
••<'7 a :�-Rússia a�surverá -qõalro � 'ricas;" provínçias - do R'urdes
'"WASHr�GTON, 26 (E.) _ o Departamento-de Estado sa, áfirmou que ãRussia estava anexando aoseu terr-itor io Lussia.na China e sobre a inc�

renovou as suas' acusações auler ioi-es, dizendo que a Russi a . :1.. Mandchur-ia, a Mongól.iá Exterior, a Mon;g�;liá Interior e- �ialLrefeii4as-au' territ�J)jo s

está absorvendo- quatro das mais ricas' pl'ovincias do nor- a: província. de Sínkiang;
� .

O Departamento de Esta
(leste da China. ".

.

� ViSlti�sk� em-um com�micado especial, .. semana_pas· esquema-da .situação ;
Ratificando as. declarações anteriores tio sr. Dean sada, denunciou as acusaçoes de Dean Acbeson como uma

Acheson, que foram' contestadas, em -Moscou, por And:rcJ'
.

"mentira monstruosa ''.
.

VíshirÍsky. o Departamento de Estàdo divulgou um doeu
mente "secreto"; em que figm-aràm "dois.' "'acordos' se-

_ _

.

,.;_�: 4

eretos assinados entre os comunistas chineses e á URSS".
Estes acoráos concedem favores especiais � Russiu na

Mandchl1da. Ha 'duas semanas atrás, o Secretário de Esta
uo, em um discurso pronunoiado 'na Sociedade de lmnren-

.i\. SITUA-ÇAO .DAS QÚATRO PROYFNCIAS'
'VASHr;�GTOl'l. 26� (K) _ O oficif!_1 de -iÍnprensa do é'

(}(>'1la.í;t.amento de Estado .declarou -que o ·"docume.nto se

creto" divulgado constitue apenas uma parte 'de, "dossier"
em mãos do .Secretário de Estado sobre a� aLividade da

foi nego'0.lado... ,

Todo '0 coniércío da oMOIl'golia é orientado .e .monopn-
.

lizado pela U: H. s. S.
.

.

lÍlongolic(Extel'ior',-

. � .....

'. -IExP,eS�iv'�f ,·bO:Qleói}·gén.·�O '1 sr.. r

·'S€'crelá.rió ,�dá. SegurJlnça PÓ..,

,�
-'

Jj·licO� ,�d��: -Ó"b�{l,D .:d�:féça:_;����
Delegados Reg'iOríai� e" Especiais de Policia,:Jfuó" Estado, promove

'i'ã!O, amanhã, às 15 horas," €�pressiva h;QmeI!á:�e!ID .·ao· 'sr.' Dr. Othon
. ()i.Eça, dign� -8ecretá,fió de' SégUrança ;públ'ioéa," {líla�l�tlrandà.lJ:ie, na Se-.
oretaria que vem. ot-íentando eom 'Ü l!rilho de suá pr-ivi'legiada in18lHgên-
cia"c sua vasta cultura, O' retrato.

.

-

_, .

't. 'resteml�nham;'-dessa -forina', Seus subordíiiados, i!lq.efectfvel prova.
'�de amizade e admiração àquele que, sem dúvida, há exerciâo com .cr i

'lério B 'acendrado espi·l'fto' 'de justiça, suas altas - funções _ na administra-
ção -públíca catarínense. =,» "/ ":�'
,

A honrosa solenidade, por m�recida�. contará 'eom a presença das
.

àul;o!:"i{lades que, so:'i:dár-ias com os que �F'.pr0moY�m;"It�rticiparã,0 dela:
côncías de sua justeza ,e _Glp'o'rtunidade. ,: ., ,

.

I.

_(_ 0.'-

o MAIS ANTIGO DÚRio bÊ SANTA CATARINÀ . _ .
s :

'- ".' . \. ." ."
-

Gere_te:· SIDNEI NOCETI - Dlfttor Dr. RUBÉNS DE ARRUDA RAIOS
.

,

Diretor de Rédaçio. GÇSTÀVO NEVES
, .',

.

'.,

�,�__����I_J� -- Jlorl.�polfs· ..��xta�felrl.,j7 ,de ·Jaaeiro
.

de.' t,',Q T tt�, 10.680.
. "-

I· ilprensa .do adeoislo local aC80Hlhá -a -sonegação de· ilpostos Sera,Ja1tado ,com.e.
. , .'

,-_
�

.
.

. - do «TrocuI8llt)
_ CO!lCit1and? O't CoIn:.é-'�(Hº e.a indústria à reação, um órgão da. U. D. N. local pretende converter .Londres, tõ,·.(V. ')...:)

.

_:_ O Almi-'
em SIJD:-P e� l�S rumentos de oposição ao Govêrno as firmas jOip.vilensés.- �

rantado- :i;nu,nctôu ..que urna Curte

� O� que, p�r incl�r.á��l_desvi? ��s I fic�n:0S' �u�ko �b�iXO, da quase ''tQ. p�o �� .)'óim;ile, ao qual� permite o na-se �hê preste-às m�nobras escu
Marcial jUlgar,á.,o �coPl.andante do

" . :n?�oes de r.�s�o�sab�hda� .clvlca, tahdade .dos �emals(Estados, o qUe ,festeJ!ldo surto progressista.
_,

. sas pelas .quais restringiria as pos�
submariito "TI;Jlcq1en.t";;,I'espónsa·

"-

. �sta? :0�CItand0 o c�11ferClO !i a. desauJpl'lza, a cail}panha contra ü
"\

De nossa parte, lamentamos que., sibilidades administr.ativffs do Es.
vel pe',') à;tundamente,::Qo ·barco. De

mdustrra 40 'uosso E;stado a que �e recente acréS!üimo. A questão da ubedecendo a
.

estreitas razões de tado..,'
j

,

.

• ��'"
�

.; .� 'setenta ·e· n9y�':p�ssoa,g a ,h�rdo p'e-
i�surjam. co�ntra disp,@síH"os de leJ incons;titng.ij).nali�de, s6 por si.. partidarismo )ntransigenle, o lide. -N€m importa aúlidenÍsmo a s6e.

receram sessenfa; e. quat.ro.
s?-Pfe' _:> lm�ôsto 'de vendas e. con· não des.�t(lp_a 'o i.neitamento opQsi· nismo·.catarin5lrise nem recue a,n.t.J t.e do povo, a qtie os [lodares púbU� ._��-- . -r,---

�lgnaçoe�, nao medem, oerlamenle,' !3i�nista· à..;sonegação simplés e ca- a ignomiIiio.sa/atHude de aconse· cOS' devem asistênéia constante' e ·M.aDif6�tO'.CODÍDDista
=

a extensao ,dos maJ�� a que p.r:e!.en· bal do .paga-':ll�nto li que está obri· Ihar aos contrlbÍüntés do Estado: a sbUcita. e de cujo bem.estar. sociai' - ,

dem, arnstar â}l'llantos, porventu· g�o o' '{Jonlt.l''ibuillte. sonega'çãóde imllostos, pretenden- cos'devem assistênci.a 'constante e
'Paris, '26 (E.)' -::-" Os' (\omunistas

l'.a-;-se deixem .oh,emá:' pelos iSófi::;-' VejnmoS:, €Í1Í:I:etanto, se, orienta.· do· mais .que as associações. comer- expansão dos negódos e os
distribllil'am ·p;lufletos. em ,inglês

mas da politicagem oposicioni,sta. da� veIos faéci.osos empreiteiros do ciais e' ÍlidusttiaÍs de Santa data�.j. cOll1lpensadõres·.
:

.
s" màri·nhéir()s' -,. nortê-americanos

Ao mesmo 'tempo .que desaconse· desprestígio pá 1,9i; as firmas join.·
.

" "
' .tripul'antes ,do pes.troyer "Power'�

1hJ!.m o cuIIJJj)rÍlnento 40s' devere's" vHenses, tantas quantas generaliza, •••••••••••••••••••;.••�••_.:;:•.;._ M!!' M.M _•••••...- �_�_.;. -.� _
....-;.iio _ -J que s� encontra ·em visita de cor-

d
.

co t 'b . -
, E t' d

- .

t
'"
f fôlh
<' Qiaüdac!-e aO' pa'ís: Os dizeres -con-

4::, ,'C.���IO u��� ;�;:�·�i���.d�J: ��a� ·d::�;.n��!����·,::;.ã: ;mes�:'�le����� (udiê'ncià d.o Pan_á ':·Hen�l·que Foo·te'·s ,tidos nos ,ri_ânfletós são os mesmos

_ O Go��rll.0 ,dlspoI},ha.;de reeursos Ia dISpOS.1çao de' â,mmo que laIIt') =

.,,' '" I'
'. I"

_ _. .

'd.a Únha-'comunista, ou seja conde-

para atend_er àS"I!-e�es�id�des 'públti· lhes ,::o:mpromelteria o tradTcional
,

Già.ade· do Vaticano, '20 (E.) _:::::_, Míülas (antes, ·nz/.11� SI{ 1{�a�: nª111 'O P�cl():. ôo Atlântico' 'Norte,
c.as, proclanul.m.. o elJxovétlllamellto acatamento' aos poderés legái,s, es. Lo Papa recebeu em audiencia -um .

nam.cial.-, Primeiro "âisdplinozz ·.afirmando qÜ& ,o mesmo so> desvi-
.

-doaiS institl1iQões, .� oou,sti!uoiJo.riais, peêia1�ente na ,co_nlribniçã� . d.evi.! grupo de 'iJeT�gTi-nos"�colombiaÍlOS" o espírito iía ginástica. dos po. ia unica-rilente' a-"pr�voca.r uma no-

: lt � �esJ;l!·e.sligia!ldoJhfs ·�os:., po�eres ('� da: ao .Está�l� IÜ'iô'menos ju.sta ,e

I �OD� � chefja -de J;Ilonsen]J.oI' Henri'l iinômios. Brilha, pT,óxim� _ no va. guel'l�a. ,

,
.

' 1llcenbvantlo. a reaoa,p.J.-<Óon.tr� os Hplt.�·, do· �qne a (Jevida ao.Mimid. q1!m�'Â'ciosta<JRj'ns'Glil. ,,:,. _

>

".' nascedou1'o, 'c'onio aluno,
-

da Um �Id,er COZl1Illlist§ d,e'elarou aos
_,

imp�'l!ativos aTei:' .; �'\'.,_ ,
-

...... f:". ":.• ;-;;",�'-:.''', ;.> • � ..: �- , .. ),.,;.,_,,"""' ." _ "--" ' - -'''''_'_.�,. '. � �Pol(téc'uica�,;Ac-a(l'êmi.co Henri-, j:ornalistas, quando foi Jilterl''Og'ado
--N-' : "d·t -'�ld' '''fl··''·..;t,�

.� . ': . ;'''''

B""__:;).-i-!·:1l�,%'�;:;' Iii""
�'��.- �' .. qif;�'Fõ171'1:}S? D11.pld�· inãl'f/,em' a".}'€�·peiLo.":d@s fol.hetos:_j:Mostl'a.�, -

- .1 a'� acr� 1, a�10s· gUf' as. f�rmas, . e' I·Ç·IJU-·'S 're1DO'V''a: -iS'�:"':e'>"m " ·u·'P'O'
,

ra'n�ga" iiaira c(mflisõeS':"ac,a.d-e:mk()�,éll!' �

,,/ .. � JomvlIenses" � comO' o assev,erQu·. u-'� '.' " o é, nout-NJ'se·iitido,. bl�irnort(LÚ· :"' rem�� a"ó'� rilarin-tieh'os- améncanõs",'
""'.; ainda on,tem -o ves.pel�tino ü.denis,t�l, � ''',

.

'> .��;!".:� �. �
. .

.

"-
'

. zad� pe-la'S. Aéademjas} Catari;' qn� as- �u'l1las- que" as seus, na'Vios
dest� c8iP.ital llUl11:8.'ÜuS;t!la gerier·a.· '. ". ReaJi�ou-s,e domingo últ,im.'Ü .a·'r�elrí�.,;a.\'ãj) .. da �ccção eleiLor.al da.

:t nense
-

·e· Carioca <lé Le,tpas: tranSljprtam. provocarão uma ter-
.

- """ .

". - - '" , - Contemplemos!:! êaudal. a

, lizáç.ã.,0 de eo.,n.?eit.o.s q_ue ·�at.ingiria E.'scolaé Púb_.liea d.e Perimbó, nõ l\.1•.1!hldl)i.@.d.e.lt1:moranga,,·que,havia;d,'·r c.eira guerra'l. ,c

_

_ t melO o curso:- bacha1�el Henri-
tóda a yra_ç3J,.de Jomvil.,e -. éste.jam ,1.S]do a,n.l�I_\l,tJa.. por ir_regularidad'e na -con;st�tuição, da .me,sa.. ,"

?,

....
. -

.

