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• N�·o·· po'dem o�·exilado$." traas-

"

.

mitir comentáriós.
PANAMÁ, 3' (V. 'A.) - A imprensa noticia que, o go.

vêrnó proibiu as transmissões, pelo rádio, de cornentários
feitos pelos exilados políticos do Perú e da yene�uela. Es
ta iIlOtícia coíncídíu com a abrupta .

partida . dos princi
.

pais refugiado� daqueles países, os quais vinham éxeí'�
cendo .atividades de" propaganda 'pelo rádio contra os re

gimes' que os deportaram. Entre os que deixaram êste país
se encontram Luís Dubuc, secretário-gerai da Ad�ion De'

mocrática da Venezuela e .Torte .R�ygadai aprlsta peruano.
�, DUbuc foi para Cuba -e Raygada para a Guatemala.' Nas

últimas semanas vinha se noticiando que as"embaixadas
'peruana e �enezuélàna - estavam" exercendo pressão' para
obter a proibição <;lfida}! dos prograllia:" de rádio "Veac
zuela Líbre" 'e"'''Perir Líbre", os quais éram dirigidos peles
exilados p'o}iticos nas c�taçõe's locais.

". .

Registraram-se :"ál�tns protestos contra a medida de

:. govêrno. Ofieíalmente., porém, não se registrou nenhum CG·.
.

mentárío.
.

.

. .

.'

.

�
.

..';.' ..,.
.

-

�;��.�--��.�--�----�--------------���I

P,i,l1'i.s, 3 ('\T. A.) - �. Franc;I .. ·(·., -

.

'>
' •• , • Jt+' "".,.. ' ...... ""'",-' . ;'

,

;rl�a-nter�·;��'...re'l'l?õe.s. diplomáticas :,.,,,,,. Q�u�i'xâ;:�e H.aili .d�- J�epú-com a União Soviética, apesarda:s· ......_

seria; divel'g'enc-i.� 'PTovoc�das pe- -

s
• blicá �Dominic�Da

'
'

lo caso' da' Indochina, As relações
franç'ü-soviéticíls estiveram ao pQn,,' CIDADÉ DE HA-VÀNA, 3 (E.) O govêrno do '!laitito do rompImento, em consequen- acusou .0 govêrno da RepÍtblica Dominicana de ter envia-
cía do r�.éonhecime�to, de parte do

do uma, carta 'de "amizade", numa ocasião em que pre-"
governo de .J.)foS{Jou; .do regime r�- tendia 'pôr' em execução um, plano seu par,a obrigar à.
belde instalado 'n� Indocliína pelo .;. queda do regime de Port, Àu Prince, assassinar os' prin-
dii'igi:m�e (ionnmista Ho Ch�' Minh, 'j "cip'àis -líderes dêsse' regi,ú�, incendiar Port A.u Prince, I.l
em oposição an irnperador 1?a,0 Dai, •. invadir,' o Haití.· EsSa� acusações vínham: contidas numa

escolhíd» peJ:a Fl'ança. - j', declaração .pribIicad�� nesta capital pelo. consulado jhaitia-
I ,Os. cir.c:llo8'�"?jpJomaticp,�,.de 'Pa-

.. 1_
. no, e constitui uma 'resposta

.

às notícias . dívulgadas.. de
rrs

,
maníd'estaram rraneamente- o

que o presidente Ra_f�el Trujillo, da República Dominicana,
seu temor face ao desenvesvirnen-

'. havia oferecido suaamíjade ao presidente .Dumarsais Es-
to.-1as· relações entre as duãs !!_I,l- : tirné, do Haitt. Encontra-se atualmente na Bepúhlica, Do-
ções, Um diplomata externou u' sua minicana o.Comité Especial da Organização ·dos Estados
opinião, dizendo' '''que a seeie -de Afncl'icanos (OAS), que está 'investigando as acusações e .

sucessos desta semana' çúl'Ilfine'll contra-acusações qlle de .lUIS tempos para cá' tem .sidn
I'com'u�a das maiores qel'.rotas di� .

lancadas pel6s govêrfi�s' d� Haiti ,e .da República Dpmlni- '1'.
-

,

I iflomaticas da França desde que-o .

cana, .'
"

1 país foi conq.uistRÕ,O por /llHe,"',:. 1 " .1, , '. .,..... '-

f. . ,. � .

Peregtin.ação de :penileDtes:-.,.... •
..

_
•

J

.' Observe-se CO'm' que' flagrante' evídêneía 'de reP1b�sos' se estão
.conéuzindo, rumo ao Catete, para li! 'oportuna m�lJi,festaçãó de
penitência aI? SunfÕ do dia, os polítícos da aposiçã.t\, ea,!arhlense_',1: Essa cômíca ,peregrinação de- irrteresseíros,' travestidos de súbito
ardor devoto, não retrata' apenas uma das priÉ;cilpá·is·ca['ec.terÍsti.
,cas da fru:S.tração doS' p�o91'arha.s em' tôrno dos"quais,' �o 'rec!lama
rem.o r-etôi''l1o do país às normas d.emocrlá:tiicas; (CePbas' patt-iotuS'
Pfe'ilonizavám a "'eter·na vigilância" (lQmo 'proo'êito' tle' Íll'ànqB.ilida
:de polHica. Mais do' que isS'o,\essa ,pr()ôsirão "d:ti i)eniten(�s a·efine
a consdência .polHLca e,a fihra moral dos homens .",que,' havendo
.aitacaJtLo, inj-uriado e 'cal�iniádo a 'DeSiSoa do· chéfe"'da 'Nação, qllan-

I .. ",. ·do candid'ato tio F. S. D. e mes[n� já na Presidoêridil da Itepú'bl'ica;Ano XXIVII'
. "-�lorl.n6polls· • �ªbadó !i- de Feve'reiro de 19SÓ· '1 N. <. 10.687' .

não se vexam ago,ra de p:ro,cul"á-Io de' chavéu à· mãô, <p�râ."'lhe faze-
., ,.

.
", _, .�

-----.-."...--------- ... ----,- rem falpa:pré-s lüpooritas, na hilJótese d.e cedel'·tnes·'ào·()(Portunismo��",,"�:.' -'-------'---::--','--. ,

--o

-.--.-----.�.,.,..J :,.. . - '.
. vrudio e boa.fã do general P.'residente. >. '-,t.S�

o-S' C'om'
-

'u·nl··S·las qu'·all··fl·:ca� d'e' . bl'u'f-f .
E com q;ue tuido de fog\.{ete.s e 'r'ufos ,tle tá!mb6I:es�'os '.éscr_i.'.' .

.' .,
�.. .

,
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"

"

. .
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� .)

r; bas do urlenislUo ICJiila'1 'chamam a atenção dó p@liúo'para o es-
'U;' ."..

�

'e"X.';'. ·.l·a.....
,

'''e,'''.··
, ..

� ""1·"..... " .da} '

.. s·u�.n.,I.e'r.-b�,é'.,�...b.a-'
�

...:, rpetáiculo' de' ci'l.!.ísnw q\ue ex'i'be, aos' olhOs atônitós é' en�êi'go!Íha�'
\lIA IiiTI 1.'&� ._. -

" Ii" '-""�í"'& idos de grande ma.iol;ia dos ulcJoen,iSlt'as, ca�arinehses, :-.o"'desY>rimor
._

.

.'
:-." .,,�, -.

..." -

. ,: '
.

'.., de� at.itudes .da.que,l,�s'· àrptr'Ove'irt:aid,o'l'es ambiciosos,' qüe -irparnha-m
�'�. LO�D���,� 3� :{�.).'� _;

_

A. im: se�s
.

e�g_e_np'P;> ..m?rtifetos: U!l1! nicp o�jElti;�>:o: de Trum3;n e a"stl.�
.1 ,

restos de Ihall>CJl�ct<tS...,na·_l1iesa a que nunca Jteriar:l. a,s;;3in.t�" sel11'í.o.:J):r:�.�.- .;!>�l��I)l�a,. �€r::l�Jl _.a,' e�., .�_�s- .Qr,g��� .b�l\���S�S f:tIe, .f.�z '. ge:p.� e-.,!'.� ...�uerra!:;� que � .azn�� ..� �\' :para O'culpar lugares; �'.agoS' e a:bandona:�os 1P0r lrnljTe.ratrvos de
.' pera�.ça, de-� q��a_·�,!!n.��:da- -a J.fn;maçj1q1�J:�a;;r�t,? ,.���::f,es l'�a, ����;,À�.h����!o.,���.�. t'�. ' '-ô\gbÍ\da;d�_ qtli�' legíJ�imQs}i:::ân:viy�'S. . .

;. '.-0
... ,

-'.'. ", '.. ,_superb.°�b.a·a-tômlca levara _as ,Deutschlan'CL',.0 qual'dlsse O u I m�ps e·-tlo (rue. um,J.)�'U:ff,., . t; ,'" \0 falii)-; !]'lOrên ;�dei16.<f ·l1ljIúlgOS."do S1' • .Náreu·.'tRàf.!loOS, . dt0p�)Js" potenç!las a novas conversaçoes. .d.e haverem s.ctfrido 'ás" mais ,coI1�undentes dér-rótás -eleitorais nQ
�'€m 'prol do _,controle das .atmas �.

,. Estado: esta,r;m' bus'carnido, com·o infcTifi,cio de 'qliais'(Íüer I[wil).-atôn'licii.s. Em Berkim,- todavía,
f

'",.

j-;' -d d d 'N S
.

.ci-pios de coerência e decôro' 'Politico, o .prestigió -u:o Ga.L�te não
;a imprensa licenciadà '�elos �o' êS IVI a e . -e' o,ssa e- id)e-põe contra os cor.reJigionário!s do sr. J,\1fB'l'êu Ramos,� nem a es.

!'vi�ticols 'afirr:p.:ou que s'e trata'
h" d

-

-J!t..l··'-
.

... teso si-g>nifi.ca l'naÍs do que um' novó e in0E1P'erado motiNO' de 'gló-
va- d,e_ um grande- "bl_U:�f'J adu·

.... O, .'ora I
. OS !�aVe#Janle§, ria�. Quem ll'eOlOU não foi- o sr. Ner·êu Ramos" cl),ja 'integ-rida.de

zindo que os Estados UÍlidos'não
.

.

,POI' n�sso intermédlo,_;,!,f 'Cúini�stló Ol�:m�iàdl';["\ da" .

" de �caráter e cuja' di'g.íl,idad��·de homem público' 'seinpre estiveram
tinham. o monopólio sobre bom' Festividade' .de -Nossa Senhora-"dos ,N-ave.gan;,e,s da Igreja e contimJ,a,m a salvo da 1ndrigêllcia de idéias que'· muitos dos seus
bas dessa natureza. Jornaís d� -de 8'&.9 .. ··Si:fDa1sÜã.o_ a_gra(i-�ce., profund.ál11_enÜ; de:�yqnecida, adverslálrio,s têm fartamente ostentado. O re'cúo, tanto menD-S nq:.

à �Cúti ..à. iVletl'QPolitana, ao sr: éomà'ndante, '?ficiaiSl: e mal"i· bre' q'liânto nãô mostra altivez nem ins!pira emula'ção, é dos que�todas' as tendencias politicas .na· _
. - • � , >.

- . . . .
.- nh·eirós do 5° Dist·rito· Naval, às associ,ações' de remo c ve- em Santa Catarina 'tend'Ü�o hos{.j',iza(lo e nuncá vencido de frente'.Inglaterra qiSser!l-ni�. ón�teIíl, que. ,. , . .

-',. ." .,
. -" Ia, ii pr-estünosa"turma de ornamenta'cão, aós' p'cséadorcs e 'coraJ'osame�t�, s�nJem que lhes ba,�te taos estimu.l.os morais ase trata de uÍJla terriver' arm.·a .

'e ,prol)rielários' de emba'l'cações pàrlfcu"i1'res,: c(llilO aos. ,.
. O!porttmtdade Ide l.}eijar·lhe 9 c-al-C::,1u!h.ar, a:ssCJnh'manrdo-<Se - des-cuja. noticia; deve ter causado . .

, .. �. '. .
�

" fi,éis ehl ge'l'al a- co"übo,r'açfro e�o compàrecinlcnto 1-'5 \'ál'ias de '(Iue possivel fo\�s.e....-. das, po:siçõ·es que ele aband.orrou comotemor tanto nas capitais c.o,···m.
·

...

u· ." •
. -

-ç::"" \ �'" -,

. -ceriinÔ'nias q;ue COI1�ttllúram';a festi_vil@ü:cte" "é', ao me'smô -

-

im;ompatiyeis 'com os..diJ::QlÜ1S de sua con6iê'}1lcia poIíltiea.·l1istas como nas do ocid�:pte.-::O teul'fib, e'X'prés�a o.·'seu ilérvid·o ,desejo d·e que lJO an·<) .vin·
. -Aliás," :üão seria 'de e:sta'a-nhar que.' a'ss.im prQ:6edê'Ss·el;l1 alguns"Times" deciaroú. ser indispen' JtWl'O, como nos 'fut�lros, cruda vez máis Cl'e.';ç'.;t enLre nÓ's., r
Ul.ingLla(dos de. ra�i!í.C'& s_�lv�riorles" e fili$tual1'tes dé

...ambiçõ·ê'S e de
. sável qUe a". p6tenc.ia-s oC.icÚ,nta.i,co', ' . ," -

'a devoçã'ocpura ·à eX'ceJ.sa Senhora da 'nossa brava maruJa., , espfritos .vo.baJd-os ,à mai&: is.i-stemá:ti,cª,l das o,posiç)5es�, e, portanto,procurem um acõrdo coma-Rus'
. -;'...

.., -

t á.
. '''_.; .

.

. . õ" , ,
.'. inveja; Todavia, n�-!D tuq.o eSltaliá ,perdido e,. queremos crer, er,sia sóbre a energia "atômica €i '.

slldo desastrosa.' nas méi'l'as . e.l.eitorais da U. -D. N. ca.taI'Ínen'Se,
..... - - - - - - - - - - - - - - - _.:. - - - - - - .-

W' b'
......-

···ú
..

d·d d B
·

.

a' cons1elq"·1.e'n:cl·a' ·d'e"'�Is'a-.:.,pe�'�oTi,l}a"'ão de. c'Q11tr1,t
..o,'s ..

