
-FORAM INAUGURADAS" ANTE.ONTEM, NO SUB-D'STRITO DE BARREIROS, AS NOVAS INSTALACÕES DA: ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS
DE SANTA CATARINA, COM A PRESENÇA DA� filAIS ALTAS- AUTORIDADES CIVIS E MILll'�RÉS. FELlCITArYlOS NÃO S()l\W�TÉ\ �()<t0�XMO. ,.�R.
CONTRA ALMIRANTE COMANDANTE DO 5° DISTRITO NAVAL, O SR. COMANDANTE DA ESCOLA, COMO TAMBÉM A Jq,vE,jt@l)i Dfi �iNl1Sfi�_ TER··
.RA QUE, NELA, ALICERÇARÁ SOLIDAMENTE SEUS SENTIMENTOS PATRióTICOS (, NA MAIS GlORIOSA DAS CARREIRAS�/COM
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'

RINHA

Df: GUERRA. ' :'/' tI'?
__________________________-----
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a batalha' da 'pfüífj:�
,

Cr$ 51,845,10, o tetal das contribuições até o dia 26 do
corrente mês. - Minuicosa circular do Inspetor

'BLUMENAU, 30 (Do correspon-
dente) _ Será brevemente exíbído Geral do Ensino Normal.
em todo oEstado de Santa Catarina DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO lar Arquídiocesano São José ......

o filme do cumentário sõbre os teste-
'

jos: do Centenária' de BIUmenan, Oircular n, 96 26-10c,1950 Fpolis. . :. Cr$ 3.120,OQ

transcorrido no dia 2 de setembro Aos senhores Inspetores Escola- 13) Diretora Cora Batalha da

último. Essa pelicula apresentará,' res. Auxilíares de Inspeção, Dire- Silveira _ Escola Profissional Fe

nos seus minimos detalhes. maraví- tores e Professores de, estabeleci- minina de Florianópolis ... , ... .,

Ihosas: cenas das festividades; des- mentes de ensino. . . . . . . . . . . 'Cr$ 1.150,00
Iumbrantes paisagens do Vale do Assunto: Càsa dos Professores 14) Diretora Elza Parrela Silvei-'
Itajai e ainda a parada de 7 de se-

teI�bro de Santa Catar-ina. Constrribuição ra _ Escolas ReuIliid_s Ten�e>Ill'B
Cr$ 51.845,10 até 26 de outubro Almachio - Caiacanga-Mirim
de 1950. Florianõpolis Cr$ 1.000,00
Dou abaixo, a relação das quan- 15) Diretora ZuJ.eika Mausani �

tias recebidas, para a Casa dos Grupo Escolar Aij}don Batista -

Professores de' Santa Catarina, até Jaraguá do 'Sul Cr$ 400,00

o {lia 2{i .de outubro 413 1950: 1Ú) Diretora Maria da Glória
RIO, ,30 (V. A.) _ Em circulas 1) Irmã Theônía -_ Diretora do Matos, pelo Grupo Escolar Lauro

bem íntor'mados, apuramos, ontem '

que tem JlllJdu!ll{:,lto a ver-são segur:· Grupo Escolar Espír-ito Santo de Müller, da, Capital, e demais- gru-

do a qual' o sr. 'Uabl'iei Passos, can- T'ijucas ..... : .... ' Cr$ 1.000,00 pos escolares de Florianópolis ..

didato 'ao governo de Minas. pela 2) Irmã, Marilza - Diretora da
�

. .. 'Cr$ 4.255,00
UDN, no pleito do dia 3, iria lançar Escola Normal ,e Colégio Coração 17) Diretora Díná Mendonça Ge-
um manifesto á nação explicando as de Jesús, de Plorfanópblís vaerd - Grupo Escolar Silveira
razões da derrota, em Minas, de seu C � 3 02' 00dO' C

'

partidÇl.'
. . . . . .. .

I .r�, . '1, ,e ";ousa _ Fpolis .. 1'$ 6.407,00

O Dia das N!lço-es
-

UO-Idas 3) Inspetor Escolar Francisco 18) Grupo Escolar Dom Jaime

lU'
, I ��'������. �i�� .� .����queCt$45(J,00 ��)�1l�:�� '. �.i���r.ã.o... daCI��ha370,0(}

R I ti b
' R,enDucí�u à presi" 4) Profa. Zilda Rezende Régis _ 19) Diretora Maria J. de C. Ra-

nO n, � r.y 'U e) dência do PSD o·pref. Diretora do Grupo
\

Escolar Getú- mos d,e Sousa - Escolas Reunidas

U li lio Vargas, de Saco dos Limões, Teresa Mancelos Soares - Capeei-

Meo'dos de MO�iI'Ial·s Florianópolis Cr$ 700,00 ['as' -. F;polis Cr$ 300,00"

f1 d
' • -

d' 19/JO/r:O
'(l S 5) PI'-ofa. Eulina Alves de Gou- '20) Inspetor Escolar Celso Rila,

lIomo ecorreu a reUDIDO e" véu Marcelino -, Diretora 'do Gru- pelas escolas isoladas do distrito
RIO, 30 (V. A.) _ EM carta que

DesI'gn,ado dirigiu ao coronel GI'lbeI:to Mal'I'Ilho
po Escolar José Boiteux, de E.s- de Garopaba - Palhoça .......•

O Pavilhão NacÍÍllal foi hasteado pela presidencia; o t't FI" I' C
pelo convidado Prof. Othon Lobo da companheiro Adalberto Tolentino de o general Mendes de Morais, ali re-

reIo - onanopo IS . . . . . . . . .. . .... " ... / . . . . . . . . r$ 74,00 .•

Gama d'Eça, acomp3inhado do com- Carvalho, em nome do R.C. de Floria- nuciou ao posta de presidente do Cr$ 3.'500,00 21) Diretora Nair Carone _

panheiro João Eduardo Moritz e uópolis fez uma' saudação à Organi- PSD, assim com,) as suas funções de 6) Escola Estadual de Cach-oeira Grupo Escolar Neréu Ramo,> _

:saudade por todos com uma salva d(! zação das Nações Unidas. membro da Comissão Executiva. do Bom Jesus - Professôra Judite Santo Amaro da Imperatriz - Pa-

_palmas. Dada a palavra ao companheiro Ar- O PSD carioca será convocado paJ L,eopold ina de üliv·eira _ Floria- lhoça _ Cr$ 1.5'00,00
Na ausência' do Diretor do Proto- noldo Suarez Cuneo 'que, fazendo ra uma reunião, que talvez se reali- ,

I' C � 00 O
ze aI'llda hOJ'e, a fI'm de tonla'l' 'conhe- nopo IS . • • • • • . • • • • • r"" 1 , O ' ,22) InspeLor Escolar Celso Rila

colo, o Presidente designou o compa- uma saudação aos convidados, agra-
nheiro Flávio Ferrari para fazer a deceu a todos pelo comparecimento cimento do fato. i 7) Escola EsLadual de S. Fran, e Diretor Dag,oberLo Valmor .sil-

apresentação dos convidados Exmos. com que honraram o R.C. de Floria' cisco, distrito de Aguas Brancas, va, pela Inspetoria Escolar da 16a

81'S. Prof. OthOIL Lobo da' Gama d'Eça nópolis nesta data tão grata para to· municipio de Bom ReÚro - Prof. J Circ,unscri'ção .e ,Grupo Escolar -

Professor de j)ireito Público Interna- dos nós e espeCialmente a todos os O qu' Antônio Rohden .... Cr$ 350,00 Prof. Venceslau Bueno, -de Palho-

cional, o qual gentilmente aceitou o rotarianos do mundo que é a "Sema- e e a 8') I'd �,r' B' b
'

..

-

"

C
,

'
(�a ;"ala, ar asa e amlgm- 9a. r$ 1.785,50

convite para proferir nesta reunião, na das Nações Unidas".
uma palestra, em que o Rotar.y Clube O Presidente fez a leitura do pro' "I"W"laçonarl-a

nhas . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 94,00 23) Anônimo ...
-

... ....cr$ 825,00-

de Florianópolis comemorava a "Se- grama para o mês de Novembro pró' &...;.;, '

9) Loja il\Laçôn.ica R€geIlternÇ!ão 24) Diretora substituta Maria."
mana das Nações Unidas"; e, como ximo. Muitas pessoas, embora de acen-

'Catarinen.se (Tronco, para, a �asa Flóra de S. Pausewang, pelo
:convidados especiais, compareceram Ao encerrar a sessão o Presiden- tuada 'cultura, ignorando os funda- d-os Profes'sôres <1e Santa Catari- Grupo Escolar OliviO Amorim, de
os senhoi'es Júlio Herrera, Consul do te agraqeceu a todos os presentês, es' mentos e .a in�ÓmpaI'av.el grand'eza I na) _

.. ',' ,: �
. . ,�r$ ,318,00 l'r,indade _ Fpolis.

'

.. ,Cr$ 1.00,OQ
Uruguai, Eric Montgomey Baylis, Con· pecialmente ao Prof. Othon Lobo da moral da fIlosofIa ,maçolllca, a ela se 10) Profa. DIrce Pl8zzera - 25) Inspetor Escolar Francisco
'Sul da Grã-Bretanha, Rosato Evange' Gama d'Eça pela b 'lh t I t f d

.

d
..

