
·L.·'·, ';"'-'

2.8GB
L340

4.982

2.0J8

4.55,�

2.;Jm
949

505

1.989

3.50(j

1.554

s.ees
4.068

1.911

8.835

612

1.91b
2.483
91'7

2.091

6.140

1.035

1.943

530

3.252

4.899

.

��,
�,_J; i '. .�.

A eleição es�U�tl�!�!�eros
. '(Dados fO'�p'ecldos, p�,la\T�R.E.
Para Goveruado.rt ��

,
.

UDO «R1NEU
Araquari .... .... . .. { 1.261 r

8H,

Ameaçado de perder o reUJstro o Pàrlido Ruralista
RIO,2·1 (V. A.) - O Partido Ru- putado federal e 50.000 votos

oI
partido é exepcional, pois não te

.rahsta esta ameaçado. de ter caso que G Par-tido não oulera. Seu pr�- ve .tem1>'o para imprj.n�ir cédulas

eado seu registro, porque-, a lei sidente, dlclPu} ado Ed uarto DUV1" de, ido o reglstr_? ser Ieíto 20 dias

eleitüml exige a efeição de yrm de- vier, declarou que a situação do antes das eleições,
._.._.-_-_-.-.-_-.-.-.-_- -_-.-.-.-.-_,-..-.-.-.-.-.- -_-.w -.-.-_- -_-.-_-.-..- _ -_..,._- -_ .._ , -.- -: -.-..._._-.. - .....

ti

o IiU.Is.ANTlGO DURIO DE SANTA CATARINA

..pletúl� e D. Ger••te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA BAJ[08
, \ '

�o XXX�I I florlan6polís- �Oomingo, 2 Z de Outubro de 1950 I M. 10�98ó

Nad'a quer COID- a UDN Código'de ,encimou
o fuluro presidente tos e vantagsos

dos militaresEstância de São Pedro, 21 (V.A.) - Os repórteres, on,
tem, aproximaram-se do sr, Getúlio VaI;gas para assedíá-Io
e0!ll !lumerosas. perguntas. p�ntre as 1]luitas, um�,_ de per�,
atmglU a U.D.N. O sr. Getulio Vargas, nessa ocasiao, examr
nou a possibilidade de virem os representantes de outros
partidos formar ao seu lado, no futuro govêrno. Desde logo,
DO entanto; foi posta de parte a colaboração da U.D.N., por
eujo concurso o seu govêrno se desíntêressará.

,

RIO, 21 (V. A.) - A Comissão
de Finanças da Camara de Deputa
dos estudou, aprovando' o Codigo de

Vencimentos e Vantagens dos Mili·
tares.

O deputada Amaral Peixoto, que
é o relator do projeto, declarou en

tretanto.. que somente depois-de.
amanhã poderá concluir. o seu tra
ba:lho devido ao grande numero <de

alterações Introduaídas no projeto,
e que nesse dia ó entregaria à Be
cretaria da Comissão a fim de que
desça ao. plenario. ./

Ataques - de comunistas a' poliéiais
RIO,. 21 (V. A.) - Houve seis zendas . Os destacamentos policiais

mortos e sete feridos em um choque .de Porecatu e de Jaguapítã cidadeTe'
..

II -.entre comunistas e a policia nas proxima, foram tambem �tacados r s raio as reDI r-
t>roximidades da cidade- de Porecatu, pelos mesmos comunistas', quando - -

S ,.Estad� do Paran.á, quando um gr�- acorreram em .socorro das fazendas SP.-80 em an lago_po 18, mado at�ava mumerosas fa assaltadas.
R.IO 21 (\T A ) N ti

.

, ••"1.. - 1 O icras pro-
cedentes de Santiago do Chile in
formam que a comissão organiza'
dora das "Festas Primaveris" que
se realizarão em principios do
mês vindouro resolveu cOnyWar
as "rainhas do carnaval" das cida
des do Río de Janeiro, Lima e

Buenos Aires. O convite oficial se

rá (eíto em principios da
_ s�m��na

vindoura por hiterruedao
�

-das res

pectivas embaixadas.

Inaugurado ontem o Resolveo"dar melhor
busto do -senador emprego ao seu voto
Saluado FUbo

PONTA GROSSA, Paraná, 21

(V.A.) - O Aero Cluh desta ci-

RIO, 21 (V. A.) - Informam de

Si\o Salvador Bahia, qUe a apura
çãb ali reveiou um fato realmente

curioso. O sr. Egnaldi V.ieira Silva,
por exemplo, que �se f!alli,didatoui
pela legenda do Partido Republica
no, não conseguiu um voto siquer
Nas eleições anteriores, o mesmo

cand ídato obteve um uníco voto,
naturalmente o seu. Desta vez, en

tanto nem iSS0 aconteceu. Acredi
ta-se que agora ele resolvsu dar

JÚlõ-ümeoto---d,éx=- melho:' emprego a�seu voto ...

vapitão Tolio Regis Bstlmado �m ..

OOrca
do Nascimento de 9 mllboes

-dade realizará hoje, ·em sua séde.
uma tarde aviatórta. Durante a

festa será inaugurada o busto dó
seu patrono, 'senador Salgado
Filho .em homenagem 'a memoria

dlês!l,ie grande animador da avia

ilão' civil rro Brasil.

i 6r-ecia aceitou
o convite
WASHINGTON, 21 (USIS) - O

Governo da Grécia aceitou o convi
te feit� para par'ticípar- do plane
jamento de defesa,. do Conse.lho do
Pacto do Atlantico Norte, 'lÍÓ 'qü{í'?diz
respeito j:aq Med iterrúneo, -\

. Juntamente com esta informação,
o Departamento de Estado infor- '<,

mou, ainlda [mais, que siemelhante
acôrdo foi entabolad9- com a Tur
quia.

RIO, 21 (V. -A.) - O Superior
Tribunal MiUtar julgará no proxí
mo dia 23, o excapitão do exército
Tulio Regis do Nascimento, mem·

I bro do extinto Partido Integl'alis-
ta Brasileiro, atualmente cumprido
);lena por crime de espionagem duo
l'ante a ultima guerra mundial. .o
':eSPião apelou da decisão condena'
toria pedindo ao S. Tribunal Mili.
tal' urgencia para seu novo julga·
mento, o que foi atendido.

RIO, 21 (V. AJ___--:- Segundo os

dadqs da .Caíxa de !.Amortização
existiam em circulação no país
294 milhões 480 mil, 601 notas
de papel moeda, no valor d-e- 28

!Jilhões 926 mil � 14 cruzeiros e 50
centavos. ComparandO com qUe exis.
tia em 31 de agosto re�jsta.se
um aumelllto de um bilhão,
546 milhões, 161 mil e 788 cruzeiros
na circulação de papel. moeda no

país.

Chegou ontem a De
lem, o oral. Conrobert
RIO, 21 (V.A.) inforniam de

Berlim que está lSendo esperado
hoje naqu'Jila fa'JIHal o nünystro
da Guerra, general Canrobert Pe
reira da Costa.

'Mais de 20 mil baixas
DaS D� ICoréia

. WASHINGTON, 21 (1JSIS) -

.0120.756
baixas;· incluindo os mortos,

apOio dos Estados Unidos à causa .

.das Nações .. Un'idas, �a Coréia, - nUm total de 2.954, feridos li desa-
custou ao povo .: norte-americano parecidos

"

ameru:a-
----_.. --------�------------

o PR'ReBITO DO DIA
VIDA SEDENTÁRIA

.o repouso depois das horas de
trabalho é inc1isp.ensável. Mas não
é de descanso que precisam os que
se dedicam a ocupações sedentárias
e monótonas, êsses em vez de -' re·

poúso dev�. plocurar re.creações
que eXijam movimentho e ativida·
de.

Esclarece o TSE a' q,-estão da
.

constítaiçãD das janlas aparadoras
Se tem vida seden.tária, procu'

• re dedicar Ullla parte disponlvel
do seu -dia a caminhadas, paS
seios, exercJdtJ3C ao ar livre ou

após exame médico, à prática
de .�lguns desporto. - SNES:

Rio, 2r (V.A.) - A proposito das duvidas surgidas sôbre
a c.ompetência das Juntas Apuradoras para a apuração d.os
v.ot.os destinados a presidente e vice-presidente da R�pública,
em face dos artigos 106, numero V, artig.o 111, parágrafo úni·
co; e artigo 112, letra I, d.o Código Eleit.oral, procurou á. nos
sa '-rep.ortagem c.olher esclarecimentos no TrIbunal Superi.or
Eleitoral.

Fom<;>s então informados, autorizadamente, de que as
J"untas apenas fizeram a c.ontagem das cédulas, ficando a
chamada "apuração parcial" referênte a cada circunscrição, RIO, 21 (V.A.) - Em trânsito
a cargo dos Tribunais Regi.onais Eleitorais. A apuração geral para Buenos Aires, passou por >cst1a
é feita a seguir pel.o TSE, de acôrdo com os elementos forne- capital o Cardeal Rufini,. delegado
.ci�os pelos Trib'Únítis Regionais. O mesm.o é seguido nas capi- do Pontifício junto 'ao Congr,esso
,taIS dos Estados. .

.

. -

Eucarístico Nacional da A.rg·en,lina.

PaS,NOD pelo· Rio
o' éardeal

.

Rufiol'

4.249' 6.671

- .�:., .. �
... �.. ,.,....,....: ."