·

M're,peRdidos.,.�n� n� � -

n._
n __

n.:
or__

:-: as,· ingtoB. rejeitar :0 pe I. o a
..
aSIla -

que se ja�,tam de freqUC'l1ta� ; ;ordia;Iid��_p:resi(}�nda-1_ e,' natu·
Prol1elso de es ·

-'d 8' bel' -rahnenle arris'Cam- as .primeiras declarações de ,solidariedade.
.

lJ.�· ..• , J "l' para'.o Julgam6nJo-� 8 Iro 1 o
"

.

env'ÜItas 'nas primeiras !n.4iriguJ.nhas em'que são f:értei-s,. mas que

. �ravlza.f'.ao W,as'�ingLO'll,'3 (E.) .:_ As autal'i-:' La, peélifiào' o jUlgamento de Hfr9-
L·

constituem; felizmente, constante fonte de ,dese'llgWlos e dClCelP·
. " \I

>' �. d-ad.es Ianques rev�laJfU!m :qlf� a hito' e 'outros jwpones-es C01J.lO cri· ções para o seu cad:a, vez· mais reduzido· elei.to·raido�·
.

- tl\10s,c�u; 3. (U. P.) ....:..., O; j.orl1alist�· proposta russa, :pa,r'a .o' julgamento md"ofI.l.-'·��l?n:S'l·sd.•eér.,.�.·Oll'erdla)as·· uRmel'a·I.'çno�feOs�IiPE_ax?t�.e�·. ;R-Y·--e--�-a�-·--ç-'!:-·-a":::-o-.-.-�---·d:-·':'·::O-:·::'�S·�-�--·E:.E�;···.�.-U-·-"·-U�··�-�·�·---·-·---·�. F�d:O'r ürek.):iov, do ,'fp,.wvda"" ca' :do 'impe.tadci,r,· B):rbhito e outrbs 'lU U � ·aO.

� racterizo� ·o� acÔl'âo.s �iê:li�sistênei� ,j,ape�eses" s;erá reJeitada pdj gÇl' �iqfl?.s !;ev!;.lou� que, o ·g.Ú'v€-rno".cte "",'
. , ".

."
'. ..

• > �-.rnil.itar ,do Pacto dó j,Úàntico ·co· vêrno dQs Estados Unidos'.

I
Mo°scop, s;lgeriu 'a. fpr'maçãº de .um � LI···· /, 'l""O�", de' Be-'rl'l'Dl".

..
.

mo "um novo p.roc.essb·de.escravi-· Londres, 3 .�!E.) - A Russla en-- tr:ilhunal mter?aclOnal pa'Da o Jul-
.
,U oque, .'. .

. .:_. _ .

.

, zação". Declaró-6. qlÍe cis" têrmos dos viou também 'à, Inglaterra uma llO- ,gamento., WIRshing_ton, 3-(V. A.)': -;. Os 'em .Ber'lim,. �m. c��seQíl.lencl:__dasaCÔl"dos' indi�iduais .$ig�iOc�m "c Estados Un'idos estão 'loIlsirleraIido novas restrlçoe_s_ l·rpvostas·. pelos
• esülbelecimento do. cont�ôlé. amfri. A fe.lev....í.s'ao e os j·raballío.� de ã efetivação -de "c.ontr.a-mectidas" rúss·os aos traií&p�rtés entre a A�e�
cano sóbre' a políllwa militar e as

.

manha Ocidental e a capital
.

ger-."

medddas" militares das. náções da, ,

.;

arte· históricos _
. ii

-

b'
..

d .h 1-'
.' mânica: Esta, not�cia foi fornecida

; E{ir;?pa_Ücjderiià� t�í!-1ísf?r'I1}a.se em
.
..

Dm alIa or o .1.8- ,em W'ash'ingt9n,'>p�r um port.a-voz..
apêndices militares d.os' Estados Londres,3 (S. N. S.) __:_ A

BBCI
Espera:se que �' priIWi.ra �rans� ,

•.
_. ..;. '. "

d.o D(lIp�al;tàmênt() �e.Estado. Falau:...'

. -
. ,

r �nunc�ÚU'�el! Pl�OpoS�to �e.JI�;:;slrar :rr.lÍss��O :elil:lla ).u�a<r a 3� d�j�neL�.o:·'D'O Juot" a Ilran.co do aos jori1ali.&t�s,'d1sse·elt'qllf· os..

Unidos ".. Comelíitando as ·(i}isposi, aoS' aspect.ad'ores,- da -televI'Suo em As' oIl'i,ras sera:o seleclOnadas,·p:n' I U [
.

'. ...

"
- ,. ..(

•

.

- ,

.' � "M d ,,1.-1 3 (E'): O ·'p'resiodenA_ sovi.éticos violaram· o ,.acô'l,do <te·'cões par'a o conlrôle;nliHbar ameri',; sells próprIOS hvres, lll'llmel�03 '005 I perItos de arte'entre as

magmfICas/
a Ih" .

. -,. e�, ..
'

.-, ,_." - '-

d 't• .. ..
' T "'.. • ," ".' ._. • ". d

' ....
B I: . .

E'·
'"'

HefLzoO' Junlio do ano 'passa'o acel o' emcano· das nações' do Pructo do Atlâll" malS vallOsos- tesouros' Oe arte do e lmgualavels· co!.eçoes do Museu te_ ,a 'Q lVl'a', sr. i nrl9'l1e "",
. ., '- • -

. ',.. bItico, 0rekhov diz: ".o sentido",dos múnido. .
.

-. I Britâúi(io... ' .
'" ' '.: 'apresentou credl\'1.�i!}.\s· ao g.t!..neql Par�s e q�e. t�r.mm?u COill O. 0-

·acárdos assina'dos no d:ia 27 de ja' I ·:tl:ste ��íês_:'�s,e�pe�t,��ores� da te·' .FrancQ, cómo priniei�9

em'halX_adOl"l
guelO entao._e�}síente em llellllll.

neiro·é c-la'1'o pàra todo mundo, Nesse inltüto, montará ·um tl'ans- levisão_ ·te1'ao oportumdad'e d� ver! d(rs�éú país na ES'IÍ�nha; A,�OI:;�i� ;,:��:l?se�S s�:;;�;a�Ot���:I'(��, n�::Trata-s'e de uin novo passo' no 50n- missor de tel-evi_são 'no Museu -Bri- rel-.iqu,ias'· ,�á _c,ivilizm;.ã,? Viki�g�' e [' _é/ dêssa. f_�r��, �als, um, "p,als � �.

causar Itido da càmpleta sutietçãô das na· rt.ânico, de ónde' ás obras de arte se- Eglpc·lar-.::o' lp,Il0mrpa-I1ável Vaso POl'':- no-a�e'flcano 'que' re�a;_ta <1b
�
m<!is' didas. Q_úe )pudes,s-�m etlt�I�1:;.cÇõ·es da Europa Ocidentar à. domi· rão mostradas '111ensalíl1ent.e ao pú� tla:nd' e "{yna cõpia C011tempor�nea j' �mrpl�s re)''lçqes diplomátlCus com I quer e111baraço ao trafego

.nação amenicana".
'

'bJi.eo.
"

,da 0arta;,Magna. -

.

a 'Espanha.
,.

.

.

,_
I d,i..las zonas .

•. � • - r) '",

f- ".

,- '. '" (> M4IS ANTIqo<DÍiíUQ DE.S�TÃ: CATARINA '.
-.

'l'H)rIeUrlo ce D. QereBte� SIDNEI NOCETI- DJr:etor Dr. RUBENS DE ARRUDA. BA][()8
, .

Diretor, de Redação GUSTAVO NEVES

--.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO-Sábado, 4 de Fevereiro de 1950
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URA-· UNIS CLUBE DIA 4 SABADO, ÀS 21,30 HORAS, GRANDIOSA SOIRÉE. DE 'ENSAIO GERAL' PÀRA' O CARNAVAL. CO�CURSO. DE MÚSICAS
APRESENTADAS PELO JAz;. J>O CLUBE, IRMÃS JACINT-OS, GAROTOS DA ILHA, 1IBI0 E ARI BAILES DE CA'RNAVAL D}AS 18, 20 E 21 DE

FEVEREIRO. DIA 19, MATINÉE INFANTIL. 'RESERVA DE MESA DIA 8, ÀS 19,30 HORAS E DlSJRIBUl'ÇÃO DE SENHAS AS' 8 HORAS DA. MA-
,

,--

. -.

NHÃ, NA SEDE SOCIAL._
} -

D'oz�-' �de Ago_stó
, -

-

.

(;arnaval" de�t950
.

.

..�

p
.;[
'R
T'

Levamos ao conhecimento' dos srs. SOClOS e suas exmas, Iarnilins E'
que' no corrente ano, a diretoria resolveu realÍz'ai: quatro bailes carna- I
valescos e uma vesperal infantil. -

..

'T'

Não dispondo o�CIl,lhe 'de 'mesas 's�ficientes para atender a tódos: �� 'A'seus associados ,e levando em conta que nos 'anos anteriores, por êsse
.. mesmo motivo, graude número de �ócios ficara'ui"''' impossíbilítados dr M
cõmparecer 'aos bailes, a diretoria, no' intuito .de melhor �tender aos Eassociados resolveu o seguínte r,

'

" ",'
, 11Os bailes, em número de quatro,-serão divididos em duas séries. 'TSábado, dia '18 e segunda feira, dia 20, para a primeira série; domingo,

'

.

<

dia 19' éterça-feíra, dia 21 para a segunda séríe.. .'
,

.

. E
. Assim, cada associado t�rá ;; direito de comprar uma mesa para

).

uma das séries. A -vesperal infantil será realizada segunda-feira dia 20"
das 15 ás'20' horas e não haverá reservas de mesas.

.'

; 9 preço para reserva de mesas, com direito a quatro cadeiras, se'-,
ra �e' Ç�$ 109,00 por cada série no salão principal e Cr$'70,OO no segun
dó salão, (Restaurante) também para cada série e obedecerá li dísposi-
ç_ãp da pl::tlll_a, eXP9J!ta� na sede, dp Cn.lb'ê. - � -' ""E� M'O TEMPO !1:1;:=

No tti�.:�eis de fevereiro, ás sete -horas da .manhã, na sede�s,oCial,'· ,i;} ,

I'
,.;....

. '.

'''S,erão V��'d�d�,S aS,me�a�, observando-se a ordem 'de'�hegada 'd�s se_:iJJ'�'�"J!.,"'.>:-"
»s, '

nhores SOCIOS.·
,

'

, . t. i: , .

,

.' ·1Jt cónveniente notar que para êsses pedidos a diretorià não aten- • .

derá, ab'�oIutamenle, sÓlicitações por' escnito .ou pelo telefone, deven-: ';',." '.
'

.. :

do. os pedidosserern feitos pessoalmente pelos senhores SOCIOS ou.pes- � Il �
.. -

.

,

.-

soas, COI!1.ex�eção de crianças, pertencentes. às suas exmas. famílias, -AS VENEZ IANASdesde que. exibam o talão ,do, rnês de janeiro. "--
. .'

.'
.

Fíêam oy.tros�im, os senhores sócios já avisados, que o pagamen-

tp das assinàturas de mesas, de acôrdo com as disposições supras, se-

fá efetuado no ato da aquisição. . '.' .

'I'orn_a-se necessário acentuar que será obrigatório, na. entrada pa
Ta. aS festas a apresentação da caderneta de sócio o_u o talão do' mês
de janêiÍo-.

Tamb�·ê muito importante observar que em caso .algum SERÁ
PER,MI1JPO AOS SENHORES SóCIOS LEVAREM 'EM'" SUA COMPA
Nar� �ESSOAS' QUE NÃO FAÇAM PARTE DE SUAS FAMíLIAS.

Quer ,para os bailes, quer 'para a vesperal infantil; não será fcrne
cldo eonvite, devendo entretanto Os' senhores sócios quites com aO te-

'

souraria, so�icitªr da diretoria, Para pessoas ou famílias de suas"rela
.

ções, em tr}msito ou a PASSEIO nesta Capital, ingresso, que a juizo da
d}retoria poc;lerão ser fornecidos mediante a importância de Cr$ ... ,

100,00 para c�da festa.
'Esses ingressos só serão fornecidos até as dezoito horas do dia

de .

cada baile, s'endo negado, terminantemente' apõs' essa: hora.
-'

,A 9irétoria, na certeza .de que nao só será atendida, como. taU;_'
Mm co.adjll,:,�da pelps seph,óres. só,clo�, 1Pede a tod'Ôs' Ó intei�o' é . t'íell
cl�mpri:tl'lento' das. pF�ésenfes disposlç&�. " �. .'

.

'

,

Florianópolis, 1°: de fevereiro de 1950: �.

Pela Dir.etoria - ARNALDO DUTRA - secretário 'geral.

duo,

.',

A máxima do Hberalismo é "õ/�s-(
Lado para 9 indivíciuo e não: o';_i;tdi
viduo para o estado".

A coletividade é anõnímar ,o in

dívíduo tem um nome.

Pode eúslir contr:oversi:a, por

exeI):1plo, sôbre :0 qu€> seja o bem do..

pov'o brasileiro' como u� todo.

'Mas nunca há dúvidas sÇJbre' (l'
que. é.:� b.em",do sr. F)]lün0 de Tâl.

, -

morador à 1:ua TIlI númer,o _Tal.
,

'1, S B.:··!A·,......, T I Si T' 'O '.m�Tl I'
.

A' -d01.1t�il\a . nteral mantem ql}-e'
�;�/,..... ,"."\--hi� ..I:�

,

,,; ,': ,,..
1.1:.. lf.

' � ., '. resp�itand<)' e:"'pfof.e.gendo os dil'ff..
<., *,�: , ,J.'�- , , ,\ '

tos do lndivídu:o, <) 'esCa,do esJ,á
Rua �Felipe Schmidt. 34 Endereço Teleg.: "E}A.TTlSTOT.TI.

.: ",.' "
"
'.' ,;;, ,;._' -t: o'. __,,- promo\Tend6 O bem da c()letividade,

C'aixa Postal, 173 _
'Florianópohs -' S. Catarina que' é for'n1ada por êsseS' indivi-

Fone - 1549 -<" BR.ASw., ? düos.1
.

Academl-a de'" C �, - -".
'.

.- O-naz'ismo.e o con.fl\nisnlo s'éis
.

omerClO
,.

�

--...

.
tentam que podem menospr�zar O'

.

de ·'Sanla ""al·arina Fez-se. ao _mar, u� !r�nspor�e �e��i��dJe�diVídUOCJDriomed.aco-
, ""'.