. '.
1'1 an e pa es ra re erem e manel_ras' eprecIatlvas. Grupo Escolar Abdon Batista Brasinha Dias - Brusq e

lista, rep)'esenta�te .QIo Vic�onsul prof�}'lda e conVIdou o Consul do Uru- Talvez por viverem os maçons tra"
u .

da Itália e ainda o visitante Serafim guai, Sr. Júlio }Ierrera acompanha' balhando em silencio nis seus Tem-
Jaraguá do Sul . Cr$ 1.300,00 '(" . . . . . . Cr$ 1.900,00,'

Ramire�, do R.C. de Videira. do .do �ompanheird Charles Edgar I pIos e Lojas, praticando senl" alarde 11) Fioravanve João Marchi - 26) Diretora Irmã Bernwarda,
Foi procedida a au{o·apresentação Montz para descerrar o Pavilhão Na, a, caridade 9ue nunca cessa, olhando Brusque . . . . . . . . . . . . Cr$ 20,00 pelo Curso Elementar da Sagrada

-}lelos rotarianos presentes e logo a c.i,onal. como membros de uma sociedade 12) Profa. Maria da Glória Oli- Famili-a - Blumenau Cr$ 2.000,00'
seguir o companheiro Roberto LaceI" conside:ada secreta, sejam injusta- veira _ Diretora do Grupo Esco- 27) Diretora 'Therezinhà' de Je-
(Ia, su.b.l!tituindo o secretário procedeu mente JUlgadOS. '

,

a leiturã do expediente. ImDostos m'alrs altos Certamente que' as -imerecidas in·

O Presidente após fazer rápido co· " justiças 'com que os procuram atin-
mentário acêrca 'da finalidade da reu- nos 'Ist'ados OO'·ldos' gir em nada lhes a-ltera a norma de

nião, passou a Palavra ao Prof. Othon SUá conduta profundamente moral.

Lobo da Gama a'Eça. :t!'Jste em bre- WASHINGTON, 30 (USIS) - O Respondem sempre com tolerancia
, ves palavras, iagradeceu a� convite

I povo
dos Estados' Unidos vai começar e superioridade, guardando silenciei:

,

que lhe fôra conferido pelo Rotary, a pagar, tua próximo mês, impostos Entretanto afim de esclarecer os ROMA, 30 (V.A.) _ Para as come....

Clube de Florianópolis, especialmen-I adicionais e mai_s altos, a fim de malln espiritos das pessoas sinceras, homens morações da proclamãção do Dogma

f -te a grande família rotária, pela diS-1 ter o apoio das Nações Unidas á re- e mulheres, procuraremos numa serie da Assunsão de Nossa Senhora. j)t'

tinção que lhe coube para falar sõ- sis_tencia contra a agressão naCoréia;, de' pequenas notas informativas lo Papa Pio XII, chegou, pela madru'

bre as "Nações Unidas". A palestra; para aumentar a defesa dos Estados apresentar, despretenciosamente, at gãda de ante-ontem, a esta capital o

llro�erida, ch�a de s�bedoria :: en-' Unido_S' e pa�a garantir a parti�iPação guus aspectos dessa grande fraterni- tenente-brigadeiro Eduardo Gom€s,

tuslaSll10, despertou VIva atençao de J
norte amencana nos programas de dade unh,ersal que tem por escopo da Força Aérea Brãsileira e ainda

todos os presentes que atentamente o segurança coletiva d'esenvolvido el1- unico a Verdade 'e o Bem, recentemente um dos candidatos á

,Iflsclital'aID. ;
tre as .nações livres do mundo. Hiran Presidencia de seu país.

"

o lIAI8 ANTIGO DUBlO DE SANTA CATUINA ,

IIWJl'letúlf) e D. Seu_te. 8�NEI NOCETI .:._ Diretor Dr. RUBENS DE ABRUD.l BAIOI.'J

�A�n�O�x=XX=V=I�I�===f=lo=-r=ll=n6=p=OI=IS-=�=T=er=ça=.=fe=ira='=3=1=d=e=O=u=tH=b=rO==d=e=1=9=SO====�;="=.='�10=:=9==92
Espera o sr+ ftgamenon

.' '_
J

�

RECIFE, 30 (V.A.) _ "Vencemos que declarara aceitar a sua candida- lidades e ressentimentos e que lutéi
o pleito livre em campo raso", decla, tura há meses atraz.e que não há um com a mesma serenidade espero so

TaU Agamenon li: nossa reportagem, sistema proporcional de governo dum vernar". Acerca da campanha eleito'

após encerrada a apuração da últí- ral, assinalou que a maior preocupa
ma urna no Estado. "Por isso quero só partido, porém o govêrno de vá- ção era reconquistar, eleitoralmente
declarar que estou decidido a cada, rios partidos, acentuando que" na ho-. Recife, que lhe ínfltngfra tremenda

:vez mais no meu propósito de pací- ra. de vitória quero 'dizer que consíde, derrota em 1946 e acha que conseguiu
ficar o Estado". Agamenon repetíu 1'0 canceladas todas as íncompatfbí- plenamente o seu objetivo.

pacificar Pernambuco'

a

o

nova lei que dispõe Um' fUme sObre �s.
direiIG

1

de reunião festas_do Centenar.,
de Blumenao

Em vigo�
-sêbre

Razões da derrota
da IJON em Minas

dades poÜciais de maior categoria fi
xará ao começo de cada ano as pra'

ças destinadas a comicios.
Se a fixação do logradouro se fi

zer em lugar inadequado que impor
te de falo em frustrar o direito da
reunião, qualquer individuo poderá
reclamar á autoridade policial a in'

dícação de lugar ·adequado. Se a au

toridade, dentro de dois dias não o

fizer ou indicar novo lugar, poderá o

reclamante impetrar mandado de se'

gurança que lhe garanta o direito de

comicio, embora nã'o pretenda 110

mimento realiza-lo. (

RIO, 30 (V.A.) - Como íntorrna

mos noutro despacho, o chefe do go
Verno sancionou a lei do Oongresso
que dispõe sobre \ o direito de reuni

ão. A nova lei estabelece que sob ne

:nhum pretexto poderá \�ualquer agen
te do poder executivo intervir em

:reunião pacifica e sem armas con,

vocadas para casá particular ou re

-cinto . fechado de assocíaçees, salvo
no caso do paragrafo 15 do artigo 141

-da Constituição ou quando a convo

cação se fiz'er para pratica de ato

proibido 'por lei.

Nesta última hipotese deverá a au-.

toridade que a impedir justificar seu

:ato perante o juiz competêllLe. Caso Em tal caso o juiz indicará o lugar
contrário, o 'proluotor da reunião po- apr'oprtado. A celebração de comícíos

derá requerer mandado de seguran- nos Iugares determinados independeu
ça. A infração das obrigações acima te de licença da poltcía á qual o pro'

sujeita o agente do poder-executivo á motor do me,smo deve;á pelomenos
_pena de seis meses a 'um ano de re- com 24 horas de antecedencía fazer
clusão e perda do emprego nos termos

I
a devida comunicação, a fim de que

do artigo 189 da Carta Magna. No lhe seja garantida a prioridade com'

Distrito Federal e nas demais cidades tra a realtzação doutro ato semei'i'ian
segundo ainda a nova lei, as autori- te no mesmo dia, hora e lugar.

/

Aplicados tiO mílhões de cruzeiros na aqu
quinas e sementes para os Estados ,de Santa

Paraná; Rio Grande do Sul e Goiás,
HULHA NEGRAP. ALEGRE, 'ao (V.A.) _ Falando

á imprensa, no City'Hotel, onde se en

contra hospedado, o Ministro Novaes,
após referir-se com entusiasmo sobre

-o progresso desta capital nos' ultí

mos anos, declarou em resposta á

pergunta de um reporter :

Prosseguindo, afirmou o Ministro

da Agricultura:
_ "Posso ainda informar que se

encontra no Banco do Brasil á dis'Po
síçãoa coma de 50_000.000 de cruzai

ros, dest ínados á compra das terras

da Hulha Negra, destinadas á cultu-

_ "Posso informar quanto á ba- ra de trigo. O plano para execução
talha da produção de trigo que damos dessa idéia está em marcha c' dentro

integral aproveitamento á verba de de mais algumas semanas, tudo esta-

60.000.000 de cruzeÚos na compra de rã devidamente acertado. Os elemen

maquinarias para a organização de tos que me faltavam acabo de roce-

lavouras de trigo nos Estados de

1
ber do governador Jobim.

Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Nestas condíçees, esta parte 'iam

Grande do Sul. O plano, tanto no que I ben, terá o seu 'devido impulso para

se relaciona' com a plantação como I a nossa emancipação da íruoortação
industrialização, está" sendo cumpri-! do cereal-ouro' libertado, assim a

do, de acordo com o programa prées-ll1cssa balança comercial d') onus de

tabelecido. ../ , lG.rf.�, COO de csuzetros, por dta.

lado o Estado está contribuindo'
para a Casa dos PrOfessores

. sus Briski, ,pelas Escolas Reunidas·
Professôra Rosa Tôrre,s' de Miran�
da, de Reta d;e Barr,eiros

,......•
'

.. .. .. .... ... .. .. . -Cr$ 300,0()'
28) Diretora Hilda Alberici, pe.

las Escolas Reunidas Prof,essôra Ma.
rina Vieira Leal, de Barracãü mu

nicipio de Gaspar ... Cr$ 900.00
29) Dir�tol'a Maria Belizária da

·Luz, pelo Grupo Escolar Marechal
Câmara, de Urug'uai - municipio.
de Piratuba .. \ ... ; ... Cr$ 500,O(}

Em' Roma o Brlgad.,Í
ro Edoardct 80mes

Continua na 8a. pagina

\
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Cúria Metropolila;na
Assunção de NessaSenhora
Por ocasião da definição do Dogma de Nossa Senhora, �

1° de novembro próximo, queiram os RR. Srs. Parocos e Rei
tores de Igrejas, de acôrdo com a sua piedade para com a �x
eelsa Mãe de Deus e Mãe nossa, promover em suas Igrejas
ou Capelas, além dos atos de culto interno que forem mais
aconselhaveis, como solenes comunhões, etc., pelo menos os

seguintes: \. .

