórios Raul Leite).
As 15.00 horas - Tarde Esportiva

(Transmíssão do Estádio da F. C. D.).
As 17,00 horas - Chá dansante.
As 18,30 horas - A Voz' Evangélica.
As 18,45 horas - Ritmos de Portugal.
As 19,00 horas _ Solos: de Piano.
As 19,30 horas - Momento Esportivo

O carioca é O povo mais notável do planeta. . .

Brahma,
, As 20,00 soras -r- Colar de Tangos,

C
·

.Parece que, acos�umado 'aos contrastes e aos parodóxos da cidade As 20,30 horas - Cantores Itaüanos. e,�le' se torna também ,pM'ódox'al '" Vive na terr-a das di Iiculdades ...

'

As 21,00 horas - Canta Brasil. 1 n -

'j\Tão, iam, muitas vezes água para o seu banho, SObretudo quando o C:l- As 21,30 horas' - Fantasias Musicais
RITZ _ As 10 horas.

aor está escaldante ... Não há leite puro para seus filhos. Muitas vezes
com li orquestra de André Kostetanetz.

OOLOSSAL MATINADA j, . As 22.00 horas - Encerramento:
, não tem carne, nem hôa nem má, para sua -alírnentação. Não há policí- 1) - o ESPORTE EM MARCHA

-eamen to na cidade que mais possue polícias' ... Não há transportes bas-
Nacional.

i
2) - O BANDIDO SAI VENCIDO -

fante para sua locomoção. Atura os desaforos dos trocadores dos ônibus,. •
.

Desenho.

<:f?rmado�. e diP�omados pela esc,ola da indelicadeza e da estupidez. Ar- Henrique Lauren tido 3) - PARABENS A VOCÊ - Dese-

.xisca a vida nas ruas com os veículos que 'andam tontos em velocidade· nho colorido.

.excessiva, atropelando a torto e_ a direito. Pendura-se nos estribos dai; de Andrgdo: 4) - ALERTA GAROTADA! ... eis

d f I d I
ti U aqui um filme especial para todos

..BOn es 'por a ta e ugar ,
enlro deles. Expreme-se nos trens e viaja de Foi morto dia 24, ás dez horas vocês!

. pé nas barcas que 'atravessam a baia em busca de Niterói ou das Ilhas. U d
.

f' ít b I e su-da manhã, quando perseguia dois

I
- 111 poema e ln 111 a e eza

,';.Tóga a vida nas lotações sulcídas que tiraram a primazia da Central em ladrões na estrada de Rio do Sul,
blime ternura!

. manda-r clientes para as funerárias...
.

IWSTY E A CÉGU�HA I
_ . O sub Delegado de Apiuna, Indaial com Ted Donaldson (o garoto prodígio)

É, todavia, O ruais bem humorado dos cidadães ... faz da desgraça ' d'". sr. Henrique �aurentino de An

ra-II.
Glória Henry (a gãrota sensação)

.um chiste. da tristeza uma alegria. O carioca é uma anedota viva sem- de. e Rusty (o cão sábio)
i)i'e tem algo engatilhado para dizer e sempre está cont\ando a' l'11tI' _ "LIVRE" Crianças maiores de 5 anos

'" O inditoso cidadão, autoridade
-

.

zma , .. O carioca' é um Bocage gigantesco, e tem Ionle inesg'Qtavelde' .

-- poderão entrar.
consciente, ·tombou no cumprímen-] RITZ - Exclusivamente - As 2,·"verve". Como o brasileiro vem de um caldeamento e raças, é de crerlLsb to do dever vitima dos desajusta-I 4, 6,30 e 8,30 horas.

"que no carioca haja ficado o "sense of humour" do inglês. . . 'dos em cujo encalço, saiu __ para Sessões Elegantes
De repente sem saber-se onde começa, quem começa e porque co- '- Uma sensacional e galante aventura

h. l'
. honrar a função, que a sociedade ,desenrolada 110 Mar das Caraíbas I.

.meça, surgem as' IS or ias, brotam os contos ingênuos ou maliciósos, lhe entregara. ROMANCE - PERIGOS' -. em
c

. .bôns ou fracos, mas vão brotando . como água da fonte... E das ruas Ao darmos esta nota, mandamos O PIRATA - Tecnicolor
.pularn para os teatros, para' as rádios-emissoras e para a imprensa. . . à família as nossas sent.idàs con- com GENE KELLY (superando sua

,

Há tempos atrás' grassou uma epedemía demorado, do "isso disse dolências. e ao
. ínterpçetaçâo em "Os 3 Mosqueteiros"

, ,. povo .de Apíuna Ó

I'�.'Para aquilo". Agora surgi-ram os trocadilhos com os provet'hios, ou por
- JUDY GARLAND - WALTER

nosso pesar. SLEZAK
«outra, a paródia dos porvérêiios mais conhecidos. Ai vão algumas como

_ Uma audaciosa fantàsia musical-
.zamostras, das ultimas. _;__ Um pato descia a ,es�ada e em baixo desta ha- LUXO - AVEN1'URAS! - AMOR!
+vía uma galinha. Cada vão escada que o pato descía, a galinha solta- :.. --- ••• - .. ..: No Programa
va gostosas gargalhadas. Desce pato mais li mvão. Solta 31 galinha mais

Sr.- -:Hin"1'iijüeu-Firri;i
--

jJ.niôí- 1) - O Esporte em Marcha - Nac:-

, uma risada ... Moral da história: _ D-e vão em vão, a galinha :enche o Natalícia-se, amanhã o sr, 2) � METRO JORNAL - Atuandades.

H· F
.

J'
. Preços: Às 2, 4 horas - Cr$ 6,20 e

upato"! enrrque errar i umor compe-

Num. armazém .contava alguém garras de ferro. Uma, (tuas', três,
tente funcionário dos C�rreios e As3'!�30 fior�s - Cr$ 6,20 (único).

, ,quatro, vinte e nove ... Em todo momento urna barra escapa das mãos e TeÚ:\gJ'�'fos e pessoa mUi�o rela- Às 8,30 horas - c-s 6,20 e 3,60.

·:fer.e O conferente. Moral da história: _ "Quem confere o ferro com êi�nada·entre nós, a quem

cum.,
"LIVRE" -� Crianças maiores de. 5

e "t anos poderão entrar nas sessões
aerro será ferido" - Num .avião viajava uma céza que: foi a única pas- prnnen am�s.

.

.

� diurnas.
.

sageira a salvar-se da' queda "d'ô aparelho, no meio da mata. Quando ia 8'r. Lúci-o Freitas da _'Silva ROXY __:: As 2 horas

:flore'sta a dentro, tateando, sem enxergar, ouviu o rugido de um leão. A data de amanhã consigna, o , VESPERAJ, DO BARULHO

E disse, para êle, aflita: �. numa súplica: � "Sou cega, leão, anive'rsário natalício do sr. Lú- 1) - Cine Jornal - Nac.
,

I
- " cio Freitas da Silva que, por ês-

- 2) - Um sensacional e' eletrizante
o'Sou cega, eao '" "far-west", repleto de lutas tita-

Uma página a mais no Diária dr. Cidade Marr.vilhosa. Uma ane- se motivo, será muito cumprí- nicas, sensacionais e eletrizantes.

'ZãH-ez"elgbsemaidoat ETAOIN ETAOIN ETAOINU 7890IN ETAOIN AR montado. A êsses cumprimentos, PAIXÃO SANGRENTA

-dota a mais na atribulada vida carioca. . .
juntamos os nossos. com BILL ELLIOTT, JOHN CARROLL

S.. ..,}' C h CATHERINE MC LEOD.
Inegavelmente :o riense. é O povo mais paradoxal do Mundo" e que rra.. ai tee un a

3)
wood Clark, _professor de inglês no CoI-

L'TIlelhor sabe tirar as bôas coisas das' coisas piores... Faz anos, amanhã, a gentil e tério�r:u�Of:;��e:tePe�et::::r�iS- lege of Wlll1am and Mary, em W.Ill1am·

'É notavel, _este rico-pobre povo carioca. 'distinta senhorinha Alice Cunha, ' o ANEL 'CmN1i:S burg, Estado de'Virginia, recebeu do De.