. _. . _

_ que Fonf!es_. Doutor em C'iên·
realment� dls;postas a -msUTg.lr:se ,Oom � ,a1}uraçao da urna, ontem, .pelo Egr·églO TrIbunal Reg'io- cias. jurídicas 'e -sociãis. Tí.tÚ-
.contra o l}equeno acréscimo.da ba:: nal,' term\nã a�s'im á eontagem da 'votação par·a, Veveadores no" Muni. lo escasso. Porque não se· res-

S€ do' impôsto de vendas e consigna· i:;.ípio -elei IÍliportU1ga, .recéIÍtenlJente cl'iado. f:l'illgüt ao bachare�ismo.· Juiz,
ções, iIltimame�te' votado pela As·· . 'A urna. apurada ap,resentol1 'a seguinté votao&o: pJ'ocurador, desenlbar.gad01'.

.

.

s€mb'léia LegisI'aHva e "convertido Eleitorês da, Secção ';.,: '. . . . . .

Desembal'gadm' Fontes I Não
210 � basta. Sf!1n embargo�(e sem tro::'

eIll lei .pe!':l: sanção dn EXe'Ctltivo. VoLarani,.. -- , :,........ 189 cadilho), dedicou-se aQ ·magis-
_:Mas,' ain,da qu� ,Í,sso venh,a a�verj Deix�ram' de votar . .

-

.. : ..; : : . . 21 tél'io: ·nm dos r;indadór_e.� . da:.
fiéar·se pelo' recur.�Q .áo JudiciáI'io; Dis;[l'iblüÇão das legendas e das) preferências: ,. Paculdade - dé Direito de Santa
nada justific!'t ,u, propag'anda de �e. "Pi\.RTIDQ·�SQCrAL_ D:EMOCRÁTICO .' ..

"
.

Catarina, Seú professar e çlire-

b'elião ,lançada P.IlIO jOl'l1à;l opo·sicip· L�opoldo� Jacinto M-frt·tins", .;

:.�'r<-"
'. :,.�, 84" �od;:t�;����ah:i:/:l;·fg!n���d1��f:�:

, n�iSta, num, verda;déiI:o e flagrante �icardp BerFldt ...•................•.......... '. . '1()' 'pedagogia, mico[ogta. Na. bíblio·
.

'

':
.. atentado às' boas' norrna.s democrá· Norbérto Pedro Ludwig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 leca pm'túmla1', ci-entificamenlie
.'

Ucas e ao. respeÚo b.s institiiições Paulo -Otto Fe1.ber , . :�.:'; ..
_.:

: . . . . . . . . . . . 1 (1 f 1 desJ)rganizaçla, comendo -né de

�fúndamental.s doEstad'o°.' mole.que, lê. grego no original, r

I -.-,

perànte a1nig7Js�que 'Peiem tra-
dução. _.

De1'ivando pelos afluenf,!s e
-

conflnentes, chegaremos â' ba·
cia hidrográfica " da política:
di1'etor de Ediu;acão; Sec:re.tdr,
rio das FinançaS. Se não muda

. de nome, corno o So(i.mõrrs, mn·
··.da de Cllrs.o e Q melh,o"r- é-chd·
má.io, tout court,' Henrique
Fontes. '.

.

> _

() povo, medu.larmente práti.··
co, 1'esolvett contU1"�rar o embá�
raça' com um posse·ssivo apa
rente: ._ seu PoiWes_ . Velha
usança ca:l'inlwsa, conce1'nenfe

.

aos l!arões que' se. dístin(juern;
ouvir·se,á de raro em' raro :"0'
V ice·pres.ident'8' Ne1'êlL' Ramos':,
·porém anda _agora ria bóca de

. todos. "o ,�}'êu". 'v

Seja., póts, "1>�ell";-:'F'.Q1J.t·es.
-

�

"-Seu" ... de 'hutrem: Pâr;rOli.� ,

'trem sabe pedir: Vive de mão

'estendida. 'Assim, torno. retirar
às teiàs qe aranh� '-da prQPi"i�
carteira?'Por :muitO que balbu·
cie o Pad1'e· No_ssp, 1'esvala. 1!a
doce h'revtf/'ência' de 'Ilwdificar.
lhe o tê:Dto_;' não. o '''venha 'a

I!ÓS", mas·o "'venha"á vós":.. '; ,

• f(eserva -intelectuaf II} :moral de

SOID€nte uma :abs:olóta cegueira
mental, produtó de ',paixÕes faccio·
saS' irreprimiVeis, poderia .�rispirai'
úma campanha em que' não' se eu;

'volve"aRoÍlas o· Govêrno; nem so·
mente s·e des'acatam i>dderes :coh&· '

, .Útuidos, IjIa$ Ae' pr,eie��de obstrllir
o cursa da �dministrà'ç�Q;'estadua I,.
contrariando- assim' as' mais jus,tas' .

, .189

aspirações __ da cOlefiyid4lda catad·' ; Com a· apuraç.ão .'3)cima, . ficou a,ssIm distribuída a. votação pqra

n_e.nse. Por,outro Iallo, nenhum ser· Vereadores -no referido Município: ,.

Viço.. 'préstam- aos contríbüinte§ os ' PA:RTlOO .sOCIAL DEMOCRÁTI,CÔ .

.• ii).�en.tivadores dessa ,reàção, quan·
,�

UNIÃO, ;DEMOCRÁTHJA NkCrONAL .

d'o sesabe '�qu�' não �\�,jlaze'!Y p�r VOTOS EM- BRANCO
-

-: .. � " .. ,.'
sincero .espírito pl1blico, 'mas sim .,VOT6S�·AlN.HLA!QQ.� . . ; .

por um- cal.culado_� intuito de" con-I'
:: �. � : ,t.: ';1:

..

't'
•••

:
•••

,',:
••

verter em simples :t;'maleáveis jns·'
�',

2�061 �;o
, '.�

tt;llm€utos
-

de desforroa ;oIítica as Pelo ;Pútido Social' Dem'Ocráti'co' foram' eleit.os os s'eguintes: vé.,
,class�s a que fingem -doar-'- j) �éu l"eadores (4) i5 suplentes (3). ..

,i; \'

&'PQto,:incüÜri'do.l.hes â-,re�oJtá.' ']1onlingos José Pa,gliôli ,- .... �.� \., ,.� "; ..

Não, é !� 'nós'so' Estàdo à unídadd LeopOldo Jacinto Marhns ' .. '.' - � .

'da Federaçíio' em qqe se F"eg{sta' a Norbert()- Pedro Ludwig\ ; .

mais 'elevada base' -dO impôsto d,3 Paulo <Jtto Felber .o' ••••••• : •••••••.••••••••••••

vendas € co.nsignaçõés. Já tivemos RicaT.10 Berndt ,. . . . . 135 "

:ocasião ,de. àemonstr.ar.. 'q.ue,- não Haulmo Kreit7le.r � '.'; ...•.............. '. . . .. 88
"

'�

obstante .0 pequeno aumento que se Adão Webllr .: :. . . 80·' "

verifi.0ou 1!a
-'

taxa de� cobrança do Registra; assim, o Par·tioclo· Sodal Democrático ma.is uma re�lril'
referido tributo e)11 Santa Oátal'ina, bante vitória.

. yr

Jaoob Monn , , .

.ro�o �\.u�usLo Felber .

An. Acan de Sousa , .

67
3

. ." .4

:5. Catarina; nasdda C11i clllmi-·
hâncias orográficC:!s do caráter,
ttmb1'a em: conservQ1'. crislalinlL
pl.w'eza. 'J

Já p'ercorreu muitas terras e

lo,tgos f}empõs. Tem sempre o

qu,� contw'; Pm'tence dqllela
es.tll"pe· de c_onversador.es fe-'
CUJidôS, de que ,a tmdicão local .

l'e'c,.rda pq'olottpos.""ilzÚtres, co
"mó 'J)S' qwe outrora conversa-·
vam na VI"aUI; da' lI:latl'iz afê o'

_toque dii g1Ul'I'ela do Pa1ácio.
toqu� de recôlher... ou de (Jjl-
vOl'ada;

,

. "f$t?u" Fo'tites trmÍsborda nas:

,convt.fsas. edmundó da Lu�
.-

Pinto. fabricante ele flores. na-·

furais. desabrochQu êste con-
ceito: .

.

.

- (J Fontes � "caus!eur'� pa
ra qualquer' itiner.ario. Bonde

-

sem tc�(Jttletà ... '-
; 1:sse h(Jm-ern ,à' antiga, inimi-
g'o d;;' velõcidade_, o qw:à ponde.· '

-ra.f1os· 1notol'istas ._ "você é:
cl�(!)fer.: não aviador" .:_ des.·
liza mlinscim;eiite ]tara um es

tllárto que toelos" deste.famo.'/:
. remoIa_ Desmente .a lei da
gravidacie, .:.ji01'que desliza pa-

',ru\çima" _.'.

Se deleito tiver, culpa não"
lhe- cabe. É a, seine'lll'ançq com:
o Clutor rrestas ·linhaS.
Sou ulna'réplica mirim, che..-·

gnei depois_,
.

b mesmo. tipo
.né.dio:. O mesmo il'lince·nez oti
;)�isi� 'i:!e; qtt,eni( nã:�, . .1.:e.ce"ia.
quúlas. A: rn;eS'1lia

. VP�ÚPÚl de'
. man'!{.�éar .·alfarrábios. A ,,Jn.e,s··

.' ma inaptidüd-pa1'a enriqu.ec'er.
Com úma' diferença mental;,

que me ,aqabrtmlta. Fontes -;--.

ágllas prestadias. > Macedo _

ori(JIem de ml!fadas.
ROBERTO DÁ MAcED6NlA

, (Dó "c.oTr',eio.dd 111anhã" de:

15 do ·c01'1:ente) .

UNUü. DB1\WO�Á'l'ICA ·NAJCIQNAL

.
VOTOS �Êl\1, BRANCO'

,. VOTOS A,NULADOS
... C-.:.. --.'

•

'

•••• \0': ·t'.:...�:... 'f:,'� .... o." -� •••• "0

� - - 'I -."
•• ",°0' � 0; •••••

1.059 votos
837

. �'32
1;33 ._

276 vtJtos
211'
141 "

135 . -"

.....,.., ..._:..

! ....
\

,
.

\
.,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Sexta-íefra, 27 de Janeiro de 1950

- AUino de' Oliveira, presidente'
: "_.'

Alegre� ;.
(lRu�mO DO 8PL - 7"1

forte
PANAIR - 9.,2Q_ -;- Norte
VARIG/_ tt..iO _' Norte-
PANAIR - 14,35 � Sul

StJbaào

fÕr.

"N� se pode negar _ dii Bo.b!

Freeley _ a contribuição ·de Duke

Ellington:o.. à �ultur,a.: norte-arneri-

'3 cóiseriaifores aprese.taram ÍI plataw lufo1·lllal�ões uteis SCoAmGentAár;oNIEnteGrnRa.ciAon�.�,forma de goveroo qU8 p,retendem execo,r .'
- )' ,

.

_

'J >

",'

co�:e��� �; ��i�stono.C:�:�:;� �l�::r��;l1�:m:a:io:�a���oÇã:m��a�'�: �"Tg&"&T_'=__

=·&Tq"=·-f'il Hos,.a.rioro:dd80S,'i'a8rmiaPSfe-
Por' ÁL NETO

apresentou hoje à Nação a plata- dústria do ferro e do aço.
-

I '0 ESTADO Os negros estão sendo reabilita- �
forma de govêrno, que' pretende

.

o. manifesto conservador suspen- dos pela músrca.
. .

executar se. vencer as eleições ge- de a nacíonalizâção -da indústria sí- .

1I!Gl1lQ)Ã-J'IIDl.4 Bob Freeley,. conhecido regen-'
rais de 23 de fevereiro. derúrgica, anuncia o retorno de :o-:I- &ecla';io •. Oficin.. à r.. �'ao 0I.n6Ya0 �,� ,te' de orquestra dos Estados Uni->
Em 7.500 palavras, o Partido Con, guns setores do' 'transporte à, ad- Joio Pi.to a. I . 7,�� .� ....

_ ....;. ... -'11" dos, é quem faz esla afirmação ... '. .

d Diretor: RUBENS A. RAMOS -- --servador promete manter a legisla- ministração de empresas prrvs as. �
.

.

__ .: . I "No Brasil _ diz Freeley _ é 1>'

ção e os serviços sociais' atuais, po- descentraliza á direção das minas Proprietirio � Dir.,-Geren� 1.� .....- -

� -:.
samba. Nos Estados Unidos

é :

o-
rém com um custo muito 'menor, de carvão ',e tias estradas de ferro . SIDNEI�NOCETI lIQnIIo :ar.v1MlUlê _ .on � '. '.

,
.

Diretor de ,Redaçio:
..... 16;10 .-....;. .

. _. Jazz. _ .cessar a'polttica .de nacionalização e deixa para mais tarde o estudo 'na ..
"

._••'��. 0&....... 'J.• 7'"..... il:�.''-'.' "A música do.s negros vim,cetE...'. .