- \

."
·de fropas br,'aolco'.· .. Mas uma coletivi'dade t'Clr.mad31

FACULDADE DE CmNcIAS ECONôMICAS 'LONDRE,S, 2 (B.N.S.) _:_ rni' e bibliotecas. Do ponto. d,e vista pOl,' indivíduos escravi�ados é tam-
. ,,' '.

;" ! ciou nó dia 17 sua prÍflleira via-. das fam.ilia:s., as instalações de hém "uma coletividade es.c,aviz.-a-da.
EXAMES DE 2a BPOCA gem, o' navio "�mpire_ Orwe11," cabinas, o.s quarto.s de crianças Bem; faç:imos aqui uma pausa:

Inscrição: _ 1 � 15 de Fevereiro' .' O mais moderno e confortável e as dependências especiais pa' Contr,à!I'iatne1}te 'ao meu hábito
Exames : - 23, 24 'e 2&; ·de Fevereiro

" transporte q__e' tro.prus da Grã- r� preparo da alimentação dos eu h'oje entrei neste aTro�ar1o te6-

,.t�i:.;;,'-'·' 10 d F' l\f�TRíCULA I

Bretanha, par,tindõ de Southarn- petizes sãio de pr-i�eira ordem., ric� a fim de' ,po�I,er eX'Plwar qUda�......-
.

. e ,ev.erelro a 1° de Março. pto.n, com' destino a 'I'ooruck e FatQres de suma import'ãncia I é a bas� do confh�Q que ? ��n O'

!-.
ESCO'LA T€CNICA DE COMÉRCIO DE SANTA CATARINA· levando bordo 1.200 membros para as tropas consistem nô .sis:.1 p·resencl'a .,�tualmente. .' .

,.

,'. EXAMES DE 2a €POCA'
.

d.a_o's, f.ort>:s' a-rm.. adas,.' '. tema
..

, de,
..ban",.h.,9s� ...

'.'ta,nk�d" '.', : �uito,s 1.eI.t.�o:rces. m.ie .es,cre,vem dOI:Inscrição: _ 1< ã 15 d'e 'PeV'eréiro ;s- .

_
,. a o mpreende'lll p.

Exames : _ 23, 24 e 25 de Fevereiro ",Detloi§ dê lsua remodelação, lona ·em ":,arma,9ao_ . de metal e zen,....O,",qL�e_na .. :q. "d t
.

ein q"ue' fo.ràm gastas cerca de no fato de que não irão córner que as' naçoes nao '�e p� em en eIJ..r

EXAMES ,DE ADMISSÃO i der
I

�
. 2.50.0:000 libra,ls' esterlinas,. o. �,Iormir e pa.ssar o. tempo -em

I E'
.

d'
. -

t"'.e· coletl'vl's'mo '"nscrição.: _:_·1 à 15 de Fevereir'o
. '-'I I ssa IVlsao en" u

"Emp' ire Orw.e11" que antes foi uma SÓ sala:,' o "Empire Orwe11" . d···d . 1" 'o' I"le a'c'a.b'o� d.e
\.....Exames :.---" 23 ',�e 24' de Fev.ereirO A . _ -t 1 491

_

-

1
.

Iln
IV1' na 1sm , (L .

'. - 1 ..

DOCUMENTOS' o transatlantlCO . alemao. de compor a .

"

pessoaJs, lllCUSIv,e·, ,

'

,

Atestado de sanid'ade, Vacinação e Gertidã'O de nascimento cf fir- 18.QOO tóneladas �'pretoria", ófe" o. pe:so�tl �ilitalr. permame1n7t1e, I ;��p.�SS()tT.13'l8P' so O'PU'll'JI.HI<!Jimr·s Ja

ma reconhecida. re,ce um novo IlIvel de co.modi· com ,prImeIra c asse para '

, Als,sim como não foi possível' (J
S� MATRíCULA' dade para o, transporte de .tro· segunda para' 84 e terceira para entend,imento entre a .AI�mariba

Çurso Cõmer�iaf Básico e Técnico de Con.tabilidade: 10 dê Fe- pas e suas familias. Dispõe' de 102'0 trinta. homens em' dorÓlitél' Colp<-tivist,� ,de Hitler e as nações de_
vereiro a 1° de Mal'ço. várias classes de' '-acomodaçõ�

I
rios. separadlolS, . no,,:enta (:) ·sete mo6r,ãticas,-tâInhém existe hoje {I

.

OBS: O.utras informações poderá o candidato obtêla d"
'. 1:

't para mUlhe!eS, e criança·s, sala one.iais e mil'e oito. homens de pro.blema de como s,oIucionàr aS

S tá' d
.,

,
.' ,

,

s larlamen e,
na; ecre na·. a Academ�a de Comércio de Santa Oatarina., das 17 à.s 19 de :café -para as' tropas, cinema, O\1tras gradlláções.,' t; t: ., 'dif�r'e-nyasl resultantes 'ela p'omic�
horas .

.

.

--' ..
�---_.

da Russia Co l-etivifltà d.� -.Tosef

Se�viç()NaCi' I dA'· .', d�' '. -

"

Insl!hitó de Aposentadória .e Pen- �:'�O��;õ�b;�:;�:�o d,moo"'·

'.'
'.

. • <J.'� '.'
�
.•n�,"�. pren _zagem 0- dos" C'om'

'

:ercl;a' '1·0' s" �o fundo, porém, resu:Ua da di·.

",',;

.

� ". CO.mercíal SENAC �,� .'

s' es
.

J ,:::,:íl;�r��i��a� d:ag�fgifiadaed�ocr;;
.. '� j .;, 'Jk'l .", " "'. r: ,',.

'

, ,.' "

", �.,' I Delega,cia' de San,ta. (;at�rina pessóà- 'numanà, do ihçIiv,idúo, en

i;Bepar'<t·a'm'e··g'·fo ,·IT.'a'"I·ooal e".m'''S··ta.' '·C·atar·lo·a ,'t) delegádo do Ínstituto de Aposentadoria'e Pensões dos nq��aÍlmtoeA��ees dâ'�I'renl.at·Oçsõeesm'·c0T!momhrue's�:11 V '" Comerciários; no Estado de Santa Gatal'ina, avisa aos segllra- "o ""

E � t J - D d' d IO I "dos dêst.e Instituto que, a partir destá data, estão ab.ertas as c'oleÍividad.e, em nome do estado.

; 5J>C� � oaó
".
lU

.

"

.

j "ie,h, .. ':':'J:urso�-gf<ttuito
.

inscrições para concessão de financiamentos para ..construção . R�centemel1te, ,fal'ando perante
.

e o presente edItaI, levo. ao cO'llhecime�t9' dos comerciários lo. dé casa própria, modalidades B-l compra de terreno. e�constru- ,a ,sa,gmda;Rota RO!ll,a,nq.-, o Sui[J].O'
caIs �ue, a contar desta d,ata,' 'se acha ahert;l a 'Matrí�u!;'l des.tá Esoola 'ção de casa e B-II .construção de casa em terreno do segurado. P,onÜf'ice, Paipl). Pio XII, definiu I)

,- ma.I�Úlda. pe�? ,Departamento, Regional do SENAIC, nest� "Estado.
"

., Uma vez en.cerradas as inscrições, o segurado fica obrigado cóletivi,smo çomp Iléndo "a doutri-
.

O� l,n�%e&sad_o�,;poderão Bj.rig:iNe á "sede da -EScola,' á rLl��qalda- a apresentar súas propostas, dentro do prazo'improrrogável de na legal que 'priva o h-on1em de'
nha Man�,bo (E�!f�'tl0 San.ta Teresinha) 10 andar, todos os dias úteis, trinta dias, sob pe:p.a de cancelamento da respectiva inscrição. tôda ;ma .dignidade pessoal". '.
ünd�__

_serao atendld:l>S, das 19 às 20,30 horas. I.

No ato de inscrição serão f.ornecidas aOS segurados instru- N�m a Igreja Cató'.ica, nem oS
. O prazo de matríoula expir_!!,rá no dia 28 de feverei!lj,O cie 1950. ço-es detalhadas quanto a' docume-ntaça-o a� ser apresentada' Estados Unidos., que hO.J·e sC llneIIl'
.Floria.nópolis, :31' de janei·ro de Í:9"50.

.

.'

Florianópolis, 31 de janeiro qe \1950. na defesa dos d.ireitos' elo homem;
ÉdiQ O,l'tiga Fed1'igo - Diret9r. Oswal Pereira Baixo _ Delegado podem aceü�'r. tal doutrina •

....

Quão Frequente fem V_ StÍ: desejedo urne veneziena
'

como este!
.

LEVE. ,- pois. é feita de uma liga especial de- alurniriio, não pesando
'c, ·mais que éI eçê o de S'i.HI própria mão.

"

fLEXIVEL - em sua limpeza. cêde fàcilmenle eo coruecro da escovo

de pó. logo volterrdo ã sua posição norme l.
.

.A TRAENTE - com ,.&ua superfície plésllce assefinada. combina com
. ,

qualquer ambiente. .

I�eslsle és nódoas do lempo e a outres manchas.
A veneziana ideal. sem os problemas de limpeza. resist i ndo ao

uso e d�s.ga5Ie, c' inoxidável e impermeável _, não empel1a.
não racha, não la·seo e nem descé!sea. .

T raga':nos as medidas de suas janelas e permita-nos instala...- nas

l11esmas as, lindas Venezianas HOLLYWOOD. po, um cusJo
bem� mais baixo que realmenle apMenta.

Adolfo Hitler costumava dizer :

1���1����� "O noss-o verdadeiro ínirmgo não.

� é- o, comunista. mas sim o liberal'•.

�����������=========I À luz desta afirmação de Hill,ar..
� 'é fácil. compreender certos ,a(c'pec. .

. '�'" :tos fundamentais do mundo de ho,

111111111111111'
je., .

'

.

O
.

nazismo é �lma doutrina. social
.

coletivista, .

Q ,c('n'nunisl�o também é uma,
doutrina social co letivisba.

::::::::----:=: Isto quer dizer que ambas dou•.
� . trinas consideram a coletividads-

.1 ." _' •.C�íi'lO, s'��do mais ill!Porlailte dOl.'

:que:; r indivíduo..
'. _

Como,
.

entretanto, � coletIvIdade'.
é urna entidade ahstrata, é, preei

s� representá-la 'por urna enLida.de·
concreta,

'I'al, eIÍttdad'e ..conQ�e_ta,� o estado,
Porisso' os estados. 'totalttár los,

atirm1;n'�ue 'ag'�ii-(eÍn nome da co-

letividade.
" �

Em -contraposíção ',ao idea', cole

tivista"do nazism-o' e do comuni smo•.
existe o ideal demo��ático do libe-

ralísmo. , .

• :0 líberalisino tem por base o in-

dí�iduo.'
" .

O ' indivíduo é, por si mesmo.
J..--".--'

.

uma entidade concreta.
Por ser assim, não é preciso co

ioêar -o" estado no lugar ..do irrdiví-

"\1?

.,-r:-

{Jl f

I
. J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Natali1eia-se, hQje, a exma, s'ra, d,

"Herondina' PÔrto. Vir-mçmd" digrlll
<.espôs'a' do sr. Eduardo Vjrmond"
Fiscal de Fazenda, cúi).n exercício
:'Uo município de São Bento do SuL'
,6 "O Eshado" se so'Iidariza às

manifeslações d:e sirnvatia que lhe
tributarão suas inúmeras relações . '

-:de amizade.
,Borla. Alda Nellsa Barreiros'
Faz anos, hoje, a gentili-ssima sc

,:inhorinha 'A,lda Neüsa Barreiros, di,
::Jeta· fiI.ha do nosso distinto conter·
: l'ãneo e admirado homcnl de loetra'S

,

Prof. Barreiros ...Filho, ' Secre,tá:ric
·:110 Govêrno do-Estado; e (le sua ex.

,
,ma. espôsa d. Altamíta F. Barrei-·
1�OS.

À distinta aniversaríante'_e
,'Seus pr:.ogenitores, ·os· sinceros
,rabens d:e "O Êstado",

.

pa· ,

FAZEM ANOS HOJE
O sr. Osva,ldo Ligocki, desoLácado

- desiportista;
,

- o sr. Orestes .PªI�dtno, agente. '

. ;, ·da "Aliança p-o La'r Ltda·" e'empre. -

'gado da caSq '''A Exposição";
- a s,ra. VirgíTI�a :Silveira;
- a srta. Neusa BOTIzon;

,

-- a sra. Maria LobatO' d-i Conci·
;''!io.

! J,

"VIAJANTES .

-Dr. Polydol'o de S. Thiago
Acomlpanhaldo de sua eS'Pô.sa d.

'Vi.cenl ina Dobo de S. Thiago, se-

o guiu 11 2 do corrént.e; paTa' as Re·

i�1>úblicas do Prata, em vilegiatura e '

i com objetivo de ausc:u1tar -o pro

,- "

r

/

(

•

3o: �ESTADO- Sábado, 4 de Fevereiro de' 1950
..--,------------------------��----------------

·V·de Q ',.'

1 A�JuRta Deh,IJerativa.'do Instituto Nacional do Pinho.

't -I. a te'OOla, i"· 'i"
_,

,'" ."

.' _?Z .:co,nsagrad�,ra manl_ estação ao S�,��"
_tÃN�VERSÁRWS -:»

•

, gresso,das 'Ciências: médíóas.naque- '.� ,'.

íd
,.

"

V' I' G b
�" >

, �. Alice d_a Costu Vaz
' , ��s paises da América do Sul, o'

�, ',preSl, .�q;te" dr, _. i ..gl 10 U 11 erto
.