�O- dileta filha. do sr. Euclides Cunha, com ROLÀND WINTERS partamento de Estado licença para le.

s,ecr'e-Lário do Tribunal de Apela. 4) - Mais dois episódiOS do espeta.' clonar corr;d professor 'vlsi��te na Uni-

cular seriado· versidade do Brasil no proxlmo ,periodo
ção. O ESPíRITO ESCALARTE letivo.

,

A natilliciante que, -em nossos 90 e 1oo episódios. ..-------------.....-

!!leias SOCIaIS, goza de real estima Charles Quighley.
e admiração, .seTá, pela auspicio- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

"Imp. 10 (dez) aJ;los".
,ão, compet·ente rádio-telegrafisia, Faz anos hoje :a ,exma. sra. d. sa data, alvo de múltiplas home� ROXY -'r As 7,30 horas.
dia. FAB ,e nosso a.preciado COlfIDO- Eudóxia V/eira, que terá a opor- nagens, -às' quàis nos associllmos, - Espetacular e incomparável pro-
::rad�r. / tunidade de constatar o grau de antecipadamente. grama.

O·
.

't
.." . \.; Prof. Zllleima Gdeldner, 1) - Noticia dsa Semana - Nac.

.

.

.RmverSal'lan e que -a lllveJa:i estima e apreço de que se· tornou' o ANJO E' O MALVADO
VeIS dotes de espirita alia excepcio-I merecedora pelo belos predicados Faz anos amanhã a sra. profes- com JOHN WAYNE e GAIL RUSSELL.

;:;;:nal cavalheirismo, goza entre nós que lhe exornam 'a personalidade. sara Zuleima Goeldner, figura de (A dupla' de "O Rasto da Bruxa Ver-

·,de inumeras amizades que, hOje,1 FAZEM ANOS--HOJE: r,elêvo no magistério cata.rinense. 'o '

::�'Por oerto, o home-nagearã.o p,elo 10 sr. Humlberto Machado, dedica- Sr. Arlindo Oliveira ---�--------------------------

.feliz evento. ' do funcionário dos Correios e Te- Festeja amanhã o seu aniver,sá-
A ,essas homenagens os de "O légrafos" rio natalício o sr. Arlindo Olivei-

:E t d " ..

b'l
' ,

IS a o se assocram JU 1 osamen- - a sra. Maria do Bem Fa.isca, ·a.

,1e.
/

I espôsa do sr.' Herminio Faisca, D. Izaura Leal
Dr. Renato Barbosa próspero comerciante; Decorre amanhã, mais um ani-

Na capital doa Republica, onde - o sr.Rodolfo Paulo da Silva versário ·n'atalício da exma. sra. d.

reside, vê transcorrer nesta data, I operário;
.

J '

Izam::a Leal, digna 'es:pôsa do sr.

;,'0 seu aniversári� na,talicio ,o sr. _ a srta. Elia Eulália. Ferreira, -Miguel Leal; capitalista. .

-dr. Renato Barbosa a quem cum- professora em Picadas, ,são Jo_sé; Aos muitos cUlll'pri�entos que
:'[lrimentamos. __:__ o jov-�m Anfônio Grilo alu-, irá receber a distinta senhora pe-

Menino Rubens Ramos no do Colégio Catarinense filho do lo transcurso de ,sua 'efeméride
É ele inte/lso jubilo o dia. de ho- sr., Nicolau Grilo, do B�ncot In- na�alíci:a, ju�tamo� os nossos, res-

.:je para o lar do nosso estimado co; peItosamente.
oConterraneo sr. dr. Rubens' Peder- - o jovem Benjamim José fi- FAZEM ANOS AMANHÁ:

neira,s Ramos, Procurador ,Fiscal' lho do sr. Otávio da Silva A�an- O sr. Francisco de' Souza;
.

d:a Fazenda Na.cional e ,de sua tes;
- o SI'. l'airo Vaz, gr�fico.

-exma. sra. d. Nilza � Ramos, pois � o inter·ess'Rnte Carlos Au- --0-

< assinala o aniversário natalício de gu.sto, filho do distinto casal Ma- FALECIMENTO
seu filhinho' o intéligente Ru- ria José e Plínio. Fra,nzoni Jú- Faleceu, ontem,,- depois de

; b-ens.· ., nio!". longos padecimentos na Casa
de Saude São Sebastião, a

menina Maria da Glória Al
meida Fleming, aplicada' alu
na do Colégio Coração de
Jesús, �fUha do Dr. Fleming
e de Dna. Júlia Almeida ,Fle
ming.
° Iileu 'sepultamento efe

tuar-se-ha hoje, às 16 horas,
saindo o féretr@ da residen

I{ cia de seus pais a rua Nereu
I Ramos, 26, para o Cemitério
de Itacorobí.

'Vidá
.

eocial
Diário da Mef'ropole'

Humor do Cariocao
(ALVARUS DE O_LIVEIRA)

Sra. Eudóxia Vieira

ANIVERSARIOS :1

I
Por es,Se motivo Rubens oferece-

S!'. João Sf!eudel Are-ã-o rá a seus' amiguinhos uma festinha

Transcorre, nesta data, o aniver- em sua re.sidência, a rua Blume
$ário natalício do nosso diitinto nau.

<ce,oestaduano sr. João Steudel Are-

/

,

t .

� .

h)1 '1 ;.
., de Pre�são· ARNO
fi rr$ 5tO,00

Grelh idores Etét.rico'S "J
a 'Cr$ 300,00

na Eletrolandía
E�U. Ipase - T�rreo

p

'""

Rua Arcipreste Paiva -

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

-A R N O
ELECTROLANDIA

Itua Arcipreste Paiva Ediücio Ipase -Terreo

D
. I

a
•

r 1 o

BILL

AMPLO ·ESTOQUE DE p�ç:t S' GENIJIN lS

Escritórios:
Oficinas:

Rua Tiradem.tes, 5 ..

Padre Roma, 53

•

1
melha)

Bruce CABOT.

3) _ MABOK - a maldição das
Selvas!

Um eletrizante e sensacional filme,
desenrolado à muitas milhas da.

cívil1zação !

AI,ÉlU DO HORIZONTE AZUL
- Mãgico Technicolor - com:

DOROTH,Y LAMOUR - RICHARD
'DENNING e WALTER ABEL .

Preços: Cr$ 5,00 (úníco).
"Imp.: 14 anos" .

ODE(!N - "Não haverá sessão ci
nematográfica" .

IMPÉRIO - (Estreito) - As 2 hs.
1) - Cine Jornal - Nac.

2) - O ESPíRITO ESCALARTlll
9° e 10° -eps.

3) - BILL E Lú - Colorido.
4) - PAIXãO SANGRENTA _

ELLIOTT.
Preços: Cr$ 4,2-; e 3,20.

"Imp. : 10 (dez) anos".
.As 7;30 horas

Oscarlto - Grande Othelo - Gatala·
no - Eliana - Alvarenga e Ranchínho,

E O MUNDO SE 'bIVERTE
Preço: Cr$ 5,00' (único).
"Imp. : 14 'anos".

Suc-Fru'i
O complemente alimen
tar por excelencía -. Ex
trato de Irutas.vítamína C
Hidratos de carbono.

Distribuidor8� exclosivos oesle Estado
dos 8'famados veículos

... .' \

JEEP DAWILLYS-OVERLAND

Prof. Dort�· americá·
DO lecioôará DOBrasil
WASHINGTON, (USIS) - G. Glen-

Oficina d<EEP
Especial,zado

,CoDs'êrjos em ger,,�1
-

'-

FIGUERAS & HOMS, LIDA.

FLORIANOPOLIS !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/OODllarraDllla
�omissão para a iDstala�ão de mo-inbos

'de trigo/
Serviço de' Expansão do Trigo

CIRCULAR N° 2
<RiD de -;J'aneiro, 28 de Julho de. 1950.
Assunto: Fornecimento de caraetertsticas e pre

ços de moinhos dê trigo.
A Comissão baixo assinada .cumprmdo o que determina em ofi

tio nO 4.73, de 1Ô de Julho de 1950, o Sr. Ministro dã Agriculturn,
convida-vos a apresentar especificações e preços de moínhes' para
,trigo, com oa:pãcidades aproximadas de 100, 150, 250 e 350 quilos
Àe farinha, por hora de moagem.