•
-

-

d desnaei GÜSTAVOtNEVES <. _do govêrno,
.

diminuir os gastos, conveniência Ou nao e esnaero-
AutiO"VIqIo ca� _ 0Mfl8II quaisquer barreiras e preconceí->-

cortar os impostos e reduzir' os nalizar a indústria de eletricidade - I lIoru. .

.

/ tos, e é hoje aceitã po!' todos,1
.

d lití
'

d' P t' d
'

.

da e "�',: Representan.te: RoclOYltN N-1IrMIJ - ""- AIIC'teontrô es, No setor' a-po 1 ica ex- ;,e· e gas.> re eu em ··a�1I a "OS Sr 1- '
• -,8 lIor.... ,',

" "o. 'que é mais, essa 'música re�
terna os conservadores pretendem guldores de 'Winston Churchil l.\ca-

. Rua �na��S·D=. 40 _.. ,11l1�:� S;il·BrUllelra - JofDTlle -

velou ao. mundo que os' negros são--
manter uma.. estreita cooperação bar com .as compras feitas pelo Es- fttpldo Sul.BraUe1n CurItiba _

donos de ta}:mto . e senaíbílidade..
Uníd "f' J .tado e reabrir a' Bolsa de Liver..pool. andar 6 horas.' .

. .', '.'-com os Estados ,DI os . a , nn l e
, J' I

J TEÇ:&;......
.

artística iguais, em tuclo e por tu-auxiliar todos os países da Europa, Sob o domínio .trabalhísta, o pró-, reI.: '::t�4CA���O�neíro ...:���..c::-� -, rene ..... do, aos da� outzas raças."da ,Asia e do mundo inteiro-a resis- prto govêrno _e quem compra a
'21 ÂUto-V'_" ca� _ o.nw.. Boh Freeley em viagem para I}>. . . do d '. d' Rua Felipe de Oliveir.. -

_ fi hor.. 'tir à agressãocomuQlsta, quer seta maioria ios pro utos e epors os, ' .

d Auto-VI&tIIo OaUldrl__ ,....ue Uruguay, esteve apenas- 48,horas.-:ab;rta õ'u secretà"�'
- .�,

revende. Ou' quàndo. não "compra ,,' TeL: 2:j:;3·�';-i� pau10 _-, !tõ_.
,. ,�,,< � -.""'+ ':"':':::' no Rio'de Janeiro.

,". ,�

o. maior cho-qtÍe entre ás plata- exerce rígido contrôle sôbre as, írn- :A.1I1O-Vt.oae . CaUldrltlMe - .._-
•.•

'.

di
.

ASSINATURAS -- ft hora•."
"

. , . VelO visitar-me para Izer-me ()--
formas trabalhista e conservadora. portações, ,

'Na C.pJ&á1 7'� 110 �...
, ':'""�� � muito flue admira '0 Brasil' e como-refere-se à -nacíonalizaçãn das in-

\) . " ,'Ano ert 11m:"" Gl.". _ �,_ ,... se senLe à vontade e.ntre os brasi--.
dústrias. Os. trabalhistas, em seu .

A c�I;ta altur� .consta ·da. platafCJr'
' • • •

• e� boru.'
.

.

.
'. ._

- -

. d" Seméstre �' '.. Crt lIQNMo an.q...... .... ......... - leiros.programa, anunciaram que, se ven- ma: "O valor dos servlçQs e se, l"boi:q.
.

'. ". .

.

. .,/ -

d'd I' Trimestre
"

••.••••• Cr', �'''-V''''''- ['.� ....... _ 11·.. "Viajei 'por tõda a Europa, co-
Cedores,· . nacionalizarão as indús- !!urança social foi re u.Zl o pe a ln· , ••_....... -.__ A_

�

lUa Crt rae, nheço todos, OS países Iatino'ame-triais do açúçàr, qo,' cimento;, ela fiação; UiÍla ação ,enérg�ca pode.a.in-
•••••.•.•••••

'.

. IUPldo Sul.Br..lletra· -:-'- JolnT'le _ .

d
.

d
'Número avul.o •. Cl't 13 horas, ric,anos ..:_ afirma Fl'eeley � maS:".cârn�, dos frigo.ríficos e dos'metais da salva-los. Estamos eterrmna os

No IBterier Répldo Sul·Brasileira _ CUrltit. �

I'em nenhum encoiHre'i .esta atmos-
bá�icos.Os.,tr:;t�al�istas já n:�c�onaIL I

a dar à G�ã-Bretanh�. uma .

sólida I Ano .....
'
..• � .•• Crt '100,00 • horas. QU.l.R't'�.� .

fera' de cordialidade, de famílía"..
zliram. a mdus

.. tr!.ã .do c,an.'ao, as
I ba�e de segurança soclal,. � f.lm de

Se' C' 80 o . ,Auto-V_o 'ca� - � �

'B
.

'1- , , meatre .•.•.•.. r.o • hor..- , 'que existe no rasI... .

,
f ferrov�as, os cal!�s, os serVIços' d.e rque toqos possam c;ontrIblllr para 'Trim.tre ... � .... Crt 35,00

-

A.uto-VIaCao OI� .JoIal1lt "Si há nêste mundo dois homens.;�
, õn!pus de longa distâI:ICÍa; as

com-I,o
aumento constante. da jirOduçao". ·Número ·ewl.o .; CrI 0,10

•

-

:u:;:�o· ce� que podem entender-se às mil llla-'
pa�hia�'aéreas, � Banco ,da I�glater_'

.

Não há. referências no programa A:núnclÓIJ Jilldlante CODtr'to. r
- 8.30 horu.

'.

�

i'av.ilhas, são êles o brasileiro e 1>'.ra,' as 'companhJas de gas e de ele- conservador a cortes ,na verba de '

•• on' -:"-i"�, mesmo 'nlo R�pIdo Sul.BrasUelra _ O.uitlb. _

'

--
. , .

d·· ..- ,. 11 hÕras. .' norte-americano. ,/·.triéidatd.e, as 'emprêsas telegráficas 462 milhões de libras e auxílIo. aos ....I.}l·ca·d·o':.. na-o. serão Ráp'do Stil·Brali1lelra - JofD'fU. - .

, .

b' '1" �.' iii, \ .,...." '13 horas.. .' ,
'

. "'Com OS meus amlg"os
.

r,aSI elro�,.,e 10nográfi�as: Está, tamhérY''já re- faz·endeiros. . dewl"'dos. .' &xp� Ilao on.to� _ ..... _
_ diz Bob -'- eu me entendo t..'iÜ'"

"S· d" �,I E
'.: "

A ". d" 'T"
'.'. . A dirt!Jlo Dlo se rellpoD-

,7 �:,-- _u.m...; � aruqu -I bem como com os meus patríôos"_.,
" .,1n: ícalo U'8S' . m.presas e)·' rans";

I
.abifin pelos conceito. lI1A=';�O"It&jaj _ ltaJd -,I' _ Bob Fcreeley'põe eln. cima da mi-

./ emitidos nos artilro. ,

tU_reuo �ueue _ NoYa ''lfta\Õ nl�a lJle,sa u�� porçã.o de dis.co�.'

porf�. tfe Passageiros :do Estado __._::�: :::�.,..Wl__ ._, ::.:�''" d' ,!,��wa �.pu'" b,,,""-

d' S
"

C"" ,
.

. .. QUINTÂ.J'IIJIU, "�Aquí eu levo _ comenta êle'_-
«

"

e 'aD a '8 arlna
, .�,. Vioç"ão. Aérea .Al��V1,st.�� - Perto

a ahnado pO'\'O do'Brasil."·
• Âuto-Vlaçao C&t.U1D.ue c>.mttlNl

A seguir, Bob Freeley volta ao;

E/·D·I y. "L .' .. Horário ..... /uj.·�ov�...àA "'''''--'''-'-''';_. J913ml,. 'I� d , �. - ..,. _" ---- . lÓ.IJico inicIa. '

Setlun a- �."a _ I horo. "O SINDICATO. DAS EMPR]!;SAS DE TRANSPo.RTES
.

DE PASS.\-
. '"TAL" _ 13,00 -"'- LaJes. Plrte �.uto-Viaçio c.taiin__ Ta.tIarlo "A reabilitll��ão do negro pela-_.

GEIROS DO. .ESTADO DE SANTA, CATARINA, com sérlé ·ém Florianó-' / - e ho:lt_u. música pode 'ser ex-emplificada por-' ,

� AJegre Âuto-Vlâçlo C'at&rllwuil __LQuIUpolis', convida,' de conformidade com o que dispõem os Artigos 580 (;) PANÀIR _ 9,25 ,..::..Not:le, _ 11.80 boJoaL Duke ElIington.
58.7 da ConsOJ.ida'ção das Leis d'o Tra,balho, . as ell1prêsas d.e trans'- ,VARIG _ iÕ:40. :� Norte' 7 ��, 8Ao crvro.ao -,� --. "-Duke Ellington devolveu ao ctn.e--:Portes de ·passagei'ros, a' efetuare'ill· o nag·amento. d,o Impõsto Sindica.l. "

"

..

'

.

. �"'�
-

� DIlprtaa Glória ,- LquIG::;- • 1/1
gro o lugar que lhe cO,.rrespon 'I&.\ -<., PANAIR::_--,,,U,3p -,Sul ..c, 'II 1 ,1/2 hora, ' ,

(·orrespont.ente ao exercício, de '19�9, noAecurso' do mês de jimeirõ -

ORUZEIRO 00 '$UL _ t3�,i'\";',' IlrpreSIO Bl'I(lIQúeDlM!'';-; �ue .,- na históri.a node,americana".
,...)t d

•

d
.

t t�'k I ",
.

,-' , tt horas. � Bo.b explica 0OlUO o Duque (Du-".cprren e, e acoI' o com a seguIn e . ..:ue a: j� , ,. ,:Y�,-�, '," Á.uto-Vlaçlo It,aJIl .,- najaf _ 11 lfI() .
,

. .Emptêsas com o capitaÍ .atê Cr$-. �0.000,00 Cr$ 1 30,00 (",�'!,�"" �,.)' _:if '�i. ..
).".... -�"t : � . J�- n- ke)' do jazz esC:reveu,a'saga do 110-'

"De .mais, de Cr$ 10,000,00 até' ér$'· 50.000,00 Cr$', 60,00 -TAL'-, "';óó,-,'ui I ��;; ': -, �3��::: SuI,Brqtlefra. - u�y e:- mero de c'Ôr.
D

.

C' -,! -, �on., ti. -·�Rápldõ Sul-.Bras11elra - cUrtUba -. "I)I,!'nleI'ra-lJarle dessa;.J'ornad�e mais de Cr,� 50,000,00. atê Cr$ 100.000,00 . r$, 100,00 " Curitibã _ Para.....I I' 'horaa. �.,_.,'.
.

,
_",

1>' .

d C a> 1000ÕO t' C·<I> 250000
-

C <I' 250 ", '. . ". ,
'

'ampreÍla Sul 'oeste Uda XApecl! -li heróica é composta com temas ti-., i.'
-

e m:ps e ,r",
"

. ,00 a e r", '. ,00 r",. ,00 .�. Santos e Rio.
'

. ,.,.
'. _

,

De mais de
.

Cr$ -. '250.ÔOO,00 átll Cr$ 500.000,00 Cr$ 300,.00
.

- • horo. . . rados' das canções' de. traballio e-
EANAIR'--, 9,�5.-::; Norte IEXTA·J'ltIlU .' ..

t'
.De mais Ue Cr$· 500.000;00 até Cr$ 1.000.00'0,00 Cr$ 500,00 ' 'SUL' ti" _ Rodo"f'l,Arta 'ul Brull _;: �. Ai........ dos cham.ados espU'l' ualS,- . •

" ,', ,

1 ·�lRO DO ._:...
/, .

bDemai;" 'M' Cr''-' 1.0ÓO.000,00 ate.' Cril!· 5.000.000,00 Cr4:> 1.000,00. - a hora..
.....:._...__._ ..... Na seg'unda parte de sua o rac"'" 'i' '" forte Auto-V1e,çao ,,,.....-lU_ CUtltf...

.

.

,De nUlis de ,Cr$, '5.000.00,00 até Cr$ 10.000:000,00 Cr$ 3,000,00 V'ARIG _ t2."'0 _ "ui'..
- lI�horaa. '

musical, Duke _ EllIngton 'conta 00-'
'

o '" Auto-Vla�o Catar1naM lt>!ll'rik. 't····· g'uerras.
11 De mais de Cr$ '10.000.000,00 Cr$ 5.000;00 1,1 35

'

S I _ • horD. mo ° negTo par lClpOU nas. '.
PANAIR - ''t, -'- TI

'uto.VIa"":;"- Ci'�._",--�- _
._--

em defesa do,s. I'da.'aI's da dignidade--, Toclas 'as emrprêsas, sindica'.izad'as.--ou nãio, éstãó sujeitas ao' i' ....,,_. _..,_.__ u�
, .'. Outn1a-'� ,.a

,

.