_'
_

. Eslrelto e arredores s7 enchem abalízado clíníeo nesta eapital d-r- _
-

;.de alegria no 'dia de hoje, pois se' Polydoro Érnani de S. Thiago..
RIO,,' ,3 (V ..A.h, - Por ocasiao 'madeireira para o ano de 1950. colaboração'entre os orsaos De-

;;aniversaria sua �lll!feitora, a ex,J" FALEOI:MEN'rOS
da :'lÍlt�a'i'i'�upi�ot.� JUl\tà, -

o.!JE' um modo ge1':ü foram aceí- liberativo e ExecutIv<5_da Autar-,

sma. sra, d. Alice da Costa.Vaz, se. Viúva Viltór.ia Oxilia '�eliber�tiva.: do, I�.stitut?, ��� 'Cas n:;' e'mepdas tí. Resqlução 85,: quia, fazendo com qu� os pro'

.nnora de excelsas virtu,?es sempre Por telegrama particular, sabe.
cíonal dp ,PInho, o dr. Vlrglho .Of.?l peidas peíos delegados da blemas da classe e de Interesse

�{lronta a fazer o, bem às criaturas mos haver-falecido, á 22 do mês p.
Gua�betto:- c' preside1i� dessa 'Cl".'·�e por ocasíãc da' reunião nacional aqui ,fossem discutidos,

.neeessítadas daquele sub-distrito passado, na ·ci(i'a[de italiana de FIo.' autarquia; 9:pqs oU;�Ir Os' r�' ',:la:-! Juntas l-(;eg;uúai;; H' .!iz;fd�� democraticamente. De outro ja-

Ocupando lugar de horn-a n.o dl, rença a vêneràlli:la senhora d. Vtt pieseI).tan�· dos, varíos setores em Curitiba; em agosto Ú�timó. do promoveu-se, na vosse pre- .

.Tetudo do PUlJ;'tido Social Democrá- tÓl\ta .Oxilia, sogra do sr. dr. Do da' économia . ,fn'a.H���elra' d? No que s� refere a9 programa siden�ia, a' realização em. alto

.

í1ico 'de Plorianopolis.i gr-aças a seu I meníco Nota, Vkê-Cons{ll, da 'Itália' pàíS� apresen�(}�;.ú���!ano d.�: -de trabalho, a ju�tá det.e�inÓu grau de grandes �nipreeI?:�Imen'
, índiseutível prestígio eleitora�, nesta caopital. ; retor para. a �!itI :�-:Aio lnstI a conclusão das obras íníciadas tos que podem ser CrItIcados

.

·,;muito v�p1 conterbuindo para as A e�,tinta e-ra, viúva e o sh fale. tuto, que méieêe'ij a::,áprovaÇão anteriormente; so�r�tud� os En· po; uns mas não p04em deiXar
1

,

"sucessivas vitórias -do pà,rÚdo. cimento constituiu .um aconteci, integral dos del�8;dos presen- trepostos de Jagua-re (�ao Pau', de ser [ouvadoa PQt outros. ,Re'
,

,

Aamanírestaçõej, de símpaüa �e mento de :profundâ repercussão na"·tes. �a nova polítíca, que tra- 10) Paranaguá, (p�raná), Ara' forçando as palav,ra .q1;le _acabo
. "de aoréço 'que receberá hpje, 'nos ' sociedade. de Florença, onde a sra. d�z�' �ma, reestruturação, das quari (Santa cetartna) e P�rto de diZer sobr�.,.a satIsf�çao dos

.assocíamos, respeitosamente." �

. Vittória Oxilía era' muito estimada díretríaes do INP, te� po�" base ft.le�e (Rio Graude do, Sul), e membros da Junta Deliberativa

Srtá. Carmen Ribeiró Moellmh1fn' por motivo de Sl�3S grandes virtu Os s�gu�ntes prin�iPIosl�;- ,I a -Fabri'Ca Piloto de Comp��a' pela ·gest.ão que
,

vi�des ,dan�o
'Ocorre, hoje, o , aníversáeio na des cristãs

. " .' 'f) - Preservaçao dá reserva: dos na cidade de C�r:!,tlba aos serviços do InstItuto NaCIO'

<talício da senhortnha Carmen. Ri,
.� A� sr. d�. V,icÚ::onsul I)om,�nJcQ florestar' em limites qUe asse' (Pa�a.Q:á). previu, ainda o .ini· naJ'do Pinho,· formulalt}os. os"

;;;beiro MQellmánn,· ornaill1e�to ,', dã. Nota ê à'sua di�iS'sima espô�a ex:" gur..em ,o perene abasteci�eilto cio €las obras de uma .eStufa de nossos· \totas pelá voss� per�a:·
"mossa sociedade e qileta 'fllha do ma sra.' d. AcIíillea Oxilia :Nota da �ateria prima dela oJj.und!;; Sêcagem e de uma Usina' ,de Tra' nencia nesse al� posto, .para
·:,sr.-José da Costa l\foellmann, enge-! aíPre�entamos' às 'rú:�ssas .si.ncera�

. ,2); .•.'- 'Fomento. da profluçao tamento ,ém Santa Gat_arina;, que possais levar avante 9S vos',
;nheiro CiVilt:.'.

_

"1 C.·Orid�I�C,j-as. ",
� .' ..... ",

"

,',
o. çl�a materia pnma, pelo· flO' bem como estiPplOU, dotações sos objêtivos, dànd'o conta da

, D�\ArnOldo �1íneo ,

/, ,

'.,
�y..

: .. , , :' :., _

'. testiJ�ento; -

_, �," < orçame�tarias par� estu_d_,?s téc' 1 m�ssão que, h()nros��ente cum:
A efemende <;Ie. hOJe CO·l).slgna·; o' ADarelb8�· alAtrlCO' . 3), - AproveItamento maXI nicologIcos e contlnuaçao dos. pns, TermlUO as mmhas. pala,

,:a.nive.rsárfo na_ta:lício do nosso dis \.. ,'. <,_ ,:;'-�,.� ,
•

mo ;das arVores de�rubadas;, grandes trabalhos �e re�lores:: vras com os. votós sinçe.ros qU�
.

'�tIll,tO c()nterran�o sr. dr, Arnoldo -para la'cllltar . �) -. Industriahz,�ção em· tamento é de peSqUIS,as' f1�res', todos fazemos pela vossa feh

'�úneo, .c.oJJ4petente , ..Cir�l;l�giãO-den·I' ,o ", .,'.
:'" '.' -

,

_'
,', , grau p�ogtessivo" .qos produtos taiS que o INP.mantém em �uas, cid�de' pessoal:', (palmas) -

_

·�trsta e. fIgUl:a �e dcstaque é� nos�
_ O ". ,'a·, to" . florestaIS, de

, pr:.ef�rencia nas amplas fazenda:S flor:estáIs. .
� 'AGRADE9IM�NTO DO l'RESI

·:sos meIos nautrcos. ,

'

." " ,I fontes de prodllçao, , _
--: Ao encerrar ;seus trabalhos, DEN'l'J;' .DO INSTITUTO

COl'igttasi AustI:iCiliano
,

I Nova: York, :HE.) � O dr. Char· 5) _;_ Expansão -ctl>s mérca" coube aO Eng. Aymoré Drumond, Agradecendo, o
o

dr.
.

Virgllio
,EsLá em festa o lar\do nosso'pre- les 8teer, da s�cção de obst'lricia dos�consumidotê-S;'

. Delegado do Gover:qo· 40 Rio Gualberto 'pronunçiou tambe:rn

:czado ami,go e colaborador sr. An e ginecologia da Uniyersidade de 6) � .Equilíbrio entre á pro· Grande/do Sul' saudar o Presi· de impro'V�o, as s.eguinteS pala"
.

4irelino Natividade da Costa, sub· Colúmbia, anunciou a ú'.�imação de duçã,o -e o consumo, mediante dente
-

da A\ita�quia: '"em nome �nas:
. '":_ . i' * ':

'tenente do Exér-cito NaciQuaJ, seJ' um apa-l'elho elétrico que permite o c'ontrole :de ambOS; da Junta o que fez nos seguin' "E' éonfortador para' um ad.·
,\ ·-v.indÓ no I�230 R. L e de sua exma tôdas as provid-ênci,as p�ra a rea· 7) - Tendencia para a lib�r·- tes têrm�s:

"

'

ministrador tãQ� sujeito !lo cri-

'�;cs'Pôsa d. Auta Luz daCostà, com o lização do parto normal.. dade de iniciativa na atividade
-

"Ao apagar das luzes desta ticas no Brasil, ouvir palávras
,·'aniversá'rio d'e seu dileto filhinho Êsse aparelho, denommado "E \

madeireira; '1' . 'n'ão da Juntã "t>elibe" como estas que o eml.llente re'
. I L I' t ó f" d l' d

'. . u uma reu 1 � "

cCor1guã'si Austriciliano.
.

ec TO� 11S er gra o, eve' �er �ga o 8) _ Bem estar SOCIal para rativa do Instituto Nac�onal �o presentante do Governo �o Es'

O garoto aniv:ersarianLe receber;á por. ftIOS dao ventre dIa p�rturlen�e. todos que :trabalham lless� a"
Pinho, que quase coincide com tado do .J:(.io, Grande do Sul, a-

�1mlütOis aibr::tços por êsse, motivo. regls ran o em p�,pe a lIl1ipressao tividade. ,�' a a ar das luzés qo,. ano de, caba q.e-- profe:t:ir. se ele. eXà;

,
Belforl Araújo d?s menores �IOvlment��s do orga- Composta de repres.�ntantes.; �94f ;Ui incumbido;� pel.0�� com � gerou ifn97. realçãr. os" serviços

?Óm���l'a,�nesta,d�ta, n�ais �m
lUsmo durante-a$ dores'do,parto. 'da claiSse, e'�os governos dos' panheiros da Junta, de' 4irig!f por mim'P!"estaposá.Autªrquia

,'llIlWeI'SIa.l;P nUlt:ah-C1o. o plenm� Se ricOI quereis ficar f&'stadQS �o �lO Gran!;ie. do S�!, ao Presidente desta- �l:ltarqula deixo?, np \ept�nto, ,
enprever

,13elf0r.t, fIlho,?o sr. major dor. J�:e De rnodo_ teci) elegeI, Santa CatarIna, Parana e Sao
as palavras de de§pedida; a!,ós a d"edlcaç�o. GOro q�e .te�ho pro·

.ift?�.mo AraRIa', �'� _ nO��'a .PollCla F:8zei'í":boj�"'uma,- ig:lcs:içio.- ·,Paulo, SI); A�mpI1é I>r�mon, OS exaustivos trabalhes :t;eal�za' curado serVlr ao �NP; sem des'

r-l\flhta'r, e.d'� ��a ex�a. sra. ã. Dora Cr�élito MÚ;tuo Predié $. A!na!-Cil� ��cJ1elbe ..��. ��.s A;:� d'()s� De uma, maneira . POSitIV�, �l1strar o "nome 'dos que me

<deI Vale ,o\r�u.Jo. vin, j:mUio Sada, R�,lt1bet'e- 'temos manifest'ado' nossa: q_pim' ,proc.e®ram. ,1e.n11.Q/ lla rtalida"
...

:_.�,
D. 41ncl!a ,Leb.a:r_be1}.clwn , ,O·0'1"8" ·t·C"·be·,·c·,�,'-" 'e°I'p"O',.,'�-!.', da. Cunha,' �lberto o

Pmto d�, ao, dr. Virgilio Gualberíó, so�e, de, �eqicado �àOS ,: p:oblemas
:4-. data d,� �oJe regIsta o amver- U&l Miranda; . �mmthas Sobral � a vossa gestão nesta Autarqula, madelreiros, de meu PaIS, t.odaS

:sano nata..:'ÜlQ, da eXI).1a, sra., d, (lO� AO' Ca'nadá' João Lope� Abreu, sob a presI' ,'mbora muita coisa tenhamos as horas dos meus ultImos

,,� ,Amélia Lebarbe��hon, dig;na con· � il U·,
.

.

'

- dencia d.o dr. Virgilio Guall:>erto �i:O em pareceres' espe�ificos, três a�os,.·. 'I'enlio.' procuratlo
-"Sorte .dp �r..

OtavIO Lybal'ben�hon ütawa, 3' (V. A.) - Dois. mem· to,' preSIdente da a�tarqula;.a eles não permitem, pe upl �odO compreender e yiver os �ro�le·
;'<Octp·eroEso .e t�LIV� InSlP�t.or Re'glOnaJ bras d.a Legaç}i,o ãa. TclfeêoE;slova- ,J\l'F�a te�., ;opoo::tumdía� dt'� éompletO, externar amplàinente mas da eCOnomia.,; madelrelra,
''. a· <.qqlta,lva. /' quia em btawa rediherám ordêm p:ro:ceder, dura.nte' a ' presen_ e o juizo que sobre vós temos feio para gue pOssa 'encontrar oca"

ÀS. ll1�ul\�,?cas !l.omenagens que de deix,áI' o país dentró de 'Bcte reunião, á revisão da ��soluçao to. Queremos dizer'vos que es· tn�nho a gegui:r_na .cOIIlplexida-
.]lhe serao. prest_a:das h,�e; pelo dias. TI:ata.-se,de uma; resJ)os1a rlo n. 85, que trlilça a polltlca ecv

mos satisfeitos, e, muito satis- de da economia moderna; mas

, tr�n,scurs� de tao. auspJ.ClOs-a efe, govêr:n.o canadens� ao
_
de Praga nomica dO- INP, N�� como O eg- feitos -com a orientação· que muito pouco teria feito se não

�jffiehde, nos, re,spertos'amente, úo�· que .DO mês, passado expulsou dois tudo dQ progratn� oe trat:a�h(�. e tende� dado ao Ins�it�.to, Pod�' ,tivesse' , ençontrfl:do n�s mem·

;�-associamos.
. di,plomatas do Canadá. elo orçamento c:a Instltiuç",o

se J·ulgar o progresso de uma oro bros da Junta DelIberatlva" des'
Sra. Eduordo· Virmond' 1 t J t t h f

_- � ......... �_�__.J.;_, '-___ ganização através da sua e�o U· a, un,� qu� ,eU o �e es orç�'
ção nos métodos de - trabalho; do por reumr o maIOr numero

,que de émpiricos ,e rotineiros, de. vezes, esse espirito púplico
'

<pas�am a ser caracteriSticamen' que todos os seus membros

te ciéntiUcos. Essa evol�ção n,ós têm �evelado, .�m todas, ,as o

podemos consta:tar de maneira pnrtumçlades.' O. recon�eClmen·
e�idente. Fixaste através um to que o vosso 11ust�� lUte�pre-

, inestimàvel trabalho, que foi o tE" �caba de, faze.r a Admlni�'
-

projeto que geróu a ResoluçãO traça_o do INP, .: o l'eConhe�l-

Ii. 85, suscetivel, como tudo, de mento da propt ,a obra que a

ser melhorado, a orientação ,e,' JUntaded?d.dINP temf� tr�çsado :
os objetos do Instituto no perio' tem

,

Cl 1 o por "zel,. e, er
do da vossa administração;, vos rel; e�stem :na,. A.utarqula, to

esforçaiS ·diuturna e inca,nsavel· dos sao pa�a.v�ls. de ç,orreçõe�
. mente para que' o :respeito á lei. e.,� a�rfelÇOament� á medI"

,

e

.