Ao responderdes esta Circular solicita-vos considerar os itens se-

guintes' :
a) Fabricação
b) País de fabrtcação
c) Tipo de moinho .e diagrama respectivo
d) Percentagem de extração de farinha
e) Crfpacidade horarãa de produção de jfarinha usando trigo

sernidum como matéria prima
f) Força. I�lotriz_ riecess.ária em H. �. . _ Ig) Descr-ição pormenorizada das maqumas de que se compoe o

imoinho e oatalogos eiucidal.ivos Irado e altura miníma que deva ter o pé direito do prédio
Area neoessaría para instalação geral do moinho conside
Preço cil Rio 'Ou 8a·ntos, em moeda do País' de origem
Preço cif Rio ou Santos -em ._Cruzeieos
Prazo 'de entrega 'I

11)
i)
j)
lí:)
i) Garantia de orientação técnica, por ocasião da instalação
m) Prazo de goarantia de funcionamento
As propostas deverão ser entregues a esta Comissão, na Secção

de Indústria, do Serviço de Expansão' do Trigo, á rua - México,
90 T 90 andar, no dia�31 de Agosto do corrente ano, impreterivel
mente das 14. ás' 17 horas,

.

Ditas propostas deverão ser apresentadas em seis vias, sem ra�
zuras, enmendas ou entrelinhas, sendo a primeira estampilhada de
acordo com a Lei, e. as_outras' via-s apenas datadas assinadas e con

tendo a declaração de que a primeira estã devidamente selada.
Os preços referentes a cada - conjunto de moagem, devem ser

Jiquidos, indicados por extenso e em algarismos.
As IprOipostas iapresentadas vignrarão por 60 dias', a contar

<lata de entrega supracitada e poderão ser desconsideradas
-

parciai
pU' totalmente sem quê de ai advenha qualquer direito ou [·eclama-
.,

,

�ão, nem �esmo em face do novo pedido de preços(.
Os catálogos deverão ser, de preferencia, em português, espanhol

cu francês.
A COMISSÃO:

(Ass) Vitor Meallrnann, Trajano- Augusto Ubaiuoa, Neuiion Aze-

vedo, Bdeaord Barros e Yascçnceüos,
_

.

./ NOTA: Para melhores esclarecimentos aos interessados, deverá ser

procurada a Inspetoria Regional do Serviço de Expansão do 'I'rtgo, á

Praça Pereira e Oliveira n? 14.. - NESTA.

••• O mais acertada
conselho é o uso da
Magnésia Blsufada,
que neutrallza, rà:'
pldamente, a hlper
acidez estomacal e
age benéücamente
sôbre o fígado.

Magnésia 'Bisurada'
Convidado
a visítàr Moscou

DEFENDA OS SEUS
PULl\'iÕES

Não deixe que a Gripe 01

Resfriado, Bronquites e rouqui
dões ameacem sua saudeI A
primeiro acesso de tosse, teime
"SATOSIN"_ o poderoso antísé
tieo das vias' respiratórias
tonifica os pulmões, dá nova

forças e vigor. Procure as far
"SATOSIN" elimina a tosse
Tosses -e Bronquites. !

, CARACHI, 24 (V.A,) - O pri
meiro 'l11inish�o do Paquistão reve-

'Iou hoje, que tinha recebido no

ano passado, um convite para vi
sítar Moscou a 14 do corrente. 'Co
mo, porém, o 14 de agôsto é a data
da independência do Paquistão, o

primeiro ministro pediu que outra
.data fôsse fixada, mas. esta outra
data ainda não lhe foi comunica
da. Revelou, por outro. lado, que
visitaria a Indonésia no próximo
inverno.

Exposição em

Carangela
CARANGOLA, 244 (V.A.) - Es

tá depertando, interêsse dos visi
tantes desta ci.dade e dos munici
pios vizinhos a 6a Exposição Agro
Pecuária e Industi-ial de Carang'J
la. Ao ato de abertura comparece
e da Secretaria de Agricul�lra e

parlamenjtares, entre os quais ()

eX-l11inist�o da Agricultura e de
putado por êste Estado, sr. Dani�l
de Carvalho.

O pavilhão de produtos agrico
las, ao qual foi dado o nome do
ex-titular, foi inau'gurado. com um

discurso do. prefeito Inácio Tomé.
/). Exposição encert;r-se-á no di::t
27, apresentando numerosos exem1
pIares de gado. leiteiro.

--------'0--------

"Protela·se
conlrn

RESFRIADOS
e

DORES DE GARGANTA
;'com

(

Compleia oficina para consertos dejoias e relógiOS, dirigidas
.'.

, por proficiooais competentes .
.

.

Balaioarla BIIII.aba
---,de'

.

.--

Oswaldo Schwabe

A mais nova da cidade
Of -rece 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

Consejta-se relógios e jóias com garantia.
(OFiCiNA PROPRIA)

RUA 15 DE NOVEMBRO, 828
. í

ao lado. da Casa das Tíntas Hêrins

� Telefone, 1032 - Caixa postal, 391,

\

Elimine as

ESPINHAS
A causa Combatida no 1.0 Dia

--------0--------

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

BLUMENAU
Santa Catarina

As qualificações BO- III ,Semana Nacional DR. I. LOB�4TO F.IL��
teriores iI� oovo de Folclore_ DoenruaÊRC:Dtosia.ton<1
Codioo Bleltoral PORTO ALEG�, '24 (V.A.) -

.

�rurgia do Tõràx
.

Instalou-se nesta capital, a III Se- Formado pe�a. Fac'U.l�D;f}e �actO�
U1á--' N lonal de Folclore prà. nal de Atedtcma. T,swloglsta ena aCI

'T'" ._

d H
.

l 1t.7 �

id ,I omissão de Folclo- tswctrurgzao O osptta aereu:
movi a pe a c

R Cd' l' _

re do Ibece e' realizada pela Co. amos. urso e �specta lzaça(}t
missão d� Rio Grande do Sul sob pelo S. N. T. Ex-mterno e Ex

a direção do professor Dan;e de aUs.Çistpe"!'t�h �e aCir!Lrgia_ do (PR�O{-go metro Ulmaraes. W,_

La�!��Ol�anhã os folcloristas ora Cons.: Felipe Schmidt, as
reunidos em Pôrto Alegre visita- Consultas,. diariamente,

.•••..•••••••.••

ram o Dr., 'Valter Jobim Gover das 15 as 18 horas.

nador do Estado, o Pr;sidente da' Res.: Rua purval Melquíades,
A bl

,.

P ef it 28 --- Chacara do Espanha
, ssem .eia e o r e o.

. . . . . . . . . . . . . :
As 16 horas, foi inaugur-ada

•••.••.• .•••.. ••.. ••.. . ..•. r

a Semana,' sob a presidência
do sr. Alexandre Martins Rosa

reitor da Universidade do Rio
Grande do Sul', que deu a pa

lavra ao ministro Moisés Velinho,
que saudou o sr. Renato Almeida,
secretário geral dá Comissão Nu
cional de Folclore, salientando 05

trabalhos folclóricos que s-e vêm

realizando e as atividades dessa
Comissão do Ibecc,

RIO, 25' (V,A,) - Examinando. ã
consulta do -1\residente do Tr,ibunal
Regional _de_ Mato Grosso sobre se

podem. ser recebidos processos de

qualificação. ,ex-oficio, apresentados
após a promulgação do Código Elei·

toral, o Tribunal Superior Eleitoral

respondeu negativamente,

Logo á primeira aplicação, Nixo
clerm começa a eliminar as espí
nhas como-si fosse por rn

á

g
í

c a ,

Use NQ<oderm á noite e V, verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta
que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne,
ímpíngens e erupções. V, não PQ-

- derá libertar- se destas a f e c ç õ e s
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem .nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta, peça Nixodarm ao seu farma
cêutico, ,hoje mesmo. A nossa ga-
tII.1r0' d

'-irantia e a

nmo erm suamaior
PIf••• Ilecçles CUlaOl8S proteçao.

Alianças de todos
em geral- Relógios'
marcas.
-

"

'/

wa.�"t:8�i , .

Agentes .IOCal�
Aceitamos para distribuição de artIgos para farmacla, elé-

tricos do:tb.ésticos, religiosos, de cama e mesa, para se

nhora� e cayalheiros, cutelarias,
.

perfumarias, pape!ari�,
miudezas brinquedos, ferragens, reÍDgios, bijouterias, ra�

dios e in�trun�entos musicais, linhos tropicais, casemira� ,
Sedas etc �tc. a comerciantes e consümidores pelo 'SI:'I"

,
.