, __ 6.30' horu; .

,.
.

.

Impõsto Siúdical supra, O uão recolhimento deste impôsto, em telUpo' -TAL'" � 13,00 _. Lajes. Pàrto ;' ExprallO 810 Or�Ylo '...,. 1..e&'IJDi;I. ':' humana.
.

, .(leg�l, sUJ'eita' a emnr.ê!>a infratora ao paga.rri,ento de muIta. e proces;o, 7 horas. _ Depois surgem os "blues", . ex:-._.

A.lêgJ'e
'

-,'
'" ,

.
Auto-VI�o

. �taja1 - Itajaf - 1. Ilo'lle' acôrdo' com o regulamento dlt Consolidàção. das Leis do Trabalho. .
,-

PANAUt �;'9,25'�'Norte' . . . ·�iXPréi.o BruoIQu_ ....: Bruliue' _ pressão 'da nostalgia e do misticis-,
- As guias p_.ara o recolhime�o do referido 'impôs'to. ser'ão ,for: '.

H oa 111 h mo. do negro.CRUZEIRO "·00 SlJI.. _;.
. Rã0p�: Sm-Brlll!llelra '_

A JolnTlle O fl' nal da o'b'ra d.e D'·lke,.Ellingtoru "

.

necidas: em Florianópolis, na, agê'ucia, da�emprêsa Allto-Viacão Cata..
fOl'ttl· 13 horas,

.

• L

l'r'Jnense; 'em Itajaí, na agêncIa da mesma emprêsa; em Blumenau, idenl; Rápido Sul-Brasileira CUrltlt. 'mo:s1ra O honíem de côr orte .e'

J
" .

,

'd J' '1" 'd L 'd T b
- VARIG - U.�O � Norte 6 horas. -

'�-
.. ':'.nn.

'. I·de·.a"'·.'s·ta.', pt'..onto· .p·al'a. mais Uffill>t·em. 'a'ragua, 1 em; ·em DIUV! 'e, 1 em; -em agU1l,a, 1 �m; .em u ara0, .

DAD.&.UVid;'nl e em Lajes, nª, agência da emprêsa' Auto-Víação Bl'asil.
.

"

.'
( PAN�IR - 14,35 ':""'Sul

.

,Auto-VIaQlo oatartneue - OUrIUba vez: lançar,se numa guei'ra em de--
'-- . Ouiftta-feim _ II horaa. '

.

d 'd
. .

'r...
.. ":'::__ O recolhimento do Impôsto deve ser feito ao Banco do Brasil e

''''
Râpido Sul,Brasllelra _ JofDTIle fesa da ' hmnani a e, SI' preclsV". ,

....

\
'

,
. ;-TAL- _;, 8,10' - ·Jol....m., - 13 horas. J 'onde não exista agência do rief9ido e�tabelecimento, deve o impôsto ser Sul B 11m CUritiba

recolhido ao Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina (INCo.). _,.

-' C,arltllt. - Pàniaàpi II' ��!�� . ras
.

a, - "
'. .

""I
.

ó
. .' .

_ ".to•• - Rio. - I' horaa.
.r' onan. pOhs, .Janeiro de 1950 • __._�___ .otn-.'

PANÀIR - 9,25 _ Norté
_ \U�!:.clo, oa_....,_ -.. .......

PANÀIR - 14,35 .:_ Sul Auto-Vlaçlo C'MarIIn_ - TD�,
.

'..
- 8 hor...

.

" cana. ".VARIG - t2,30:-� Sul , !:xDrP.llllO. Mo C&-àto� -. LquIJa. - ".Mas êle ,é apenas um CCasO.
'ORUZEIRO 00 8UL tS,1I 1 ���.a Brulqueut - 8ruaQ•• -

"Exi,stem ú:utros, nos E;staqoS'
l4A���1açao � -. naJ&I 7' 11 _ bnid.os e aquí no Brasil. "

,

�reuo BrueQueJIa' - ,Ron ,�- "Todos êles provarp que o' negro'
-. 9,30 horo. . tem' diréitos iguais-, aosl' nossos ..

Seztã-,�t,.a Ilrpresso G16I1a - LacuU - I 11.

pO'rque ti,mil homem igl.lal·a. riós'�_
.

-TAL" � '13.00 - LaJH ia Plrte • 7 1I2.1Ioru DOMINGo
.RApldo Sul·BrasUelra - CUritIba Bob Freeley ale.anliOU . grandes:"

e horu. sucessos como regénte de' orques-
tra' nos 'Est�s vni�ós.'" �

,
.. --.._"

Õ T.:lLE De rrAJü
.. __

.. , .

proeuea u, ....... 'lIaUa. f.Ucldad•. lIel "1•••

� t.,., Pro'_". . te·ii __ filhbihe'l
'

.

LIVRARIA '••� Mil" nlo éejJa.�' 'I•• é ••IIt.,·
,

,', It.08A ,�"-nt. para"o Ma "PIMPOLHO'"
, ,

• •• , ama. caderneta' •• CUDrre
" .,scBmiiQ iMÔüiLiÃ:áJÓ·L i.. '-

MUTUO PREDIAl...
ALVIlS

;o:��:r:eg:�:;a��:e:� -

te •• í:iiÁQ� ..

ÉIÍ'
.

·CERÁi.,·
... ��-

Rua Deod�o 83. '/. VINHO' CREOSOTAD9"·......

SENHO·ilÍTAJ)' , "S I L V E I R
.. �.�'.... _

A ultima' ereafj:ão 'em reúi-
..

'��ii��� �

.ge·ra'n.te. é' o Guaraná KNOT .

o Escrlt�rlo Imoblllãflo A. L. "Ai".
EM GARRAFAS' GRANDES s�mpre tem' compradores para CaM, •

'.. Preferindo-o' está terrenos..

acompanban,do'
.

a - moda Rua DeojOro 311

A I��iq 'prOInove éJ

'<�,'dio-translDi$sã'o,�
. Nova· York, 2'5 ('SIPA) - Em áreas, de· povoação. A cidade dé,;

cons'equência . do . plano �que o .go- SGmbaim oferece-exemplo típico.

vêrno 'd'a Incliá' 'adotQu para' pro- dos aludidos J)fOIbJemas, sendo pre
, mo-í;ão das rádio-tr:á:nsmissões, e çiso instalar-se a'ei -dors . aparelhos

".
cuja iea1iz.ac� le�ará�CincQ ;aríos e

I tr'ànsmt��Ies: a cêrca �e 24 quÜÕ'
cu.stará, ao que se espera, entre 5 metros para norte 'do centro' da_ci.
'e 10 milhões de dólar,es, a Índia ,dade� Em tôrno desta há duas áreas' '

.. �
.. ;

�fJ •

terá em breve muitos milhões mais cujos habitantes falam' linguagens
de ouvintes de rádio. do que, ·tem diferentes, o gujrati ti o marati, ao

hoje:' , 'passo que na 'cid�d'e" própriamente
Já estão encómendados é Wes�.

-

dita se encontram misturados os
,

tinghouse_ Ele.etrfc 'InLernational que filiam un�� ou outra d'êssas Iín,'
ComÍl._any os apúrelhõs' necessários ,guas.
para seis es,tilçõe.s�de '50 kilowatts e

duas de 10, figu;"ando nessa.s 'enco- Os engenheiros da �eferid� em./mendas os eqUIpas transmlssores, prêsa conceberam aparelhos espe'
as torres, linhas. de trans1:l!issão e ciais:'C1ue, por meio de antenas

ori_1apar�lhos para as_ sub-estacões. entadoras, lev,arão as' rádio-traIís-::... ,v--
O projeto prevê que as potentes

I
mis�ges aos habitantes da cidade e

estações d,e 50 kilowatts, funciou_epl de suas vizinh�nças, no idioma qUB
em pares, cobrindo três grandes interesse a cada gnÍpo.

., .

ra- ••rte
tmUZEIRO 00 �UL tI.IO

-TA.L" ..::.. 8.80 - JolndU.·
.

I' , �aritib. - Pann.pl
- s..tos e Rio•.

VA.lUG - t2,30 - 8ul �
_

CRUZEIRO Do 8UL' _ 't8.11
forte

PANAIR - �,25.. -·Norte
PANAIR - 14,35 .:_, Sul·
PANAIR - U,35 ..:...' Sul

, ,DoMf.ftgO
PANAIR :-,- 9,25 - Norte
CRUZEIRO DO suL U.Ofi
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'_"

.'� ] \,
- -,

r:

-

j .

'

URA TÊNIS -CL.tJBE' .

I ;
• . "

- -c � • ,

_�
,.

.
.

"

,-,):-.
DIA 29, DOMINGO,' ÀS 21,30 HORAS, GRANDlOSASQIRÉE � INTERMEZZO CARNAVA�ESCO - COM' APRESENTAÇAO DE COMP6SIÇOES, MUSIC�I�. CAR··
NAVALESCAS DE AUTORES CATARINENSES PELA ORQUESTRA DO CLUBE E ·CONJUNTOS VOCAIS. DIA 4- DE. FEVEREIRO,. SABADO� ,AS 22
HÓRAS, G,RANDlOSK SOIRÉE- CARNAVALf-SC4 E ENCERR�MEN'iO 00 CONCU�/50 _DE �ÚSIC�S E ENTREGA' DE. PRÊMIOS AOS,VENCEDOR� SER-

. ".'
,

.

,
.

},' VIRA DE INGRESSO· O "TALAO DO MES.,
..

"

'
'

"t �.
.

'A Indochina Irancesa é o préxunn],

.

" ..
- I

v
,

'. (objetivo dos comunistas,
, 'I''I'oquio, .25 (E.),...., Algumas altas , . As mesmas .f.O.ntes norte-amer.ica

autoridades milftares dos Estados nas dizem· que às .mencícnadas iro-,I
Unidos predizem que a Indochína "pas francesas 'serão,' encarregadas
francesa pode -'convérte-l':se, de um 'd'e' .

demonstrar se os .comunistas ; ,

momento pára outro, no ponto -cru-: ·têm 'ou não probalidads d'e alcançar
cial da projetada marcha comunis- algum' êxito mllitai- no sudeste "dei
ta em 'direção-ao sudéste: dá Ás,ia� ÁSÜ�..

e acrescentam que QS f�andé-ses
Os re'feritlos óficiais, .. cujo nome ,contari; 'com' uma .exeelení e ,e bem' "

não foi' pessives saber, vlgiam cuí-: treinad� '�ô�a' para desenvolver
-dadosamente, a' DressãQ '.exercida uma' caJ'íipánha em·larga .eseala. ,

.sohre a Indochina :'pBlô; êõ�-íun[s:
.x .. ' ." ....-

.. ',.
. %"'<" -.', ,_.

�
,," ,

:tas' chineses.'
'

, '-

��.' .

Apesár da tropa francesa na

Geográfica 'e milijarmente, iI Jn: Indochina, ser bem -numerfrsa, há
'dochina é 'a p-Qrta de acesso ao sb- um detalhe .importaníe -'- "o aiiIia�
deste dá' Ásia e, ain�a que 0tirai .mento. 'Nia"maior parte; 'as armas' de
ceses -tenhám negado enfatícameu- -qÍJê- dispõem 'Os soldados franceses
te as no,(Icias divulgadas pelQs' na- ·dessa.'ál'ea l'3ão 'ant-igas�.,:Êste·· 'p'ro-
cionalístas chirresés,' de que -tropas prema,' segundo. 'ã'.-s-uns circulas' '- i
.comumstas penetraram 'éfu' territo- 'ianqlJes',. é' geral, aiiligind-o todos ,Qs »:

rio
,. indochino, é evidente 'sua, ramos do exército inclustve a ,arÚ�;

ofensiva política . contra ,,:,�qlwlé' 'll�ari,a' q,tifi-a-érea e, os: trans-P'õ"t,tes.
,'país. As tropas comun ístas�se eu:. Es,te ponto debil poderá ser' de. iIi1: .

centram' :aqllarteladas ao lârgo d;ªi poi;tan�ià'1'edsiva -no- caso d,e .que
frorsteíras dó norte e do lest.e-e 'i�' '9s ,exércitos franceses-teaham ,:qu'e
to é um sínal que,' indic�,. 'pérJe�t�.· "se<"lÍaver 'Ó,com gl'a1l'dês' exé rei tos (w:'

.,

mente ,qu�is as intenções ios�vef' �unisras; chineses. A
.

esf�, ;resrel(o,melhos. .

,'.
'

.

� f ,--, o PQuLô de vista. norte-americano é
Certos (u!1cionários·. norte-ame"] d,e' que as,' fôrças 'francesas pode-.

ri-canos" em 'i'oqu):Ó expressam sua riam' lutar com bom éxito-no ,caso

') crença de que 'O reconhecimento, do de se �enc:oq_tr-�feln bem equipadas, ,,oi.':' ,

1. "<govêrno rebelde de Viet Nam, na ,mas,qlle,'em éaso contr,ario, ° êxito ",
'Indochina; por pàrte do regime de seri�: muito �lvidoso.