1. Toque festivo dos sinos, ao meio dia, durante al-
guns minutos.

'

2. possivelmente· Novena, ou, pelo'�enos Tríduo,
em homenagem a Nossa Senhora. .

3. Bênção solene, com alocução sôbre o mistério do

Idia. '

.

Florianópolis, 11 de outubro de 1950.
Em nome e 'por ordem do Govêrno Metropolitano.
. P. Quinto Davi Baldessar

I J
i,f
, .�.

I
,

Viagem com segurança e rapidez
so NOS CONFORTAVEI� �lICRO-ONIBUS DO

RA?IDO . «SUL-BRASILEIRO»
-' .

Florianópolis - Itajaí - Joiaville - Curitiba

I Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveiraAgência.:

FRAQUEZA PULMONAR?

Tosses, escarros sanguineos, cuidado! ...
Se a tosse o atormerita e exige do seu organismo um esfor

ço sobreumano produzindo ansias e ruptura de vasos capilares,
evite chegar a esses extremos, tomando algumas doses do RE
MEDIO REYNGATE,"as gotas que dão alivio imediato 'nas tos
ses e bronquites crônicas ou recentes, secasou com catarro. Um
unico vidro de REMEDIO REYNGATE é o bastantepara desobs
·truir as vias respiratorias, normalizando a sua respiração, dan-
do alivio e bem estar, porque o mucus é dissolvido. Quem tem
bronquite, encontra no REMEDIO REYNGATE a sua salvação.
Nas farms., e drogs., locais. Dstr. Araujo Freitas. Não encon
trando nas' farms .. e dorso do local, envie antecipado Cr$ 25,00
para o End. Telegráfico Mendelinos Rio, que remetemos. Não
atendemos pelo reembolso.

.

v A·LVU,L.Á S

.bil'i.p*
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Radio Cal. Lda.
Rua 'Trajano, 3t

-Cúria, Metropolitana
Missa cantada em ·honra da Assunção de Nossa Senhora

. De ordem de Sua Excia Revma o Sr. Arcebispo Metropolitano,
comunico aosBevmos Srs. Párocos, Capelães ·e Reitores de igrejas que
O' Santo Padre autorizou' que no dia primeiro de novembro próximo,.

por ocasião da proclamação do doknà da Assunção de Nossa Senhora,
em toda�' as' Igrejas, Oratórios Públicos e Semípúhlicos, seja celebrado.'

,
o .atc com Missa cantada .âe A-ss'Umptine com a oração. do dia sob úni-
ca conclusão;

�_LorianópoliS', 25 de outubro de 1950.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos p Hospital de Caridade,

FINADOS/
De ordem do Snr. Irmão Provedor convido os Irmãos e

Irmãs' para, revestidos de suas ínsígnías (balandraus e fi
tas) a:ssistirem á santa missa que será rezada pelas I almas
dos Irmãos falecidos, no dia 2 de novembro, às 8 horas, 'na
Igreja do Menino Deus;

.

Após à Missa, a Irmandade fará a visitação ao Cemit--

EVITE ISSO - conserve-os
sempre no lugar

Dispositivo útil e prático,
que reune num conjunto as

.\ lâminas e ° aparêlho de
.

b8rpear, Gillette Pedestal é
!.

indicado para os que

gostam de ter as coisas

sempre eJIl ordem e à mão.

Gillete Pedestal protege
u lâminas novas e possui um

depósito para as usadas.

Fabricado 'de matéria

plástica, em côres variadas,
Gillette Pedestal está à

venda a prçço popular, .com
um aparêlho Tech

e 10 lâminas Gillette Azul.
,

s.

�,
.i

"

[-· ·

I
·

"

�
fJ

,

l'

I
.

"

, �
, ,

rio.
Consistório, 25 de outubro de 1950.'

,

Luiz S. Bezerra Trindade;
-r-.

'

L
Secretário

, ,

./

.. ,..

e sempre ama0 .:--

_

adquirindo um -

�GilleHW)
c7êdeJIal J /��

"'t0
'�

Gitlette 'Tech que faz pa,.te
do p,.ático con;unto Gillette

Pedestal,' é o mais moderno

aparêlho ·Gillette. Reune re

volucionários aperfeiçoamen.
tos que dão novo contõrto,
maior segurança e mais eco

nomia ao barbear diário.

, ;.
f-

IA'_015

Já é facil viajar à

"

_,.

�=======��=============��==============�
Sua beleza e sua moddade dependem. de sua saúde

E sua saúde depende do remédio (�nsagrado:

REG·ULADOR· XAVIER
N� 1 - EXCESSO

.

Nt�-Ó,� - F'ALTA OU ESCASSEZ
,

REGULADOR XAV'IER.;. o remédio de confiança da mulher

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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""NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO

-

�RO QUEIMADO",

"VIRILASE" - Expoente máxí
zno da virilidade, combinação

I

cíen
Itinca de vitamina "E". hormônios
'fotais El saís fosforados.' Regenera'
<dor racional das glandulas em aro- •

lhos os sexos, Esgotamento nervoso

,faUa de memória. Moderno revígo
óf'ador do sistema nervoso e tônico
igeral. VnÜLASE, 1Lm produto do
Laboraiorio JESA

/

é vendido em
\ todas as Farmácias e. Drogarias.
Fedidos pelo Reembôlso - 'Caixa
Postal, 3383 - RIO.

Casa de negócio'
à venda

Por' motivo de Iviagem vende-se
-no Estr,eito, uma casa, de negÓCi�
-com' ,muito boa casa de' moradia.
'.Aprovei·te esta oportunídade.

Informações na agência deste jor
mal.

'

! Para no locar
'

SOLA
,-em seu ,'Sapato,

J PROCURE,'
'

�' IOSWil,ldo '

telefon es 1536 e 1324
� P.15 de Nov. n.22 .. 2'. andar
�---------------------

Ca�a
Vende'se uma, á rua São Vicente

<ide Paula. Tratar no BANCO AIlRI
«COLA. '

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

Terrenos
Vendem-se, em lótes, à vista e

-eom facilidade de pagamento -

110 Estreito. Tratar no BANCO
.AGRICOLA � Rua Trajano, 16 -

:Florianópolis.

fERIDAS. ,REUMATISMO E
Pl..ACAS SIFILITICAS

Elixir de Nrgneira
lN.dlDacao auzillcll' DD h�tam.Dt

d4 .18U.
;.... . .. .. .. .. . . . ,

,

.

Viajante �

Precisa-se de um qu:e conheça to
<do o Estado.·
Tratar, com '0 Snr. Waldyr, no Ban.

-<CO de Dístrtto Federal S,. A .

. ,. ;/ ...

tASA-Aluga-se
RECÉm·CONSTRUIDA, A RUA

.:JOSÉ BOITEUX N° 9.
'

TRATAR COM O SR. MILTON
1C1JNHA, NO TESOURO DO EST�DO.

CASA MISCELANEA" dbtr
'

buidora dOI Rádiol"� R.:JC. A
ictoi."Vnvulal eFDilcol.
IRu. �onlelhej,o' M.fra
TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

I
.�,

.\ .

j'PERDEU-SE�
,

No dia 21 do' corrente' uma' capa
-«�ouble)ace.

'

Pode-s� a quem a

tiver encontrado mformar ao sr.

Thomaz Cainilli, à rua' Arcipreste'
Paiva ou ao BaJ; Restaurante Rosa,
"ou, ainda pelo telefone 11.' 1324, dês'
te jornal, que será gratificado .

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

/

O PRECEITO DO DIA
QUANTO Mlil"IS CEDO, MELHOR'

. ,Muitas vôzes, quando, se julga
festar em inicio da tuberculose, es

ta já tomou conta do organismo.
A moléstia, na quase totalidade
dos casos, é de, início Inapat-ente.
'Quanto mais cedo for descober-ta,
tanto maiores serão as prohilida
des de. cura. O exame pelos ráios

'-,

,X permite o diagnóstico l)recOCe
"da tuberculose pulmonar.

Faça-se- examinar pelos raios X,
facilitando o d iagnõstico, o tra

tamen!o e 'a cura da tub�rc1�10-
se. - S:\fES.

J
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�ela ,CHRYSLER CORPORATION
As peças Mopar, originárias das mesma" fonte.. de produção da!' Peça!' quI'! entram
na montagem dbs Camínhões Dodge. Fargo e De Solo. asseguram o seu máximo de

satisfação, pois adaptam ...e rigorosamente às substltulçãea, funcionando com absoluta

perfeição é excepcional durabilidade A Bra ..motor. seus Concessionário" e Reven-
, ,I

' ,
'

dedoees, não poupam esfor-ços para manter à disposição dos POSsllidores dos Cami-!
nbões Dodge, Fargo e De Solo uni adequado sorttmento das legítima!' peças Mopa...

'e�(V'Di6� (3� ,

PEÇAS ATRAVÉS DOS CONCESSIONÁRIOS E REVENDEDORES DA rAras.moto.r
...0 8l!RNAaDO DO�.....p_

,

\

* COOPERAR COM A ASSOCIAÇÃO PRÓ BOAS' ESTRADAS t-OBRA DE PATRIOTlJMO '*
I

'
..-:' .

--�----�----�.u� � � � _

....'

(onrere'
'Dlploml

AGENTES - VENDEDORES Correspondenel tr
ComerclllFirma importante precisa de agentes vende

dores em todas as cidades do Paíz para venda
de artigos' de grande saída.

\ Escceva para Caixa Postal, 176

SÃO PAULO (BRASIL)

! DIREÇAol
Amélia' M. Pivalzl

. METODOI
Modera0' e Ellcleate

Ru. General Blltencourl, 48
.