.�. r:»:
!.·f::- *, ..

� -,-

Ararangua .

Biguaçú . .

Blumenau , .. :.

Bom Retiro .. , -"

. .......

2.426

1.084

4.484

1.463

1.748

2.519

912

441

2.588

3.173

1.407

Brusque .
.

Caçador .. ...• .. ':..

Cal�lborii.l ....
Campo Alegre

_ ... .Campos Novos

Canoinhas .... . ...

....

Capinzal .... . ...

Concórdia .

,

2.525

2.331

2.184
8.115
50t1

1.528

1.289

1.817

1.864
5.166

1.447

1.515

908

2.404

2.675

Crrcíuma . _ ..

Curitibanos '".

Florianópolis
Gaspar .. .. .. .. hão terminada

Guaramir'im .. . ...

Ibirarna ....

.

Imarui

Indaial

Itajai
Itaiopolis .....

Ituporanga
Jaguaruna

.

Jaraguá do Sul

Joaçaba ....

.:;./ ....

• °0,

............. 00 ••

Joinville

Laguna
Lages t'

Mafra •...

Nova Tren�
Orleães ....

Palhoça
Piratuba

Pôrto�C'lo .... ..

Pôrto União

Rio do Sul

o •••

2.923

7.971

1.846

801
1.431)

3.462

968

756

1.600

3.438

1.010

1,.295
.1.706
2.'()94

2.032

744

906

2.698

1.735

4.613

2.09Y

1.740

1.275
4.064

". 0,0.

• °0• o ....

Rodeio .

São Bento 'do Sul .. . � .. . ....

Si)o Francisco do Sul ..

'

..•. ....

São Joaquim
. São José .

não terminada

• • •• 0"'\ ••

'ra.ió o ••••••••••••• o .....

Tangará .

Tijucas . . ',"

Tímbó

Tubarão .. .. .. não terminada
Turvo .

Urussanga .... .... .... .... . ...

-, Videira

Chapecó
.0 .

..
..

não termínada

3.697

4.782

2.240

'1.183
2.78.�

3.16-l

1.160

597

2.781

'5.320.
2.371

2.1\}3

2.120

2.�li

1.672

1.585

1.610

2.800

2.181)

6.170

1.613

2.409
2.221

4618

117.248 142.517

PRESJDENCIA DA REPUBLICA
......................

Eduardo Gomes
,

.

Cristiano Machado •••••• °.° ••••••••••••

João Mangabeira ......................

VIGE-PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
AUino Arantes

_ .

Odilon Braga. .
.

Caf.é Filho .. _ �
.

Alipio Corrêa
.

Vitorino Freire ":- �_ .

SEN;ADO DA REPÚ)3LICA
,

Nerêu Ramos _ .

Carlos Gomes
�

.

CAMARA FERER.AL

LEGENDAS
U.D.N.

.

,P.oS.D.

1-12.284. 105.989

/P.T.B.
35.451

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
U .D.N.· � P.T.B.

87.477 35.091
CAl\<fARAS MUNICIPAIS

LEGENDAS
U.D.N. - P.T.B. -- P.R.P.
86.310 34.322 6.384

107.926

96.485

56.953

24

98.811

110.798

21.180

10

.2.836
) ;

109:121
141.235

P.S.D.

111.167

(LEGENDAS)
P.R.F. P.S.P.
15.067 7.937

P.S.D.

97.742
P.D.C.

1.187

P.S.P.

5�328
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.

e ' a. tua VI a a raves'
.

os �.��._•.•_._._._._._ �
•.•_._.<._ _._._._..,. · � · ""'_.. _ _ .. � ..._�

...+.=

Espêlhcs Côncavos de Salomão f % .

•!. 'T- A- C· .!+
""-- com o ...+.. ....+....

lêr :'.:u'�����!����!lJ:,���r!tin'd" a, t Transportes aéreos Catarinenses·S.8. $:
'I'rata-se lap·enas de um poder de intuição concretisado no valor t �t'

das CIENCIAS OCULTAS•. ' :!: Agora, sob !l orieDta�a-o téc'nica da�CrDzeiro do 80.1 :�l,-
c.

o Prof. Lynezyo, propõe à lhe mos-
.. &;J" t

trar .n.o�s Ef?P�LHOS CONCAVOS, coisas �:.. �:�i-
d ita j tanci

., �... ESCALAS . �....
·
e mlU.'� uupo.r. '3!1,clla, como seJatm .

• ...+.�_
Ele ou Ela, com Mas ou más ínten- �. AS S{i:GUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: l �.�

,ções -. Origem dos. casos amorosos - A I �. .., Rio-Santos-Paranaguá-,-,,-Curitiba---;-Joinvíle=-Itajal �....
causa do .exito e das preocupações nos .I. Lajes e Porto Alegre. ,., f.�}
negocies e no lar - Viagens - Mudan- �... ...��.
ças � Filhos - Parentes - enfim ale- .:. As TERÇAS," QUINTAS E SABADOS: .!�"
.grías, e. sofrhnentos que'toda a humani- .:. Porto Alegre-Lajes-F10rianópolis-Itajaí-Joinvil� ..... �

.:. Curitiba-Paranaguá-Santos eRio."... ",�.,'_.dade, e�tá.sujeHa...
� :

co:�,���:� à verdade o.� �!ll&]jOS i Modernos' e� possantes aviões ,:Douglas i:
'Quem duvidar é ver para crêr, Consul- �. . " �J;

tarlo alcancede todos das 9 ás 20 horas �.
.' Tarl··fas'. r·'e·.âUZ·l·d.a.s' ��.v

· APROVEITEM. . �I.. J. ��;
· ATENDKSE' no CaCique Hotel - quar- �. . "

..�.. /

t . ,'. Y

t f A

�:.. TRAFEGO MUTUO COM: �t"",
�. , Cruzeiro 'do Sul-Rio ';, "

.

�:�' .

Cu"ria::'M.et·ropo.�Jita.na �:. �t5<\
,

.

:�: Sdvag"""':Porto Alegre 'V :t:,:'Ass.uoç·âQ .d.e .. N·ossa. Senhora +) Pluna�Montevidéo .. .!��
Por ocasião da. definição do Dogma de. .Nossa Senhora, a +.. ..�

10 de novembro próximo, oueíram os RR. 'Srs, Parocos e Rei- :. -......

N
....

.

C GA �..
tores de Igrejas, de ácôfdó'lcorii\ a sua piedade para com a ex- �. PASSAGE . � ·E

, .!.R "

:
*' �i

celsa Mãe de Deus'e Mãe nossa, promover
.

em suas Igrejas, 1 . : I
ou Capelas, além dos atos de culto .interno que forem mais ::: .

·Floriauóp·oll·s •• Fiuza. L,im.a,&. Irmãos -:�i:
aconselhaveis, cQmo solenes comunhões, etc., pelo menos os • "

� 1
. seguintes: _ .. '

+... .

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 +.....
.

t· d'
.

d' d t I
' �. .) ��'-+1, Toque fes IVO ,?S �m�s, ao m�lO Ia, uran e a -

t --' t '

. N.U���!����te Novena, ou; pelo menos ;rídUO, :::
_'

Agência
-

CRUZEIRO DO SUL"
. :��=

em homenagem a Nossa 'Senhora. ...:. Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500
'

�.-
3. Bênção solene, 'Com '.alocução sôbre o mistério do ..:." _ �._
dia.. ".

.

.!.Em Ita]·3IF.•• . L·u'J·Z Nocet·l· .!•.....Florianópolis, 11 de outubro, de 1950. ...
. .

.. '.

Em nome e por ordem do Govêrno Metropolitano. ::: Rua Pedro- Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 :��::,

P; Qumto Daví Baldes�al' ..:. ...:..��

M' lanlllsl·er',·,o d.a Marl·nh'a ..:. Em Blumenaú: Agência· Cruzeiro' d'o· Sul ...�.-,
�i· -

Rua 15 de 'Novembro, 1326-Telef. '18 .
_. �I.;:'

y -�
5.0 Distrito, Naval �:.. Em Joinvile: 5·oc.- Comercial (Miuas» .Ltd-ac �:�

.T �COLEGI.O.· N4VA.L +:..
Rua do Principe, 482- Telef. 455./ �:�.

, �... Q olltras cl·da�des d'o ·J:;st·'ado Com os
..,.•-"1'Acham-se abertas no 50 D. N.,' gues Matematica Fisica e Quimi- .. Lm I- suboaI;elltes �

até � dia 20 de Dezel:nbro do cor- ca (progl',ama dos 20 ê 30 ano do �... d C i.. d 5 I �.'+;-
. . ki d' C C' t'f' ) .:. # a rUJCelro ou. ...+..:-

1'jent�, as ll1SCl'lçres para a mls- urso .l,en I lOO •
-

..'
, t .

são aos 10, 20 e 30 au?s do. ?ol-e·. �s exal_nes realizar'se-ão na pri- �t .

'

-�:•.
gio Nav'al cujo curso e ,eqUIpara' melra qUll1zena do mes de Feve- �.. .

.

�...
.

..' '.
.

.. .� � � � � � .. � � �.� �.
do ao Cientrtlco do Enuno Secun- relro na sede do 50 ��nto N. �
dário. 'vaI.

Para admisão aÓ 10' ano deve- Enquanto cursarem 'Q Colégio
Tão ter os candidatos o curso gi- Naval .os alunos terão .ensino, ali,

,nasial completo.·e menos de 17 lllentação UI1,Íforme e soldo .1)or

anos, a' 10 de Abril de 195�; pa' .conta do Governo.