. .", .::;, ;'j"'/-;, r'.

Pequim, foi ó pnHüdiõ d,e seu mo-
.

vimento para'° sul. A niet-adé ((os 'Muitos funcionários americános "- .

ef1et�vos armados qu� os franceses opi?,arn 'que os' Estad,ü;� lfn90s: d-e/ . ", 1,.,
pos.suem ná I{ldochirÍa se en,contra ,verIam fornecer eqmpamento ade�., "'"
empenha.do e� uma.,.luta de gUIlI" quado aos franceses pará que esses
l'ilhas. QÇ>m as fôrças. de ,H-o-Chi- 'possam hÜlar contra uina fMça co,
Minli,

. ,. I munÍSila até nlln'leri.camente maior.

,

...

""'... = .... =' ".
"-= :'"

_ �

-"

-"

.

.

.. "".
'"

-

.

.

-:- ,- . �" �'"
: .,_ r . "

ceDrr���a _ �d::��ã�a;:�!�e j,'�f'!'��!Jlllt,1f!,. �
..

-

2 - défeitos ..elétricos· , ....J.,t. ,
.. , .. ,.......

3 -�desgaste e avarias
.... à pela qualidade_ ,6,- E r
.. ó...'

- ,�
•

<' �-

Os . motores T R h· C LAO " oferecem
,mQ'ior eficiêneió de,operação'';;_'maio(
facilidade oe manutenção - e longo
vida, em·,virtude da ,triplice proteçãp-:
qu�)',s9_m,�n!!e',rJR.I. CLAD oferece. -c-

'I O· ·enrolómenlo ' , TRI
';_ CL.ADdé'lio fORMEX

,
"

--- "o' lio magnético'
mais resistente ,:_ é

'ri'iámenle ·protegido·
pela Earcaça intei�iça.

é �;:-i,

. ,

"'0. ��tor..s TRI-CLAD são sub-
. "'etidos a rig� rosas provás, que

,

..

.. �," \_,

seus bons. serviços•.

"',\,
"

, .

�
'�\l7

.
� ..; J, -:

;- ,\

,. j

,� .

,
'

;1",:

",
.

,.'

"

,

,-,

."..-'
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ATLANTIC
MOTOR OIL

I

,

� ÓLEO CERTO
SELECIONADO .••
PARA UMA

LUBRIFICAÇÃO
PERFEITA DO MOTOR:

. 'PflOPRIEDADES.

-

, � '-'
--QUE'EVITAM CORROSAO,,cFEIUIV��M ,E

.

..Tem uma película lubrificante' altamente aderente
I'

"

Mantém seu corpo sob temperaturas elevadas
E�itaoeoxidaçãoi corrosão e formàção de "bôrra",

-"
.

'

'1' ..
"

'Mantém livres os anéis de segmento<

Isenta de entupimento os cClnais do sistema -de circulaçãodo lubrificante

'Que é um ,óleo

DErUGEN'TE?K .-.;
r

Após ,anos de pes,quisas n�s laboratórios ,Atlantic, foi acrescentado ,um aditivo quími�o, ao melhor óle.Cl.- lubrificante-c�nhecido; Êsse aditivo; que é o "detergente", tem a,propri4ulade de' dissolver as impurezas formadas dentrodo m�or; cqmo à sabqo -dissolve a suleira. Os- re,(duo$'" carbo���os, assim disiolvidos e mantidos em suspensão,são eliminados com a troca' do 6leo.
'

- "

Ao ,frocâr ou adicionar o 6180 no, carter, ins;s. � no AHanHc Motor 011 d. "'A�éio Dupla'i;.

.....r

,4: /
"',

..,..._... .. �

..

,.

Produto d� -

'AT LJA \\Í "',,é' R-E V-í N I N G C O M P A'H Y .. O FGaiolina' ,'ti, Motor Oil • Lubrificacão �, Pneus •
- Bateria,-

-

I
.

�.... "

..,:-, -

\
.

"� ...
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L
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- .

/ ....

O POVO DO, PARANÁ DEU, DOMINGO, UM GRANDE EXEMPLO DE ESPORTIVjSMO" TRATANDO DO � MELHOR MODO OS REPRESENTANTES DE

SANTA CATARINA. FAÇAMQS' O "MESMO NO PROXIMO DOMINGO, REC�BENDO' DE BRAÇ9S ABER'TOS OS VALENTES . RAPAZES �Â 'TERRRA UOS
. ,

PINHEI,RAIS:
. ,

,----- ----��----�-=-------------------------------------------------

Api» ·0' .êbietivo -de ,hol�,:!.�._C!aqlles �at_ariltenSeS seguirãu para a Base .1erea onde

',' ,ficarã-o' çD�centradBS, a�é '8 ·lora'ide empolgª��ei em�ate �om os paranaenses
, -

Nota "(fa ,'ed8raoão,�--Cataríi)en�_e _�e
'

.

.,� Despo rlOs f '...".��
••

r

O presidente da F, c.n., compreensão poderá assaguraz'
.tte. - eel. 'Paulo Weber Vieira uma demonstração' idêntica a.

__
da Rosa, dírígíú à 'imprensa a dos

-

nossos irmãos dó Paraná"
seguinte nota: J:iESOLVO aceitar a demissão
"Tendo os mémbros da Co' dos citados. membros.

"

" missão Técnica EnCarregada da Cumpre'me, porém, 'átestar
(om Saluln D\a� direção" I.reino,Q o «5cra:fcb)) Preparação do�' Selecionado Ca; .que, se erros houve, não é me-

'.
, . tarinense ao CamJ)éonato Bra- 'nos verdade, tambem, que soU:'

CatarineDS� síleíro de Futeb�l pedido de"',b€miní entrentar com cor�em.,

118 para 08 titulares. ��:N·izetà,lnt"ó artilhe'ir,o., --:- Boje"
-

,�i�!�id:i:ando ., �e tornJ{���:d��: l�e;sp��!n�!::�w
a

,-
"

b"",
"

.

.,
� imperioso corr,esI}o.nder 'à attu A preSI,dencla convidou o sr ,

DA à ma'D a" 'o «3'PfOD, 8» '_ "ra a extraordínáría demonstra- AntÔnio saium para; se incUln·.
Sób a .oríentação do novo pre. balho do' ,·fiõvo· p.rep:M'3:�or "e Ivan procuraram acertar. Jª-lmo J�ão de espíríto desportivo da' bír da prepar�çã{) do, selecíe-

parad,or técnico; sr, Antônio Sa'
\

seu auxíllar. _ .,' �:7 ': e Jair num mesmo plano, regu da pelas '�ut()ridadêll, detspor- .nado, teIido' o mesmo .aeeito à

lum, auxiliado pelo treinador, .Os quadr?s'fOrmª'�!�t�ssm�: tares, sendo este esrorçadíssímo, tistas.e <l?úblico. paranaenses: :', íneumbêncía.
, do Paulà:Ramos, sr. TelQlo An' Azul::- Mâfm, Waldir; e Chi superando a Braúlio que' esteve < considerando" qua; somente

' '

(.Ass . .) PAULO WEB�R. "VIEI-
/ -drade,

-

ensaíou ante-ontem ,á nês: Antorrínho (Mineia'), BlCáU:, pouco combatívo além d�'tallla{ um "ambienta de calma, de' mo- RA nA "-ROSA,. presidente da,

tarde o "scratch" catarínense lio e -Ivan; <-Lázaro, Nízeta, Z� em demasia nos centros. Os três tal despprtiva elevada e de F.C.D.".' O)

que domingo próximo . dará' bot, Teixeirinha e Nicolau.. guardíões,..derenderam 'bem as

V
� .

d '0'
.

'I'
. -

d'combate aos paranaenses. -

Branco .:__ G:aIo (Ari), oar- suasmetas eos restantes lião" eac! Q em,'. rQsqo.e o .ptr�nga,�, e:
O estádio do 14°B. C. foi (J ela e DlYlda; Mlnelà (Antoni convenceram.

- 8 d -,:.-
- .Iocal do exercício que;;...- 've 8 -nho e Mu�icl), .Jair ;,� .Jalmo; Antes do inicio 0.0 ensaiá foi

� &CO, .' 08 li.mct8S,·" r-

duração de 90 .niímstos, tt*m:-' �ente.vi; Mandico. (�n');- �r efetuado um 'exercício fis�co sob. 3 x 2 DIANTE DO pAY8ANDU'
nando ravoravel ao quadro azul tínho, Forn�rolll.e Saul. .as ordens do:téc�ico de educa'. '.:. ' .

(titular) pelo .escore de 1 x 0, Atls��t�:. Adolfmho. '

ção'f�sica Arrud� ,SaJomé. , ,� Jpiranga F. C., d�'':.ila Ope-
- O jogo./ãP.esar_ do est�do la-

goal marcado Por Niieta na,
.. Indtvídualmente gostamos, do HOJe, com inícío ás 8 horas rárIa de Saco dos, Limões, per I macento do gramado, roí.areua

'oH, fase. "

trabalho ode �ine�a, 'reixeiri da manhã, Salum realizará' o tencents à 2a DivisãQ da F',C. �mente dísputadc;.". Impressío-
,

, '. -'.
--

: .' nha, Waldir e Chinês," que fo'

r
'�aprollto" para o' sent;acional D., sretuou ut.na, e:idbição no úl' I nando . favoravelinente.."âo' Pú':

O _ens�:po pao-conseg\lluagrcl. ram os mel;tIores em
� ca91Po, jogo.d� domingo.O:local·serâ o, timo dpmingo, �m 'BrusqQe, ba', biíco J:>rusquense a conduta dos:

dar .en: chelO, _Jevelando t�r a
I

Lázaro e, Nize�a, PPOdQZ. i��� o �ampp ,da rua BOc,a. iuv� e

O,.' trei-: �uéando�, p,elo �scO!e�de 3"�lfre_�-) rapazes doi. alv.i',:erde li1lloePlS�.J'
'

CO�llssao Té�m�a, orS' extlIlta,. que d,eles se esperava. GarcIa e 0,0 terà a duração de 60 minu- lte ao P�ls.andu. ' . I "_" \.;',. �,

del�ad� ,:,os J�gaçt?res: em, pre I Danda' técrilcamente pons, em ��>,<FindO o' ensa�o? ,técnico da' .' :�', .' "

.

.,' :'.
..

: <',(J

cár1as. �Ituaçoes técnlCa�, t�nto I bora am}?os carecessem de pr�)1 ra a',conhecer o quadro que de' ,no,< M1:'U A·'wQT�IVO '

que' dlflcu1tou bastante o tl"a�.:, paro físico,
" Nicolau, ,Zabot e fenderá, as_coxes catarinenses. /.., ..

"

""
� til,., <;:

-.

:�:
I. � ,,\:I.; ,

,

U.

e
.

p' t B···
-.

/- . LXXVI
'

ADO,ENTADO. AOOlF., I.H·H·00" ',. f=,;O:: °'0'::::- r.�':::�!!ed�b,,:;����: �;Ji:l;4�< Sanlos derro\"u o

.'
.. .

. . numa cQmpetição olimpica ou Atlético,' de 'Coritiba, por 4 a O.

<. ·Ol-fl·cll· a ,"oa p'·resOup.8_ DO "u' '·'.CO d.a�' '�S'J?GOS JA' D!SPDT��OS no famoso' campeorrato anual· li.'M 1943 o'Botafqgo ,disputou
" il

,

.

li \' .

'

Em disputa, do Campeonato' de Chicago. Esse. recorde sem' 4 partidas" em Belo "Horizonte.

,

..., 'seloça- D" domlo:g'o .P".,'ÓI·-,mo' ,

"

B.raSileiro de Futebol de 1949· duvida J:p.uito curioso -:- perten' Venceu o América pai! P 'a 1 e,'
(;

.

'

'. " 1-950,-fo,ram disputadãs, até 'o ce á Chin�. Num torneio nacio' ô Atlético por 3 a 2. Perdeu para
Ante-ontem, quande menos se 'l,eção· catarinense, domingo, pró- momento, 18 partià?-s, sendo os naI realizado em Pe1ping, em º Atlétiéo por 3 a 1 é para' o �,

e�pera!:v.e3" :�:dolfi�ho, ,o s�nlSacio' ;xilno. frente aos paranaenses. seguIntes Os resultado_s: 1930, a 'derradeira .,.pai·tida 'reÚ' ;té,de Setembro, . também, por
na:1 guardIao do J}vai, .

que d�'" - 'Como se não· basta'Ssem
..
as Acre' 1 x Guappré O ' ,niu 25.000 p€)Ssoas. c:"· 3 a 1:

' .
.

m�ngo último' empolgou o. pu odores de cabeça· que nos tem Guaporé 3 (1) x �cre o· (O) A E1,SGRIMA possu�! como to· .