(Esquina Alber�ue Noturno)
;-..

. '

Se �rico quereis ficar
De modo tacil ,e .elegal

� Fazei. hoje uma inscrição
Credito MuttlO Predia I

Cami.al, Gravat•• , Pilam••
M�ia. da.:melbore.i pelo. J�m.·
Dorea preçol 16 na CASAdMl1
CELANEA - RuaO.!'Mafral

O Tabelião e Oficial do Registro de Imóvel da ia Circunscrição
avisa, que devidamente autorizado prelo M.M. Juiz de Direito da 1-
Vara desta Comarca, transferiu o seu Cartório da rua Trajano nO 35.

para � rua Arcipreste Paiva nO 17A, onde passará a atender,
Florianópolis, 23 de setembro de 1950.

João Machado Pacheco Junior
TabeJião e Oficial d'o Registro _L l.

•

j
.. _ .. ' _ . .J
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-- -Diário ·da --Ne'ropole.

I
i

1

Para ENTREGAemNOVE:MBRO
.

<,

I;

. Cacador, Cresciuma,
Tubarão e Videi re .

Sinfonia
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

"

da Metrópole
(Terceiro Movímento )

A orquestra está no auge ...
Num sincronismo harmônico ...
As fábricas com seus motores ligados- fazem ranger as

suas máquinas, em produção continua. As usinas y!bram .. _

Os estaleiros trabalham e soluçam, os motores dos avioes pas
sam por cima de tudo, lembrando aos céus e aos pássaros de
vôo alto; que até lá o civilizado leva o seu desassossego de pro'
gresso e de evolução ... A cidade está agitada por �ompleto ...
Suas ruas estão cheias... São vendedores que apregoam suas

mercadorias ... São jornaleiros que vendem suas gazetas ... Os
bondes. um atrás do outro, formando cadeia de ferros e dei
aços, e de barulhos pesados também, passam, deslizando por
sôbre os trilhos. Os ônibus parecem sempre cansados e res

friados: - chiam, esperneiam, mas seguem o seu caminho ...
Os trens apitam e os elétricos buzinam, parecendo um trom
'bane com surdina ... E rio alto do cáis, pedaço de terra em que
se falam todas as Iínguas. um cosmopolitismo irritante, gros
sos apitos marcam a chegada e a partida, de navios movimen
tando o cáis. como sistole e diástole do coração da cidade...

O maestro está agitado. Rége com vigor, com esforço
grande, porque todos os instrumentos estão executando a sin

fonia, s'incronizados e harmonizados ...
Os automóveis buzinam, os bondes tilintam ... O povo fa-

la e grita ... E os rádios ligados, trazem de dentro das casas e

I dos cafés, o seu barulho de música de palavras...
.

i'

Distingue-se um novo apito das fábricas...
.

Há corno um intervalo na sinfonia da metrópole ...
Hora do almoco... .

Parece que chegou à vez do maestro passar de uma folha

para outra da partitura... Há um rápido silêncio...
Em dado momento porém volta tudo a um tempo só..•

num rebombo, num' trenesi.;
Contínúa vigorosa a sinfonia... Continúa em plena exe-

cução...
'.

(Lida ao microfone da Radio Guarujá, numa oferta dos
Lab. ENO-SCOTT).

.

VIAJANTE - COMISSÃO: Precisa-se elemento se-

ria e relacionado no ramo' de perfumarias visitando com re-

-gularidade todo ó Estado.
....

Cartas com referências e itinerários em detalhes para
Caixa Postal 4.244 - Rio.

Temos O prafer de comunicar aos senhores
interessaâos que estamos rec,?bends»,J,nBsp-'"crições p'ara e�trega dos famosos "� .

U�iversal no mes de Novembro proxrmo
vlnâoul'o. .

F IGUEllAS&WOMS tLT�A.
PORTO ALECRE-R.G.SUL .

�LORiANÓPOLis (FILIAL) R.TIRAI)ENTES� 5

AGENTES. EM:
Ararànguá, La.ges, Joaçaba,

5ervicos Aerees
((Cruzeiro do Sul,) Ltda.

Desfibrador de madeir
Compramos um desfibrador hídraulíoo pa;a polpa de ma�

deira, de bom fabricante e em perfeito estado
.

'

-,

capacidade

1srll Y/lif]ear eIleBofada..
.

com li
ENCERADEIRA ELÉT'RICA

\� ARNO

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

Enceradeira
-

Elétrica

ARNOMotor universal, com acionamento

positivo sem correias. É rneis

rápida, e oferece maior superfície
de polimento!

EM SUAVES
PAGAMENTOS MENSAIS!"

Machado & Cia. Co�. e Agências· R. João Pinto, 12
Soe. Distribuidora de Rádios e Refrigeradores LIda.

R. Arcipreste Paiva s/a, Edil. "Arcesp" • Florianópolis

REY-ENDEDORES aUTORiZaDOS Nas PRIN,CIPAIS CIDIDES,
Desfibrador -'ex. Postal 248 - Bahia.

/'

Amplamente
garantida

pela

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

. Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Rapidês

NOVOS HORARIOS
,

. SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile - Mafra -

U. da Vítóría - Lajes (Ida e volta). Saida da agência 7 horas

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo
e/baldeação - Rio. Saida agência 5,30 heras,

Idem - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida agên-
cia 11,15 horas. '

.

Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São
Paulo. (Ida e voltá) � Saida agência 7 horas.

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
- Rio: Saida .agêncía 9,30,horas.

'

IIdem -;- Fpolis. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória -

Lajes. (Ida e volta) - Saida agência 'l horas.
QUINTAS-FEIRAS __: Fpolis. - Mafra - Curitiba -

Itararé - S. Paulo (Ida e volta) - Saida agêncíá 7 horas.
Idem - Fpolis. - P. Alegre - Saída agência 2.3{)! horas.
SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

c/batdeação Rio �� Saida agência 5,30 horas.
, Idem - Fpblis. - S. Paulo - Rio - Vitória -'Salvador

- Saida agência 6,30 horas.
.

Idem - Fpolis. � Joinvile - Mafra - U. da Vitória _
Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

SÁBADOS - Fpolis. - Curitiba -;- S. Paulo c/baldeação
Rio - Saida agência 5,30 horas.

'

.

Idem - Fpolis. - Mafra - Curítíba - Itararé _,....' S.
Paulo - Saida agência 7 horas,

DOMINGOS ---. Fpolís. - P. Alegre - Saida agência
9,30 horas. i

. MAC�ADO & CIA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANoPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef.. 18.
ITAJAl -:- Alvaro Luz -'- Rua Dr. Lauro Müller, 26 _

Telef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Criciuma __::

Brusque.
.

'....
.

.,.

1
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11 .Avaí ab�teu um adversário valososo r
Jair, B008 e Mloela trêJ elementos que 58 projetaram "

, , DO prelio de sábado
Escreveu Hamilton Alves

I

Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
�LEC'TROLANDIA

/

Por 4x1 o Avai derrotou o qua-

«dro do Atlético, numa partida, até

certo ;ponto, ·equilibrada. No pri
_meiro tempo houve .esse equilíbrio
-de forças. Ü Avai jogava a favor

-do 'vento, mas nem por isso sou-

be tirar partido da situação, en

eontrando na defesa do Atlético

.nm .obstáculo dificil de' ser trans-

posto. O Atlético excursíonorr pe

rigosamente á cidadela do arquei-
1'0 az.urra, sem contudo alcançar o

, objetivo. A retaguarda- alvi-celes-

te se parlou de maneira elogiável,
mormente a linha de médios, que

.exihiu classe' além de fazer o jogo
. da equipe. Melhorou consideravel

mente o quinteto alví-anil. Obser

-vamos mais desembaraço, mais

-seriso de objetividade e mais' tra-

-quejo nas situações em que a meta

-do arqueiro Sant'Ana encontrava-

.se em perigo. Nizeta não se perdeu
tanto no Jose individual, e cons

<titui-se num dos jogadores, no pri
.rneiro periodo, que mais ameaça
.ram .o' goal sob as vistas de Sant'

.Ana, O primeiro; tempo terminou

-corn o placard acusando 3 x 1 ra

voravel aos avaíanos.

Contagem justa, porque os fo

-wards do více-Iider souberam apro-

-yehar m'elhor as oportunidades
.qire surgiram. Entretanto, no .Atlé

tico, vimos Motorzinho sempre lu

tador; Amorin 'cavador, ,procuran-
«do por todos 'os meios um resulta

-do que viesse de encontro com os

.eanseios dos adeptos do tricolor

suburbano, Foram os dois atacan

tes que mais combateram. que
mais se empenharam para que

viesse peemiar o esfôrço dos seus

-elementos e dos seus responsa-
v,eis. Os do ALIético dem.onstra-
'll'am querer r11ais o jogo, dis

putando palmo a palmo uma

partida dificilima, e com um ad

versário qu,e ostenta posição in-

vejavel na tabela de classificações.
Apesar de todos os esforços dis�

:'.pendidos ,os rapazes do Atletico
não conseguiram eseapar aos 4x1.

O Avai venceu, porem não che

-gou a ·r,ender aquilo que a sua tor-

-cida exige. Melhoraram considera-

velment.e, isto não se pode negai'.
Bolãô atuou regularmente; mos

-trou mais .energia, mai.s desemba

�'l'aço, e mais inteligência. No Avai

há necessidade de lapidar alguns
:setores. Eslá bom o trio final.