ás' 'disposiçõeS regulamentares .:da que os nosSOs, progra!l:M de •

fiquem assegurados .emtodos os trabalhO � a_S, nossa�. atIvldade�.
t d ln tituição"que presidiS. !Se, VÜio a'pnm,)�and,'O_ As .refe"

JaáQSI' algU ses sobêre org'aniza"ão rencias sãQ asSIm, '

. maiS �ara
., 1, a r , Y

JU ta do a, 'm·m s

cientifica do trabalho, que, já a· n que P ra 1. �e'
,

,·na ántiguidade se dizia que um
mo, Eu me dou mpor sat�sfeIto

'h b o <iU quer e por executar co eiiicrupulo e
, omem que. sa e

'.
e .

.
. PO:r �xcutar :com �irtI.pu1o e

;:Z s��p�:ae:-re��:�e��:a��ere:'
.

deedicaÇ.ãO _a�uilo que conjunta:
seja ele-um general q,e exercito, m nte

.. pr�gramam��. Ao encer,
d ..

' .

't 'dor de U'ma 'cI'dade rar a presente reumao, uma das
a mInIS ra "

.,

d 't·
'.

'·d INo
•

d. t de um
....

cõro. Fixando .m�,ls· �l'<: u!l .lvals' o '. P: desejoou� l:e or,
,.; "'. ,- ':" ," formUlar. a V.os todos um bom e

os obJetivos ,da nOSSf\ autarg�l,a, feliz Natal'
'.,

-t '-'" e -'d '

e >trabalhando pela sua reallza- cÍe n
'. e mu� �,pro.}p n a

ção' estais incluido entre aque'
o pro�uno ...allo, .. (palmas).

les'a quem fatalmente eStá as· I
.

d'
'

.,;

segurada o exito na administra' ti gre'6� O .,car·,ao.
çãó. Outro aspecH), digno de

'I OUmenção é o que se refere ao eso DOS D' • . •

tudo das funções: natu:taiS da Washington" 3 ('\T • .p...) eIs

L, Autarquia e a cri��ão de orgãos mineiros do 'oarvão' do nOI'lte e ot's�

técnicos, os quais provestes com te aceitaram, a p.rlJ,posta d� 1'r,.1-

elementos altamente especiaH' man, :para _uma: tJr'egu'a de seleni::t ;

2fados
.
além de um ·valor mOral dias, dU'f�últe os quais será ·feiló. '-'�',

jndisdl1tiveL Promoveste intens%; ;�11 acôrdo. ,

"-:.... �.i�_,,� ...J I

" .....,�
.

"

MARTINS
No di�a 4 !ie fevereiro de '19'06 faleceu Julião AiqguStO

da Serra Martins, nascido no Maranhão em,9 de jlr'.ho de

'184'2.
.

..

Ntí'mesmo ano em que verificou praça, no 5° Bata

H�ãQ ele. Infantaria, foi reconheéido Cadete. ASS'ClltoU' pra-

!}a "ern 1.6 de
.
.feveretro de 1..857,

J
•

Tomou -parole na Campanha do Uruguay, salieptando· '

se no assalto a Pais>Ulldú, em 1.864. . '"
.

'

'Elp t:'8&5 foi nómeado ,Alferes, reni Domis.são, tomaíl':' '

do parte nos combates de Estabelecimento, Uororó, La

mas VâlenUnas', Peribebui e c.tvàhy, durahte a guerra com

õ ditllld,or Francis-tlo Solano LoPes, dOJ Paraguai.
Promovido a Tenente, pOI' atos de bravura, passou a

servir' �'omo Aju,dante , ...di .ordens do Visconde d'e He.rvaI

e maios tarde dq. -Marechal Conde d'Eu, 1
Em .. 1.867 foi n6meU'do Com-andã'iíte da 5a Brigada da

�a ,Có·luoa·· Ex-p.ed�ion.áoria no .ii:lteriõr do Estado da Bahia,
I!e.n:,c!o' toniád,o pa,rle-õo assa�to á cida:de de ;Canudos, 'onde,

.f"foi ferido. ., '"
'

.

: 'Por -decreto de 12 .de j,anei.ro·d�-1900 foi..pro!llovido
a Generãl de Brigada, sendo nomeado C01l1andanl;: do 2°·

bisti'ito Mi'.;tar, com s'ede: então', em 'Recife, pernambuêo.
-Com quasi eincoenta anos dê relevantes serviços' preso

tados ao Êx�rcito e à Páti'ia Brasileir\a, fÜ'i, reformado em

janeiro de 1906, :Falecendo dias após.
Êl'a Ofioáal da Impel'ial Ql'dem da Rosa, Cavaleiro d·as

ImpE' ial· Ordem da Rosa, Or.dem do Cl'uzeiro, Ordem ,ie
Crist.o, Ofiüia'. da Ordem de· São BenLo de Avi!; Medalha do

,M>é·rito Militar e Medalha Geral da ,Campanha do Paraguai. !

Pl'E'stamos·l!he, nesta lJOtll, as, nOSs:as, hO'.1,ellagens e o

culto- d,e nosso agradecimento.
'

André- Nilo Tadasc,o

("

(

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Sábado, 4 de Fevereíro
:

de 1950

-',

" LIRA 'TÊNIS CLUBE,
'

"

AIS. DIA 4 DE FEVEREI80, SABADO, ÀS 22 HORAS, GRANDIOSA"' SOIRtE" CARNÀVALESCA
, "EN1:REGA DE PRÊMIOS AOS -VENCEDORES. SER- ' VIRA, DE ' INGRESSO· O TALÃO DO' MÊS;

Reabertura do mercado de borra
chaa 'ler,m()',em Amsterdam

:::;.:.��:.:.: .

Amsterdam, l'o)'{S;Jl. ,I')fi ,., ��T·�t;r.incíJ?t? em f-tabrir o mer-
,

, -,

II " ',";-'_". .' ,c,; ,

"

.Os � círculos da ,borra'Cha désta cado da borrachá'! a termo em
',�, : Itg.ncla.G:�f,.J pa�a S. Catarl,na cidade declaram que as' negocí- 10 d� fevereiro. Resta" ainda.-

Rua Fehpe Scbmtdt. 22-Sob. r ,'. t ta detalhes do assun-
";, ,C. Po'stal, 69. Tel. «Pnotetora» ações, êonduetdas �en re 9s ne- assent r os '

""

1,
Fl.ORIANOPOLIS gocíantes de borracha e 9 Ban- to.

.

�

'. , '
�.

... � , co da Holanda' e o Banco de Os índustríats vêm na possívet
I. '

-',
"

i , '
• ,'0'0 ", " '..

" Mercadorias de Amsterdam, pa- reabertura do .mercado a terme

rn'Cfus-tria 'd�",' 'Mâquina,s "'''g.'1·,,'��iê'61.as: '�� :reaÇbertura 40 "�ercado da' ::st�C:�����e�t�isd:�:����a�
borracha a termo em, Amster- como importante çe,ntro comer-

; ,j #'. �

� -' :"'.. N-: �
. ..:118 •

L'td
,-: dam, é!st�o' pre§tel?, a serem cial e 'fjrll!nc�iro do '�undo, ten';.:' "

;... '. "

, arO.nI' a� �i'��", :-:> <

concluídas, O :'FiÍ!anCi�l Dag-I do sidio 9'priméiip o r��nicio d�
•

,

.' ; o f· ,'.'" "'�Y' blad, acaba' dé anunciàr que o negocios eJil titulos�,aÍllericanos.

:"'!'�J'" ,,; -: A_,ma',o,r e ''''8'15 aperfe.�oa'da :Fabrica de: ,I,' ·�anco da Holanda '"cóns,�ntiu'a;�l�/d�,janeirÓ .

.

, -f�;' Mftíui.aso ·Agricotas, . JarDas, Teares e
" <:;"- ::::".,' .Arligos de Cutelarias',,·:, .'

-
- Aceita-se represêntà�te" no "ln�erior do 'Estado.
, ," �,'�. C.oixa. PO$tal 139'..:.... Flcriariópoliá

� r * J' �
- ;., '.;.

.

f" ...... , r"
-; � ,'."

'J

Quando seja realizado entre .católíco

e: pr�tes�ante
.

� �aso�êsse, não tenha
. sído batizado devidamente.â . . ,.,..

CIDADE"no VATICANO, 1 (U. P.) .: o casamento de católíco
'

com protestante pÓcJ.,e·ser anulado, se o conjuge protestante
,

não fOl'
,

'batisado devidamente: segundo o Vaticano. -Á Sagrada Congregação,
do Santo Oficio, do Vaticano, fêz essa d�claraçã'o a fim de esclarecer

a posição da igreja no

o

t�cante à q�estão do b�tismo de protestantes
que, por vêzes, dá causa a pedidos de anulação de casamento� "mistos?"
católicos-protestantes. '

, . r

, Vários bispos católicos' norte ..americano; -perguntaram recen(�: '

mente ao Santo 'ofíCio se a Igreja Católica, para. .n�s de anulação de

casamentos mistos, poderia .considerar válido o lí'aÜsmo,prolestante.
O Santo Ofício' diz que a Igreja reconhece' êsses batismos, a menos que
o protestante tenha sido batizado por ministro ou-pessoas com "i'eser-,

vas mentais", caso em que fica inválida a significação 40 batismo.
'_"

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

.,
_.

s.. ..

F

t "'".,1, I

'�·.(Ofres'"�-eM."'· .:
Comerciai DIploma ", J

•

• -1

DI�EO(OI
'mélia M PigOZzl

METODO;
Moderno- 8 EtlCilitilt1t'

,

-

Rua General Bltteftcóurl, 48
(Esquina Álbêrgue' Noturno)

Dno. Alzira
Encontra-se em nossa Capital .a ocultista e quíromen

te. DNA.. ALZIBA que está atendendo díaríamente seus cli-.
entes. - Consultas das 8 as 21 horas todos os dias á
Rua Rui Barbosa 132 (em frente as Abrigo, de, Menores).
Consulta - 'Cr.fI! 20,00

"

.-

Rua 'Mdr.clt.1 'D.odoro, 341, J,a anJ•• "/..,...,
:). FO'!'S;. J.zn 421(1 .(4b:. P.".l, S4Q

-,

CURIT,'IIA •
rEàcft�"A, PRQSÉBRAS PARA"" I-'
.... '>,,' •.• "

-,

_t',

; ,

,QUER, 'VESTIR.SE COM COHFORTíP E' EL€GANd'i' :
,

"

'

PROCURE A..' ': '''J'

> JUfaiatarja_J··MeJlo._',
Rue I'ehppe Scbmidt .48

",� , �': ..

." :vlsta e a 'prazo"
'Enrolamento �de motores, diD�OS.· e transformador.

,

.

. .

'

IDstAlação de luz, ,e força. ,

' .

,

Venda de motores, rádios e ac�sS()riO&, outro. aparelhO. 'e).
�. tricOs, artigos elétricos, ete,.

.

Rêpre�eDtaç.Ões,�ciiver8�s. com é�clusividade dos� iosúperiVtú
"

.;

� _ receptores' "SARATOGA", "INDIANA" e "'MERCURY"'.'

A ELftTRO .TJ!:CNICA
.

Rua 1'te. Silveira. 14 - Caixa"'Post.. 19. - Fon. ;7'1.
�

.-'____
,

..,

R�ppe,�gqtal)t96���e·lu8bvÕ8 papa
'_ J' ," "-_-, -I' (\1Q ba,nta �@atap.lna

q@,-(_�,�mrtio��e,�SegUras' 1001 s� �A."
lO,. ...

•

__ \...- .. \. _......� ;- "
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'I REGINA-M��D,\ e OS�y 1-.:_''"" confIrmam -,

R�pre�se'ntan:t€s em Santa Catarina',
" "PAULO HOLANDA
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e.mia.., Gravat.,. PitaineJ'1
TERRENOS·',

M' d III!melh e pel í l'
o E'sÕTlt6rfo rmobüíãrto A. L. AlTeIl,

;/ C}la., .'�, or li. O" ,me" sempre tem compradores para cuu •

'�'.nO;rel, preço li .6 n. CASAôMIS terrenos.
'

,

' -

,',
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, 6 O ESTADO-- Sábado, 4 de Fevereiro de 1950
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CLUBtDOZE DÊ AGôSJO�- PROGRAMA PA�Â'O:,r"�S·DE FEVEREIRQ':";S�BADO -DiA 4 ,..,..:'CRITO DE' éARNAVAÍ..I)E 1.95'0. DOMINGO DIA .I? - �OUtÉECARNAVALESCA SÁBADO 'DIA 18 - l° GIRANDE BAILE DE CARNAVAL. DOMINGO.DIA 19 - 2° GRAN DE B-AILE DE CARNAyAL. SEGUNDA..FEIRA DIA 20-
DAS f5 ÀS 20

-

HORAS BAILE INFANTIL - Á :r'mITE� 3° GRANDE BAILE DE ,CARNAVAL: TERÇA-FEIRA DI A 21;,.-, DESPEDIDA no CARNA��L _�E' -1950.__.c

"':';';;';:;"��;;:";;';;';':;__;"'__-��";"'___-----':--;'�'i�
..

',"'A"':'CI"---n'e�-;'D'�,I"':,.8'·';--;::rl··-B-�.�... '!'çchhicolor -:-.
I ES:lher WiIliJimt ' ,

•
"

.; Ricar-do Montalban
I .1

t;
.'

.

-I As�6c�!�:f�E:r:gra;na . _
� �I' . ::;::��"';;'i{�' 0]),,0;, •

s, I .

1) - Jornál da Tela - Nac, .• ' 'I'yrune Power .

,

.
. I A C.'-\MINHO DO RIO' I

.

Gene 'I'ier-ney :- em
."

.

.' Direção de PEDRO PAULO MACHADO
,

,,< v,

',;;."----------------:--- com,
"

.·Ê.SSE,,-r.Mt�,LSO "MARAVILHOSOJ-.

··..:.,_I'__;;,o'''r-·c��·�-I'-d-a"'l""'""
. -.