:ra a admissão !ao 20 �no, Ó pTÍ�. . OI) alunos que' concluirem com

meiro ano 'cientifico e menos de raproveitamento o 30 ano do Co'
18 anos; par'a a admi.ssão· ao 30 fegio Naval e que obtiverem me

ano, o 2° ,ano cientificó e menos di,ã final igualou superior a seis,
de 19 an�s,' nestes dois ultimos em, cada assunto exigido no con-

. :FIUZft1LIMA & IRMÃOS
·casos, tllmbem aia de Abril de curso de admissão é Escola Na,yal Cons .. Mafra, 37

1V51.
.'

seião matriculados no 10 ano des- Florianópolis )��
Os candidatos ql!e terminarem o ta' Esc,ola ind·ependentelllente_ de

_ ...........•..

curso do Colégio Naval, se destina' concurso, Cülll pl'eferenci1a, sobre os FERIDAS. REUMATISMÕ �
, !rem' aos cursos da. Escola Nava}, demais candidatos deste que satis' PlIACAtt SIFILITICAS
de FuzUeiros Navais .ou de Inte.n- .façam as condiçõ�s físicas exigi- .Elilit de NplIOeiradentes Návais, poderão ter aque· das para o serviço naval; os que ,

las.. idad,es acreséidas·, 1l'8'�pectiva' obtiverem media final inferior a M.dt.aQlõ auailllll DO tl'"tam.Dt

mente de um à dois anos. Os can° seis farão' as prOy1as do oó'ncurso da .lflU.

d{datos ao 10 ano se�ão submeti- ·.de admissão á E�cola Na:val' d?S' C'·A·S·
'

•. iM··.. ·c·O·:O···U··DI'R···O·S·dos a exame de Portugues e Ma- assuntos ,em que hv,erem tIdo taIS 'fi n. Ti '

temática (pl'ograma do Curso Gi· �édias, ficando-lhes ,entretanto. Proc.�r!a"se na Praia de Coquei.
.nasial); os candidatos ao 2° ano assegurado, no caso de aprovação· ros para alugar informações para
- .P�rtugues �a.tematica

°Fis�c; e matricula no 1° laillO da Escola, Na- Pimentel, na Delegacia SetWllo
QUlmlCa �programa do 1 ano do vaI, com preferencia sobr.e os can° de Imposto de Renda. .

ICU'rISO 'CIentifico); e, finalmente. didatos procedentes do Colegio Na·
'

.

os candidatos ao 30 ano - PorLu- vaI. .

....

...�6mõ
·

...;;.;i,..Á.iõ .�. L.
a JI o_-�_O,_Jr_:�r_:o:_:01 .•.•

-�

ÀLVJIII

T (), N-I € Â R·D·tE M·
Tooico do

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

..-: .;{'r:

Encarrega-se. medJaDt4i 1.00"""'0. ..

'compra e Yen4a 4e -1m6"1&.
Rua Deodoro' li.

•• • -e • � ••••••••_,_ •

coração
�.

\
Rins� �sma, �.raqueza geral, Molestias agudas p�rturbações
na c!rculaça.o do sangue, _ Arteriosclerose, Disturbios na
pressao arterIal, Cansaço, Falta. de· ar Inchacõeo Edemas
Mol�e.stias� dos Rins, Reumatismn. Nef�ites. " ,

CASA MISCELANEA: dlltr(
buidor. dOI "Râ4iol" R.:C. A

-

ietof. )V61vulial e�:ni.co••
- Ru. Con.elheiro .' Mafra

l

f'

j

(o REGULADOR_, VIEIRA)·
) A mulher evitará dores

ALl�lA )AS CóLICAS UTERINAS
Bmprega-se. cem vantagem para
'combater' as Flores Brancas, CólI
-eãs Uterinas, Menstruaes e ap:'ts o

parto, e' Dores nos ovários.
t poderoso calmante e HeglJla

dor por excelência.
I;'LUXO SEDATlNA, peia sua com

t)ravada eficacia é receitada POI
médicos ilustres.

.f'LUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte. II
,

.

,

... '�
'7"
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o ESTADO--Domingo 22 de" Outubro de 1950 3

Em 20 de julho de 1873, em Santa Lu
zia do Rio das Velhas, Diamantina, Es
tado de Minas Gerais, nascia ALBERTO
SANTOS DUMONT, cognomínado mais
tarde "O Pai da Aviação".
Desde criança revelara grande pendor

pela aeronáutica.
Um' grande estimulo teve, conforme Júlio Verrie".

confessava, na leitura, dos fantasiosos Il- Depois de várias tentativas, por anos

\'1'08 do visionário Júlio Verne, !lue pre- seguidos, fêz com que os parisienses ou-

grafos , conizava o advento do aeroplano. vissem, pela primeira vez, um motor

Suas 'colegas 'e) amiguinhas por Certo dia, visitando uma exposição de roncar nos ares. Isto em fins de 1898.

êsse motivo prestar-am-lhe signi- máquinas em Paris, viu pela primeira Continuou as construções até que no 5"
balão conseguiu a dirigibilidade,ficativas homenagens. Em 12 de julho de 1901, depois de vá-

FAZEM Al'íOS H.oJE guns anos, vê transcorrer, ama
rias voltas pelo ar, regressou ao lugar da.

O sr. Paulo Felipe, funcionário nhã, o seu aniversário natelícío, ascenção, em Lenghamps, Com êste mes-

do Ipase; O sr. Nelson Camisão, funcionário mo círcumnavegou a Tõrre Eifel, sendo
_ a interessante Mârcia, fi· da Alfândega daquela cídade .

o feito noticiado' amplamente pela ím-

C'
, . prensa como a solução definitiVa do -pr'o-lhinha do casal Onorina-Acari umpr irnentámo-Io auspiciosa blema da dirigibilidade,

Margarida. mente pelo feliz evento e lhe au- Em 19 de outubro repetiu a façanha
Almirante Lucas Alexandre Boi' guramos perenes felicidade,s. ganhando então o famoso prêmio "Deut�.

toeux SI'. Doralécio Soares eh" (ofertado por Deutsch de laMarthe, \,

R
..

t b Ih orçado em 100.000 francos, mas com os.Na Capital da República, onde egozrjam-se os que, '1'a a am
juros realizados desde sua instituição

reside, vê fluir, amanhã, o seu neste jornal com o transcurso do atingia 129.000 francos),
'

aniversário natalício, o nosso pre- aniversário. natalício, amanhã. do ftste prêmio o jôvem brasileir'o dístrí-
TI S ,. d terrã buiu, 50.000 entre os mecãnícos' e operá-zado conterrâneo, Almirante Lucas os o esurna o oon erraneo e nos'

, 1 b d D rios que o tinham auxiliado e o restanteBoiteux, Um dos destacados cul- so constante c0!LQ!:a or, sr. o-
entre quasi 4.000 pobres de Paris .

tores da nossa História..., ra lécio Soares, chefe de clichéria Perseverante, construiu muitos outros
O nataliciante é figura exponen- da Imprensa Oficial do Estad?, I ba_Iões, sendo que 0_ de n. 9 era tão ap�:-

cíal ela nossa Marinha de Guerra, muiLo estimado, em nosso meio I
feíçoado �ue COI�I ele sala a pass�ar tõ-

11 ", 'I d " social e mais particularmente na
das as tardes e la onde bem queria.

que .ie uev e assina a os sen IÇoOS. Depois' empenhou.se na conquista do
Ao gr'ande número ele' amigos e

I
class,e a que pertence por -sua ope "mais pesado que o ar", trabalhando en

admiradores do i1Llstr,e marinhei- rosiclade 'e acentua,da camarad'ae tão 3 a110S em completo silêncio e ap6s
ro OS de "O Estado" se sen.tem. 8'e111, onde r;;e ,impôs à �estima e a:

I p�rs,everantes experiências apresenta·o ao
,

. . .,." 'd'
�

d t d
'

.

,.,..... pubdco, Era um aeropJa,no, com o qualuflanos én). assoCIar:s,e as homena- C011'51 �raçao e, o OS,. '",. cOhsegult; Voàr (i() metros, nl�t pe�deli
gens com que, sem dúvida, �ma' SenlImo'nos a vontade- em lhe

a direção e caiu ao solo. Consertado o

-0- n;h5j, porão 'em evidência a fra· enviar, á'aqLli, nossos ante-cipados "Del110j�eIJe$", voou nOV<ljl}eptel � 2�t\'t.
,ANIVERRÁRIOS

I
À estremada bondade de cora\ão l,erna'l estima e elevado conceito ábl'aços, de,sejando-lhe felicidad,es. vez 250 metros, tornando-se célebre êste

S'ra, P,oc[olfo "ieira aI' t I" t f' elIl CIll'e é tido _6-ntre nós Sr. José Fel'nancles Ne'ves vôo, realizado em 23 de outubro de .•
I' ç Ia ia na a ICWl1 e' lno 'espirito c , _,

•
,

1906. Foi a cOllcretização de seu gran.Natalicia-se, nesva data, a cxma. lhaneza no trato com seus seme- Sra. Bulcl.lo Vzana Faz anos, amanhã, o sr. José de ideal e valeu-lhe os mais entusiásticos
',sra., d. l\laria· da Costa Vi,!,il'a, clig'- lhantes, qualíd'ad'es que a fazem A efeméride cle amanhã consigo F'ernandes Neves, ativo membro elogios, constituinoo o "minuto memorã.
na espõsa ,ele nosso veneI'a.ndo con' figura marcanit.e na nossa ,socie- na o an.i\'{�rsárifl nfllalicio dae ex- da.JJ.rma Fernandes Neves & Cia vel na, história da navegação aérea".
{errâneo sr. BocloHo Vieira, fua' dade. ma, sra. d. Ar,a.ci Rll'pp Bulcáo Ás homenagens que lhe s.erão tri Eis porque o dia 23 de outubro foi es-

. ..

t d d 1\1'
'.

l' d bl1lad'as nós, nos assocI',amos,
colhido e instituido pela lei n. 218, de ':liClOnarlO aposen ,a o ' o 1l11S e· Às homenagens que lhe fribul,a' Viana, eligna espôsa o nosso pre- com de julho de 1936, C01110- "Dia do Avia-['io ela Fazrnela e g0nitora do sr. 1'50, hoje, o "O Estado" se per', sado conterrâneo, d r, Osvaldo Bul' prazer. dor".