.'A ATUAÇAO de Friedenreich
bllco l?a�a�ae�_e .CQIll s�a ex- dado a Cómissão ,Técnica da, Paraiba 2 x Rio G, do� Norte 2 d� os, esportes, su-as paginas corlt:ca Os estrangeiros é- a se-

,

traordmafla �lasse, <sentIu· torte seleção, temos mais uro. grande Paráiba' 2 x Rio G, do Norte' o de aUdaçia, de alegria e de. dor· g�inte: _ j-Qgos '. disputadQ& no ,

dlços.' Foi'lh,e aplicada penicÍ:. 'proble!lla �(:enfrentar.�' : Sel'gipe ,I, x Alagoas 1
'

uma dessas pagina,s:fdt ' escrita 'Bl'a�il 3�; jógoS àispútadQS nl)

'lmedil:}tameIite recolhida ao leI
;

,Pelo que apuramos, Adolfinho Sergipe 2 x Alágoa-s .1 "por Frãncisco MOl'stmoreny, estrangeiro 21. Total 55. Destes
to, onde·�cou sob cuidados mé' tã,q, ,cedo nãu;'se restabelecerá. O Goiaz 3 x.Mato Grosso 1 conde de Saxe.' Es� fanioso e jÕgó's t'1 vezes foi na seleção,.
,dicos.' Fbi'lhe aplicada. penick. "seu" estado é, da maior'gravida' Goiaz 2 i Mato Grosso 2 audaz duelista' nasceu em 1600 bra'Sileira e ,8 ,v�zes na. seleção

r l�na ,e� altas dos_es, r�velando' ,de e inspira' ;uidad�s.
.

./:- Maranhão 8' x Piauí 1 ' e ; foi d�Capitaqo a0i3 27"; ,ll,nos, paulista. .,' ,- , ::----..
se.que' seu estado . nãp é nada Ca:so Ac;Iolfml)o nao' Possa co· Pará \-} x Amapá< O .

•
apenas. Mo:r:stmç>reny, qeve a

, EM. 1919, quando o �ôta:l:ogo
:afil�ador e que' qifi,cilm�nte' pO' tejar domingo, Ar! será� o' seu MaraIlhã� 4 x Piauí 2 c�lebridad� ,â--paix�- que tinna regressava'" <lé .sua tempórarr.......'u

.
dera

<
ocupar 'O seu,' posto na sé' substituto. " Para' 3 . x Amapá 2 pelos cmnbates sÍngulãres numa 'no Recife,

.

Qis�utou uma Par
...----

�,..� ;-

".-:

'.Minas 5" x Gôiaz o /" épocá em--qu·e o furor dos due: ti�a "em--'Salvador, 'venCendo;

E
. \

"
. "

.

Par�.rrá... 6 x Santa' ,Catarina' l' los provocava' serios 'editos. ness.a·, 'ocasi�º;' um�< �eleçãJ? �
bai"

':

sp'er"ado"s' amau'ha- OS' "'cra':que'''s Ba1íia 1 X Sergipé--r-:- Fugiu para Bruxellas, ttepois an� POr 7 a'·l. "

.'o" :'''- .�;
"

,
.

" ...',.
•

'. .'
-,

,J' "1'.'·. Pernambuco 5 x Paraiba O·· de matar o marquês Degports;" EM 1943; fi} �Intemâciô'IÍal' de
• i . .�

'< <
. >é. ,.pa' r8.,O''a.'"e·D.,s',e'..S':,�..:·:�; ".,�.'..]:>;., ,'_' .....:.:., .

f..!Jspirito �àn,to 4 x Est_ do 'Rio 2,'0 conde Fhorig�! e ferid� La', ��rto Aregre, :real��ob: qo�' eD'
.

,

.... . .

'_ >' .....
_'

Amazonas 4 ,x G�al?Oré.l fret�.:' A�sar da mtercessao � c6ntros em "'Flor���polis;; y-en.-

"', �', ",Vi8jàrão por 'ta�'I'éJea -' ,,�'

",Notlciârlt. esp'--ortllo :�iu���i�;'�:i���n d;:c�;��', '�p�PoA;:��r;�;�,�re�al�lI
Segundo

-

8)luramos, na, �éde qU,e f!S lrâ� ;receb�r. :no aeropor< ,

'

' ,lhe o peFdao. Irflt�d?, ;M01\Stm.�r, '

O ,PRIMEmg, campe�E? sql' ,

da F. ".c .. :p", ..
a d�leg.,�ç,�p da Fe" to da"Ba.sf:A.étea de Fioriailó.,'

>, ·'·de', tn-da partA ..
'�.reny ap.ost(}.? q'!e IrIa;

�ater'sel'.�l.me,rican.o..

,;�F'�o·.UrUg:1,l�l eIII,
deJ:aç�o Paranaehse' de Futeból yalis, Chefíarâ a embaixad.' o

. t' <.
' em plepa CIdade de flans, na 1916.. :'

.

�

, .

""
'.

'

"

. devé�â �hegar a· eSt�' c�pi,tal 'sr"tteinaldo·. Roessle, �
despo:tis� fe�n:sv- c!n�n�ndo terçar, 'Praç�' Rea:l . .' Foi, C9� . �f�ito,<

.

F�, ��ftrande 'pOnt�iro. di!'
, às 'pr:�roeIrash?raS"dà t,aroe ,de ta .�(l.e 'gral!de prestigio ná te:rra- Peã!-:.C .. :s S toatna, C�j.JIlas a audacla custou.l�e ,a vl90a .. to bap.,delrarJte, sagrou�: c.
amanhã, . viajando pO�·. Via.. a;é.'.·;'.dai araucárias. Viajará com a .,cal

. r:!l%a, o

o

an s. F. C:' 19 Preso, :fIÚl.ando f�gl?-. após -e

'1:!·P�ã9,:paulis.ta:. em 1929�.P.. elo,'.

rea. l "

".

""':�:�"'i�qéIE�gá�.ãO
o.' prá�idente <fa. F., ".e!a.)l � r � tentos" combate, f.oi conqenad?: à mo'r' .�intJ�s . '_e ,�nz�' a_np,� dep..'!

.?s ;he:6�S}t8; jO��àd�. de 'do_o -P;
.. K�;�:�sr. ��âpeio 'r\�oro> líl��Q; d���:f��d�:� sa:d� te e decª�ltado.,. '. .", .' l'lS.tO,�' ;em'�,�940; :::wt�P-��§l�.,CO

,mtng9 �lt�mo e� Cp:r!tlb�";'�e., :,;/·qg:;_)?!itra!''{;:�ns(·.:;· fI_carão 11.(13' réaliz.ou.'se' t r a�f _'. ,�e,�!: NO D!A 9 d�Jan1° a�.)94.�1 I,o,m�sm�) t��ulor. qe.fend:nq,o
ll'ão festIvamente recepclol}âdo.s .:Red'ád·ós' n3;-: Polícia Militai, do . ,i d f t6r:, - er�:a o � Cl�b.. o Amél'lca

.. venceu., ,Aval, em. Pa,lestra. .

.

'. .

.

�

peló. "mundo desporÜv.o" ,local' Estádo�'" ',' � k': "GIC�" o l� e o,�carIoca Fla�en' Joinville, � p�la ç,ontagelI!" de '�'�ELt30N !\(l\IA, MAGa:'
. i .

,.

". '" ,.,' '. ,,' -'.. go :x'�11:luml!nense, em �ontmua", _. ...., ',"
'. ,"

,
'""'" ;._: .�

"0 C-Di r'-IO·t·, a-.-,USe
-

'I'iiio'" a·��"r::a"�D":::� a'" ',d'o':"_.,'. '11-•o'
'

.. 8" I '''P�'u'� I�'<o> � '�i�€t�oJi������gO b�;'r �a�l�:" �,;;;" ;� ,tff;tá' :d�.sp:;tancto
)

in ,��an�'ã" :F1Ú�����s:' 'x
.

,

"

" ,',', J.�,. Y' : /_'_ ,.. ·�1,., .. ,_ ,�' .•J;tIO �},t;l�or�a-s�:'aqUI q1:le so· teress�,{!ê�ta capJtal-.o 'jo�o én/ 'tians,."em,São :-JaIiuário, e:
" .

'.

.,�, �,
. ': �;'" .o; :' c.'"

.

• . ::'.""" ,:>t' .�.e�E�'-'��,.�mat:�p ser� indicadq tre Górintiali( e Fluin_iné'nse; a ,tuguesa x Flamengo,' , no.
'

. ��. Segulll�e a sltu�çao ,dos, �,Corm�Ians,�, ,2Q ."Vasc�, ,o·local d.a�tlncel!traça.o dO�,_�ra realizát:S��sá1)'ado_"erp.·'�ão J�nü" .caembu., 150mip,gO', jogarão' 13
. c?ncorrentes ao Tor�eIO RIO -, Pprtuguesa,,,,:flal?1engo-e PalmeI' ·ques braSIleiros' que',' partiCipa' ·ario- ".. ,. ; � fo'go x P '1'" ,

,. S-.'·
Sa-o Paulo po pontos perdl'dos'- "'as 3,' 30 Bot f g FI

.
'
-',', .', ",

-

,

'I . a melras, em ao

. ,'-
r .

'. ., "'."" _,

a Q_o,e ·umlnen·, rao p-o CampeQnat,o M!1Ddial.de lHO�. Em' ',connhuaç§,o, ao rtuár1o, e �ãQ Pa'ulo xvasci!
?7� ' ,se, 6, 4° Sao PaulO,.8. ,

" Futebol., I '.': ii, �'-. ,

....
", r " -T-érl'le-io ��.sã9 P.��l(')�' l(;)gar-ã.Q"i�,pacaémtHl,

"

.

'.�
.

,

���

·C./: I
••

�,Dir'e�ão de PEDRO 'PAULo MACHADO "

'

"
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o ESTADO�Sexta-feira; -27 de JaBeiro de 19501
7

_' DIA 28'� SABADO CtuBE DOSE DE AGOSTO PROGRAMA PARA O MIS DE' JANEIRO DE 1950
SOIRtE'� OFERECIDA PELAS DEBUTANTES DE 1949 AOs.__SóCIOS DO CLUBE. TRAJE, 'BRANCO PARA AMBOS

'OS SEXOS.
Pri'são da ma,ioria dos:.checos "Dos" pr6xllnos: padr�8'1 C' I'gLe D-' I

d A
'-

� RELIGIÃO
. V .' oze 'e gosto N- ... ,

t '1-' .me$�s i
�

,�i�( ...).' N:TV:. ,.(TE' 0.a·8 CD O Icas
PRAGA, 25 (E.) - Uma alta au- sos", Simultaneamente os .blSPQS� V , • �.. ". -'

FESTA DE NOSSÀ S�BOR'A DOS

toridade do clero católíeo .declarou em n9v,b rnemorandum ao govêrno As DEBUTANTES DE .1949 têm o prazer de.' eon-
. ."

NAVEGANTES"
--que existe um grande perigo de condenaram a legislação. atual, cha- vidar os associados do Clube DOze para à "SoÚ'ée I Mui,to coneorrlda," tê�-se realí-

que a maioria dos 'padres ·tchecos mando-a de violadora das "leis de Blanche" a se realizar)!m a. noite de sábado; 28 do cor- zado às 19,39' horas, na: Igreja de

venha a ser aprisionada nos -préxí- Deus e dos homens".
rente, com início às 21,30. '. . São Sebastião; as nêvenas prepara-

mos meses.: '

..' 1 O jornal do'. exército tch�C!l, _

.

o Ai.ncl� nesta.oportunidade pedem ep,càrecid8..- tórias da festividade de Nossa �e-

. "Tudo, indica isso. Não 'se passa "Ohranu Lidu", dlvulgou jque "to- mente a todos que honrarem com suas presenças a
.

nhora dos Navegantes.

um único dia sem que Um sacerdote -dos os, esforços do Vaticano para esta festa, comparecerem ',com traje branco para,
.

No dia 2 de fevereiro, às 8,30 ho-

seja prêso e submetido a [ulgamen- que os padres tchecos não jurasse 'maíor. brílhantísmo da reunião., ras, celebrar-se-á missa solene e ne

to".
fidelidade ao govêrno fracassaram .,

.

r A COMJS�AO. mesmo dia ii tade, encerrar-se-ão, as

Ao mesmo tempo, � nosso infor- inteiramente"."
.'