, ,

viço de reembolso postal.

.. . "....... . ·_t

c A

"

Dirijam-se à

DISTRIBUIDORA SÃO�PAULO LTDA.

CAIXA POSTAL 5231 - SÃO PAULO
, f

'

.�
r
... ·-·

Aluga-se uma, à Rua Major Costa..
n, 32.
Tratar no. Banco Agricola.
••••••••••••••• I!'. • • • • • • • •• .,.

AUTOMÓVEIS
.

CAMINH6ES
CAMINHONET�S

FIUZP. LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra-, 37
FlorianópoUs

(
\
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Tombcré a
torre d� Pisa

PISA, Itália, 24 (U.P.\ - A fa:
,1111osa tôrre inclinada de Pisa tOI11-

,ibará índubítávelmente dentro dos

próximos três séculos, se' não, fôr ,

levantada. Essa advertência vem

.de ser feita pelo prof. Pechini, au

toridade em arquitetura italiuna.
Diz êle que a tôrre já está cêrc.i
.de 4 meros fóra do prumo e conti-
nua tombando á .razão de um mili
.nnetro ao ano.

"Nesse andar - acrescentou
Pechini - e não contando com
I/um terremoto ou outro fenômeno

:;semelhan�e, a tôrre certamellt� ul Ietrapassa:a. seu centr-o de g�a:ldn-I.de e caira dentro dos prOXUl1OS
,:-300 anos. Mas isso poderá aconte
.cer mais cedo. Bastá lembrar (J

camrjan.árto inq'lina'l.o de Veneza,
...que desabou em 1902 quando me-

•.!!lOS se esperava".
---0--_

.FONTE l\IARA.V1lk!IOSA DA VIDA
E no AMOR ...

Desde Os primeiros tempos, o

'homem tem procurado Ror todos
-os meios descobrir- recursos para
-cornbater as molestias de fundo
sexual, in Ielizmente tão g'eneralí

. .:zadas. A Lr isteza, o estado de írrl
taç.ão 'constante, o medo. infunda
-do, a frieza afectiva, ínsonia, a

.asthenja sexual e falta de memo
Tia pelo excesso de trabalho men

tal são os sintomas alarmantes
...que podem ser cortados com o.

;tr�tamento feito com o novo já
· popular medicamento Gottas Men'
.delincs, Formula Indigana sem

-'Úontra·indicações, adotada nos

hospitais e receitadas por cente
;.'llas de medicas ilustres, Gottas
..J.lf.endelinas contêm vantagens

.

to.
_.nicas e estimulantes de maior
. proveito para os homens e mulhe-
res esgotados e cedo envelhecidos,

..os quais recuperam novas ener

.gias e vigor salutar, logo no inicio
"do tratamento. Distribuidores

· Araujo Freit� & Cia. Não sendo en·

-corítradas nas farms. e depois. do
· local, envie Cr$ 25,00 antecí
! padamete para o Ind. 'I'elegrarico
· .Mendelmas, Rio, que' remeteremos.
".Não atendemos pelo reembolso.
-r

-

'Dez milhões dó elei
ueres em outubro

.<RIO, 2li (V.A.) - Segundo os ul
• tímos dados Chegados ao Tribunal,
.. em todo o territorio nacional já atin
.;giu a 9.492.285, o numero de eleito'
.ees, Ainda faltam chegar àquela alta
-eorte eleitoral os resultados finais,
-apõs o encerramento do alistamento
.$ 4 do corrente. Esperam por isso, os

tecnicos, que o alistamento chegue
I·a mais do dez milhões de ele ítores

Devido à abstenção ser diminuta
l 'pelo grande interesse que está des
pertando no povo o pleito de 3 dé
-outúbro e, p�las penas severas. comi
nadas em ler, espera-se 'que o cornpa

I recimento às urnas seja extraordina
-rto,

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

•

•
lO •

'"

r

o seu
.

confiando-o

rápido
ao

A •

econcmrco

e SERVIÇ,O FORD!

/""

t-Díi
o Peças Ford legítimas

... irmãs. gêmeas das peças

originais do seu Ford. Ajustam-se
como uma luva, rendem

mais e.duram mais.

.e)

8 Métodos aprov�dos
pela fábric� ... planejados pelos
mesmos engenheiros que construíram

seu Ford. Mais um fator de

economia e rapidez do serviço.
1 .

••

O Equipamento Espeçial
Ford ... fabricado de acôrdo

com especificações dos

técnicos Ford, especialmente
para dar maior precisão

(

Mecânicos Ford
<,

Especializados ... que
. conhecem com perfeição

o seu Ford e, por isso

mesmo, podem
>

oferecer

um, serviço melhor e

mais econômico.

<,

'_-.
J

e eficiência ao

Serviço Ford.

••

REVENDEDORES NESTA. CA.PITAL;'

IRMÃOS AMIN
)

I /Rua Duarte Schutel, 11

IMOVEI�
. \

ItR b
.

·
'

, y_
. .tI

• S· .-v. s. cOJ""U;U um,,?,Ho? N!o o le.�n,ou no Registro de ünóveL.' 11m roslDa \, lelra Iloes
Os documentos de seu imóvel estao de acordo com as leís em VIgor'? M - d 3

· ,.

Si existe alguma irregularidade, procure. hoje mesmo o Escrítôeio Imo. Issa e ·

aniversariO
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regularlza.los
criter-iosamente. SEVERO SIMõES E FAMILIA convidam aos seus paren

tes e pessôas amigas para assistirem A MISSA .de 3° aníversá
rio do falecimento de sua inesquecida mãe, sógra e avó AM

BROSINA VIEIRA SIMÕES, que será celebrada no altar de

Nossa ,Senhora, na Catedral Metropolitana, às SET� E

MEIA horas do dia 28 do corrente mês.

11)[][1IDIUIDIIS
"

Antecipadamente,' agradecem.
I

Colégio Catarinensê
, .......

ESTUDO DO EXTERNATO
Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu

nos, o Colégio Oatarinense abriu um estudo pará os .alunos ex-
, ternos. O estudo será assistido por um professor padre.

Horário: 7,30. às 8, das 13 às 18)0..
Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30. horas.
Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.

.
.

. Mátrícula: Sendo o número' de vagas reduzido convem, fa-
zer logo a matrícula na Secretária.

'

l'\'Ien.salidade: Cr$ 10.0.,00 por mês, além da mensalidade..
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

1

CAIXA POSTAL, 2662

SÃO PAULO
.' BRASILPAPE_L CARBONO

\

-PARA TODOS OS FINS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

)

o ESTADO-Domingo, 27 de Acosto ne tJ!'iú

Crescente
-

entusi'aslo em,- torno do inle'resladual de :hoje - 'Flgueirense e ,llua ,"V'ellte,
os protagonista Ida sensacional peleja

Dentro de poucas horas o públiço es·

portrvo ilhéu .ierá a satisfação sumamen

te grata de' assistir ao prélío de despedi
da da categortzada equipe do Agua Ver

de, do vizinho Estado do Paraná; que Para o seu compromisso, de hoje com
terá no forte conjunto do Figueirense o Agua Verde, jogará o Figueirense sem

um adversário dificil de ser- batido. o concurso de seu excelente mela Grr�
Nos circulos futebollsticos locats só se que seguiu ontem pará Recife com os:

fala no grandioso e sensacional embate universitários catarinenses. Assim sendo.
que reunirá no gramado do estádi6cta a provável formação do "onze", aíví-ne
rua Bocaiu va duas grandes expressões do gro será a seguinte Dolly, 'Chinês e Gar-
futebol paranaense e catarlnense. cía: Romeu, Bráulio e Geraldo; Pattnho:..

, - O "onze" do Figueirense, Inegavelrnen- Néde, Urubú Betinho e Meireles.

n'a Nov-am'
,

ente j1ompea-o te o mais completo do Estado ,está "ti- PRELIMINAR'

" nindo" e tudo indica que realizará mais A preliminar da tarde será disputada.

d- I d
.