-e---'B·....,..v"-a\�Ih-----e-'r-e-s-ca j O
-,

BjOmUelfr·OI·cOa0. '}e'OoU,Brra'ai" ��:!�!:�,:,:,:���Z::':" ',,,.1' ���:.t��� .DúMivÁcLiio·�
" :,"

F

• :11
"

'"
". " ,_��, 3 (V:·'A.) _ � Botafogo

tcizantes em pleno coração do MARID SALLAiBERRY - e _:_LU-
.. -

da dentro ou fora do El?tadlO. VI. 'd'
.

C 'lho Nacíona'I de
Oeste l 'I CY LA'MOUR . ,

D'a' P.ágb:��(..,���ana,;e�s:e. ;.
.

díalíd d
"

t·
. ,pe iu ao onse . . I\f'ÜlNTNNHAE: PERIGOSAS apresentam s�la GRANnE COM-'1" tíva de Sao mos, " cor, 1 a e" essis imos Desportos permissão para atuar

com PANHIA .DE ,OOMÉDIAS�'A, Gazeta "",spor _ .'.' -v-

se'
. verdadeira festa de conrrater- .

,
"

.

.

.' .'':; .

.

'transcrevemos,a;.· , '. �.' na Venezuela � Cuba, preten Tim HoIt;Pa�lo-, -', .. , ':'d -+ vênia: pizaçã_o.. E para salientar mais
dendo estender â SUa excursão· guinte -nota, alia, o.' ,.

.: ainda o valor honesto da cro' .

' . -

" "'; Lutas. .. Torcidas r
.

"4,q_uel-é.. ,·temeir _deIllasl3;_do qu�, nica !

Florianopolitàna, trens pelos g�amac:tol'!. de outros paI'
. Go�tinul!ção. do espetaculer e

.

. o' 'parte' dos, parana , .. o· i
. ses da .AmérIca CentraL

.
• 'lz'igantes'co seriado : /havia. P rtransio�'mou. na mais ete��mos um �0�!�0 ao�

n tlC ano. ,O Botafogo dísputará, '?� "\
A SOMBIRA l\UST-ERIOSA

· enses,. �e . t"1� des da tor- �e .

A Evoluçao , org�o que s,e série de sete jogos no penado' .

com'
,',

simpatlcta ,���:: �;ma torcida' _

edita naquel,a 'ber��a,. c��
..

de 15 de março a 15 de abril Onslow Stevenscída ;_ea arl, ,;..... ..

ca tal: "A tJorcld,a precIsa, ln.een- do corrente ano. 3/4Ô •.
'

d'. K portou' de manelra .... '. .

don eprso lOS.Rue f� ,?'
I :. -do SUo lavar os' nossos . aoga ores, A equipe dç Bótatogo-seguirá Preces- Cr$ 5 00.- 3 20val�eiresca_, ."e�peI:�nços:. ãJo. À' apoiar o novo técniCO - o de' completa, ,estançto. o seu embar',

.

lIh'P', f o anos.'
,

cesso de sua r�l'lre�ee a�
o dos dicadO A�tõnio. ,8alum; não. es- que .mareaão para o dia 10 de RDXYpolitica; �e ,apJ."OJOm�a

. quecendo, porem, de. aplaudir maio vindouro.' As 16 e 20 hs.doâs estados teve seu. suc�so 'as .Iógadas dos nossos Irmãos __
.

__..
'/

___"�
,t t v

S P I I
- Espetacular Programagraç�� a.q :traba�_b:? ���n,s' r� l.� do Pal'aná". Está foi, uma de' """rool·o 'RiO. au O .1).- Atualidades em Rev-ista _

da,,(:t(;miC:1'e�p()!�1�a d� Y on
monstráção patente do alto es· I ,r �, . h:"

•

nhã Nac: I
' .

Ó ',1-' .•

e' se 'em-ru>nhou numa rd'.
ít

•

t' d tarínenss Contmuara ore e ama a a 'n p0,rl.�, ��::., , ,,�� ),-' '. ,:PlrI o, esporo lVO. Os c� armens�s" .

t d To TI..'O 'ltilo"Sã'Ô Lütas Estar.re'()edoras!

tar�f, iii- :ql!lCllj mas.. q��.produzIUJ A nos.sa
vItÓrta' fOI ,tambem �lSPU a - o, ll' el

. i Correrias veI'tig,inosas.!, os .f�rttós,tãlO;,.;�Ily:r�àOS, N.�nhu· grande soci�lm�nte., O Paraná,' aulo.
�

J "0 d frôiltar: Ação Fu'lmipante!
.ma"�liI-norLi_Iahdacf� iS�_{egIs.t,rou retornou satIsfeIto l.

[ .

�m _Sao. an;l�%. n oe X São .MONTANHAS PER.IOOSAS
- ....---'--- ... -.'.� --' .. -.�.-.-._ .. --- .. - .. --- , .. ,-- o

_ seao hOJe e g

:Vitorioso :_" O «VENDAVAL» ªt;:�i�!o�:�::E,: f=:::�;::��',�n,aoion'l ,,-
, i

.oe-
'

:A;eã,o J6.nior barco, sob �o lC:o�ando de Ré- .A�anhã >$er�' efetuadas as, nad;: SOMBRA )nS�EªIOSAExulta';:__de'-ehtusia-smo ,o povo (io Maciel Martins apontou na SeguHlt� partlda�: ya.SC? x
com:càrioc� co;m a

-

sep.sacional e ar' Guanabara como'""vencedbr da -Bôtafo�o, no �io,' e Pallll.elras. Ons-Iow. Stevens ,:

rroja:da f��nhà- do. daté� bra�i,' sensac:ibnal.. reglttll:: Buenos Ai·, x Fluminenf?e,- em�São Paulo.

I 3/4'<> episódios.IeiliOi "Vend'Í\var�, de 'pI:0piieda' res�H.io, . •. .

.
.

,

' 1'00 minutos de ininterruptas.de do. ,d.�SPo�rtista· Pimentel

I Iu?alCUlável. número

de,:' es'. OS" "a'lloca's�õ "am·'" ga,rgalh�da�! ,

,:...:::' J_ -,

Duarte.
. .'

.

" portIstas ovaCIonaram o "Ven-.
, \I..,.ç' IJ ! 'A -CA!MINH0 DO RIO:Ailte'ontem, -às ." primeiras �aval" ao cruzar vi-tori�so a 'p'ORoato'" 'BríJsileiro com

horas da madrugada o famoso lmha de Chegada. � .'

,.
. '.. Bob Hope _ Dorothy'Lamour-.

;------ --.--". >
� ,

- .. '

;)'tIlnt h'l Bing"GroSlbY. '

,-, 1\ .,
- l

.

. •
'

� "",- '3"', ,_ ''":,- ,,"1'. .. '. /' :-�\Q_& /� :8_ G:", . _ Ima'giuem Bob_;Hope dansan-,'Plelle'ada,' a' amulaçaD�, de' du a,s o� :O:j�'��o!S:a���!�r��:e, ��sP���� /��,,�!!�.�l\t�A .�estido 1e «B�IA�

.

'. .

"
era O �e�tame �Clonal �e, fu· I Preços: Cr$ 4,20 _ 3,20

P·'altidas-' do, .. :CampeonatO,.� BrasiJeir'a· !.:T�; 'J;o�tri:::���.:CP�:�,l;����: Jmp, 10 ����PERIM,
.

. '
• '. "

.., , Augusto e Juvenal, Eh, :�amlo _ Fechado para reformas,
RIO, 3 (v,a.) _:_ Apresentago ter Gamá' de Castro, segundo e' Bi�(JC1e';' ,Maneca, z�z�,o, 1·.:., ... :.,.,.,., '

",'
... " .. ,

pelo prest<ie:g.·te. da 1..
.. Federação foi intorm,ada a ;reportagem, I Ad'emIr, lpOJucan. e .Ç,hlCO" JO-

" 'liMlPÉRIO
Esportiva EsP!ritosantéuse, sr. I em campo, '.foi .o

.

ind·ividuo gad�res na. sua quasI .1p�ah�a' - As 20-hs.
.

.

r Luiz
� Gabeira, que -Chefia a de', Valter Garrao, :conhecido por de pertencen�s ao

.

Vasco da
� UMA AVENTURA FATAL-

lega�ãO daquela' e.ntidade .
ao

I
"'Valtinho"; Aliát;, foi' criada Ga.m�, campeao Cafloca. P·reston Fosler

;:�l��!�� �:i�:t:l��m� :;i� :Uf��ãO :�e::�o t:�d�den!�: Para c8mbat�r
FESTA

BR:VA , + ,�

����e��t�n�:��e�t:�a g�B.��: l:i:�;:d�.al���m;���:e��� �e�i: 8" InflDenZ8 nça-O Soel·al'" Calar-I·nense'um re«fu:r,go ob,etivàncdo ·a a,nu' sid-o Q .. preparador dio quad'ro WASH/.NGTON,. iJ (US/S) � II'
, '.

. '. .

�
"

_'

-

lação da partida em questã-o" do Estadio do' Rio no_ Torneio Durante a última reunião áã. I'
.

_..,Alega .a mentora Icapixllba ter PauLo Goulart de .Oliveira. Assoçiação Médica N01·te.AÍne-
. Fica maréada pára as 20 horas do "dia, 4 de fevereiro-ocorrido iooação, 'a_? _ �bitr� �AMBÉM' OS MAR�N]HENSES 'l'icana, e.m Wa.�hington, foi dó corrente' a.. As�embléia Geral, ,que, para eleição da--Gualter Gama de C.asFo, que Também Os maranhenses pre' informado" descobérta de uma Diretoria,; ter! logar no altos do prédio 1f, 20 da Praça 15foi agredfQo, e� .3,O�, ,sgus joga' I tendem a anulação' da partida "nova droga que ,'alivia pron- d N

.

b
�

,
..

_ e 'ovem 1'0. . �dores, um, dos� quais f6i
..
agred�· ,I �� que ,ernl>atat�am, domingo� tamente 0$· sihtomas M en- De conformidad.e com o art, 18 dos Estatutos, cadado à garrafa, ai> .termInar o' Qom os cearenses- por 1 - 1. Na fermidad:e', conhecida !pelo' entIdade- filüidà "dêver� ser représentàdà por 2 delegad08'II�primeiro. temp? .' Acrescent'a"I,reunião .

dct Oonselho: Arbi�ral; nome de' co'ftstipw;ão i'nte'sti- dévidamente .credenciados. ;
"

que, depois da paralisação da- O' repreSentante 'maranhep.se· nal óu'-lllfluenza. iniestin�l, Florianópolis, 1 de fevereiro de 1950'pelElja, moti-vãd�pela·agressão d<iclaTo.u.que 'iria' apresentar A\d�o(Ja,�qu,e ainda' não re.
""AM''ÉRICO' 'SILVEIRA' D'AVILA�!aO árbitro, este; �

.

êértamentê recurso .ale-gandQ, . ter ha�çlQ cebeu 'deIWmi1{ação especial, �,,� :,por efeito de coaçoo; anulou um. "êrio dê' direito'" a .. dono . 'd'éi:erú d� 'violenta.s· contra--
"

pr�sidente do' Cons�l��um" tento ligitiihô,;. do '·médio' da eqÜipe do' seu Éstadó. Á de;' Çõês do estôm(Zgo' e espliSmos
Lacourt a favor do EspiÍ'ito claração foi oomuniéada à C. ihte.�tinais' qÚ:e caracter.lzam
Santo. '':' _

\
J ,

B;D. pelo- s�u- "d.elegado, Mà:f >:'d ..--mo1ésiia. OS- pa.cientes qu.e' .-P�r·oc.. ··lam_',a,....d_.a' .', a., tandíll,.'a.t'ur_8 do,'r O agressor' dó árbitro Guar· nuel Furt�do 'de plivei(a. fizeram, uso da droga' réc.?m: � _.

�

_
.

descoberta apresentaram . m,�- .
. .

.'

't�" A' I P .,: .,.'

t
.

�

11t01Ias_deniro'�de'um período co-me.' mara . ._ ',elx.O oMu'·,to '-b-DIO: 0- -4+ '"eo'sa' 1·0 da �ili(e;io;� a 2rlw1'as.
é genro do's+,?Getúlio �argas, .teve ..

,. CONCLUSÃO.'-

•

B
..

'

d' .,
. B

'-7-. sua entrada 'ass!rialada. ainda"'pOl tilcal�ente �n'çá��� peio. eleitol'�c .........• �.
.� • -'.ç.>"

.

<.: ,,11:11' 81:100 oma urn.a ch-uva de f1ores;"'coThfetis e sel':, .

fluminense.- : "',,' .' :
-

S"ele" 'ça�a o' a"c·lona'l· t·<
,

'ft'omi3c, 3 (V.' Á.): - >0 míiüstrol pentlnas. '

..
Serenados '-'fi�"�âplauso-�' O ·comanld�nte, Amaral P�lxot�

; ...' .",
..

'

.. .' ,

dO. Exterior. da, G:rã:BretâJl,ha, '.:E.r��li qUe se p;rolong'aram p�r �-:mgo. s mI· na sua reI>P?s�a.! a,� que.
se d��, COo

.�' .'

'.'. . '. .
..n��t,. J3,evin;-- dehcoll hoje esta ca: nutos, fez uso da ·palav.ra o ,dep_u I

mo que traça1'.�, em d:i-reve_s �lllhU
, ;

.'

. '.'
Os q�adros_ forn�aram aSSIm.: I pital.

,

•
.

.

'

, ,.
taâo, HéHo Ma�edo' e SIlv�" Ir�nac .'. '

.

..

�IO, 3 (V .A:�) - Agr�dou �RANCO - Barbosa (CastI- . Aissina}a o,'jo t'.paI "11 Tempo" do governador Macedo Soares, que. P' ','
. .. _

"PI�namente!)o �uar.to �r�in0i'" lh.?), �Ugust
..
o (�antos) e

:v.raU'!qll.e 'em N�o�es, Bev.in
..

f6ra

alVO,�Or!1.o.se ,s,ábe, rompe,u ,há poucr ara, meC�D.I�açaole�IVO d9- sel�çao b�s.I�elra q. e ro! �ll,. :panIlo. � Noronha, T�.. I.de .maillifes'.ta,ç.aq; hO!)h'. -qa . pa_rle' �om o P. S, D. e.preteu9,e .combater

d!J laVOO'f'a' ,;dl.'SPutal'� .

a Copa �o. Mun ,: sounnh.a, . Z�zmho, A�e.mr de um grupo de. indivÍld.!Ã0s que I JL�a.menle com � U. D. N. a C�I1- '�. "· O es-tadI�,de .. Sao Janll-âno (Bal41zar), .JaIr. ,e' Rodng:ues· lançaram ovos podr,es c.ontra o; d!üalura que esLa .sendo entus�as· RlO,' 3 (�,), - O preSIdente da:1loi o loéal dê .ensªio que 'termi- (Sipião). .