-, solenidadés com a festiva procissão

; mante desmentiu as notícias veicu- NO VATICANO NÃO HÁ CON-
i•••••••••••• marítima, neste ano organízadacom

Iadas pela imprensa oficial de que FIRMAÇÃO DOS JURAMENT.QS Di iiS�CO'' B' li'�I'-T' ,:.., S''w.,I''''DI1L' 1111'01, 'II a ç�labol,'�çâQ dll·oÍicia_J!datle. do f)0

,?S padr�s católicos tch.eco� presta- Cidade d.o. Vaticano, �5. {E,) .-�-' li ", D"4alll B C I. Disíri,to !,líiva��... . =.

rarn o Juramento de fidelidade ao Elementos dignos de crédito anun. ," r-'
'

_,_ .., \
�_ • .;. �.I

go�êrno liderado pel�s comunista�.l'ciax:.a� que as últimas infor�açõ:s U1tim.a palavra no.' tràtamento /d-e� todas �s ulceras pecticas BENZ�TO DA IMAGEM DE

MuItos sacerdotes assmaram, entre- recebidas da Tchecoeslovaquía nao gastrlCas. e duedenats, Gom, absolutos exito ,,,' " SÃO Jo,xQ BOSCO'

tanto, o compromisso, mas sõmen- eonflrníam. as noticias divulgadas .'
'Continuamos a publicàT- 'hoje os

te após fazerem todos 0$ esforços pela imprensa oficial de Praga, se-
« ....-,-1"0','ID"II,;.lar.e''·D.:.'t·...I�») " nomes 'dos padrinhos e madrinháS

para evltâ-lo,
_

. gundo as quais os padres juraram #

O "UG"
que presídirão, à'1!9 do. cor�ente, 'na \,

Trezentos padres ,.coram presos' fídelídade ao govêrnó comunista.
Mlrtriz do 'Purissim� Cor.aJÇão de

por: não terem querido prestar 0'1' O nosso informante acrescentou Fabricado em- Praga 1daria (Igreja' de Nossa Senhorá' do
juramento._Inlci!llmente, 'os bispos que não é a primeira vez que a Representantes em Santa Catarina

Parto) a cerimônia do benzimento

- tinham proibído os sacerdotes de imprensa e o govêrno da Tchecoes- PAULO HOLANDA
v

: dã nova e arfjst�·estâtú.3. de Sã':>

jurarem fidelidade ao govêrno, 01':\'3, lovaquia procuraram dar à impre� Caixa róstal 288 - Floríanépolls
João Bosco: DonaéDorotêía Bitíeu-

.pás,··permitiram que' obedecessem são de que o clero-tcheco desohede,
eourt, Emerencíana Dibiazzi, Con-

. -às ordens "a fim de não serem pré- ceu à; ordens .do se,u episcopado.
suelo Capela, Liliria Ferreira' Lima.00'

,

.r'OD· ,'0 O O\OVO' Clara Martting, Dulce .Morriz, Tere� .-,.C·u"·rso" 'd,e-' H'U-I" a·nl··d·ad·e s·· ac:::orllsslHlbIRêSIE:�:�;:::<;.::����!�:�:-

MOSCOU, 24 (_E�) - Um novo

Lourdes Salent"e, Francisca Moéll-
tratado entre a Rússia e os comu-

manii, Julieta, Xaz, Neli Vaz, .Irace- '

"

Fundado .em 1940
nístas chineses parece estar .na I.

\
ma Carrei�a 'drtisa, Maria Olímpia

i. Av. Herellio Luz, ')L 20
'

119
horas,

_ íniinência de ser concluído, Os oh-
M. da Sílveíra, Gessi Cl).e.re�, Sr ..

:ij:abilitação
c.o?cienciosa para Inscrição a 3

d.
e janeiro, ãs servadores 10':4iÍs' acreditam que as

Emanuel Campos e sra .. d. Elarisbe-

O Exame de Madureza. 19 horas. .

.

"

negocíações indispensáveis à_.a�si-
la Araújo Campos; sr. prof. Alfredo,

.

Ar' Curso de Preparação
'

'B) Curso de _Madureza natura e comunicação oficial do

Wi$
,

XavIer Vieira �.e sra, .d .. Cldollna Me�
.

. Neste curso os candidatos Inicia o ano. letivo aos 5 de pacto estão marchando rapidameil'· & I .. J; ��;._. deiros Vieira; sr, Heitor .Dutra e

recebem os elementos básicos fevereiro. '. ' te para um »om termo. O último, 'OIfM4 7�;1"'-·� sra; d. Maria, da dlÕ�ia Med(Úros

nec.essárioS para o

I:l.proveita':l Inscrição:'" para o Mad.ureza acontecimento neste sentido foi
•.. t'eune som .... acabamento.. Dutra; sr. Edmundo Simone e sra.

mento integral ," do Curso de a 10 e 2 de fevereiro, às 19 ho- a visit�, ontem à noite, do premier solidez .•. no piario perfeito! d. Aliete Dutra Simone; sr. 'dr; José

Madureza;· -

ras.·· .

.' Chou ,en Lai' a Stalin, no KJ.:emlim, Além de·várl.os modêlos para -Maria Cardoso da Veiga e sra. d.

Ini'cia:Se aos 4 de janeiro, às .

" -

.

r-

',�A Diretoda" Esta foi a visita formal' de, Chou a0 pronta entr�ga ... êste mara'Írt. Édca OÍsen da Veiga; .sr. Secundi-
ehefe do gov-êl'lo soviético depois lhoso piano pode ser seu hoje no Carreirão e,�sra. d .. Rosemita
de sua' chegae aqui, sexta-f.eira. O mesmo, através do' plano de Carreirão; sr. Martinho� CaÚarIo
ministro do 'E � !erior- soviético Vis. pagamento a 'longo prazo!

.

. Júnior -e sra. d. Marina Dutra Gal-
thinsky e" o u'lillaixador da China

',' ...

, ""S"bw�, a-r·�t-' 'z'm' 'a'"UbO' - lado; sr. José Leonardo Clasefl'e 'sfj'-'
"&mlunJsta ent"'Moscou, 'WalIg' éhi�

ti d. :ftuth' Müller Clasen; sr. Abel Ca-
a s i a n.g, . acompan)laram-nõ ao

pela e sra .. EH Lopes Capela.
Krepllim. O líder vermelho da Chi- ,REPRESENTANTE ./

Amanhã continuaremos.
na Mao Tze Tung" 'que se encontra

.

para Santa Catarina
em Moscou <wsde 16 de_ dez,embro;

I /
não a�orbpaui ou seu. ministro ''(lQ KNOT' S A

METaDO I
. Exterior, nesi/', visita. Para tal' visi- .

.

Mo"erno 8 ·Ellel·8Dte
C·x'. 134, - 'T'el. KN.OT.

..
-

.

ta de pr;otocIHo, sua presença não .I. '

era considera.�' necessária. F/oriàt:lópolisEM AÇÃO m ;�AVIOS DE GUER'
RA �CIONALISTÃS

,

-

TAIPEH, ali (E.)' - Navios' de
�------------------

� M-
� ,__

.

,glJerra nacionalistas chinêses bom·
'fi I \ -

di". t bardearam Chapu, na baia de' Han·tlODVençaO . e pro.. lDlgrao es para gcho\�, 45 milhas ao sudoeste de. f8Q"ores pI". ll'cu' '1�l'as O Cea·ra "

I
Shangai. Esta noticia é divulgadâ00

..... t;
fltravés de um despacho oficral, O

.RIO, 25 (E.) - Qs professõres par- RIO, 25 (E.) - O ministro do ataque,' realizado ontem, ocasionou

.

ticularesl_ora I;"e'unidos em conven- Trabalho, aCOIllpanhado do sr. VI� grandes incendios e exp-.tosões 'em
ção, 'nesta capital, entr,egaram um dato SaboTa,. diretor geral do De- depositos, de . munições. As obras�
'memorial ao ministro da Educação, l}aJ'ltame'nto Nacional dé Imigração, de defesa dos comunistas chinêsesexpondo-lhe, novamente, a situaç'ão esteve ew. Visita à hospedaria de ficaram pesadamente danificaçlas,
angustiosa 'em �qlle se encontra a i�igrantes da Ilh? das FIôres, ten,- segundo' informam os nacionalistas,

.•clílsse .. Aquele
.

titular informou- do' contato com os imigrantes re- Os nacionalistas foram reforçados
'lhes que a atualização da portaria eentemente chegadós, pelo "Duque há pouco tempo. Sua frota zarpou
204 já foi 'objeto de estudos, para o de'Caxias". Hoje pela manhã, o mi- das ilhas Chusan, 100 milhas aó sul
qqe designou ljll1af _ç{)l�issão. 'Ale:' nistrô manteve, com o chefe do. seu/de Shangai.gada porém a incompetência do Mi- gabinete, professor. Çâ!ldido Mota í'Dizem os nacionalistas que ,os
nistério -da Educaçã'õ,'o respectivo Filho, e com o diretor geral da� comunistas estão tenta.nqo realizar
tit�lar solichou, pareêer ao coI1sul· quel-e departamento, demorada pa' lim ataque anfibio às_lIhas de Ch'Ü·

. tor geral da 'RepúblÍca a respeito. lestra, na qual foi estudada -a 'ques. sanj partindo 'da Mia de lIangchow,
No caso' de uma opinião, em eon- tão "'rui�colocação de trabalhador.es Por outro lado os aviões naciona.. :',trario, os eh�entos_ Já coligi.dos' s�- nacio�a'is é 'dos imi!p'a-ntes J?-a sali- Ibias sobrevoarain' li 'teTra conU'

,

bre � situaçao" pelos professores, cultura ,cearense. '

',. - !'H�litaCbollhinistlÍ. Os, oWetivos in·

'. ,ilerã'o encaminhados 9,0 ·''Congr.esS'õ; "

_",. chIÍram oS põrtosc de· AíI!oy e ,llD'

.

Nadonal, como subsidio para á sUa TINTAS PARA IMPRESSÃO ochaws,' estendendo ,para o norte,
,apreciação'- . -',

;'!l.!�' C O T T--() M ,A' R�. até a, baia de Hong�how;

.�DATI LOG_IlAF.1A-

��...r- ._..�... "
'

.

• '

(orrespon�erléll
_(omerclel (onfere

, Diplome
Se ricos quer�is ficar
iDe modo t�Cil elegeI ': .Fazei boje uma . inscrição \

Credito Mutuo Preib

DIREÇ!OI .

A.mélia MI .

Pigózzi

Rua Gerierat Bltte"co'urt,(Esquina Albergue' Noturno).-,

'.

�.

48
-QUER

'-

VESrIR�SE "COM ÇOHFORTO, E" ELEGANcij' ':.,�PROCURE" '.

Ilfaiataria:.::'Mello···
.

.' •. � .. _) ,
� .. l..Rue F�1ippe Scbm!çlt 48.

f

1
fl"� (O REGULÀbOR VIEI:RA)" "

� A mulher eyitará dores'��IVIA- AS' CéLICAS. UTERINAS·b:.�mprega-se cóm vantagem para�0\combater as -Flores Brancas. 'Cóli"t:'cas 'Uterinas, Menstrnaés e ap'··s o
� parto, e Dores nOs ovário'!.

.,;: É. poderoso calmante'e Reg-41a..,- -

dor por excelência.
G1.UXO SEDATINA, pela sua �om-'"vrováda �ficacia é .1'e,c�it�da " pOI-

, ,médicos ilustres. '.'
. , '

, ,),
.

FLUXO' SEDATINA encontl"".:l-se em
._ . '-.' ","'" '.

'"
�

todâ Part_E!.
'

{
\ 1

o Sahi.·
.

;'

"VIRGEM ESPECIILIDAOE".

CIA�- WETZEL\ INDUSTRIAL;.JOINVILLE (MarC�l reah.l
..

...

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA.
{

�

� �__.w ------�--��r .�D._

.'
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-:v' i:t ó���i ae, "� p ce $'$ '_'4··$e>. ·f_
Resultado da eleiçao, e'PI Itupuranga (18a.

·

seçj8-:Peril�ó) ,realizada a" 22" do cor�el�;
P.' S� D. '111 .votos. <: U. 1). N:�' 73

Trâbalhando selo tsmor'teimenla
.

,

. - pelo bem do
-

ÍJ�óximo, '.
Entre �SA iílstituiçõe�<

'

�lJe' .' �m"1 dade� 'da. mesma no ano dft; "

:1949:,
"

• -. .�<\L-�EI\(�-A!\'1-ENTOS .:
nossa terra têm por fínalídade f'a- .Beceita ..... '. . . . . . .. 167.31,3,40 Do sexo lll�scuhno, adultos 289'0
zer caridade, merêiTh registro 'o Despesa .,:.. '. _ . . . . . . 169�560,I)o 1 Do' .sexo fen}inino, ádu't':os 13t
"trabalho -'sileJJcioso e constante que

" �A despesa assim se decompõe: De ambos ·os sexos, menores i9.{
desde longos

�

anos' vem Prestando com à Caixa de ,Esn}o� . ---....�

aos menõs f'avorecidos pela sorte Jgs •. ,. ',' .. � . ..... .1�2.?�j!:I.) Total,. '-'" . .... 527'
a Caixa 'dé. Esmolas aos indigentes. com o Albergue Notur- - 'pE"IlNOITES
Sua diretor-ia, reunindo-se ordinà- !. no "...... 7.198,9;), Do sexo masculino, adiíltos Ú581
ríamentetodos os mesese extraor- A maíor desp��;'com â C�lix;à, foi Di) sexo fem inino., adultos' 6':k

ção- do sr. Olívio Nóbrega para o elevado cargo dê Prefeito daquele dínàr-iamente sempre' que é neces- a de Cr$ 154.960,00 na dístrfbuí- De ambos os sexos) menores
. 311'

� }ilunicfp_io. ,',

� ,�

sário, tem 'sabido equilibrar are' çãó de esmolas '?(2.923) aos in-iigen- .�,,'
'

::' ;,�.'
'

�
,

,·A 'eséolhâ"do Exec'utivo1 estadual recaiu sobre .pessoa merecedora do 'ceita .eom a despeea, de modo que t�s' po� e�, sõcorrtdos, na" )i.:édi.a.l .
. !oLa�, .