I- 8
uma "performance" merecedora dos, entre as equipes do E: C. Machado e da

muo 18 e CIC 15m' mais calorosos encômios para honra e Polli F. C" em disputa da, Taça FlávilJo
f· h A, t rrlan 2,6 (U. P.) _ O CI·. glória do "soc,cer" "barrfgu-verde. Ferrari.

dade. a admissão se veri acou so ms e
, Por seu turno, o Agua Verde encontra.

reserva da aprovação dos regula, clísta italiano Bevilaqua, campeão- se com credenciais para brindar o nosso

mentes respectivos. O Sarre foi. mundial da prova de "perseguição". público com uma exibição das mais eon

por sua vez- admitido, mas a títu reeditou ontem o seu feito no Es-. vincentes, a julgar pelo ótimo planteI de

I ,,'
. f tadia Olimpico de Amsterdan ven que é possuidor e ela excelente .diSpasi.O :p1 0\ ISOrIO.

_,
, ção e. ânimo combativo que sempre o Militares e crianças ....

'0 Congresso admitiu ainda o Is- Bruxelas, 213 (U. P.) - Por 39 cendo o holandês V�n Est e co-

rael e o Panamá. Quanto á Etiópia, votos contra 10, a Federação Inter' brindo os 5 quilômetros em 6 l�inu' -Grande leíra de dlversêes em be'San Marina e Honduras, -que ha- nacional de Atletismo readmitiu tos e 26 segundos .contra 6 mmu.
viam solicitado inclusão na eníí- 'ontem, a Alemanha como filiada. tos, 31 segundos e 2 decimos de .:..

f
I}-'-m--e-g-j-p-c-Io-""'v-e-n-c-e-d-o-r-d-a--m-a-r-a-t-o-n-a-'--d�a "". :���:���i�: : '" .. c,m,moc=do,�! n�C!2x;m,d!1' �;�:a!'Ul . branco, sendo'

uancha Campeonato cgrioca dia 1° de setembro 27 anos de uteis que a inauguração está marcada para.

1'1 o dia 1°, no Largo Fagundes. Serão

�m continuação ao
_ ca�npeonato serviços ao esporte catarinense, dí- nada menos de 7 noites alegres e di-

Londres', 26 (U. P.) - O egipcio da Mancha em 10 horas e 52 mínu- carroca de Futebol serao disputados l
retores e associados do "mais popu- vertidas que 'o grêmio campeão da;

Hassan Abd e1 Rehim ganhou 4€ tos e sendo esse tempo confirmado hoje os segu íntes encontros:
lar"

- resolveram. organizar uma
I
cidade proporcionará ao povo ilhéu.

f
.

1
'.

dit f" I t
.

di Vasco x Bangú, Bonsucesso x Madu-
arma sensaciona a 'Prova me I a o reia men e ,a marca ln ica que grande feira de diversões, em bene- Aguardem-na!

, - reira, Olaria x Flamengo e Botafogo x
da maratona de travessia do Ca- o vencedor da Maratona dó "Daíly São Cristovão.

---------

nal .da M�ncha, promovida pelo Mail" b��eu de, 13 minutos o reco:-- " ••........ , ... � ..•........ " Exposiçã,o de troféus do'''Dally MaIl"., de anteríor, em poder do francês I O
• -

d- E t
'

Esso prova foi organizada pelo ,. Georges l\fic"hel, com sua "perfo- e"lsao O· ,I ra III I'jorn�l .

londrino, com: objetivos de mance" de 11 horas e 5 minutos "8 .� b «maIs Popu ar»
_publICIdade, tenda a direção do', em 1926. , auc O ra

" p6rá em exposição, numa das'

"'Daily Mail" reservado um premio Antes da "maratona" do "Daily Decidindo o torneio Extra do 'LU' Como é sabido, o Avaí, festejará, 'vítrtnes .de uma das principais casae

de um milhão de fra�cos para, '0 Mail", 34 pessoas das quais 11 mu- tebol gaucho, travarão combate hoje, no próximo dia 10 de setembro, ,o comerciais da Capital, à partir da'

yencedor, de 250 mil francos para
f

lheres já cruzaram o canal sendo em Porto Alegre, os clássicos rivais seu vigésimo 'Sétimo ano de exístên- sexta-feira prõxíma, todos os seus

os cinco primeiro colocados em que tres delas, nos dois sentidos. -Grêmio e Internacional. cia. Vários festejOs marcarão a pas troféus, diplomas e flâmulas, con-

.

C
' sage:m de tãn-significativa data. Ao quístados em mais d·e cinco lustros.

seguida ao vencedor, e 50 mil fran·,__ t"- d
cos para todos' os que se apresen- ampeona O �;=..:�.�!�,:�,::..�,:,��:;��.!�.:;=:;; !=.:';:�:"��;..�:�!� �� .-_...-....;.-

lassem afim de disputar a prova. Para colocar SOLA
Paranaeose··d d' F.'; S" b

'

1-· d 1951Inscreveram-se 29 nadadores,

S C O leo emas 4 tesistiram após a .ínscrtção, em seu apato" orrl a' o ogo II -

Restaram assim inS'crit�s, 25 dos H?�e, no "Doriv�l .de Brito", em
"

.

, ,� -' / ,PROCURE
-

�ul'ltI�a, o F'errovíar-ío defenderá a
Cnezaré 1

.

às 18 horas a .esta capitalmelhores nadadores de 12 países

I 'Oswaldo';
liderança do campeonato paranaense - ega�a, .IOJe, li . -' 9 horas devendo

diferentes. de futebol, jogaudo frente ao Juven- PARTIDA. CIdade de Laguna, oje, as
.

'.

TEMPO RECORDE tus. chegar: a Florianópolis às 18 horas, donde rumara para Bom

Londres.26 (U. P.) - A vitoria telefon eS1536 e 1324 C "Retiro, amanhã.
coube ao egípcio Hassan Abd el p.15de Nov.n.22-,2·.an,dar JampeonatoP311lista CHEGADA: Pira ciâ'J'átria, n9 Parque Farroupilha, em

Re'hin, que fez a travessia do Canal Em disputa do' Campeonato paulis' Pôrto Alegre, a zero hora de 10 dê Setembro de f950.
("

ta ,de futebol, estão marcados para L A G UNAhoje os seguintes encontros: Portuguesa

nOVO de Des'p�irtos x Portuguesa Sl\ntista; Laguna é uma célula mater na 'Jormação territorial e ra-
Nacional x Guarani, Juventus x Ipiran·
ga e XV 4e Novembro x Corinti�s. cial do Rio Grande do Sul. \

.••• , .•••.•. " ' .. , .. . • . • ••• , .• ' Era a mais avançada das pessessões portuguêsas, quando
em 1680, Manoel Lobo fundou a Colônia do Sacramento, na

atrevtda e previdente march� política lusitana sôbre o Rio da

Prata.
Entre Laguna e Colônia --;- u� deserto - que seria o Ria

Grande ...
E êsse Rio Grande, construído com o sangue, o suor e a lá

gI�ma de uma geração de heróis, teria um berço: Laguna. De
,ram-nos um nome: O Continnente. Foram os moradores da.

mia de Santa Catarina que assim designaram as terras deser

tas e àsperas do Rio Grande. O' "Continente de'iSão Pedro", a

terra 'do gaúcho, teria como madrinha a terra do "barriga-ver-
,

j

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Readmisão, do Japão 8 da Alemanha
- E· I. 4.

Bruxelas 26 (U. P.) - O Japão
foi 'readmitido na Federação Inter'

nacíqnal 'B Atletismo tendo a decio
são sido aprovada ,por unaními

dade,

Júlio Cesarino da Rosa,
presidente dolAvaí

Com número legal, reuniram·se auxiliares da administração Júlio
.quinta'feira última os dirigentes '" Rosa, devendo a posse ser efetuada
associados do Avaí, sendo eleitos os no dia 1° de setembro próximo, data

n.ovos membros do. Conselho .D:lib.e'l comemorativa dó 270 ano de existên·
tlVO do Avaí, recamdo a presldencla' cia do grêmio alviceleste.
no nome do dr João Batistã Bonas' .- �
siso Empossado; logo a seguir, Pl'õ'

'

• • • • •• •••••••• • •••••

cederam a eleição do presidente de Em 8a-o Paulo osa10nra, ,presidente, 10 Vice-presidente '

I

oe 2°' vice'presidente, venéendo rçspec' b· t
·

I�ivam.ente, o� .srs. dr. �derbal Ramos ar I r08.,IOO eX8S
(la SIlva, JulIo Cesarmo da Rosa, Já se encontram na Capital bandeiran.
Frederico Veras e Artur'Polli, nomes te prontos para funcionar nos jogos de
ce larga projeção nos circulas des· hoje. em disputa do, Campeo'nato Pau.
l>or�i.vos com grandes e assinalados

jlista
de Futebol, os

árbit,ros
ingleses

serviços ao mais querido clube do MI'. Rowley, MI'. Bradlov e Mr. Dea
E,stado. j ,

ken contratados pela Fetleração Pau-
Por estes dias serão escolhidos os lista de Futebol. "

o

AGENTES E REVENDEDORES PAR.A
'CASIMIRAS E LINHOS

Casa atacadist.a de casimiras com secção perfeita, de vendas
pelo reembolso postal of.erece oportunidade a elementos ativos
e r,elacionados p'ara trabàlhar como repr,es'entante vendedor;
em qualquer praça do pa.ís.