RaÍl11l1lldo Vieüa, operoso e com· mite incluir as ,suas muito r,espei.1 cão Viana, c1epulado à Assembléia
-

,PAZEM ANOS AMANHÃ A cultura francêsa esforçou-se para rei.

Petenle Chefe elo Servic:o do Re- t L
.

J t' I E t d l't e1 A srta.. Olindina Hawerroth, fi- vindicá-lo e tal glória o iluminou na ter-� osas. eg-l.s a l\'a (O .1 S a o, e C1 o pv a
ra estrangeira que, em França, lhe el'i-.gisLro de Estrang.eÜ'os. S1'. Gaspal'illo Dul1'a U. D. N .

lha do sr. jA.r(tônio Hawerroth, girapI uma estáttla em vida, ressuscjta,l'l.Seus 11l1rnerosos netinhos, que Ocorre, hoje, o anl'\'ersário na. Apr,esentamos à dama aniver' abastado foz,endeiro ,em São Boni- do um privilégio dos Césares antigos,
-muito lhe querem, preparam'lhe Lalicio do nosso 'Prezado coesta- sariante nossos resl}eitosos cumpri- rócio e da sra. Joana Hawerroth. Nôs derradeiros anos de sua curta e

carinhosa fqstill.ha, compartilhan:' dllano .sr. Gasparino Dut�a, alivo mentos pela auspiciosa data .

- a srta. Ester Sousa, filha, do grandiosa vida a alma da pátria bradou
.J I SI'a. .�lal,,!'a L'!cz_' -Sc/;"'e'fflnr F' d P uJ S

• aos quatro ventos o reconhecimento da·".0 o( essa !alegria, naturalmente, CoIoto!' .f':sladual nesta capiLalt, ", ,"" I'" 51'. 'ranCIS'CO e. a o e ousa, glória de seu filho dileto, No entantos'('u seleto círculO 'de amizades e .o dislinto aniversariante que
Lehmkuhl gráfico do "Diário ela Tarde"; um remorso estranho o minava, remorso

familiaN's 'í,'le acorrerão á " lia conta em nossos meios funcionais Ocorre, amallhã, a data ani"e1'- - o jovem Celso Moreira, filho somente explicável na pureza de uma

residência à rua Gal. Bit Lencourt, e sociais nllnleroso'" aml'gos e ado súl'ia da exma. sra. cl. Maria Luci do causídico dr. Edmundo' Morei- alma como a do grande Santos DlU)10nt.
v

Julgava·se culpado por ter feito uma in-miraclol'es, ser.á alvo, pelo feliz Schaeffer Lehmkuhl, digna espôsa ra,
venção que a maldade dos homens trans-

----------------------------____ do 11058'0 elistinto coesLaduano sr. Sérgio Cunha Dutra formara em arma de guerra e um dos
. I Millon

LehmkU.ll I, 'c'ompetente
car I Rejubila·se, hoje', o lar do nosso esti- seus últimos pensamentos foi a institui-

I ióo'l'afo mado conterrâneo sr. sr. Paulo Dutra, ção de um prêmio a quem conseguisse

I
o' .

alto fUlocionário ela Escola Industrial e condenar o emprêgo militar do avião.A iluslr,c naLalici'anfe qlic, em sra, Maria José Cunha Dutra com a efe· ALBERTO SANTOS DUMONT faleceuI nosso meio social, des. fruta de
se., mé:ide natalícia. de seu 'filhinho Sérgio, em 23 de jUlho de 1932', sendo sepultado

lecionadas amizades, receberá, por aphcado esludante. no Cemitério de São João Batista.
certo lamanbã inequívocas pro-I � residência dos pais de Sérgio, no Es- "\NDRÉ N1LO TADASCO, ,

,. treIto, afIlurão, logo maIS, seus nUl1Jero- ....

��...:::_�4����,...._---"as de quanto e benqmsta por to

I sos colegas e amiguinhos para felicitá

..
IO SENHORITA!elos os que a conhecem. !:' participar da festinha que o jovem ani· A ultima creaçi'!o! em retr-.-O "O Eslado" apres'enla'lhe os, versariante comemorará o· feliz event!l' gel'éln te é Q Guaraná KNO rmelhor,e!> vof os de felicid,ades I Compartilhando da efusiva alegria de

" . _' .

I todos os que lá irão, felicitan1'ô·lo, tam· E'M GARlcJliFAS GRANDE$S1'. 11 elSOll Camzsoo
I bém, clesejaIlAQ-lbe cs meDICreS votos de Preferindo-q' estáEm Santos, onde reside fiá ::lI-I felicioades. acO::npanllal'ulD: li moda

:Vida Q
·

1C 0, C.J_ a
evento, de expressivas manifesta'

ções de estima e aprêço, ás quais,
Í)or justas,' nos associamos.'

Sr. Américo Vespúcio P,rntes
A e Ieméride de hoje assinala o

aniversário nalallicio do sr. Amé

rico Vespúcio Prates. dedicado e

Sabemos que os homens do governo, lá do seu alto posto competente Inspetor Escolar .

.de comando, pouco se interessam por aquilo 'que a gente Sua folha de serviços ao magis
observa, numa colaboração expontânea de quem quer vêr as tério público e seu espírlto ém
coisas entrarem nos seus devidos lugares, Representamos preendedor o fazem merecedor 'de
uma voz que vem da _!llassa, porqu� com ela convivemos e de- sinceras manifestações de seus, co

.Ia participamos, Merecíamos destarte, um pouco mais de leg.as, subordinados e super-iores .

atenção 'daqueles que mandam... A essas homenagens os de "O
Fala-se da mudanca de nome da rua da Carioca e come Estado" se assoeiam com os me·

·tivemos alteradas vias tradicionais como rua das Marrecas, lhores .
votos de felecidades .

.como rua Bela, como rua da Alegria, acreditamos piamente, Sr. José Soa1(es Glavan
.:na concretização desse novo atentado à tradição do Rio de Faz anos, nesta data, o nosso

Janeiro. estimado coestaduano sr. José Soa-
Tivemos paciência de passar os olhos pelo catálogo de te- res Glavan, sócio da, firma. Irmãos

lefones, de ruas, para demonstrar que há muitas artérias do ! Glavan, desta praça.
Rio com nomes em duplicata, estabelecendo confusão não Contando em nossos meios so"

.só ao povo como ao próprio serviço oficial de correios e telé- ciais e comerciais numerosos amí-

.graros. Vejamos:-
.

gos e admiradores. o aniversarian
Rua Bonfim, em S. Cristovão. Rua Conde de Bonfim na te v'erl_sfj-áf, hoje, muito cumpri-

'Tijuca. mentado .

Praça Barão de Capanéma, Rua de Capanema no Gover- sn« Nilza Comisão
.nador e Rua Capanema em Bangú. Em Santos, onde / reside, vê

S. Cristovão: - Estrada, Rua, Campo e Praça (Uns dis- transcorrer hoje, o seu aniversá-
tantes dos outros). rio natalício a graciosa e g-entil

Rua José de Alencar em Paulo Matos e Praça José de senhorinha Nilza Camisão, filha
.Alencar, no Catete. do sr. Nelson Camisão, alto fun-.

Além da rua e travessa José Bonifácio no Méíer.. há a pra- cionário da Alfândega daquela cí-
-ça José Bonifácio no Governador., dade.

Rua Mauá perto do Riachuelo e praça Mauá na Avenida Desfruta na sociedade santísta
.. Rio Branco. 'de muitas amizades, é de se pre-

Av. Nilo Peçanha na Esplanada e Praça Nilo Peçanha ver que, pelo transcurso de tão
. <em Botafogo. auspiciosa data, receberá múlti-

. Rua Palmeiras em Botafogo e rua Palmeiras em Santa plas homenagens, à quads, embora
. Gtuz. "

.

a distância, no.s associamos.
Paz, estrada e açude, além de Travessa em Marechal Srta. Olga Caminha

. .Hermes. ,

Fez anos,. ontem, a distinta
Rua D. Pedro I, na Praça Tiradentes (Atual Independên- senhorita Olga Caminha, diligentereia) e Rua D. Pedro I em Santa Cruz. funcionária dos Correios e Telé'
Praça 15 de Novembro nas Barcas, idem em Marechal

'Hermes.
Praça da República (Centro) idem em Quintino Boca-

.íuva. �� .