Adolfinho; Guida e Danda. Adol

:fo continua sendo a Magestade do

::arco. Guido deve perder um pou
'co daquela violência. E um joga�
,dor de um quadro considerado

-grand·e, (' por isso deve demostrar

,superioridade, mais categoria e

-mais eficiência depõe contra o

próprio jogador. Danda fracas,sou,
:porém não comprometeu. Deu al

guns "furos", nos quasi colocou
,.cem choque por tr€s vezes o ar.co

confiaDo á perícia de Adolfinho. A
J.inha media é o setor meHlor do

,quadro. Min,e1a vem encontrando a

sua melhor formão Fez umà gran-
,de partida Bontra o Atlético, Mar-

tau a atuar com destaque. Jair ou-
• Augusto aos 11ms. empatou em

tI'O médio de grande recjrrso tec- jogada pessoal.
nicos. Jogou Com muita ,tecnica, Aos 13 ms. Saul desempatou co-

colaborando decisivamente para que brando 101m "f'oul" de fora da area,

o ataque voltasse a exibir aquela- 2 x 1.
sua capacidade de jogo, aquela 'har- Aos 15 ms. goal contra de Wal-
mania e aquela homogeneidade. dir.

.

Oüma a sua atuação. 1\"0 ataque. 2a fase:' Paulinho aumentou para
,

como já dissemos, Bolão teve de- 4 x 1 a contagem recebendo um

sernpenho satisfatól'io. Tem ainda passe de Saul.
muito que aprender. Um ponta de
ve saber infiltrar-se, causar pani
co para a meta do arquefro con

trario; ser inteligente e .hahí! nas

jogadas que exigem essas duas qua
lidades. Benteví fez boa partida .

O mesmo Bentevi de sempre; bus

canelo o jogo, estimulando os seus

companheiros e correndo sempre.

�:�� ��:ç:o���ze��m�:!hOr���,u��� Fornérolli e I,ri I, duas grandes figoras. do embate
Nizeto de épocas remotas. É um Escreveu Hamílton Alves

jogador lutador e íncansavel, Rea- Figueirense e Paula Ramos de- cocha de' Dinarte. O juiz 'apitou al- rulli. -e Abelardo.

lizou bom trabalho. Saul o mesmo ram prosseguimento ao campeo-j guma cousa. Paralizada a partida. Figueirense: Dolly; Chínez e

"menino" brigão de sempre. ToO- nato citadíno de futebol, numa par-I Vejamos o que é. _. Penalty" l Ab- Marcos; Moracy, Braulio e Ge

davia, fez Jogadas uteis para o tida bastante movimentada e que surdo, .. Não houve pena-maxima. raldo; Helio, Beti, Gil, Ned.e 6'

quadro, jogando com muita von- teve um desf'echo dos mais lamen-I :prejudicado o tricolor da l?raia de Meirelles .

tade e Bom muita combatividade. taveis. Lamentável pçrque o .iuiz Fora. Atitude injustificável do ar- x x x

Melhorou tambem, se f'izerrnos uma Sr. Norberto Serratine prejudicou hitro. Vai bater Braulio, após in- OS GOALS

analise entr e a sua: atuação con- sensivelmente la equipe praiana as� tervenção dos jogadores paularra- Paula Ramos 1 x O - Ary re-

tra o p_ Ramos e a de sabadu. Pau- sinalando dois penaltíes inexis- menses, Bola, na marca fatal. Tu- cebendo de Nenê.

linho jogou regularmentê na ex- tentes. do pronto. Corre Braulio... goaI. 1 x 1 --: Helio recebendo um

trema, melhorou quando ocupou o No pr-imeiro foi muito, r-igoroso 2 x 1. - Prejudicado em toda ii li- passe de Gil.

comando da ofensiva. ·e no segundo faltou-lhe visão mais. nha o Paula Ramos e o espetaculo. Ftgueírense 2 x 1 - Braislío

No AtleLico o arqueiro Sant'Ana ampla do lance. I Os trícolores 'ameaçam abandonar penalty.

esteve firme, v'iril e resoluto. A No primeiro tempo o -Paula Ra- I a cancha. Bagé ,o tecníco,' impede. Figueirense 3 x 1 - Meirelles

zaga com Pedro e Waldir teve em mos lutou de igual paca igual. Até. Esmorecem os do Paula Ramos. jec,ebndü de Nede.

Pedro a sua melhor figura. Rec'ha- aos 11 ms. foi superior ao ah--i-'I Continua o jOgoo. O tricolor

procu.
- Figueirense 4 x 1 - Helio re-

ca com muita firmeza e com' has- negro. O Eigue irense foi pouco a ra empatar, ,pOI'lem a defesa alví- -cebendovde Betí,

tante precisão, A espinha dorsal pouco articulando-se e houve, en-, negra atua de maneira impar. 19 AS DUAS GRANDES FIGURAS DA.

com Cazuza, Chocolate e, Gatinho tão, um equilíbrio de forças pa-; ms, de luta - Ataca o Figueiren

foi regular. Não-soube dar o apoio tentes. Os dois arqueiros se viram: se. Bola da, Unhá media para Ne

necessarro a vanguarda, Todos íqre--h • , I de. Este da no buraco para_Meir�-
aluaram dentro'"dum mesmo dia- -bastanle� empenhados. Ary 1 e les que, carrega o couro acossado

pasão. O ataqu'e tev,e ,em Motorzi- DoiJy tiveram que se' empregf}r a. por um contl'ario. Goooaaaill do

nho e Amorim as suas melhores fundo - para impedir, 'a queda dos j' Figueirense-
- Meirelles. Impossi

fi'guras. Müraes secundou-os. Careca seus pO-:'?tes. ' vel! , .. O goal poderia ser evitado.

e Augusto fizer.am alguma cous'a 'Ü jogo decorreu.
sensa:cional. Aos

1,0
atacante carreg.ou; no peito o na

de util, mormente na primeira eta' 30 ms., precisamente, há uma COI}" Ião, e assim caminh.ou até o fundo

pa, iodavia apareoeram muito pou- fusão na area aIvi-negra, mas ChI-: dias r,ed'es.

co no que diz resp-eitoO a.o jogo pa- nez estava atento e desfez .o pe,rigo'l Derrotado o Paula Ramo.s. Sua

ea a ,equipe. Esta aí, portanto, a Entretanto, a bola Bontinua com o torcida Se desespera. O Paula Ra

analise individual dos 22 jogado- P:aula Ramos, Nenê da, altura da mos prossegue lutando. A' cidade-
I intermediária alvi'pl'eta estende .um' la de Dolly passa por situações di

passe a Ary II que atira violenta- I {iceis. Pelo nosso cronometro pas
mente, vencendo pela vez primei- sava um minuto do tempo regulla
ra <) arco sob Ue. vjgilancia d� guar- mental' quando' novo g.oal surgiu.
da'valas Dolly. 1 x O )10 marcador. A bola foi centrada da ,extrema es

O Figueirense revido
a c,om um ata-l querda .por Bati. A bola cruzou to

que perigosissimo que por pouco da a area e v.eio parar na extrema

não' alcança o objetivo. Ainda o

I
direita. Helio aproveitüu bem o

aho-negro na dianteira. Geraldo centro com uma e.spetacular' cabe
d,e fora da area' experimenta o chu- ç'ada, Bobrindo o arqueiro Ary l.

te. A pelota toca num defensor do Estava d,ecr'etada lU derrota do team

ql'�l{lro tricolor e sae para a ,extr,e- da Praia de Fora, si bem que me

ma direita, onde esta Helio que ati- recesse melhor sorte.

ra viülentamente, porém p.or fora. ARBITRAGEM

Continua o jogo e Fornerolli inves-, O arbitro Sr. Norberto Serratine

te; Finta dois contra'rios: BratIlio teve atuAção falha. Nada mais po

e Geraldo... Arl'eme.ssa!... Bola

I
d·eremos diz,er. Seu deSlempenho

na trave!,.; Ataques de ambos os pl;ejudicou sensivelmente a equipe
lados, mas nem Figueirense nem do Paula- Ramos. Não queremos,
Paula Ramos conseguem o-intento. em absoluto, desmerecer o triun

Aos 40 ms. carga do alvi-negro. fo do alvi--negro. Mas os próprios
Geraldo á GiL esle a H,elio que c}m- jogadüres do Figueirense foram os

ta! .. , Goa'l do Figueirense - He- proprios a reconheeer que· não hoti-

lio - 1 x 1. -..; ve penalty emfnenhuma das. vezes.
Outras peripécias se fizeram, po., x x x

rem o placard não se alterou, ter- OS DOIS QUADROS
minando o primeiro tempo com o Paula Ramos: AryI; Dinarte e

marcador acusahdo uma igualdade. Lang; Dadica, Itamar e Nenê;
x x x Jaime, ArYII. Astrogildo, Forne-

Veio o segundo periodo. O alvi-

negro mO.strou-se mais ameaçador, •

mais impe(,uoso e mais harmonioso.
O Paula Ramos contava com a fi

bra e 'com a coragem dos s'eus ele- Em Saeo, dos Limões, no estádio estarão fNll1te a frente para deci

meDtos. Viu-se, então, uma. d,efcsa do Ipiranga ,foram disputadas do- dir a conq1'Jista dü titulo mais im-

lutando, tenazmente, com um aia- ming'o as semi-fináis do gigantesc'Ü portante do f.utebol vargeano.
I�

qUl'. Dentro em i)ouco esta\'a no-II e sensacional T,orneio Vargeano de
.•... ,.. . __ . .., _ .