. ,

Fornece-se farto mostruário e. paga-se boa comissão.
Cartas para PRIMOR. Caixa Postal 10.030 - São Paulo

AOS RELOJOEIROS ,E OURIVEIS
GRANDE SORTIMENTO DE FORNITURÁS

',. Peças para owriveis e- relojoeiros
A pedido fornecemos lista de preços

CASA MASETTI - FUNDADA EM 1890
Escrever à Caixa Postal, 291 ,..- São Paulo

Mantemos Serviço P,erfeito de Reembolso Postal'
I
CASA MASETTI - Rua Seminal'io fi. 131

SÃO PAULO
._----------�--------------------------------,

,
.

BIJOUTERIAS LAGUARDA
Criaçõe,s próprias _ patenteadas dos brincos

-

plasticos
CRAVO, COCADINHA, ESTRELA, TRES F1LORES e
muitas outras _novidades de grande aceitação, ofer,e
ce representaçao 'exclusiva a firma edonea.

J_,ORENZO LAGUARDIA_'
DI�TRITO FE,DERAL

,

, 05'ara;'CC! Ii)'
P •. lIMAO

• ABACAXI
• lARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((JrltiD (()m t2",velopes
deS/rufDs �"tre"'e$�!i.18."
RéEMBOLSf) PO,�TAL
P�QA TODO, PAIZ
Produtos $!)C-FRUTI

CAIXA POSTAL 10'08
CURITIBA - PARANC/

)

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono etc'
........ � ....•...............•

.�

caracterizou em pugnas ele responsabtu
�!\de na defesa dos altos ideais esportã
vos do Paraná.

O PROVAVE-L CONJUNTO LOCAL

Ademir será

homeoagea�d,o
RIO, 26 ·(V. A.) - No qia 29 do

corrente, na séde da C. B/ D. o em'

l;>aixadpl' do México fará entrega de
um lindo troféu ao' ojgador nacional

Ademir, artilheiro da Ta.ça do Mun
do. Esse troféu será oferecidp pelO
presidente do Méxíco, sr. Miguel
Alemã.

, )

PREÇOS
Careira na pista .

Arquibancada .,.. .., .

Geral ., .

c-s 30,00
c-s 15,00-
c-s 10,00'
Cr$ 5,00"

cle" ...
Já em 1717, Domingos Brito Peixoto partia de,Laguna, a,

desbravar a terra do Tape. Em 1725, de Laguna viria João de

Magalhães, genro de Francisco Brito Peixoto, com a sua "Frá

ta", a fixar os prinl:eiros povoadores do Rio Grande do Sul: JoãOl

de Magalhães, João Rodrigues Pratm, Domingos Gomes Ri

beiro, José Vicente Bandeira, João Braz Lo�es, e outros mais.

j fundadores 'das nossas primeiras estâncias,·
.

Criado o Presídio do Rio Grande, em 1737, por José da.

-Silva Paes, continuamos sob a jurisdição de Laguna até 1747_

) I Até essa data, todos os atos administrativos, jurídicos, religio
sos, nos "Campos de Viamão", emanaram de Laguna.

Sôbre Laguna e os lagunenses, éscreveu Aurélio pôrto:

"Outros palmilharam os nossos rincões. Viram, desdobrar-se
à frente, numa aluCinação gloriosa de beleza, as verdes planu
ras do meu pago, onde no dorso dos baguais indomáveis voaram
os minuanos ginetes, sbpezando as úmçals legendárias, ilumi�'

nuras fantásticas de primitivas arrancadas heróicas. Outros
desbravaram as serranias impervias, estacando de súbito nas;

verdes clareiras iluminadas de sol, ante os desnivelamentos'

abruptos, a cavaleiro dos Pampas, verdes lençóes revoltos de

pastagens, que seriam mais tarde 9 cenário 'magnífico em que
os filhos dos lagunenses fundariam a primeira estirpe dos gaú-,
cttos. Outros vieram e passaram. Mas vós ficastes. E o gaúcha
d"eve pr,oclamar com orgulho a sua filiação hist_9rica".

Otelo Rosa
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proteia-se contra a

tuberculose

Para�ua segurança, vá - e

leve seus filbos - tirar uma

radiografia dos pulmões. '

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.

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

ISIa yt2jfjeaf entOntaria
cam s

ENCERADEIRA ELÉTRICA
�� ARNO'

,

ICSp

-

I

(

/.

Em São Paulo
EXCLUSIVAMENTE NA LOJA:
Rua Florêncio de Abreu, 149

En.ceradeira
E<létric�

ARNOMotor universal, com acionamento

positivo sem correias. É mais

rápida, e oferece maior superfície '

de polimento!

,,' /

EM SUAVES
PAGAMENTOS MENSAIS!

Amplamente
garantida

pela

,

,Novo plano ,de convocações
.pera o serviço 'mili'ar

As normas para 1951 aprovadas pelo ministr? da Guerra 1
RIO, 24 (V.A.) - o ministro da gentes especiais bem como nos ti

Guerra aprovou o novo plano ge- ros de guerra, centros de forma

TaI de convocações para o ano de ção de reservistas e centros ou

'1951 nos termos da Lei do Servi- nucleos de preparação de oficiais

ço Militar. Segundo o mesmo se- da reserva. Dar-se-á uma unica

rã� convocados para as fileiras incorporação que deverá estar

do Exercito em 1951 não só li' terminado ds épocas -seguíntes ;

elasse seguinte como, das classes Primeira Zona de Recrutamen

anteriores' aqueles que, por qual- to - 31 de maio: Segunda Zona

quer motivo, não se tenham apre- de Recrutamento 30 de junho:
sentado 'até 31 de (4utubro de 1950 e Terceira Zona de Reorutamento
estando i])OrtantD, em debito com - 31 de julho:
o servi�o militar.

Os censcr ítos deverão prestar
seus �erviços, à Pátria nas escolas

.

preparatórias ou de formação de

oficiais da ativa, nos corpos tro

pas, rormaçõcs. serviços e contin-

o ultimo dia de apresentação
para incêrporação, coincidir

á

com o ultimo dia f'íxado para a

inspeção de sande em segunda
,

. ��

epoca.

\ -

Machado'; Cia. Com. e,Jgências - R. João Pinto,12
Soco Distribuidora de Rádios e Refrigeradores LIda.

R. Arcipreste Paiva S/II, Edil. "Arcesp" • Florianópolis

\
COM A NOVA

� REVENDEDORES AUTORIZADOS HIS PRIHCIPIIS CIDIDES

\

"

IlAYSER

(
i

COM UMA "'KAYSERn NO LAR É MAIS FACIL COSTURAR

Representantes exclusivos no Bras;': '

Av. Rio Branco; 120 .. 12.0 ando - 5. 1220/24 - Tel. 22-9192 - RIO
I'

,

'�":·:-:-�:i!��::::::�:·::::�:::;�!;g::��:!:�;�;!.;!:!:�*s��!!�'!�+:;�:�:�;!;�:!)!��!:!:!:!;:�';:�:":.:.;�:"!';��';:4':.,:.:.:.:.:.:.:.;.t!�;:�.�:�:.:.:..;;:;::��:..;.."!,.:�!:!:�!.:.::::!:.:�;�:.!;:�

,.

Fabricação GRITZNER"KAYSER A/G
" Durlach (Soden) ,

.