.Alem de tudo isso, há os excessos com Rua República do
.Perú e Av; Cidade de Lima (País e capital homenageados).

Não contamos como nomes em duplicatas quando as
travessas e ruas do mesmo nome são proximos uma da ou

tra, em geral a travessa desembocando na rua, o que é nor
.mal. Não contamos também com os casos. como Rua Icaraí
,_e Barão de Icaraí. Rua Niterói e Visconde de Niterói; Capa
.nema e Barão de Capanema; Itamaratí e Visconde de Itama
:ratí. Ainda há ruas numeradas que poderiam ser batizadas.

Com tudo isso ainda se fazem tolices como extinguir a
rua da Alegria para chamá-la Padre Olímpio de Melo, aín
dá. se alteram ruas tradicionais como Bela e Marrecas.

Êste problema de nomes', de ruas merece um estudo mais
-cuídadoso. .

.

Veja-se nos outros paizes de todo o mundo, Inglaterra,
.Portugal, etc., como permanece;m os velhos nomes das ruas
e- como o povo saborêa suas tradicões!

Deixem-se os nomes tradicionais sossegados e aprovei
:.J tem-se' as ruas em duplicata para as novas homenagens e

para as mudanças continuadas tão a gosto de nossos homens
,de mando! ...
/

(Lida ao microfone
'sab. ENO-SCOTE).

iário da Mefropole

nomes

ALVAtttTSDE OI:.IVEfRA)

das-ruasOs

da Radio Guarujá, .numa oferta dos

'Para cumprimentú·la ..

Panelas de Prpssão ARNO
a (r$ 510,00

Grelhadores Elétricos
ii C�$ 300,00

na Elejrola\f�dia
Rua I\t'cipreste - P'

.L alva - Edf. Ipas e- T�eo

I

,/

I
I

os 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Icua Arcipreste Paiva
�

�dificío Ipase -Terreo

Dia -27 no
-

palCO auditório
Ida �ádio Guaruá
I

P(DRO.. RAYMUNOn
o' gauth() alegre do Rádio"DuÍB

patrocínio exclusivo das.'

IND,USTRIAS MORITZ

DIA DO AVIADOR
vez um motor a querosene, muito leve.
E o pr6prio Santos Dumont declarava:
"Parei diante dêle, como que pregado
pelo Destino, Estava completamente fas

cinado", E mais tarde afirmava: "Diante

do motor a petróleo, tinha sentido a poso
slbilidade de tornar reais as fantasias de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTADO-Domingo. 22 de Outubro de 1950

Festividades em louvor -tia
Assuncão de Nossa Seohora :,

_.

PROGRAMA DA FESTA EM COMEMORAÇAO DA DE- :
FINIÇÃO DO 1;>OGMA DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHO
RA NO :aIA 1° DE NOVEMBRO DE 1950, PROMOVIDO PE·
�LA'CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO,
COM A COLABORAÇÃO DAS, CONGREGAçõES MARIA�
NAS ,DE FLORIANÓPOLIS E COMPETENTE APfROVAÇAO

E BENÇÃO DA AUTORIDADE METROPOLITANA
I. NOVENAS COM PREGAÇõES,

Dia 24 de outubro, 1° dia: Tema - Imaculada Conceição
Dia 25 de outubro, 2° dia: Tema - A Anunciação
Dia 26 de outubro 3° dia: Tema - A Mãe de Deus
Dia 27 de outubro, 4°dia: Tema - O Caminho para Jesús
Dia 28 de outubro, 5° dia: Tema - A Corredentora
Dia 29 de outubro, 6° dia: Tema: - A'Rainha dos Apóstolos'
Dia 30 'de outubro, 7° dia: Tema - A Mãe do Corpo Místico
Dia 31 de outubro, 8° dia: Tema � Medianeira das Graças
Dia 1° de novembro 9° dia; Tema - A Assunção de N, Senho-

ra
II. DIA IODE NOVEMBRO

9 hs. - Solene Missa, com Assistência Pontifical Ele S.
-::- Excia Revma.

�19 hs. - Bênção. solene. Alocuçãr, do Senhor Arcebispo.I •

Nota. - Todos os atos supra se realizarão na Catedral
Metropolitana. .

'20 hs. - Sessão solene no Teatro Alvaro de Carvalho,
sob a presidência do representante da Autori
dade Metropolitana.

,Florianópolis� 12 de outubro de 1950.\

,'P. Quinto Daví Baldessar

..�VALVULA·S

I-"Jli-p$
MAIOR' ESTOQUE

Atrântida Radio Cal. Lda.
Rua Jrajano, 31

,

A praça
Temos o prazer de comunicar aos nossos prezados clientes que

a SERVIÇOS AÉREOS "CRUZEIROS DO SUL, Ltda; acaba de inaugurar
li. nova, linha.

FLO'RIANóPOLIS, SÃO FRAI\'CISCO, JOINVILE, MAFRA
UNIÃO DA VITORIA, LAJES.

tis SEGUNDAS, QUARTAS e SEXTAS
./

Os aviões farão as 'viagens de regresso pelas mesmas escalas. nos
mesmos dias, pernoitando em Florianópolis. O pouso em São Fraa
cisco está dependendo da homologação, pelo DAC, do campo local.

Congratulamo-nos com os nossos 'prezados clientes pelo aus

picioso fáto, que revela o Interêsss da grande emprêsa brasileira
em bem servir ao

o

Estado e corresponder à animadora preferência com

que a tem distinguido o comércio, a industria e o público catarínense,
Florianópolis, 26 de setembro de 1950.,

MACHADO & CIA. SA. Comércio e Agêllcj.as

QUER VESTIR·U COM (OHF0311 E ELEGAHeIA'
A

PROCURE A

Alfaiataria· Mello ,_

Rua'F'elippe Schmidt .,�

Do Comando do 14' B. C.
Declaração de insubmissos

�e acôrdo com o n. 9 la Ietra L das Instruções Complementares para
a Incorporação do 2° Turno de Contingente de 1950, são declarados
INSUBMISSOS, por não se terem apresentados até ás 24,00 horas do
dla 25 do corrente, os seguintes conscritos:

a) - Destinados ao. 13° B.C. - MUNICIPIO DE TIJUCAS: João
,k\ngelo de Sousa, cert. n. 410.666; Geraldo Furtado, certo n. 408.471;
Luiz Bertoldí Filho, cert. n. 410.576; MUNICIPIO DE CAMBURIú: Do
mingos Medeiros, certo n. 75.359; Cicero Felicio, certo n, 75.3'17; MUNL
ÇIPIQ DE BIGUAÇU: José João Jorge, cert. n. 124.659.

h): - Destinados a Guarnição de Curitiba: MUNICIPIO DE FLO'
RIANóPOLIS: M.anoel Ari da Silva, éert. n. 415.767; Valdir Dias, cert.
n. 125.642; Vilson Silva, certo n. 411.032; Hildebrando Francisco Ferrei.
ea, certo n. 410.890;'MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ: Flávio Lopes da COll'ta, cert. n. 117.887; MUNICIPIO DE PALHOÇA: Antônio Francisco Ca
sas, cert. R. 408.515; MUNICIPIO DE CUBATÃO: José Boeing, cert, n.656.033'; Thadeu AntôI'lio Peron, cert. n. '356.277.

L

"

/
,

'

ti
� �
,

�
l

Sua beleza e su� mocidade' dependem de sua saúde
E sua saúde depende do remédjo o consagrado:

REGULADOR· XAY'IER
N: 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAV'IER- - o remédio de confiança da mulher

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

r.om· l'anl>r.iciarlp �arll 1ôO li1.ro� OI" sorvete. p,qniD::Iit:. com com

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H. P. e batedeira com_mo
tor de 1 H': B. em perfeito estado de funcionamento e conservacao.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

---'at'�apão
PERMINENTE

�i!mliIiIi [
j\1"
COM A NOVA

IíAYSER
fabricação GRITZNER-KAYSER A/G

Durlach (Boden)
Antes de" adquirir uma máquina 4e.costura

procure conhecer a Nova "KAYSER", a má

quina perfeita em seus mínimos detalhes. Fa
bricada com material de primeira qualidade
e possuindo linda apresentação, "KAYSER"
é a máquina de costura que satisfáz às peso
soas mais 'exigentes.
Garantida pela tradição da industria alemã,

"KAYSER" é uma máquina feita para durar
gerações, pois as suas peças sujeitas a atrito o

são fabricadas com especial aço cimentado.
Exper-imente-a e certif'ique-se de que vale a

,

pena possuir' uma "KAYSER".
• Montada sobre rolamentos de esferas.
• Silenciosa e de suave manejo.
• D'urabilidede ilimitada.
'. Lindo moveI em madeira de lei.

COM UMA "KAYSER" No LAR É MAIS FACIL COST,_.<URAR
Representantes exc:lus;vos no Soras;':

o.'.BR;tlZJ:t'1QUâ'IIJ:z::�.ê·oM.ERC1·lIl ...·:;LI:D,:�·.... !� _'-:;'," , •
•

•

Av. Rio Branco, 120 - 12,0 ando - s. 1220/24 _. Tel. 22-9192 _ Rio

Já viajar à

/

pelos CONSTELLATION da

AIR F'RANCE.
Brasil 2 vezes por semana e 8 Iinhes internas para Francfort,.