Vo/llenLe cqüilibrada Ia pugna. 9 Futebol. As 14 horas defrontaram- lIalta. reUetdade. ,ellli ...c.... ·

ms, de jogo. Ataca o alvi-negro. N,e- i se Curitibanos e Fernandü Raulino .. li.... rmail':". J
nê .pratica "foul". Pr,epara-se Ge- tendo vencido o primeiro por 3x2. lia.. d. "'lIeca 4, ..

raldo para cobrar . .15 passos fora l Em seguida jog'aram America e IU·...� ,ara e iii•• "PIIIPOLBO.
da al'ea, O medio passou a bola

pa-\
Hercilio, vencendo o primeiro por 4 .lIlla e.deraeta i.' C1t.DITtC

ra Braulio que atira um foguete. _. 2 x 1. Domingo proximo, no mes- .uroo P'RBDIAL.
o couro toca. o travessão e toca a mo local Curitibanos e Amcrica •• •••..•••••. _ ••••.•\ • • • .•• • �

Bdificío Ipase -TerreoNua Arcipreste Paiva

FIRME O CORITIBA
O Cor itiba, que bi'lrVemenle

Ie-I'de
lidér do certame paranaense de

vará a efeito uma exibição nesta futebol ao derrotar domingo O

Capital, consolidou a sua posição Britania pela contagem de 4 a O-

Uma arbitragem ... desastrada truncou,
espetaculo de futebol

um,

xxx
.

CANCHA
,Muito embpra' o �u1a ,Ram09

tenha .sido o derrotado o caso é
que as duas figuiJ.'as e�pó'rlenciais
da cancha sair,am' do seu quadro.
São 'eles os jogadO'l'Bs AryI que
pmticou d,ef.esas ma,gis,trai,s e-o

meia esquerda Ft>}nerolli cons

trutor de todas as arremetidas
tricotore.s. Ary II foi tambem umal

figura bastante saliente. O médio
Nerrlê apare:.lCiU ,bem melhor. As�
trogíldo foi outr.o no comand:o da
ofensiva. Abelardo fez numero,
vale a pena l'Iegistrar.

re.s.

xxx

ARBITRAGEM
O arbitro Norberto Serratine te

ve regu1ar at.ua'ção. F-oi um poueo

precipitado na expulsão de Bente

vi. Devia chamar a atenção do j.o
gador, si bem que o "foul" que pra

Licou em Cazuza foi intenciünal. O

"f.oul" todavia, não chegou a que
brar a integridade fisi,ca do joga�
dor tricolor. Não foi de toda erra'

da a sua atitude, por.em Cazuza de

\'ia merecer a nlesma sorte de Ben

tevL pois o médio chegoU' a 'ani

quilar por \completo os movimentos
elo extrema.

x x,x

No Figueir,enS:e a.pareceu poue'.>
o arqueir.o DoHy. Ohinez, Geral
do, Braulio, Moracy, Gil, Nede,
Helio e Marcos foram os melhores
do quadro.

,

'l1iHAS PARA IMPRESSlb
(; O ... T O 11 A'i

x x X.

os QUADROS
AVAl: Adolfinho; Guida e Dan

da; Minela, Boas oe Jair Bülão, Ben
tevl, Nize(a, Saul e Paulinho.
ATLETICO: Sant'Ana P,édro e

Waldir; Cazuza, Chücolate e Ga

tinho; Augusto, MOLorzinho; Amo
rin, Moraes e Careca.

/

'"cador, rcorajoso e, aeÍlna de tudo x x.x
um grande "carrapato". Bôa a sua OS GOALS

'aLuaçã-o. '-Boos jogador classico, 1a fase: Avai 3 x Atletico'1 Bo-.
educado e disciplinado. Tipo do

lIãO aos 8 ms. recebendo um passle
jogador perfeito, O Dr. Boos vol- de Nizeia. 1 x O. I Finalistas -América e Curitibanos
Panelas de' Prpssão/ ARNO I

a Cr$ 5tO,00 :
Grelhadores Etétricos/-;

a Cr$- 300,00 j

na Elefrolandía .!,.
Rua i\l'cipreste - Paiva - Edf. Ipase - �'erreo
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[FONTE ,MARAVILHOSA DA: VIDA

j E DO" AMQR •••
\

Desde os primeiros tempos, o

!homem t�m procurado por todos
ps meios' descolbrir recursos para
eombater as molestias de fundo,
sexual, Infelizmente tão generalí
zadas. A tristeza, 'Ü estado de irr-í

tação constante, o medo infunda
do; a frieza afectiva, insonia, a

asthenía sexual e 'fal�a de memo

..ia pelo excesso de trabalho men

Ja! são os sintomas alarmantes

llIue podem ser cortados; com o

tr�amento feáto' com o novo já,
ptlpular medicamento .Gottas lIIen'

delinas, Formula 1ndig�na sem

contra-indicações, adotada nos

bospitais e receitadas por 'cente
nas de medícos ilustres, Gottas
Mendelinas contêm vantagens' to

,bicas e estimulantes de maior

proveito para os homens e rnulhe

res esgotados e cedo, envelhecidos,
os quais recuperam novas

,
'ener·

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

[Araujo Freitas & Cia. Não sendo en

l8'Üntradas nas farms, e depois. do
local, envie lC�$ 30,00, antecí

Ila:damete para o Ind. Telegra'fico
Mendelínas, Rio, que remeteremos.
Não atendemos pelo reembolso.

-..... �
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,Evite o pI! e a suleira • podem Mão beba leite que nilo se·
conter�rmes da iUhercu:ose I la pasteurizada ou fervido

\'

Esterilize as louças. roupas etc, usadas por
um tubercutoso

••.••...•.•...••..•....... �.� .. .J

Os Raios-X revelam a Tuberculose no -seu

comêço - quando a cura é,maiS fáciL.
Ar fresco,exercício. boa aUment(lção e vida
'moderada contriouem' para evitll,T' a Tu�

fJercUlose,

A··Tuberculose.é uma doença contagiosa
ev.ite contato com os tuberculosos.'

'

VAEAORIO?
..

QUARTO C/BANHEIRO
E TELEFONES

DIÁRIA COMPLE�" •
CASAL c,s\m,GO
SOLT. Cr$ UO.,oo

�,-��
,. -

..
PI. Tuberculose produz Tubercu
lose! Conheça a� principais foJtes
de Infecção (ilustração acima? e

afaste-se delas,' Cuidado com êstes

,sintomas: constante perda de pêso
-falta de apetite e indigestões fre
qüentes - cansaço ou fraqueza, escar
ros sanguíneos ou s!lnguinoll�nt()s/
tosse persistente, rouquidão, dotes
no peito. Qualquer, dêsses sintomas
pode ser sinal de Tuberculose - pro
cu:re logo seu médico.:Lembre':'se:
A Tuberculose pode ,ser curada se

tratada a tempo pelo seu médico�

Não permita a propagação da
Tuberculose tA Tuberculose é mais

fre9üente entre os 15 e os 45 anos.

Não é hereditária, mais é muito con

tagiosa! E se propaga.com mais fa

cilidade entre pessoas de -saúde apa
lada. Mantenham-se fortes e sadios
- você e sua família - com uma

dieta sã e nutritiva, .exercícíos ao

ar livre e bastante horas de sono.

Não deixe de procurar seu médico,
anualmente, para um' exame físico

completo.Esta é a suamais poderosa
arma para vencer a Tuberculose.

Faça, todos os anos, uma Radio.

grafia dos' Pulmões! Uma radio-
_

grafia do)s pulmões descobre '11
'Tuberculosemuito antes que se de

clarem outros .sintomas. A Tuber

culose, em estado 'incipiente, quase

sempre é curável. As 'novas drogas
estão dando muito bens resultados,
mas' o diagnóstico precoce e o 'tra
tamento médico em tempo são as

armas mais importantes. Se o seu

médico constatar tuberculose, siga
seus conselhos. Proteja-se - fazendo
você e seus filhos-uma radiografia
dos pulmões, �oje mesmo.

/

END, TELÉGR. "AIGENOTEl"
TEL. 25·1233

RUA CRUZ LIMA. 30
fRAIA 00 fLAMENGO,

..
'

,- .

'.

"CLINICA E CIRURGIA DOS O
'I.HOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
4GANTA DO

BR. J. J. BARRBTO
Formado p�la Faculdade Nacional

i}e Medicina, da "Universidade� d!J
Brasil. Ex-asslstente dos Serviços
ne Oftalmología, do Professor Ca:ldas
�rito, da Policlinica ,Geral do Rio
l1e Janeiro, e de oto-rfno-lar íngología '

ão Professor Leão 'Velloso, 'Hospital
�oncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

t'l andar
Atenderá, díarfamente, a partir do

• 1° .de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

.' .

\'

,\ _ .' Esta publlcaçiIo faz parte de uma série dedic-ada aos p1'oble·
mas de higiene e saúde pública, Lendo esta série, você verá como'
uma estreita colaboração com seu médico não s6 PROTEGE
como taml>ém MELHORi1-' o seu bem.estar físico e mental,
permitindo.lhe desfrutar uma vid'a maiS longa e saufiável.

SQUIBB
PRODUTOS FARMACEUTICOS

D:ESDE 1858
\ ,.

-
s. quise, recaber, durante iste mês, seu exemplar grátis do folheto "Como Proteger lIua Saúde" •

e.creva para E. R. Squibb & Sons do Brasil. Secção d. Publicidade, J-5, Caixa Postal 225." - S. Paul.,

;

•

Quem achou?
AçãoSocial C.atal'ibense

'Sessão de Bire'orla
',0

_

Presidente da "Ação 8. Catar inense" convoca os ,membros de
sua Diretoria para uma sessão às 20 horas do dia 31 de Outubro, no
segundoandar �o prédio número 22 dá Pra:ca 15 de Novembr� .

Floríanópolís, 25/10/50.

:·""ORESGO."
, "

PERDEU-SE um molho de chaves,
gratifica·se a quem o entregar na

�edaçiio dêste jornal.
"

\

"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS",
RESP., LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis
AGENTES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CORRETORES ,onCIAIS 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
reduzldos sem exame médico até Cr$, 5flO.000.oo.
ACEITAMOS SlIB�AGENTES NO INTERIOR DO ESl'ADO

A Secretaria
Bernardette FOntes

, .