•

spõío da população francísquense, pois, o �V1() edil, -pertencente à tra- não venea .,a fà'ILál' de, repente o mensal de Cr$ 12.913;oQ 'a 240 indi- A média meflsaJ ,de al-bergad
dil:lilOnal familia daquela, sociedade, de há muito, com decidida tena- pouco 'que distribue a cada família gentes., " f<;li> de 4�' .e, a de "pernoites de 266

� cídade, vem "pugnando pelo crescente progresso de sua terra.
.

-assistída, o· que, muitas vezes, cons- O movimento do Albergue No- sendo-lhes fornecido café e Pi;
• F.oIgamos em registar o ato do 'o.ovêrno do Estado bem como o tstue a SUfl .única .renda e 'sem a turno Santa Catarina foi o seguín- todas as manhãs, antes de se refi.atPLaudim.ós, felicitando também ° sr. Olívio Nóbrega pelll. honrosa in" qual.jnaís' negra ainda se jornar'ia te:

'

r-arem a procura de .trabalbo .

vestidU'I'á com que acaba .de ser disUn:gllÍi4'o�
.

suamiséria.' .,' ",

bI,�en�:e d�r���;�!r��ã'�ai�o� %���, B�ploraçâb daJJ�t�- .

Au�e..nto�pat:a '85
grandes abnegados, ' é de: justiça Fia federal, CODl'

"

ercíárí«s
.

.

ressaltar a atuação de') Dr, Heitor
,

,.

Blum, seu secretárto e,Mànoel, Ga� RIO, 26 (E·.j - > A Diretoria elas "Rio" 26 (E.) -' O pl'or:uradordino Vieira, tesoureiro, .que duran- Rendas Internas do Tesouro' Nacio- B
.

.

.

C t'.<t ,,' eruanun ruz en regou. seu 11l!)8�te os Iéngos 'arras têm sido: os 'Ver; nal informou qt{e' terminará a 27 e fundamentado parecer -soMedadeiros baluartes da instituição. de janeiro corrente o prazopara'en- processo' de dissitlio coletivo
Para, conhecimento dos con,tri- trega dos documentos. relativos

-.

à to pelo-Bindicato dos Empregadbuíntes �cta: Caixa e_ do, público prova de íaoneida(fê" e capac'idade no ComéÍ'cio contra a entidade p.damos abaixo o r.esumb �das ativi- finanéeira d'os interessados em par· tronál, p'.úteando "alúnento de SI)
. treinar da concórreI).cia I)ar,a' a 'ex-, lá

. .
. .'

d..•••�••••••••••••�....... :,t.J nos para os seus aSSOCl:a os.

Recl"tal d-e cV1',.o,I'I·O'o· .p;�;�sdap�;�>ial;�:;��Ão m�lt�'�bé������):::��;,����es��
_�' dos ,empregadpres, i,sts_> é � inco

C o .,...� 'o M A R pet�ncia da jus�ica do trabalho �tConto já noticiamos dias atrás, na
próxirna_segunda-feira nosso público

'_'--_._'--_.__._-�- ra dirimir as questões de salário
-

• _ ,<'
•

e a 'ílUp�ssibiJida!l,e de r�visão,será� brindadÓ.� com um ma�gnífico Prlsao ,de "ornuuls.;. ,,".ez que o 1.)rimitivo 'dissidio',s
concêrto de violino

.

pela .artista \1
joinvilense Indiana dos Santos' t '" _,'

'

I
amda apreCIado em' grau de re

Landmann, l_llna das mais j_ovens re, as Da II rge'li ti 11a . so l)eJ� -8"l1PEemo ,Tl'Jbu�al �ederà
"'. '

'
�

, l\fam,festa.se depQls O"pr�01lura�rnvelações" iJ;rtisticas de nosSfl terra,' \. � .�.
'

, 'Buenos Ai,res, 26 (E.) - A 'pri- fa,!"orável' ao aumen,í,o p,l'!ilead�pois que-�conta apenas 12 anos 'de � )j.
são de dois. destacados aO,munistas' lembrando, '!lpena-s' que devem

idade.
10,i anunciada on�erri. A polkia Fe-- ouvidos a Eespeito os organismSem eínbargo da suâ pouca idade,· deral declarou 'ter 'sido prC50 especializad.os e)ll eslattstica, paé já- (f pequena viólinis,ta catarinen-� PatÍlino Gon�aiez 'Albertr, ,un} ,dos a determinação exata da eleva'

se um'tl.grande .e'bril_hante intér.pre" 'a.i,re,toreiS do diario comunista "La do custo da vída:
te, do que �e certificarã'o os aprecia" 'H��é, a 2 dl jane{r� e o� circulos' pentro' de q�linze diâs.9 Tri
'dores da boa música que' acorrerem comunistas dizenl que Alfredo. Va· nal, I\eg'i:-ona', do Trabalho deve
ao teatro Álvaro de Carvalho, no

I'ela, outro diretor daquele jÇli>nal, jul,gar o rumoros'o pr,Qcessodia 30 próximp.......,.� foi pres'o também. Não se sabe Vem agitando a classe p.atronal e
Indiana '·já se tem 'exibido �em vá- ' . '

- ' quais os motivos destas prisõe.s. :dos e'fnpreg>ados nO�J(J{)mércio.�i-ias cidade!; do norte e agora'iniciü- '. " ,'.
' ,

,

tá aqui uiná tour-née ,pelo i·nterior· _...;;___..;.....__--..;.....---------_.: ---'� .•
" . cátarinense,- parà levar' aos- seus

�
WASHIiNGTON (USI.s)�:_ Sob Ocidentais Holandesas, Venézuela, con,terrânéos, do sul e dei centro, :I

os ims,pícios do Departãmento de Colombia, Panamá',' Costa Rica e .

'sua, mensagem artís-tica � execqtandoAgricultqra -dos Estados Unidos, México. Mais tarde, o t-écnico norte- os mais ,lindos trechos -'de músie::\
f1cnic�� ;.norte':a.�ericanoi'1

�

estudá·

,. _a�eri�ano Í'eali�a,rA" uma VIagém á, clássica dos' maiores eompositores'
ruo o desenvolvJmento e as ne�ces- Amenca do Sul. nacioJ!ais e estrangeiros ..sidades da indústria d� l�cÚciiüos O "sr. Day,' aJ.ériJ: de, esfud·ar 'a�, ne·

, ArÍlanhã daremos....,publiéidade a0das outras repúblicas americanas. cessidades da ind6,stria, fará oDser belissimo p(ograma que, a' jovemO nepartameuto anunciou que lJ vacõ'es�s(}bre 'as póssibilidádes co- violinista conterrânea executará' no
sr. - George H. Day; 'especialista no mer-ciais, volume de exportacão, po· Alvaro q.e Carvalho c' atrávés do'
assunto, embarcará em _fevereiro, dei aquisitivo; númer·o de côn�umi- qua,l dará ao nosso púbÍi'co ..uma de,
,para uma viagem d'e t'O·· s·emanas dores, empacotamento e cond,icÕes pl0nstração de suas já reoonhecidas

-

dural\,te a qu,al vi�i.tará Cu�a, índias gerais de embarques. qualidailes- de grande execut�nte. '

, ,

fLORIAMOPOLlS..:....27 -de janeiro de ,1950

'Sao francls;ca- leli�i novo"- 'Preleito
" Repercutru com geral agrado efu São' Francisco do .sUl, a: nomea-

. i

�ovimeDto ,grevlsfa de enver

"gadu'ro' em'Sa�ô.íago
Santiago, 26 (E.), - Cerca . de Companhia Telefonica Chilena,

5.200 pesou, a servíço de empresas fiZer�m greve em sinal de protesto
(le tecido, telefones' e companhias contra a decisâ"Q do Congresso de

não tornar retroativa a lei que eon

'de eleti'i<lidadei eI)traranf �m greve .cede bonificação c;ede fim de ano.

Úôis mil tecelões desta' cap1!al so- MiI" e 'duzéntQs empregqdos da CO�.
J.icitàm auménto de sa'lá'rió. ])6is panhia Chilena de Eletricidade fi.

·mil. servido'res �raduados, de "C?-l zel'a.m 'greve com:� mesmo motivo,
'armho e gravata", empregaul!� (li] aqm e em Valparalso. �

-
,-

't"

. ,

. ,�

r

_; ,

. .� 'CONVITE
t:

.

Luiz de.Ataujo Soarés
-DomÍngosf j}odrigues Fampa, S�a: filhos (genro, e ne

tos), e' démafs' parentes e ausentes de ,Luiz qe Ara,ujo
SQares, Falecido nesta,", Capilal no - dla 22 do corr�nte, con
vidam as pessoas de suas .relações para a',missa que em,

sufrágio da alma do seu saudosso, parante e-:" âmígo, man
Qam cele,brar na Catedral Metropolitana. às 8 horas do
düi 28 do corrente.· � ,_,': '

Técn·icos ,nor-te-american,o.s � estuda
rão a jndustria de' lati,cínios

na Aniérica

_ I

" ,Criado� na Hôlaoda o MinisleJi,� dos A dati' das próximás
Negocios 'da' UDiã� e dó Reino -:

81�!�!�!.r _ Na sua; reunião

"de Além.;&lar'· ,( de hO�e,. �. Tribun,al Sri.�erior El�i-
..

.

. tor.aI lDl:ClOU a dIscussao'·da, indi�
H�.IA, 26. :(SHI) -""P,or decreto' designado pela 'abreviaQão �MINU· çação QO juiz;,\Sá FHh; ;Obre' a 'n-

real, a· :partir. de;;,8 de dézembro I OR� ',O' .

..

,'b'-, t·t' !
�'t' �ação; da 'diat'á em que deve�ão "se,

u'It' :I" na:� novo nome su s 1 ue a "an 1- .

,
Imo, começou a unClOnar

. _
'

.'
.. '. _

ferir ú.!! pleitos elffiorais para pre-
,

Holan�� o MiI).Íst�rio dos �egócios I ga. d:e�,l�naçao de MlDlstérlO aos sideníe da ReI,lúbJi.ca, 'vice-presl-
�d:.a Uma"q e do�ReIno de Àlem-�ar, Terrl�?rIOS de AléPl':Mar. "

dente e outros po,stos ,eletivos.
..

> .

\

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÜ�CIA

Ao qUe tíIdo indica, a U. D. N. �â'final sé' conformou colD
Os postes'. Está ,resignada! Não", lhe s-ob��,v� aliás· outra aI*'
:te-rnativa. Essas éóisás, ,a-CO'lltecem..Mas pas.�am!

' �

.

Com os canos da oálgua a chorad:eira "foi a nlesnla.

.

� Também passou!
,

Qua,ndo, par� a: S:o,iul{ão. do p,roblem�' do ieite,' bá uns'
.aoi� anos" o Govêrno importou yaquÚhonas dó Rio Grande'b
a�U. D. N. m�t�u a b,!')ca, ',no mundo, li-quefazendro"se em pran·· ,

to.s.
-

,,� : � , -'

�

,'o
O<-.A

-

prov.idência,' tOdqvjá, e�'tava :c-erJa �em por cento.
.... À--:provja diss'o aí. estál· JIa 'quarntidàde de leite '(jue a Ilha

�

ljroduz. Nã,o_ peg'ou, no .�ã.s,o, o ag'Ç)uro. do orgão 'udl�nista', que
anunciou, d'esidratado �enÍ l;igrimas, a morte das vaqlúlhO-
nas, �na Flfzénda da )tesslll.cada. A tristeza da U. 'D.

� N., elD

_ funçã,,"' dãs vacàs, pass'Ou também! Em '�es.umo: a- União De-
.... . .

-' .,. . smocrática Napional, dentro de alevantados, propósÍlt05 C�VICO í'
,cons'ubstanc�ª,dos no lem� inglês t�&'p'f'ice of liberty is·eterrw
v igi-lance; de PhHipot, quei'ijl..; !,

\ 10 -.leite, :sem vaca;
,"

., "'"""

20 - água,... senl� encanamento;
3° __; luz; seul poste:'

�

Progr;ama de par.tidor polítiC;? -Não!: 'F�r,sa;:.. 'df cirilO'

d'escavalÍ1l,ho, com os mais impagr�veli pioZ{n,s. e dúdtts .. ·

/

"

\,

) -'
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