�unique, Nurnberg, Du�seldorf, Berlim e. Hambu�g�
FIUZA LIMA & IRMAOS - Rlla COíiSelheiro Mafra, 35"

rtoRIANOPOLlS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5

.. �-- VAEAO-RIO?
.' -

END. TELEGR. "ARGENOTEl"

TEL. 25.7233 ..

RUA CRUZ LIMA, 30
nAIA 00 fLAMENGO

X

1,Paro-1lolocar
SOLA

i em seu S'8pato
. PROCURE

J Oswaldo
<!'telefon es 1536 e 1324

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

� e , teune soro ... acabamento"
.$olidez... "0 piano pel.feito!

Além dê vários modêlos para
�pronta entrega ... este msravi
.lhoso piar-o pode ser seu hoje
-.mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
..

Scü-wartzmann
REPRESENTANTE.
pata Santa Catarina

KNOI S/A
ex. 134 - 'Tel. KNOT

:Fraça 15 de Novembro n.20
�o. andar .

Florianópolis

TINTAS PARA. IMPRESSÃO
COTTOMAR

....

•

Dispomos de duas, para alugar.
31:0 Estreito. Banco Agrícola - Rua

-Trajano, 16.
'

" . ,. .. .."."". " " ..

•.u.. f.Uei.... "1. ..••1•••
........ fillal.la. J

II... de ••1I••Ca.. ,.. _ ••11181

.tllr"'lIt. ,.1'. _ ... '"PIIIPOLBO'

.. .... eadera.ta •• CUDfl'I
>!IUTUO PR.BDUL.

Bom . binóculo
8rande visão

Visão maior e mais perfeits
-que 8 de um bom binôc ... !{

tIlcança quem tem sôlida
Instrução,

.

Bona livros. sobre todo.' OI
assuntos:

LIVRARIA ROSA
;Rua Deodoro. 33 - Fbrisn6}o!!'s

•
•

- .\ ,

1'�rc1 08eU
,.".,

CAMINHA0·

DEIOIO

'\,
I

') !'

,.)
�t •

- t
'<>

-·há um serviço especializado DE SOlO �
.

.

-
. -

sem perda de tempo!
'" \

o Serviço Especializado De Soto é feito por

/. . .

I' d I b'l'
_ nlecaul_eos eapecra rza os, que se Ia 1 ltaram

• na Escola T':'cnico-i\lecânica de Automóveis

serviço de que o seu De Soto venha preóis.ae•.

Para obter um trabalho r�pido, econômico

e eficiente, ecnfie o Ca.llúnhão De Soto aos'

cuidados de um ;\lccân�co Especializado DeBrasmotor. Conhecedores profundos do vcí-

eulo, em todo; os seus pormenores de técni': "Soto, que oConcessionário De SOh�, cio�o da

ca, construção e f'u.noicnamen to, são natu-. responsabilidade de responder por um pro-

ralmente, os mecânicos indicados para todo duto Chryslê'r, marrtêrn à sua disposição.

DESOTO ATRAVÉS DOS CONCESSIONÁRI95 DA

�.C_OisotiguikuvGetae
1BrasmolorSERViÇO

SÃO OERi'HRDO DO C,\,'l.fPO • E. s. P"A.UlO

* COOPERAR COM li. ASSOCIAÇAO PRÓ BOAS ESTRADAS E OBRA DE PATRIOTISMO *

Agradeci.eDla
Paulo Marte da Silva. e senhora agradecem aos ilustres clinicps

Drs. Mário Wendhausen e Guerrei.ro ele Fonseca. as Irmãs do Hos·pi..
Ial Nerêu H'aruos, Enfermeiras e ao Snr, Arnoldo Souza digno Pr�"
to Municipal "'ele São José, 'Pelo carinho que dispensaram com a 'enfero
midade de seu filho Vidal Estevão da Silva. A todos os seus sinceros

agradecimentos.

"ORESGO"

Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior

do Estado, de pref'erencia nas praças de Joaçaba, Porto União

e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis dando os seguintes dados: nome, iel'ade, grau de

instrução e ocupações anteriores e se p-ossível fotografia.

"'URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEÇ-UROS,
.

RESP. LTDA."
Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis

AGENTES GERAIS DA
COMPANHIA DE SEGUROS RIACH.Ç'ELO

Incêndio. Transportes e Acidentes Pessoais
CORRETORES OFICIAIS DO

Inst. de Prev. e Assist, dos Servo do Estado (IPASE)
Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00 \
Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB�ÀGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

São José, 18-10-1950

PAULO MARTE DA SILVA

Desfibrador de madeira
Compramos um desfibrador hidraulico 'para palpa de ma·

_

AGENTES E REVENDEDORES PARA.

CASIMIRAS E LINHOS
Casa atacadista de casimiras com secção perfeita de vendas
pelo reembolso postal oferece oportunidade a elementos átivos
e r,elacionados para trabalhar como renresentante vendedor;
em qualquer praça do país.

_/

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

deira, de fiam fabricante e em perfeito estado, capacidade

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

Desfibrador - Cx. Postal 248 - Bahia.

Deseja empregoum

/'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Direção de PEDRO P.&ULO MACHADO

o

I
L
I

, -iit: :1

t
rA -�constituição das duas equipes)
i para a pugna de hoje à tarde
I AVAí F. c. I" PAULA RAMOS F. C.'

.

I Adolfo, Guido e Dãllda Minela,· Ari I Naldi e D'inarte; Dadíca,
I
Boos e Jair; Felipinho,. Nizeta, I Jnlin�o e Nenê;

.

Flávio, Áry II,
;Bolão, Bentivi e Saul. Mandlco,�_Forj],erolh e Lauro

.

Produtos farmacêulltos desde 1858

Vida longa -

ou morte � premat"ra - pQr
doença do (Oraç4o? _ Depende de você
Doenças do coração têm ajudad<L_
muitas pessoas a vivermais tempo,
obrigando-as a se cuidaremmelhor.
Há novos horizontes para os que
sofrem - do coração. consulte seu

. médico regularmente. Se ele des

cobrir alguma irregularidade, siga
lheos conselhos. Ele pode ajudá-Io
a viver uma vida longa e ativa.

SQUIBB

anos.

e 3.20.
ODEON

Preços:
As 2, !� e 8,30 _ Cr$ 6,20 e 3,2(J.
As 6,30 - Cr$ 6,20 (unico) ,

i Odenn - Cr$ 6,20 unico ·.ás 7,30 hs.",
_ BOXY

As 7,30 horas.

10) Marcha da Vida Nac�

20) -. John 'Sutl:on, Doris Mer-«

r ích.

MOE,DEIROS F�ALSÜS
Um drama eletrizante repletee:

de suspense e 'ações. .

30) - John "Vayne, Montgome-

TU Cllft, Joanrie Dru -e Waltear

i Brennan.
RlO VERMELHO

Uma história que marcará épo
oa ...

Ação que sê impões ...
Drama revestido de intensa rea

lidade ...
Censura: Proibido até 14 anos.

Preço'; C;$ 5,00 (uníoo) .

� IMPERIO,-
. As 7,30 horas.

.John" Wáyne, Montgmery "Clif�
-I Joanne Dru e "Valter Brennan,

I
. RIO VERMELHO

I . Alu-indo estrada's...
.

escalando montanhas'; .•

gl�riosà ,epopeia de amôr e odío...

Censura: Proibido até 14 anos,

No programa:
Esporte na T'éla

Fox Movietone

Preço : Cr$ 5,00. •

I {""'!1 mí<:lI&�

-

G,�iI&hilil . PijlJi;IUU

I Meiu d�i m..l!hore�; pelai tma· .

1l�:we� i).' �ÇOfl \ih Di!'l CASAdMlal
I CELAN}.(;i!, .,� i�Ui�_'I_"". MlI5t'rsj
i '�'�'��9"".�""."��""''''''�''CIb
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C;ombafa a
Bronqui'e

tonificando as vias res�i_
ratórias

A Bronquite é uma porta ah=rta
à graves enfermidades. Corte (0 ;;al .

pela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antissético e descongestio
nante da traqueia, bronquios P pHI
mões. "Satosin" tem efeito rapido.
Fluidifica o catarro, diminue' a tos
;se e torna a respiração livre e fa·
cíl. Nas Bronquites asmáticas, cro-

.

Dicas ou agudas "Satosin" é o' seu
s-emédío de confiança. Peça ao seu

farmacêutico "Satosín" - o domi
nador das gripes... tosses e bronquí-]
les.

Terrenos
Vendem-se, .ern Iõtes, à 'vista e .

.

com facilidade de pagamento ...:..

iDO Estreito. Tratar no BANCO
AGRICOLA - Rua Trajano, 16 -

F,lorianópolis.
'. . . . .. . � . ..

1�·, B. O.
-

Av-iso
- O Comando do 14° Batalhão de

Caçadores avisa aos candidatos à
Escola de Sargentos das Armas que
deverão comparecer no dia 24 do,
corrente'àquela Unidade afim'de se

rem inspecionados de saúde,
..

. '

.. •

CASA-Aluga-se
RECÉm'CONSTRUIDA, A RUA

'JOSÉ BOITEUX N° 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO EST'APO.
• • • • • • lO • .. .. -. • '

•• � •

Víajante
Precisa-se de um ··que conheça to

do o Estado.
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban

co do Distrito Federal S. A.
.............. �. .

�

P®rõ ALEGRE
�Y<H.U"'MRIOS DA PÁTR,,, N.-GII • 4."�
Cl!iMl'OItMdU· 'IlIVmIIuu 'ot��....