'

, j seu automóvel.
.

,
Alpós ii: r.eunino- realiz{)u-se um:J. Re:púlJlica assinou decreto, regula.:npu t�vorável ao quadro bran', AZUL -;-; Çastilho (Ba;rblosa),' ••••••••.•••• ; ••', ., :.. passeata monsLro pelas ruas' da ci ; mental1do, a lei 404 de 24 de set.em,.

'co, considerado titülá1-\ pelo es' Savério. e/ .itivénal; :aauer· Rui e CASA MISCELAN.EA 'dhf:rl dade vizinha, cOi:nem�rando o lan pro de 194.8, qu� cOll(�ede favores
-core -de' 4 X '1:. Zizinhb, 'Bauer Bigode; Friaça (Maneca) BaIta' b�idor. dOI IIR'ádiol i R "\lO' t; çamenlo da candidatura do coman. hs' comvanllias, empresas e coope'- ,(contra),

.

Ademir, �odrigu�s e z!l:r (Gri?g?), Orlando '(IpOJU' J �}i-ictori�V6ivuln -e .Bi:CO.�..'. dan-le A,'marãr--:.p-eixot�,.-: '.rati,\ta.� .. (ll�e ,s.e.-.cr.ga-ni.zãrem para-_ _

Orlando, este para os' vehcldos.. can) e .Llma. f Rua .conlplbeiro . Matr.' . o prog-rama .de. seu> governo. t11eCa�Iz'a\ao da lavoura.
. ,.,�.. _.

"'

,

, .,.
.

,.'

com

- Isa Rodr-igues

r
··/COMPANHIA
INTERNACIONAL

,DE
CAPiTALIZAÇÃO

A rrwrtização de Deze.mOto

rEscrit6rio" à Rua ,Con�8:
Iheíto Mafra "122. - Nesta;
InspetôrIls e' aAencias naS' .... .

prlncipais'cidades do'
Est.ado
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.
'

Dr.,
.

MUtuo" Sim,ODO
..

'

� 'Perêl�ra

'DR. NEWTON d'AVlLA

.Qnrgia geral - Doenças de Senho
,:: r.a ..;.. Pr�etotogia
Eletricidade 'Médica'

CoosuItórip:' Rua Nltor' Meireles n.

18 _:_ Telefone do.i
"

,-

,

Consultas: ÁS 1'1.30. ;horaa e 1, lar·
de. das 15 horas em diànte'

,

Residência: ,Rua Villal Ramos n.

.. - �el�fone 1.42�. :

� Dr;" Múlo' "..cID....'"·
CIbdea mMica de adulto. I crI�
�.tórfo ,- Rua JoAó ,Pln�'. I"

.
•

Tel�f. ·M.: 169'
Couaulta das '. -.. 6 11_

...wfacla.: Felipe Sdimidt �L �I"
TeIef. I�. ",'

.;
,

. Cllnico e operador
OIualtório: Rua Vitor Melrelea, ,I.

Telefoue: 1.405 '.
Qluu!taa das 10 i. U e du 14 ••
" lIn. Reoidêucla: 'Rua "'BIUJMiIn, "

i2. '- Telefcme: 1.620
.

.-/

o ESTADO-Sábado, 4 de Fevereiro de 1950
----_._----_-------

�,

Especialista
Efeti:vo do Hospital d.
'Caridade

O'UVIDOS - NARIZ e-GAR·
GANTA .

Tratamento e Operações
Residência: Ferípe Schmidt, 119

.

Telefone: 1.560.,
Consultas: Pela manhã no HOlpital
Á tarde: Rua Visconde -de Ouro
Preto n. 2. .

Horário: Das 14 ás 17 horaa,

,I'(. POLYDORO ERNANl DE S
'THIAGO

Médico e parteb.
Hospital de Cariodade de Flo

rianópolis. A:ssistente da
Maternidade

�:-, � '. . '.

":""Ç" ...

�
.

,
' �

,

. 'DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA" ,MUSSI
e

.
.

DR. ,ANTÓNIO DIB MpSSI
".'

..
'" .

,.

. \

'l

.,-_-;

�_....,�_ .......

'"

s;;;;;r-�
••.r-eune som ... a�al,J'ã�fmt9 �

"
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CASAS � TERRENOS

Possue V, \ S: casas ou terreÍloa parti

vender?

Não -encontra eomprador t

Entregue' ao Eàcrltórto
... , L. Alves,
Rua Deodóro M.

\
'

Tl'onÍlportê. l'4tgu·lare•. de ,cargo., dopado 'de ,,:f'

· ," . SÃO.JwcístO lió SUL ,para' riOf4 fOIl .. :,
.( lnfol'magõ�. cbmoÍl'A'gent•• '_.
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,FJoFlenóp(:)Ii., j ",
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Dr. Alva'"o cte·:C.fVllho 'Dr. ,Guerreiro. daDÓetiça,- d� Crt(J.nças
COnsUltorlo: RUa TelienN Fonseca
••e1rá. -, 29-

.
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'Bàràl1o de\consultas:: 9 às 11 Médico
.••
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_bado.s:·,14.é.8 l'l:,hs.
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, DR. I.INS·'NEVES
eii.tor da Maternidade e médico d�

'; .

Hospital d� Caridade "

CuNICA DE SÉNIÍORAS - CI-
.

RURGIA PARTOS
'f.

':J)iatPfóstiGO controle- 'e tr-atamento
.;�(alizad� da ,gr'�vidês. Di'tur
:1IIoe da adolescência e-da men�pàu
.a. Pertubações menstruais, 11��'
,ma�s e tumores do aparelho geul-
.ta) feminino. "aS.

o,Operações do utero, ovirios, trem- .

«:.... �pendice; hérnÍ4ls. varizes., ele.__· Rua Vitor.' Meireles n. 111

'Cirnrgia plástica do períaee (ru- " Fone manual '1.102
taru) RESIDENCIA:
f.,SSISTENCIA AO PARTO 'n Ot'E- �ve�da_1'romi>owski n

RAÇõES OBST:BTRICAS Fone manual 7f11
poenças glandulares, tíroíde, ová- It

. Or. Roldaó Coo... ·.rro.. hípopíse, etc.) .

,

CIRURGIA GERAL -e- AI,TA CI·
i}hturllios nervosos _ Esterilldade IiIURGA - MOL1tSTIAS .Pl!I S"

R
. . NHORAS - PARTOS

- egunes.
. )'ormado pela Faculdade de Medi·

eon.ultório R. João Pinto. 7 _ Tel, .... da UDiYerlidade de SIo Paulo,
. onde foi ....i.tente por 'ririo. &DOI do •

t."!� _, !:',
"

y ...0 Semço C\r6rgico do Prof. Allpi. .........;o,-;,,---...----------------.;;..---------_.;�----.
.. -,

'

CorrtIa N'" IResid. R'<"I de. Setempro _ Edil. "'.' Clr1Ú!Pa" do estômago e' Tia. 'áreuJa I&!is. e"Sout;a - Tet 84'6. '
" '

rei,' intestiuoI delgado e gajIIo, tiro!
.

de, riu., próstata, bexiga, utero, ,I,."rioe· e trompal. Varicocele. hidre
ceIe, varizeI .e bentaa.

ICoDllultae: 'Das 3. ii 5 bqra... ru ,

J'elipe Schmidt, 21 (altoa,·da CaM
Parailo). Telef. 1.598

Ile.idbcla:�Rua Esteve. �JuDilJr, l�Oi. !Telef. M. 164 . \, -. 7

Or. M. �t ca••1cUI .!
CliDica exclusivamente' de a#nCU I

Rua SaldaDha Marinho, '10 I
..

Telefone M. 112 i
DR."'A. 'SANTÁEti I . A

!
i
I
i

iOenças dos órgãos internos, es j)e'
eíalmente do coração e. vasoa

iC>enÇ8S da tiroide e demais gian-
dulas internas "

..(!nJea 'e çir1fq�iR de sennor.1I -

Partos

,n.SWr�f\�rIA .. :;-7 ,f':L1;:CTROCAR
OlOGRAFIA - METÀBÓLISM9'"

BASAL
,

tORARio DE.CONSULTAS: -:
Diàriamente das 15 às 19 no-

CONSULTóRIO:

(Pormado pela Faculdade Na,�lo
naI de Medicina da Universidade

do Brasll)
"6d1co por c.oncurso �a Assist6n·

. cla r 8 PstCOJ13tas do DistrIto'
, Pederal

!Ix-Interno dr' B9spltal Pslqufl..
tr1co e ManlcOmio Judlctarlc

da ·Oapital Pederal
!Ix-Intemo, aa Santa Oasa· de 141,

.. ,._, 'o�iiftJ�!B�I�o.!e��ifk,
�, .

NERVOSAS
oons'uimrlo: Bd1ffclo

.

Am6lta
.eto - i!aIâ l.
Residência: Rua All'BrO de oar·

-ralho, 70.
'

Das UI ia UI hora.
Telefone: .

Oon!!!lltórlo � 1�
Resld!ncla .• _- '1.305 •

. Serviço'<compjeto ,e. especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, cóm-'<modernos métodos de diagnóstico e tra-. �
.

.
.

tamento. 'f

-. COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA ---' ME"':'
.

.1'ABOLISMÓ' BASAL
", '� I

Radtoterapla por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios' Ultrà Violeta e Infra Vermelho.

Consultório:· Rua Trajano, nO 1. 10 andar - Edifício
do Montepio.

. .

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr.' Mussi.
Das 15 ás 18 horas'- fira. Mussi.

Residênria _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

.
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,-�·:côMPÁNHir�çÃ-DA-üw:-···�
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li ..

- ,fundada em 18.70 .:._ Séd�; BAHIA
.' INC.NDlOS E'TR�SPORTES'

.

." Cifra. do Balanço de '19'�
:C,APITAL E RE�ERVAS. ..•.••.• CrI 8o..900.606.SQ·
Responsabildades ..•... ..•••• •.•.... CrI 6.978.40.1.755,97
R�ceita ...-;... -, . . • •• .. .. _ •• .-. _ . . .. CrI ,�7 .0.�3 ..245.3o
Ativá........ CrI

.

142.176.603,80
Sinistros pagos DOS últimos 10 ,anos .. ,C-:_", :', 98.687.816,50
Responsabilidades .;.... .... . •.•.•.••

' Ct'.-
.

76:796AOU06,20'
, _ Diretores:

Dr. Painphllo d;Utra Freirede Carvalho. Dr .... Fr.neiseo de 86.
�"nisio Ma8Mrra, Dr . ..Joaquim Barreto de Ara6jo e, José Abrftu•. ,

_�"""_�.�·m,m�__.·,,·.·.·.·.-
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SEDE SOC.'ALi

PO'\!(_lO ALEGRE'",

RUA VOLUNTÁRIOS 0,1\ PÁTRIA N.O 68 . t.O ANÓAR

CAIXA POSTAL. 683 ,TELEFONE 654\1 - TELEG'RAMA�: .PROTECTORA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(115 mioutts exgotolFse a verbâ!IProclalada a cudi_atura do cUlte. �Imaral Peixofll
_T�\Te aduração _ relampago a adertura da" carteira .. RI�; 3,. �v. A.) --_.Rea!�lzou-se 011- sess0e.s, o que- �Ol feito, debaixo de I

mo futuro �?verna�o'r fl��lUense, .'�

�" - Imobílíaría do IAPe nesta capital '

--

_ t)lm a noite, em 'Niterói, a couve- entusiasmá delirante.

'I
o ,comandante Amar al PeJxot�, quI."""

,

' " '

. Çii� do P. S. :O. dríEstado do ,Rio, Além de vivas ao s�u nome, co- ',' .Conrmuc na 6a. pagma _

-::- A C�h�irà I�?biÜaria do I. :à. casa própria', fechou 15 - minutos- "':lUja reunião pr-eparatorla tinha se
P: C.;:n��ta;eaI2}J�l, �bel'ta ante-on_' após, em virtude de haver exgotade realizado antes, Aliás, na reunião
teI!J. �s 1:2 ho.ras� eorri 3 milhões de .y de ontem iria apenas s-er �coJ;lfirmac1'íuzeiros,>deslinad,os a smpréstimos a verba. Grande numero de pre da a resolução já. tomada, quanto
.aos assoeíados, para 'construção de t-endente,-,s deixou de' ser atendido.

ao Ianoamento da candidatura
-

doo
1

, � Desde que o @ovêl'no de Santa 'Cata';l'ina acordou com a União Ee....-
...---.. ,'--�---------�--

comàlIÍdante Am;l'I"al,Peixoto ao go, deral .em, l'ealÚar, po,r 'urn ó,l'gã-o conjunto, os traballios de rcéupéra___

,

vemo-do vizinho Estado. As ruas ção florestal, este Estado tem sotrido uma radical mudança no se'u;;.,f,

"
da vizinha capjt�l fluminense -aipTe· �

l;anó.rama_ siluicola. •
'

-

I

sentam a.�pectG tão cO'mUl�_ das' Há dois anos nada possu'íamos que denotasse uma atividade, es-:
campanhas elei,torais":,i�l:o é, co�n pe'céfica no set�r florestal. AS' nossas matas, sempre mais: rareteitas;
intensa propaganda �eIt�.. por1melO se distancumam=do« centros surbanos e, .no ,própl'iq sel'tão,,',pela ,qítéi-
de cartazes e faixas, lév,a�ta�do. O' ma de'sol'denada-:"'oW'a e;'ploraçã,o crimiuosc: ,e"intt}n�fva, a� reservas di-
nome. do ex..governador ,

e ,atual minuiom 'ano à, 'ano,
' ,

'i � 1',.-' ,�'!

presidente da secção fluiffiiI1:e�se-'aO Uraia; pór. conseçuinte; '�' .'implara:a_ção ,doe uma' politica [lores-:
partido- majcrttario . ao supreI_Il0 tal que criasse 'tuna consciência e fil'mãsse à 'á-rverc. como um conceito-

,
"

_ -'
� pôsto da governança do Estado. ,.