..,. . ..............•..• f .

fRAQUEZAS EM. GEIAt
YlNHO " ClEOSOTADO
"SILVEllA"

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe·' E ELEGAMCIA 1III' ., • •• • " .••••.• � "'�.".
- PELf,S 'DE CISNE OU
84N80 (IrlDinbos)
Compramos pé1,es pll'eparadas,

i(só' plumagem, sem penas) para
,J.ustrialização.

.

'Caixa Postal - 4244 - Rio.
.

.

t
r· . . . . .. . .. � . . .. . ,'. '" . ;. - .... �

PROCURE

Alfaiataria
, ,

Deseja: um emprégo
, Pessoas atívas que morem 0'11 desejem morar no interior
do Estado, de pref'erenoía nas ipraçás de Joaçabla Porto União I

e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270
Florianóp(')lis dando os seguintes dados : nome" idade, grau de
"i-l}strução e ocupações -anter-iores e se' possível fotografia.

Rua Felippe Schmidt 4A'
��,-------------------------------- ........m_

'<,

�k·C-tédito 'MutúOc. rredial
AVIsamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

f tal' pâ",râ�a a Loteria Federal, nossos sorteios que <são basea
dos nos 1 esultados da extração da referida loteria não esdão
sendo rea\izados.

,
, Entret\nto, logo que volte a mesma loteria a. funcionar. '1t

realizaremos cada semana um sorteio até que .os mesmos 'fi· irF'ff
quem em 'd\a� r'

,

'

-

�9 Lt

\ "I. MOREIRA & CIA. ,_"''''

. \( ,�<,.1 :,' CONCÉSSIONARIOS _.1::::-- 1

i TINTAS PARA JMPR�SÃO
,

C O T TOM ,A R;

,� .:: ,i O Remédio' de Confiança 'da Mulher
; ,

Rf<iULADOR XAVIER
Duasl fórmulas diferentes para dois males diferen'tes

�!II.II��N�� 1- EXCESSO * N� 2 - ::�l�s��
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>

quando se encontra' no' ar- .p.mório uma roupa ro\da_ pelas � I
baratos ou traças. [ }

�< :

ri
•

. ..

,

.,

t
ISeja intelfgente... Espalhe nas go

" vetos e nas malas NEOCID em

pé, que não deixa mancha ..

nem cheiro.

Use' b lata grande - Q' e;".
balagem mais econômica do

.

NEOCID�#(

·NEOCID
,

Trate as gripes
e. resfriados

Ao primeiro espirro, dôr de gar- .

ganta ou dôr no peito, comece Ime- ,

diatamente "a tomar "Satosin" em

doses máximas, recomendado pelos
'

médicos, �Satosin" descongestíona ]
os pulmões, tira a opressão, solta o i

catarro, desinféta e acalma a tos- :
se. Pela sua poderosa ação revi
gorante combate a fraqueza dei
xada pela gripe, levantando ràpr
damente as forças. Procure em

sua farmácia "Satosin" � o domi-
.

nador das Gripes, Tosses e Bron,
.

quites.

Maior tração

Mesmo em terrenos lamacentos e na relva molhada, o pneu

Lameiro C-e-n-t-r-o A-b-e-r-t-o Goodyear puxa com um m!nimo
de derrapagens ..Porque o desenho de sua banda de rodagem,

<,

de barras abertas no centro, permite que estas agarrem fir-

memente o solo, resultando numa extraordinária fôrça -de

tração. Outra vantagem do "centro aberto": impede o acúmulo

de barro - o pneu limpa-se sôzinho à' medida que. traha_��a._., .,

Aumente o rendimento de seu trator com

Pneus Lameiro C-E-H-T-R-O 1-8-E-R-T-0

GOOOliEAR

-

FURGAO .

,

Thameso Emplastro SABIÁ
age de três maneiras: 1)
desenvolve calor, atratn-
do o sangue para o ponto
dolorido; 2) relaxa mús

culos contraídos, elimi

nando dores j 3) protege

contra resfriamentos pc-

.. Estaciona em qualquer lugar.

.. Faz de 10 a 12 kms. por It. de gasolina.
Modernize seu serviço de entregas - e torne-o mais

rigosos.

\ Aplique JA um

•

"

.

\

r '

•

L,

- t
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Quando mais uma vez me -f'ixei no Rio, em 1942, depois de
I"i'

\Sal' oito anos no Nordeste, por intermédio do.pintor egípcio EdnJ
Roustan, conheci o 'Poeta, escritor 'e jornalista Eduardo Tourinho.
tr-azia 'os originais dos meus dois 'primeiros livros, que lhe merece
a melhor acolhida. Parece-me 'qu� Eduardo Tourinho nunca mais
esqueceu. Há poucos, como Presidente do, Comité Brasileiro do PIl!
Roer ích 'B Bandeira da Paz, nomeou-me --nêIegado do mesmo COÍllI
neste Estado.

.

Não faz muitos dias, recebi com amável dedicatória o seu li
ALMA E CORPO DA BAHIA, CIl',e contem 37 crônicas de l�mbran
históricas g .sentimeutaís da tradicional terra baiana. Conhecer a

.

lõria da Bah'ia nesses quatro séculos é conhecer muito da história IIANIVERSARIOS
CeI. CANTIino REGIS tria. As pr-imeiras riquezas: o .alargamento do povoamento nacional

,Deflui;: hoje, a data natalicia do )' as St.1aS fOl1tificações; os seus movimentos' revolucíonârios: a chegad
nosso prezado conterrâneo cel. Can-, - _

tídio -Regis,
-

distinto oficial' e coman- de D. Joao VI e, sua corte; o 2 de Julho da 1<823, movimente .que cOn
danta da nossa Policia Militar: solidou a Independência nacional; os voluntários que seguiram pa
() destacado militar que por vários

Chácaras e

Quiníais
Está círculando, com a religiosa

pontualidade que mantém desde sua

fundação, em 1909, todos os dias 15
de cada mês, o popular ' magazine
agricola editado eln São Paulo CHA
CARAS E QUINTAIS, trazendo, co

'mo sempre, rico e varíadd texto nas

suas 13..4 paginas ilustradas também

flO,RIANOPOUS -J31 de Outubro de 1950

Todo O Estado/� está, contribuindo
para a Casa dos Professores

30) Diretor Laudelino José de Vieira � Grupo Escolar Arquidio
Novais, ,pelo Grurpo Escolar F'eli�' cesano Padre Anchieta _ Floria-
cíano Pires, de Brusque, nópolis Cr$ 1.000,00
•...... _ .. . _ . . . . . Cr$ 1.280..00 tO) Diretora Maria Hass No-

31) Diretora Nair Friedrich, vaes '_ Escolas Reunidas Profa•
llartsch,' pelas Escolas Reunídas I Maria. Luiza da Silva 'Dias _

Professor Jerônimo Francisco Coe-l Ribeirão do Ouro, di�trito de Bo

,lho, de Fragosos - Campo AIe- tuverá - Brusque ... Cr$ 200,00

gre .. __ .... _ ... _ ..... Cr$ 300,00 41) Diretora Semiramts Duarte

32) Grupo Escolar Carlos Cha- Silva Bosco, Grupo Escolar Tere-
gas, de Piratuba Cr$./604,10 sa Ramos _ Corupá _ Jaraguá do

33} Inspetor Escolar Francisco Sul . � ..... . _ .. , Cr$ 1:500,00
Brasínha Dias _ Bruque ..... '. {!2) Inspetor Escolar Municipal
•. _ .....". . . . . . . . . ,Cr$ 1.320,00 Oscar Gustavo Kríeger, pela Esco-
34) Diretora Irmã Ludgéria _ Ia Municipal .de Pomerãnía _

.

Grupo Escolar Santo Antônio - Brusque . _ . _ .. ' _ .. _. Cr$ 278,00
'Brllsque ... _ . . . . . . . . Cr$ 600,00 43) Diretora Julieta, Tôrres Gon-

35) Diretor Artur' Sichmann -r-r- calves, pelo GTUpO Escolar Modê
(l<r�po Escolar Profa. 1MJarta Ta- lo Dias Velho; de Flortanópolis ...
vares, de Rio Negrinho - São _.. Cr$ 4.100,00
Bento do Sul. ..... ...... Cr$ 6'20,00 - 2. Assim! até a presente data'
36) Diretora Aurora Goulart _ atinge a Cr$ 51.8Ml;i_� ii contribui

Grupo! Escolar 'Princesa Isabel, de ção para a Casa dos Professores
Morro da Fumaça - Urussanga . de Santa Catarina.
....._. . . . . . . . . . . . •. Cr$ 1.000,00 Saúde e fraternidade.
37) Diretor João Paulo Ferreí

Ta - Grupo ESCOlar Joaquim Na
buco - Xanxerê - Chapecó ...

..... - _. Cr$ 110,00
3!8) Diretora Hilda 'I'eodoro Telegramas r,etidos

Acham-se retidos no. Correios e

Telegrafos, despachos para:
Benjamin Perini Posta Restante, Gil

do "Grarrma, Sargento .l\ianoel Dias
Navio Duque Calas, Hildebrando Conl

ceição Rocha Sub Oficial Bordo DlI.
que Caxias, Maria F. Nascimento {tua
Benjamin Constant 13. Angelo Ri>
beiro, José Dias Alencar, Santilb�
Machado Felipe Schmidt 177, n-.
Jos� 1'ito Silva, Jayme -:Brasil, Ju!
lieta Matzembacher. \'

'

em côres,

anos prestou os seus serviços à fren
te daquela modelar corporação, 'não
sâ no seu seio, como tambem na só
cíedade local, conta numerosos ami
gos e admiradores da sua cultura
primorosa, os quais como -nos, se

comprazerão em tributar-lhe as mais
justas e expressivas homenagens.