Alencla Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt , 22-Sob.
C._Po8tal, 69· Te!. «Protetora»

.

FLORIANOPOLIS
," I

• _ .
..� FRAQUEZAS EM' GElAI.

. VINHO CREOsotADO
"SILVEIIA".�.

• .. • • .. .. • .. .. • .. • oe • � ..... � .... o

"NÃO SEJA NA VIDA_.UM FOSFO'
RO QUEIMADO"

"'VIRILASE" - Expoénte máxí
m@ da virilidade, combinação eíen
tifiea de vitamina "E", hormônios
totais e sais fosforados. Regenera
dor racional das glandulas em am
bos os sexos. Esgotamento nervoso

f�Ua de memória. Moderno revigo�
rador do sístema nervoso e tônico
geral. VIrRILASE, um produto do
Laboratorio JESA é vendido em
todas as Farmãctas e Drogarias.
Fedidos pelo Reembôlso - Caixa
J>ostal, 3383 - RIO.

o F�TADO--Domingo 22 de� Outubro de 1950

o SERViÇO, FORD •

manterá -NOVO.

o SEU CAMINHão FORD

l:ominhão Ford super
(onstruído da série
F-6. Capacidade 5.100
quilos. Motor v-a, 100
MP,4 velo-:idades. Eixo
i'raseiro de dupla ve ..

locidade.

É fácil você conservar o seu Caminhão Ford como .novo,

por muitos anos. Acostume-se. a tIâ?:ê-Io p�õâícamente
ao Serviço Ford; para um exame c�mpleto do motor, dos

freios, das molas, de tôdas as partes vitais. E também para
uma lubrificação geral. Se fôr preciso algum

.PIIRA O SEU CftMI"HiO FORD

SERViÇO FORD
�----�----��

consêrto ou substituição de peças, lembre-se

disto:�ós podemos garantir um serviço mais

rápido e perfeito--Porque nós conhecemos os

produtos Ford melhor do que niqguêrn, E.
naturalmente, usamos Peças Ford Legítimas .

"

REVENDEDORES NESTA l:APITAL:
-

IRMAOS AMIM
Ru� Duart� Sehutel� II

1 -------------------------------��I'I------------

::0�:�,?=��!:��e,.; rn ---;��fo�ft7;;�--m---
febris, com as atribuições e responsabilidades de donas de casa Agem directamente sôbre o ap-

.. 0._.

ou na árdua luta pela eXistênci'a, sófre emoções violentas, des- z parelho digestivo, evitando a pri- \
controlando seus, nervos e funções vitais. A tristeza? irritabili- são de ventre. Proporcionam bem
dade, inconstancia, falta de memória, e frieza íntíma, são sin- estar geral, facilitam a digestão,
tomas alarmantes que exigem ímedíato e enérgico tratamento; !}escongestionam, o FI!JADO, regu-
Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINA&, medicação larizam as funções digestivas, e fa-
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organí- zem desapparecer as enfermidades'
cos, sem contra-indicação. GOTAS MENDELINAS é o tônico do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-

, indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a TINOS•

tra�qúilida�e, cci�fiança e energias perdidas: Distrib:m�or _
..
_ _ _.AraUJO FreItas. Nao encontradas no local; enVIem antecípado ,., w _, _ _.w _ _..

_ _.. _ ar _ ..

Cr$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas"�.. mó, que
.

remeteremos.' Não atendemos pelo reebolso postal. .
"

.

.1itgem cOÍllsegnrancae ra�dez'DATI LOGRAFIA'--
só NOS- CONFORTAVEIS �)lCRO-ONIBUS DO

(orrespo.d.nCll
(omercial

DIREÇ10/'
Amélia M PigoZZI

(onrere >,

Olploml' EXPRESSO, «SUL-BRASILBIRO»
Florianópolis -- Itajai - Joinville - Curitiba

I
METODOJ

Moderno e Eflele.t.

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira-Ru" Gene,._' Blttencourl, 48

(Esquina Albergue Noturno)
-----------------------------------.---

E
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Emprego para pessoas ativas que U:ma voz De Itajai: festival artistico em home
- queiram p�ogredi.r 911 vída . autorizada D!p'�!,,�A�!,tl!o!a,,!! !1�!I!!!L::!ã!C�E��;

Importante orgamzaçao multo antiga e c�celtuada pre_ dído festival arttstíco levado a eteí- Didyn íca Lazzat IS, SECULO Mail

cisa de vários inspetores viajantes _ D;spesis pagas para O jornal "A Tarde", de Salva- to nos salões do Clube Guaran] em Bernardete Santos; RIQUEZA: An�
. ..

.

- homenagem ao onomástico da Rev, Maria Colarts: SAUDE: Helena de..,
pequenas via�ens. Pos�blhdade para

_ ganh�r de Início dor, de 12 do corrente mês, faz
Irmã Lidia, Dir,etora

_,

da ESCOLA I Aguiar: -CIENOIA: Relindes .Eliza-
Cr$ 1.500,00 a Cr$ 5.000,00. -, Infoemações a Rua Felipe, o seguinte comentárlo sóhre os re- NORMAL S. JOjlÉ. Esse festival beth Fuék; MUSIQA: Orieta Mar
Schmidt, 17 - Sobrado. sullados do pleíto em diversos que se realizou em a noite de 14 cía -da Silva; POESIA: Celita Cé_

Estados, particularmente no nos- do corrente, com numerosa assisten-j Ha Seara; AGRICULTURA: Odenp
50: cia, proporcionou a todos um gra�Souza; JUSTIÇA: Lisle

..

Gu�rreir(»l
de praz,er, já pelo motivo que o Heusi; 'HISTORIA: Ma.pha Born-

'objetivou, já pelo programa elabo- hausan, O desempenho de todos os,

rado com tanto gôsto artistico. I papéis;:-'!oi .�xcelente�, tendo provo-

Do 'referidO programa constavam. cado as' mais calorosas palmas da.
interessantes: numeros ' musicais, • assistencia.
cautos orfeõnícos e outro� numeres I Os ensaios dos cõros

de palco, todos coroados de muito estiveram a cargo da conrpetents
êxito, merecendo, por: isso, os mais

I'
pianista e professora rev. Irmã Emí

calorosos aplausos dos presentes, Iíana, da Escola
.
Normal S. José.

Destacavam-se, 110 desenrolar da I sendo que os ensaios da parte ciJ.

pirog:ramação, ,t,'· nume:ros"UM RA· nica estiveram sob a direção da,
MO DE FLORES" e "MAGNO CER- Rev. Irmã Maria Anchieta, emérita

TAME", sendo o primeiro uma pe- .educadora pertencente à' aludid
quena eomédia em cujo desempenho Escola.
teve parte saliente, como verdadeí- Ao terminar êsse magnifico espe

ra rev,elação a menina Neide Dutra. taculo foi a Revdma, Irmã Lidia
havendsf I as demais intérpretes re-. Diretora do' conceituado estabeleci

cebido tambem os mais justos aplau.' mento de ensino, muito cumprtmen
sos, e o segundo u�a. :finissim�

I
tada por. toda a assiste�lcia qU� lhel

obrg de el�saio l!ftero,e\elllqo, auto- levou, dessé modo, o Justo tr íbnto

ria do escritor Carmo Gama, e da sua grande admiração e estí.,

peça de dedicada interpretação. ma.
'

l1:sse, trabalho esteve a cargo das S. V.

\

FLORIAtlOPOLlS - 22 de Outubro de 1950

Eleição deGovernadores
AMAZONAS BAHIA\

\Alvaro Botelho Maia (P.
S. D.) .

Luiz Regis Pacheco (PSD) 200.224
24.758 Juraqy Magalhães (UDN) 166.070

MINAS GERAIS,Manoel Severiano Nunes

(UDN) ..

José Mendes Cavaleiro .•

PA�
Alexandre Zacafias de As-

sunção (Coligação ..

Joaquim Magalhães Bara-
ta· (PSD) .

MAR�NHAO
Eugenio Barros (PST) ..

Saturnino Belo (Coliga-
ção) .. . .

12.264 Juscelino Kubitschek de
Oliveira (PSD)

Gabriel Rezende Passos

(UDN) .

ESPIRITO SANTO
"Os resultados até / agora conhe
cidos do ultimo pleito, em outros
Estados da Federação, antecipam,
em alguns deles, a inexplícavel
derrota daqueles homens publicos
que, 'por tantos motivos, deveriam
merece?"'1ls· preferencias de seus

conterraneos.
aaaiW22 4a'�"".:"riD

Se, na íntreplda Alagôas. a vitó·
ria da oposição constitue surpreza
apenas para os espír-itos mais Ir-a

CO-8, que não acreditam nas rea-

ções coletivas dos povos humilha'

dos, .nínguem compreende, �or
exemplo, os altos e baixos da eleí
ção em Pernambuco, quando a

ela concorre, pleiteando o seu go-
verno um candidato do porte do

7 sr. Agamenon Magalhães, tão
cheio de serviços á sua, t�ra e

ao pais, e cuja vit�ria só agora se
_

esboça. --. -

22 565.748

435.167
82.362

42.817

Jones dos Santos Neves

(PSD) .

Afonso Schwab (UDN) ..

RIO D.E JANEIRO
Ernani do Amaral Peixo-

to (PSD) .

Prado Kelly (UDN) .