Antes de adquirir uma máquina de costura

procure/conhecer a Nova "KAYSER", amã
quina perfeita emseus mínimos detalhes. Fa
bricada com material de primeira, qualidade
e possuindo �inda apresentação, "KAYSER" •

é á máquina de costura que satisfaz às pes
soas mais exigentes.
Garantid� pela tradição da industria alemã,

"KAYSER" é uma máquina feita para durar
gerações, pois ,as suas peças sujeitas a atrito
são fabricadas com especial aço cimentado.

Experimente-a e certifique-se de que vale a

pena possuir uma "KAYSER".
• M'ontad:" sobre rolamentos de esferas.
• Silenciosa e de suave manejo.
• Durabilidade ilimitada.
• Lindo rnovel em madeira de lei.

\

� No Brasil- O 'autor', .d,e
Preferi a 'Liberdade

RIO, 2/1 (V.A.) - Pelo transa-
í.lantico "Brasil" chegou ao meio-

o

dia de hoje a es[la capital, onde

pretende 'Passar alguns 'dias, o fa
moso polijtco escrítor C' enge
nheiro Vitor Kravchenko, cujo
nome usufrui hoje popularidade
internacional. Vitor Kravchenko

foi um dos construtores do regi
me soviético e há 'alguns anos a-

\� , -

tras, quando se encontrava nos

Estados Unidos, numa missão

e'lconomíca, rompeu espetacular-,
mente com Stalin, naturalizando
se norte-americano e escrevendo
o livro "Escolhi a liberdade" que Icausou grande sucesso em to�do o

mundo e no Brasil obteve cinco

edições sucessivas.

,Recentemente, Vitor Kravchen
ko processou por crime 'de calu
nia, o jornal comunista "Les Lat-

I
ces Françaises", de? P.aris tendo
ido participar do processo, no

qual aliás, obteve sensacional vi

teria, Adiantam os jornais que a

presença de Victor Kravchenko
está sendo vigiada, pois, temem

que o conhecido lider 'politico,
bojé IPrqP;a,gandista da democra

cia, possa vir sofrer qualquer a"

tentado.
,",�",,�,,-,- �",:"

Fácil! Agora,
quando V. tiver o
nariz: entupido de- "

vido a jirn resfriado,
à poeira ou ao ar vi
ciado, basta-lhe aplicar
a cada narina o Inhalador Vick, e
aspirar uma ou duas vezes...

Rápido! Em um instante, essa me
dicação penetrante e suave toma,
mais fácil a respiração. Que agra
dável é, então, poder r-e-s-p-i-r-a-rt
Cômodo! Leve com V., no bolso ou:

carteira, o pequeno e prático Inha
lador Vick. Use-o quando e sempre
que quiser, tão amiúde quanto ne
cessãrío.Experimente-o hojemesmo!

,INHAIADOR Vlel
, NODUTO DOS lABORATORIOS DE

,

VICK VAPORUB
'

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

Se ricos quereis ficar
De modo ' tacil�eleg81 :

Fazei ho e uma" insci'içãOl
Credito Mutuo Predia

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO'
RO' QUEIMADO"

"VIRILASE" - Expoente máxi·
mo da virilidade, cornhinação cien
tifica de vitamina "E", hormônios
totais e sais fosforados. Regenera
dor raçional das glandulas-em am- .

bos os sexos. Esgotamento nervoso,'
falta de memória. Moderno revígo
rador do sistema nervoso e tônico

geral. VIRILASE, um produto do
Laboratorio JESA é vendido em

. todas as F'armáci'as eI Drogarius.
Pedidos pelo Reembôlso Caixa
Postal, 3383 - RIO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

Os fU:����g�a�d: fr�c'�ht::i:!ea \çlc�rançà �:'�;?�;�!:�i�����;�����:{�:i!�,
teve no imortal Eça - o consagrado Lara Ribas, na sua ansia insatisfeita I merecida justiça lhe, !9i confiada. nense de Avicultura recebeu o seguinte Agora que os serviços de coleta do

autor do Mandarim e dos Máiã'"s - dt' aprender, ímpondo-se pelo apêgo, E veja-se, agora, "ó quadro mara- ofício: diversos Censos entram em sua fase fi.

um dos maiores vultos da literatura aos livros, numa afirmação integral vtlhoso a ser contemplado: o dísct- "Tenho a satisfação de transmltlr-vos, nal, jã poüemos avaliar quânto foram
romantíca portuguesa. das suas magnírícas e excepcionais pula de oíitem, é hoje o chefe do que em meu nome e no do Instituto Brasi- úteis o vosso concurso e o vosso estímu,

E, senhor Dr. Lobo D'Eça como qualidades morais e [nteleotuaís, foi seu mestre. E o mestre, envaide- leiro de Geografia e Estatística,. os me- lo à campanha censitária, J1ara cujo êxt

para compensar os pequenos deslises O resultado dêsse esfôrço, dessa cido, ante os triunfos do' dísoípulo, lhores agradecimentos pela espontânea to contribuintés ,vaJlosam,ente".

vernáculos, surgidos, aqui e ali, na

I
abnegação, dessa fantástica fôrça de sente-se orgulhoso em ter v. excla.

obra monumental do genial escritor, Vontade em aprender; dêsse dinamis· senhor cO,ronel Lara Ribas, como

foi V. Excia. buscar ao renomado mo construtor, dêsse espir ito leal e chefe, e sente-se feliz em erguer sua

autor lia "Pastor Peregrino" e lio talhado para a disciplina e para o taça para convidar os pre1!entes a

"Desencantado" - Francisco Rodlooi- bem, dê_sse patríotismo e dêsse aceu- brindar' pela ,saude e prosperidade
gues Lobo - a mais representativa drado amor a Santa Catarina, aí .el'\tá, de V. Excia., cuía vida � ao mesmo

figura da galeria dós clássicos da flagrante e palpavel, no exemplo edí- tempo um exemplo, um símbolo e.

Iíugua, a forma ímpecaval, tão carac- ficante dos galões que lhe ornam a uma lição.
teristica do seu falar e do seu escre- farda e na alta investidura que, com A sua saude, senhor Secretário.
ver.
Não tanto, pois, como chefe, mas

"e 'sobretudo, como estilista e como

expoente da cultura contemporânea
catarínense, eu o saúdo, muito sin
ceramente.
__Cabe-me, agora, senhores, a saudação
que me foi confíada, ao brioso oficial, se

nhor Coronel Antônio de Lara Ri

bas, atual titular da pasta, e, conse

quentemente., no momento, nosso

chefe, comnosco Irmanado nesta fes
ta d'e democrática cordtalídaâe.
E o faço sem atavios, terra a ter

ra, síngelamente deixando as pala'
vraa correr ao sabor mas do cora

!;lo que do cérebro.
Velhos companheiros, lutando om

bro a ombro em duras e cruentas re
fregas, através sertões ínvíos e bra
vias florestas; havendo recebido; jun·
tos, no mesmo dia em Centenário',
nosso batismo de ·fogo; experimen
tando a mesma dor diante dos cadá
,\Teres 'dos companheiros tombados
em holocausto ii sua lealdade e bra-

_

VUl'a; sentindo as mesmas vibrações
entusiásticas nas horas dos triunfos,
1880 bastaria para nos identificar
Dal tendências 6 nos ideais.
Todavia, Bi não bastassem as eír-:

cunstancias apontadas para garantir
entre nós uma formal afetividade,
eíneo anos de intimidade na escola

.

entre professor e aluno, 'teriam fa:
talmente o condão de argamassar a

estreita amizade que nos une.

E foi durante êsses cinco anos, que
ao professor,melhor foi dado avaliar
as virtudes do aluno, o então tenente

Dr. Cid D. Távora
Foi recentemente nomeado para

exercer o cargo de Diretor do Ins
tituto de Biografia Animal do De
\partamento Nacional de Produção
Animal o Dr. Cid Holanda Távora
Biologista "L" do Ministério d�
Agricultura.
,

nste ilustre -téonico prestou, re-

centemente, excelente

COI,a�oraçãOIao Estado de Bants Catarina Da
,

preparação de milhares de, vací-
'nas con íra a peste

-

suína, -durante
ps meses em que estev,e, lotado pe·
:lo Ministério da, Agricultura junto
à Inspetoria Regional da Divisão
de -Defesa Sanitária Animal e FIo'

xianópolis. \

De maio .a junho find<J$ - jun
:lamente com o Dr. Altamir Azeve
do Dirétor da Ins�etorja Regional
de' FlorianóPÔIis, - 'esteve o Dr:
t:íd Távora na Republica Argenti
,na estagiandO com real proveito,
no Instituto N�a(!ft)nal.de Febr,e Af
tosa do vizinho País.