-0-
, SR, FRANCISCO MEDEIROS
Natalicia-se, hoje, o sr_ Francisco

Medeiros, /llOSSO estimado conterrâneo
do alto comércio local.
Ao notallciante "O Etado" apre

senta as suas feltcttações,

FAZEM ANOS HOJE
A sra. Maria Bernardes, espôsa do

sr, Tte. José Bernardes Júnior, re

sidente em Curitiba;
- o interessante Walmir Merlzio,

filho dileto 'do benquisto ;;sal Pedro
José e Arací Süvetra Merlzto.Elpídio Barbosa

Inspetor Geral do Ensino Nor

mal, respondendo
-

,pela direção do

Departamento de Educação.

funcionários para seção de vendas
Empreza comercíal de grande movimente no sul do País. está

selecionando elementos ativos e desembaraçados nas relações com o

público, conhecedores do ramo. de peças e aoessõríos p'ar'a automoveis
ou .do ramo d,e bicicletas , rádios e refrigeradores, máquinas de' costu
ra, enceradeiras., etc., par.a trabalhaNIn 'na Mlatrlz ou em uma de suas

Filiais no es,tado do Piaraná. Os interessadOs poderão s:e dirigir por
cert'a de próprio punho para ,a Caixa postal BB ,em Curitiba, indicando
em'Pregos !Untedores e fontes d.s 1'lefarênc.ias, pr,etenÇlõcS' quanto a

função ,e salário, acornrpanhad,a de uma fotografia 3 x 4.

Foram conferenciar
com Getu!io Vargas
RIO, 30 (V.A_) - Seguiram para

São Pedro, a fim de visitar o sr. Ge
tulio Vargas os srs. Danton Coelho,
brigadeiro Epaminondas, Epitacio
Pessoa e Hugo Ramos.Soldado Airton' Ouriques

Foi conduzido, segunda feirà última, em grande acompa
nhamentorá última morada, onde recebeu as derradeiras ho

menagens, o brioso soldado da PoliciayMilitar do Estado, jovem
Airton Ouriques, que o destino o colheu na fase principal dá
vida.

Não é a primeira vez que dolorosamente observamos, tom
bar no cumprimento do dever, membros da Policia Militar do
E�tado. Na malog'fada data de 22, saía de nosso convivia, para
clJmprir uma missão elevada, êste qu.,e hoje_ recebe a friagem
eterna da sepultura. Com letras de patriótico sangue, deixou
êle assinalado mais '!lma página de luto na familia civil ,e mili�
tar, já escrita, também, pór, inumeros seus colegas de farda. -
Airton Ouriques, soube se cond,uzir sempre com elevação, cum
prindo o seu dever com dedicaçã'O e sacrificio, quer na vida civil,
quer na vida militar, receb�ndQ de todos 'que o conheciam ad
mi'fação e aprêço pelos seus grandes predicados_ Sendo um
dos membros dedicado e exemplar da familia, deixou uma l-a
cuna ineparável e inconsolável, pois, a inditosa família, já
pela seg.unda vez, viu sair das portas de sua casa, dois exem-,

I?la!es fIlhos que 'feto!nar�m, �ómente, para aprese._ntarem ó A Bronquite é uma porta ah<\rta

ultiltlo adeus. Os destmos da VIda, colhem, assim, pela vonta- a graves enfermidades. Corte (' mal

de _dO Cread,or, pessoas q�e jamais serão esqecidas em nosso pela raiz tomando "Satosin" - po

melO. Agora:, nos resta, tao sómente, eleva'f nossas préces a
deroso antissético e desconge:Jtio.

I?eus e suplIcar-lhe que receba em seu Reinõ a alma dêste ines- liante da traqueia, bronquios I' P111-

q�ec!vel moço que_. tão elevadamente, soube cumprir a sua móes. "Satosin" t,em efeito r�pido. )'

mlssao; ,FllIidifica o "atarro, diprlnue a tos-

A familia Ouriques, que viu um dedicado filho tombar sé e torna a respiração Jivre e ia·

bruscamente no cumprimento do dever, as condolências de eH. Nas Bronquites asmáticas, cro

Joaçaba-Jornal. Sôbre sua eterna sepultura, ficarão perpetra-, Dicas ou agudas "Satosin" é o seu

das pa'fa sempre, as letras de ouro escritas com o sacrificio de remédio de comiiança. Peça aI) seu

sua vida. I farmacêutico "Satosin" - o (lomi-
(T:ranscrito d� "Joaçaba-Jornal", de 2640-50.) I nadar das gripes, tosses e bronqui·

.

teso

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

Será modificada. li
lei do servico militar
RIO, 30 (V_A.) _ O presidente Du

tra dirigiu uma mensagem ãõ Senado_
projeto de lei 'que modifica dillPositivo
da Lei do Serviço-MIrrtar.

Combata a

I BroDquite
tonificando as vias respi.

ratórias

PARA fERIDAS,
E C Z E,M '" S,
INflAMACOES,
C O C E I R A'S,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC_NUNCR EXIST-IU iGUR'L

�_.----.-------------

Alma e corpo
/
ZEDAR PERFEITO DA SILVA

a guerra contra' o Paraguai; os grandes estadistas do Império e da II
pública; Rui Barbosa e, Castro Alves I

'

Tudo isso, -e os seus costumes, e as suas tradições, e os seus fe�
tos heróicos desfilam no livro de Eduardo Tourinho, num estilo har
moníoso, 'medido, inspjrado e limpo. Só mesmo um baiano da vel

cepa como o autor de ALM.A E CORPO DA BAHrA. poderia oferec
aos seus patrícios uma obra tão útil e ao mesmo tempo' tão vívíd
tão sã, tão verdadeira, que unícamente o sentimento mais puro d,
arnõr à terra .natal seria capaz de inspirar :a qualquer artista.

Além do mais, um livro utilissimo.' Passei por São Salvador por
mais de uma dezena de vezes. Curioso, quis ver muitat cousa. Apren-
der um pouco -de sua história. Mas, agora, 'que acabo de ler o livre
de Eduardo Tourinho, reconheço que as minhas 'visitas foram dev�

Fpolis, 25/10/50.

ras superficiais. '

Poderia, para melhor ,orientáção dos amáveis ledores, invocar

mui las das passagens dêste livro terno e encantador. Em verdade.
acredito que lhes prestarei melhor favor se recomendar a leitura de>

ALMiA E CORPO DA BAHIA. Indubitavelmente, trata-se de uma obra

interessante sob os mais diferentes aspectos,
A Bahia deve se sentir orgulhosa de seu querido filho Eduardo

Tourinho, que seguindo Ia esteira luminosa de tantos baianos ilustres.

acaba de lhe prestar um magnífico serviço, cii.ml o de mostcar ao Bra
silos preciosos tesouro de sua empolgante evolução nesses quatro-
centos anos

....

de luta, amôr ao progresso e grande apreço à pátria co-

múm , \

Felícíto rervorosamente Eduardo Tourinho pelo seu

penhoradíssírno lhe agradeço o régio presente,
belo livro e

Gremio Esportivo Olímpico
Rece,bemos e 'agradecemos (> se· Presidente _ Abel Capella.

gulnl<e. ofício: Vice-Presidente - Hélio Correa'l

Florianópolis,_ 20 de outubro de Gomes_

1950 10 Secrelário - Adauto Vieira.-
Ilmo. Sr. 2° Secr,etário _ -Claudio Vi,eirav

Redator Esportivo de "O ESTA- 1 ° Tes'Úureiro - João Areas
DO" . Horn.

NESTA 20 Tesoureil'.O _ Ciro Moura.

Prezado Senhor:

I
Orador � Hicla[.go Arau}o.

T,:_mos a grata satisfação de. c_o- Apresentamo.s a V. S. _p'rotes:os:
mUl1lcar a V. S. que, por elelçao de grande estIma e conslcleragao ..

realizada' a 108 do corrente, foi

eleita e ·empossada a nova direto
ria desta agremiação, que r€g,erá
seus deslinos no ,período de 1950
a 1951, aS,sim constituída:

ABEL CAPELLA
Presidente

. CLAUDIO VIEIRA
2° Secr,etário

que recebi a penúltima
endereç!';tda para o meu.-

,

Faz uma. semana, se tanto,
carta anônima, caprichosamente
lar.

Agora, quando começo a garatujar estas linhas, 0-'

fósforo que me acendeu o cigano,
I

queimou a última.
Não leio carta anônima. É um v,elho hábito de higie

ne. Qua ndo abro uma epístola1 vou de-vereda à assinatu-
ra. E, em não a havendo, incendeio a missiva. Cá me fica,
entretanto, uma profunda piedade pelos que, neste mun
do, pagam ai culpa dos páis. Como,

.

na verdade, podem.
eles assinar cartas, se 'lhes faltou a herança paterna de'
um nO,me? A indignidade que contém uma carta anônima,
não corre à conta pessoal de quem a escreve. É consequên
cia mais grave, de fundo social. Para corrigi-la esbQça·s�·
atualmente, iniciada nos Estados-Unidos, uma reaçãC' sin-
tetizada num principio condensador de grandes verdades
morais, sociais, jurídicas e biológicas: não há fílhos ilegiti-'
mos, há pais ilegítimos.

-

,

Esperemos, país, q'ue a sociegade,futura seja mais JUS-'
ta com {JS sem nome. .Aguardemos a época em qUE: elesF
que são inocentes de culpa, não .sofram restrições· do meio.,
Nêsse dia a carta anônima deixará de existir.

Guilherme Tal

I .
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