SÃO PAULO
Lucas Nogueira Garcez

(PSP) ..

Hugo Borghi (PTN) .

Prestes Maia (Coligação)
PARANA

) 81.3�3 71.863
52.761

37.645 209.822
98.778PLI\.U1

Pedro Almendra Freitas

(PSD) ..

Buripedes Clementino de

Aguiar (UDN) .

A�nor Barbosa de Almeí-,
da ....••._:.•........

,30.604
707.5311

30.203 426.546
384.256

4.900

(.lEARA Bento Munhoz da. Rocha
Raul Barbosa (PSD) .... 220.941 ,Neto (PR) . . . . . . . . .. 138.282

Edgard Arruda (UDN) .. 184.215 Angelo Ferrário Lopes
IJI-O GRAJ'iDE DO NOR'fE (PSD' ) .. .,

Jerônimo Díx Sept Rosa' Carlos Amorrethy Osorio
do Maia (PSD) .... 97.806 (PSBt. .... ..

Manoel Varela de Albu- SAN'fA CATARINA
querque IFilho (Cdl�ga;. Irineu Bornhausen (UDN) 139.150

ção) 51.�71 Udo Deeke (PSD) 114.255
PARAíBA _.-----, RIO GRANDE DO-SUL

.

AI id
' i, Mas onde' o pronunciamento das

JOê� Américo de mel a Ernesto Dornelles (PTB) 35�.775
) 1332U

'

urnas destroça todas as' espectati-,,(Coligação . Cilon Rosa (PSD) <: 325.682
d (AI' "as, ,e tem a sabor de uma dolo-

Argemiro Figueire o 1- Edgard Schneider (PL) .. 85.703
120780 rosa injustiça, é . em Santa Ca-

ança) .... .. .. .. . Bruno Lima (PSB) ..... 1.222
PERNAMBUCO MATO GROSSO .tarína, onde figura secundaria da

Agamemnon Magalhães .. 209.310 Fernando Correia da Cos- vida -política regional. afasta do

Serradc ela Bepubllca o sr. Nereu
João CJeofas (UDN) lW1.318 ta (UDN) . 39.090

ALAG'OAS 36.056 Ramos. SómenLe os que conhecem
Filinto Muller (PSD) :_:./.

GOIAS -/ desde a moci·elade, a sua trajeto.
.----"

66.911 ria marcada de lutas e d,e atitu-
Pedro Ludovico (PSD) ..

des, ,podem partilhar dessa nossa
Altamil:o Moura Pacheco

39.778' surpreza, que é a de todo o mun°
(UDN) .t.do polllco.

76.002

Aruon Afonso d� Farias
Mel.o (Coligaçã-o) .

Luiz Campo.s Teixeira

(PSD) ........

SERGIPE

52.584

33.090

Arnaldo RoJemberg Garcez

(PSD) 29.652
Le'an.dro Maynara Maciel

(UDN) .. . .. . . .. .. . .. 29.581
.....Francisoo de Araujo Maoe' I

do (PTB) 20.768

É verdlad·e que, escolhido depu'
lado, a cuja eleição também (}On

c'Ürreu, a eminente -sr. vioe-presi·.
den�e da, RepulbHca será, no Pala

\.. cio 'firadentes, o mesmo atento
servidor da causa coletiva, inteli

genLe, -culto, dedicado e ativo, de

que deu tão precisa demonst1�ação
quando presidiu a Grande Comis'

são Constitucional, na última .As

s,embléia Nacional Constituinte. E,
onde quer que esteja o -sr. Nerim
Ramos, aí estarão expostos, dig,!lu

,

tid·os
.

e defendiqos os problemas
de sua terra e de sua gente, com

lealda:de, compostura e agudeza.
Mas se os altos conselhos da po'

liti-ca naci(mal .nã(l irão pre�;;cin'
dir -de tã-o nobre e valiosa colabo.

ção, O· gôvemo cat'a·rtnense lS·enti·
rá a ausência do ilustre' chefe.
.outras 8urpr·ezas, por certo, (JS

demais Estados nos poderão pro-IpOl'cionar. Nerihuma, todavia, se·

VIAJANTE - 'COMISSAO: - Precisa-se elemento se- rá tão chocante quanto a q1!e pre-
, rio e .relacipnado no ramo de perfuma�ias visitando�é"om re-I terisse Santa Catarina da esclare'
•

gulandade todo O Estado. f 'cida e desvelada direção politica
Cartas com referências e· itinerários em detalhes para d.o sr. Nerêu Riamos, ainda que

Caixa Pos�,l 4.244 - Rio.
'>

tfarl-sItoriamente" .

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Por' motivo de )viagem vende-se,
no Estr.eito, uma casa (le negócio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agênCia deste jor

nal.

Previsão do Tempo, até 14 horas

do dia 22
"CLINICA- E CIRURGIA DOS O·

LHOf:'! - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

Tempo Bom

Temperatura Estavel

Ventos Variaiveis, frescos

Temperaturas Extremas de
Maxima 20,5 Minima 12,4

hoje:

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade dp
Brasil. Ex·assistente dos Serviços
de Oftalmologill, do Pr()fessor Calda!!
Brito, da Polidinica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rino-laringologia
do Professor Leão VelIoso, Hospitai
Moncorvo Fil:Q_o.
Consult6rió: Rua. Trajano, nO 31

l° andár
.

.

Atenderá, diariamente, a partir do
dia 1° de Novembro, no horário da
\4 ás, 18 horas.

Casa, de -negócio
à venda

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
�CZEMAS,
lNFlAMA-COES,
COCEIRAS,
F"E'RAS,
ESPINHAS, ETC.

-'===========-dl J •

t-, D!�!D���!!il!�s��i�1 ,

•

Maria das Dores Lisbôa Brisighelli e suas filhas Romilda,
e Sonia Beatriz, convidam seus parentes e pessoas de suas re�

lações para assistirem à missa do 3° aniversário de falecimen
to do seu saudoso esposo e pai UBALDO BRISIGHELLI, no..

altar do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropolita-·
na.

Desde já, manifestam seus agradecimnetos a' todos que
comparecerem a este ato de fé.

FV\0GQanaO
O sr. Carlos Viana, colaborador do Diário da Tarde

é, ao que se percebe, um grande amigo e admirador do
sr. Adolfo Konder. Ainda ante-ontem, � com Vitória _da;.,

tenacidade, da coerência e do civismo, artigo caprichado s

teceu as mais eloquentes e lisonjeiras considerações em.

tôrno do politico barriga-verde.
_,

,O sr. Carlos Viana, entretanto" para nao provocar
reação deveria ficar no elogio do amigo sem passar ao"

ataque dos adversários.
Isso de tachar os que tomaram o govêrno em 1930'

de "Odiosa dominação totalitária a que esteve submetido
o povo catarinense durante as duas últimas décadas _.
é forte e é imprudente. O sr. Aristiliano Ramos, ilustre .e�
honrado interventor, está incluido entre os da odiosa.

dominação totalitária das dmis últimas décadas. E o sr•.

Manoel Pedro Silveira tampém. Ambos, contudo, forma�
ram na Cõligação contra o P.S.D.

O sr. Viana afirma, pois, as coisas sem saber onde:'
tem o nariz.

E porque agride e diz o que quer, deve também ouvir-'
o que não quer.

A sua afirmação de que "graças à tenacidade, ao ar·,

dor combativo e ao imenso prestigio pessoal do dr. Adol
fo Kond�r" acaba a situação de ser derrotada e até ridi
cuIa. É que o sr. Adolfo, em que pese o imenso prestígio�
pessoal que lhe empresta o sr. Viana, foi dos candidatos:
menos votados para a Câmara Federal. Está entre os der
rotados e os fragorosamente derrotados.

Que o sr. Viana, elogie O sr. Konder é natural.
É amigo. Deve-lhe atenções. Muit� jus!o. De outra:

feita deve ficar nos elogios e evitar ataC}ues. Do contrá-·
rio verá isso que aí está: ps elogios do- papel não corres-·

pondem à real,idade dos fatos. E um amigo verdadeiro·
não expõe assim outro amigo.

* *

O Diário deu honras de primeira página ao desabaf(}l

de..:.um de.putado goiano, que quer que as Fôrças Arma
das, responsáveis pelo 29 de outubro, instalem uma dita-
·dura militar no Brasil.

.

O parlamentar de Goiás, ao 'final �a
.

sua arenga, a�

firma que soldados do Exército, no Município de Caldas;
I:'Tovas transformaram-se em cabos eleitorais do sr. Ge-·
túlio Vargas.

�

Mas se isso é verdade, como é que o homem quer dI�
tadura militar?

* *

Quem leu ante-ontem no Diário, o artigo Testa-
mento execrando, não ficou impressionado. Apenas, i riu.
O articulista deveria dirigir os seus .conselhos, adver
tências e ameaças aos autores de projetos onerosos com�

que, na bancada do seu partido, tentaram obstruir a,

ação do�govêrno. '

.

.

Deveria re-examinar a atitude de a{aq\1e à solução"
dos problemas da água, da luz e do leite. E ao invés de'
prometer vingança, reconhecer o clima de integral li':-
berdade em que vive 9 Estado.

.

,

.

. Quando chegar o tempo, nós mostraremos COII?-O se:�
faz oposição ..Oposição construtiva, limpa, diametralmen
te oposta aos processos da atual.

.'!,..
)ic. Guilherme Tal

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