, DINI 84.IA , elA.
Rua Jeronimó Coelho, 24 A

Florianópolis
Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERIGKA - portatil
Cosinha americana
esmaltaàa marca

«SECURIT»

Nerêu Ramos. e . a reaçao
democrática

Estão definidas as posições dos partidos politicos
que atuam em santa. Catarina em face do pleito de 3
de outubro. De um lado, estão as forças democraticas,
congregadas em torno do sr. Nerêu Ramos. Do. outro,
ficaram'as forças da reação'e· 4ó néo-fascísmo, sob o

comando do sr. Irineu l}ornhausen.
Não ha duvida que a aliança firmada em Itajaí,

,entr� o candidato da UDN e o integralismo, trouxe
uma grande e dolorosa decepção aos democratas que
ingressaram e permaneciam nas fileiras udenistas,

- atraídos pelo slogan "o preço da liberdade é a eterna

vigilância" .

'

O esdrúxulo pacto eleitoral desarrumou as hostes
udenístas, como o confessam na intimidade, os seus

próprios lideres polítícos,
Mas teve o merito de clarear o ambiente politico

de Santa Catarina.
Com efeito, de agora em díante ou. seguiremos o

-sr. Nerêu Ramos, para que Santa Catarina continue
democratica dentro de um Brasil democratico, ou con

. tribuiremos para a vitoria do nêo fascismo, sob a ban
_ deira do sr. Irineu Bornhausen.

A democracia brasileira estará írremedíavelmente
perdida, se permitirmos que nela se infiltre o espírito
totalitário através de alianças e compensações como as

que foram celebradas em Itajaí.
É preciso que os catarínenses à boca da urna eleí

toraI, reprovem à falta de coerencia, de estabilidade e

de -convicções daqueles que se dizendo defensores dã
liberdade e das instituições republicanas, acabam de
assumir compromissos com os restos fascistas que' in-'

/

felizmente sobreviveram à segunda grande guerra
mundial. ,.,.: \, ". i-i,

,....
_

. .»: ,Méfe'cê de Deus, para orgulho nosso e para honra
-de .Santa Catarina, aí está o sr. Nerêu Ramos, que
com a sua figura moral Inatacável, com a verticalidade
de sua longa vida pública, coerente com os principios
e ideias que sempre defendeu, soube repelir alianças
com elementos que só fazem contaminar e corromper
o regime democrát�co e as instituições vigentes.

Os ultimos acontecimentos politicos vieram de
monstrar mais uma vez, que a figura de Nerêu Ramos
domina todo 9 ambiente catarinense pela sua indepefi
dencia, pela sua coragem civica e pela sua pureza. Po
dendo aumentar a votação do seu Partido, preferiu fi
car com o seu passad<:> politico, seguindo a votação de
mocratica dos catarinenses, contra todos os totalitá
rismos.

A sua atitude calou fundamente na alma catari
nense, como provam ás manifestações de aplauso e

simpatia que diariamente recebe de elementos de to:"
das as clàsses sociais,.

'
'

Compreenderam os catarinenses que nessa'luta

entre a democracia e o fascismo ninguem pode ficar in
diferente.

Esqueçamos possiveis ressentiÍnen� ou diV(er
gencias pessoais e organizemos a reação democratica,
para as eleições de 3 de outubro, com Nerêú Ramos,
que nunca vacilou nos ideais de amor e de defesa da
liberdade.

PARA FERIDAS,'
•

E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,

\

COCEIRAS,
F R- I E I· R A S-

, ,

ESPINHAS, ETC:,NUNCR€XISTIU IGURL

l
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fLORIAMOPOLlS -:- 21 de Agosto de 1950

Prefeitura' M,unicipal
. d.e Florianopolis (

co N V 'T·E
.

o Prefeito Municipal tem a -honra de convidar as
Exmas. autoridades civis, militares e eclesíàstícas, Di
retores de repartições públíeas, funcionários e o povo
'cm geral para, hoje, às 19 horas, no adro da Catedral,
tomarem parte nas solenidades de recepção do Fôgo
Simbólict).

I ExpIsiçâa R. de Gadl leiteirlp
,

. Equino�, Suioos e/Aves
Inauguração da certame de Blumenau dia 3 de setembro

pelo Governador do Estado
V· f l' d id I •
Imos oca izan o, segui amen- f HOJe, como resultado de se1JJ"

te, nestas colunas, a realização da perseverante esfôrço pro ícre
ia E:qlosição Regional de Gado Lei- mento da produção 'temos soluclo
teíro, Equinos, Suínos e Aves, em nado Q problema do abastecimen... ,

Blumenau. no peníodo -de 3 a () de to do "Ieíte a esta capital, desta.. "

setembro sob os auspícios do Go- eando-se dentre as medidas em prá
vêrno do Estado que nesse árduo fica para tal fim, a criação de no.

t

mister, tem contado com a valiosa vas fontes produtoras, melhora dos- .',

cooperação da Diretoria da-Produ- espécimes existentes com a íntro
ção Animal 'e da Comissão dos Fes . dução de boas correntes sangui-·
têjos do' Centenário. neas racionalização das rações, .

Dessa conjugação de altruistícos forrnação de 'Pastagens e' outras.
esforços, visando, antes de mais Regíste-se aqui, a tenaz ativi�
nad'a, o desenvolvimento maior da dade do agrônomo patricio �... '

eoonomia catarínense no intuito Lauro Fortes Bustarnante, incan
de bem servir a c�u.sa' publica, ado sável em todos os empreendimen
virão, ;por certo, grandes benefí tos relacionados com a I Exposi-:
�ios aquela próspera região ,do ção para corresponder a confian-
Vale do Itajaí que pela impor' ça do Governador do Estado que o

tancia de séus re:b�nhos leiteiros, incumbiu da orientação do JY·agno,..'
influi de forma expressiva na ren- conclave.
da do Estado. Mais alguns dias e será lnaugu-':
Além dos animais das raças ho- rada a, I Exposição Regional aber

landesa ,e jersey da Diré'toria da ta à visitação publica do dia 3 'a tj;.,

Produção Animat e de espécimes de setembro, podendo-se gafantiF
dos Postos de Monta ·e Pecuário já, pelas noticias qu� nos chegam,
de Lajes e Indaial, considerável nu daqü:e,la cidade, que ultrapassar,á;t
mero de criadores exporão no-cer- de muito, as mais otimi.stas previ-

- itame T�ional magnificos repro' sões.
dutores de seus plantéis, estimu

lando,. pois, ,com sua presença, o

Govêrno do Estado, tão .sinoera·
mente empenhado em, homenagear
a laboriosa g·ente blumenauense e

em continuar o ritmo de incentivo
à pecuária iniciado no govérno do
sr. Nerêu Ramos que soube ava�

liar a importancia iiess'e setor na

ecônomia do Estado dispensando·
lhe o máximo cui<Ijdo.

o serviço eleitoral
\

em Ter8sinba
TERESI�A, 26 (v. A.) - Estão prà-'

ticamente concluidos os serviços eleito-'

rais nesta capital, tendo atingido apro-'

ximadamente a soma de vinte ,e seis mil'

eleitores no município de Teresina. 0."

aumento em l'elação à última eleição vai> ,

a mais de nove mil eieitores.'

F rt·e-G lt ana o
�A Região Serrana; bu�cando provar' que a U. D.'"N. ê a,.

melhor amiga de Getúlio Vargàs, citou o caso do Amazo-
'

nas, onde, em 1946, houve acôrdo ent�� udenistas e pete-
bistas.

'

Sim! Houve acôrdo. Foi eleito um udenista para O>

Govêrno do Estado, com a condição de ser .substituidp�>"
ca�o·'<.rião terminasse o mandato, por um ele�e(nto do:i..i

P. T. B. �

O Governador, há pouco, renunciou ao cargo. E a U�-

D. N. roeu a corda elegendo um córreligíon�rio pa;a subs ..
,

titui-Io. Daí o rompe-rasga na antiga/união.' Os peteb�stas,.,
ludibriados, cairam fóral

A Região Serrana deveria, contar a hist�ria inteira ..•..
Só o prólogo não vale I ,

... .

Guilherme Tàl

(
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