-

(;e ctoiüzacõo; de progI:!sso e de rriquezq.. "�o ,'�'
_* Entremostrando vitorioso -sor. alCIDilituiçio dil Biblioteca M;l,ertos os .�,r-ab;)_.lJ.los; n.�: �eio :'de'_ (f_il'a� 'em -lomb desta :llefessi1a(y� .:a� át!'i:�u,iÇ?/:� do ".Sm·v�I}O Fio";',

,

* * riso, tão raro neste apó!i d. Tribuilal d. JUI;çá grande entus��smo e_.exiphca.d?� os «estai do Bstado, em regime 'de ocôrdo c.om o �{��IStC'l'lO da Ag,rlcllltnra�"
grtma� em qit'e; ii:lniúde, se a�aI de do Rio Srand. d. Sul _ fins da reuniao, procedeu-se a vo-

x x', x, ',,' •

'caM sisuda;, d'ésafiadri-"�I de reni- Rio, 3 (E.) - Dando, a sua tação nominal que concluíu pela Nesta notícia de hoje ,vamos esboçar as r;iâHzá'ções .âo 'Serviço'
,

tentes '_ "câdéoeres", o.modernista solidariedade à 1011vavel
•

ini- dícação, pOI; nnanimídade, do no- Florestal no -municipio de ,B1;"'t..sque. De'jJoi:S oirõo os iconsequimentos-
. ',Bit'o BáUstaedl � o que', tú'ou o dativa da revista. "Justiça", me do comandante Amaral Peixo-

é'ln Blumenau" ltajaí, F101'ia'llópoJIs,'Patlioça, :M:a,f1'a, Inâaial, Ibiram«, .. _

"h" do ,"'T/,01Jte qUlJ,ndo' soune» que em favor, da';restauração .da bi> -t� para candidato pes,sédii:\ta, ao go· Laguna, Urussanga, À.raranguá, Tijucas,. JriW1'Ui, TubQ'/�ão e ollh'os.
: pertenciii à "v.eneJ'ávél éscrita g'l'égc blioteca dô Tribunal de lust-iça yêrno do Estado dO" Rio,

-

po pró· "', ,". x' x x c ",'
e_

� veío à nossa mesa, no Rosa, cóm f "do R: G. i do Sul, o minis.tra
�

,'ximo ,pl�ito. O regime d� Serviço Ji'ló,l'es,.tal, é o '�p- m<ds ,am-pia :cooperação c(J.11it.
'Il-m' ps-iu/,.•. -exig,ente, ,de silêncio ,1droaldo' tJostl} enviou expres- O senador' Sá rrinocO' propôs,

.

en·
c'iltidade,s, ptíblicas' o'u. privadas qlle demonstrem :in'lereúe em pI·opf-.-

,;...:_ Amigos� falou, afinal; nãp sa· siva carta (.to desembargador tão, que o SI'. AI!l,áràl Peixõto fosse
daI' elemel1tos ao 'reflorestamento das â:reas p_Ilde se l:adica1'(1,. as su� ,

bem' de nada?
" "

HllgO Can,ddl,'-p1'esidente da. 1"nt,,�,r1l1zidô no r®into em 'que se
'

, " -, ' ,

• vu atividades. .:-

?! " quela é01'le, hiPoteCando sua realÍzava a sessão. ,-O fenômeno ,de Brt(.sq�t.e é'benr..0 r;_etrl!_to de tod?s (Js.fle'r!wis. 'Fu�·�_:_ "Os. colerlf1$ da rev.ista "SUL"- solidar:ierJ,ade e dec,laran,do_ que Vibrantemente aclamado por to, ci01ia alí- ú'm Campo d.e Cooperação pa1'a \a pl'oduçao Jk ln1tr!as, ,mctn1i-
que �al'pa1'aiit' r,lO' -Carlos HoepcJcb estàvá se dirigindo; a' lodos oS,�, rlOS os presentes, foi o comandan, do, pelo SeI-viço _Florestal lia Seca�titaI'ia da ,Viaç{i.o, _ ,(Jb,ras Pt�b1ieas, e:-, '

em' ,ilimallda elo Rio, já estão tra. 'ministros de Estados e às en-
-

te •.\:miu·al Peixoto saud3'dQ por um Agl'icu,ltur(( iem Ac61'd6 com o Govêl'llo Federal) 'e1n intima 'co�abo1'U--:
balhando por lá! . tidades fede1'ais, para pedir ,de]_:mtado estadual' e respondeu eão com ,ô Sej'viço Naciona-l da vlldlál'ia e {M J.nc�úsifTias.Renaux. f

_

Com'o e$voçássemQs duvid050 s�jam, doadas 'publicações, vi· -!ligrade,cendo e dizendO' que' não re" Pl'Oduz o -Campo 50.000 niudas, dÚtl'ijilgdas "pelas ,seguintes es.. , __

'sorriso,' �()núaléito, �olltintlot(: s(il�do C! re.organizaçàô do re-
.

galearia esfo:r,ços em pró!, do pro- '/,t;cies floreslaifi: ,
"

, ;' ,
.

' "

-, - Sim, é mesmo, � fles 'nem mio feridõ patrim6nio. grêsso ão E'slaiÜbuo Rio, si, ,dt' 'Eucaliptus citl'oidoro, Euc. '1'Obustãj Enc. iSalingna, .J5IZ,c .. /l'e�!eit�
mais ,à Càsa':"do Estudante, nem pai, Diz aindà'o titu{àr dlt Justi. .acOrdo com a vontade de seu povo) :c�I'ne,�, Tip,uana;,_Specios,a, Pinheí,l'o Mal"ítirn_ot A�ácia Negl'a, Casuari-,
'ra. Ihoje, ame'açadora,· s{}bre seu� ça, e'!ll- stía missiva ao chefe, viesse a ter a ventura de 9-irigir lia, Cu,preúus Selnpervirells li:. outras.

' "

sÓ88egados làrés, àquela fala pe,- '. da'magistratura gaúcha: "As. mais uma vez, seus destinos. Mail'
Até es.ta data fo1'a'm dis,tribttidas gr.,atllilamente (é esta a ori--

'd{nçhona ... :" _

,

,

r SOCi�l;do-ine, dessa forma,' à tarde, os convencionais võUa-l"am l)
entação do Serviço) � cerca de 20,000 m�das, prestando-se toda a ori- ...

,

Olha, ratlczi· - respondemos-lhe'- altl1Ít;j.S'ticQ!, inic'iaOf'IJ-a ooqp,ete ser reunir, já a;gor,a no' Teatro Mu,
entaçá:o técnica no plantio.

em tom agradecido, melhor.- noti, órgão de publicidade jurídica,'- niCÍlpa-1 para fazer a proclamaçàr x x X

cia não tivemos neste meado d( como merecida homenagem ao da candidatura que havia SIdo lan·
Cll'Inpre -relevar o sign'ificado' da cooperação do Sel'viço Nacional'"

se.mana. A.t��piciosa até. POMr judiciá'rio de nossa ter· ç:ada na reunião da Ít,a.rode. da :Malária que, a paI' da ,1'ealização de ttm ;ynagnificó!t.l'abalho, ,de erra---
*

m, o faço na esperança que ela _ Cóm ai5'ü'ela casa' de espetaculos dicacão da malária., cont1'ibui para .o ,revivescimenfo flo1'esta'l ,das re... ,

'

...
,
•

,

'li encontl'e a mais fremca l'esso- literalmente, tomada pàr' um,a as (liõe� maJarigena,s, até há .pofzco s�'m if;efefá e pI'oteção -alg,ilrilO_,C6nl�ecemo_s-lhes' o� sonhos, e (Is 1lanciâ e 'pleno ap6io por parte 'Sístência �llIbrsiashéa,' "quê a: cad� 'T!:'st-esyexemp·l.os é que dã,o fé e entnsiasrnJa às cau.sas, C011l0 esta....:
dificuld;(i:éS: Curados já - os dn· de _todos os nossos patrícios momento er,gÚi-a t-'i'vas ao P. K D, nacion.al; �(a "J'�c'ltPel'flç(Jo florestal.
,co: Odi;'Sàfim, Archi_baldo, Pedri. rio-g,mndenses". e ao 'seu candidat\), a quelll C'l1u,ina,

J
nlto e 1Valte,1' :- dos cala.frios inte, Notiâando esse movimento y;am �re "r'utúro gQ.vernador, �Ilsta.

-

x x' x
,

b
'_..

lt decid'i:da 'c_olabo1'a�":lectuais -que lhes deu o pJ'of. Alti· pró bibJioteca do T'i'i,bunal de l,aram-se 0'8 trabalhos. Foi logo no- Ainda, nõ toca,ute ,à Bl'ttsq'Ue ca, e, 1'essa a� a

no 'com sua arrazadora_sél'ie de) ro-· Justiça do Rio Grande do Sul,' meada uma �omissão; 'compost:i dOi' (ão pi'estada pelas Ind,tístrias RenOllx qtU� cederp.m _o te,rI'eno para Of.'�-t

dapé,�, ei-los, sãos e otimistas, no um IveS(peTtin�j ern -�editorial;, senadores P,e-t'eira Pinto, Sá Tino· -:UJW](/.l0att'Jsap op VIS](/. 'tUJ ��lua�(l<JJ'U;.J:J_J:I S]DW 'J, so.t]?}(/. Jp O_'P�V[1]�SU��-R[o, onde farão, cOm ,certeza, em diz: "A colon'ÍC� rio-g�'andense, ,00 e d�_;pl1-t.a;do" federa'1_, Getúlio /0 dos lra'l:>l:illws" ..coloçaral'n ,a dtsposJl;ao :do Cw)�pe IÍlea maIO) e me JI...
'o meio,d.e :c.onsag'1'ados homens de 't' -ad"iFogailos, juizes, editores, li- Mom'a -'ê-� dePutado estadual Fran IIwr' localízada . .Para ela será tl'ansfCl'ido o serVIço, com a v��t�geIm� ,,-

.. d .' - , '. '

I
"

'd d ,,', 'dt'ca-o' de '1nttda.5 e a pQsszlJllzda,df3.;-'_letras, amizafles casuais �azona�em.- vreii�os e. numerQsus S�lla OJ'es

I
CISGO Paula Lo'bo, par'a IntroduZl- do aumento €{a, cl},pact a e ue ;ln o "> "

'

.mfu��ori_Md_& �.g..•. ��MNm.J.«

'��-'�ad_i,d,�_�
u

�'�'i,,:·��,�,����_;:_i,_�_�,d,llil',i�:/�_��f·�·:,O,�,_�,._"��" -(�"'I':;c�
Extc;siados 'çmn a beleza da pai· contl'ibuição em liVl'OS' para a

_'
_

'

sagem carioca e com, o ,eIlc_anta:' almejada' l'eConstit'ttição da bi-'
mento e graciosidade das, élegante�' bÍloteca.' O exemplo val� como "" ,"

"

'" o,'
';

_'

'_ "" '

"
' ,\,'� ",,) "

da -Gonçalvés- Dias, os temperamen uma demonstração, de solida-
_

,tais UÚtts aspirarão, longe d� aca. riedade, qU.e une a todos os

nhado
..

torrão, as gló,r-ias das artes, brasileiros nos momentos de
A vida d' assim. Da aparente impre· angus'tia e' amplia o sentimento

vidência, e, muita vez, rebeldia de fratel'no que pres-ide todos' os
moço, ol'igina.m-.se sempre as ue, nossos' atos, mtm ,esforço cole•.
{has gerações conselheiraS. tivo que reflete, tq,mbém, co-

E' lá vai úrlt conSeLho de balza, mo sãõ indissoluveis,os {,aço:t
,queano: não al'l'edem, teimosamen. que apertam a grande família,
te, pé daí.

, ,dos ma'(Jist'i",I!,dos e advogad_�s '"
O -Rio também se dd 'ares de co·' brasi(éil'os". -

,

cote, votutuo"Samente
�"

caprichoso
podel'á pregar-lhes boas 'peçás, ve: Desmen'ido'por outra. Ora, não; náJó se Çlrre.
ceiem dele, e ve��J'ão. '- brásileiro

"_. • .•

'

Não foram proibid;ts
Hum! aue'ipasmaceira intelect'lla;

- as importações ·para
-

PÓ1' cá. Tudo é velho e 'centenáriO
"

Grã - Bretànha. -

como diria o '/Jacta!, Fizemos, por Londre;" 4. (E.)' ---:- A embaixada
êsses c(ias W;t; desc()b'�:rt� ql1C,. b,e1Í:; do 'Ika�il em" Londres (Ú�sméÍI thi
define ess'a eslagnação comprome· cat�gq:ricam'�nte os rumô�es" s�gt;n�'
tedora: 'Ucl'editando -na at.ivüjqde'�lú d6 0S' q�.ais o govêrnO'�do _:Ri-ó-:teri.a;,

Academia Cc.t'arinense delLetras ( ,.pr;oibido' as 1IDportações da Grã:.

. g�vê<r:no "es��d-ib(:'l" at1'av-és da Se. Bretanha:'
cretw'ia de.·EdtlEíIÇãõ,'lhe dava, ati

'

• O :conselheir.o comeroiat des-sa
.. po.,o f,mpo;,à"tit,,"o d, in"", emb",x"", d',""'ou qu' a

'ibU�
.

t.ivo, por ano,.à i'Ínportância de das reservâs de libras estel'h'nas dQ .

"qlli�hentÇl_s· ..mfl ,réiS. Açon(�ceu a� ,!3rasH !l!nrBsenta�a plelhorá,. haven.
sim 'dur:ante dez,- ou doze ar'!os. Ut�1 dO' fundáaas esvernhças do ,,_ac ,

.

� hone�tissirry.o ,1esow'eíro __ amea, cimo de troóru; entr� os doi� paj:;\)s
'

"-
'lI . 'I

.

't" d
. .. \ , '!, W1.l mlllta$ � pe,rzqt�1 as pon 0-(1:5,' __,'_��: c: .,l, . .:1'.

.:.....i�seno"l.u/'T,é:dfl,e,.é-cel'lo�-:n� ,D':.as'a"stre Ico'm ,um:;�-'�' r'-' �;. ,." ..,.
, _

,/ a_ilIEHElrM.l}_T_AL,;,--:�Bqn�do�.·GI�oBo� "��, ,. " �����������������������������;;����������Com,surpresp.,pg,ra'Qs,ac,qdê'l1]:i- gV·I'O-O' "'dg:-K L M .

-

,,'" P'A'RI\, fERIDA'S,.co.s em férias, tg�-llif:s l:eyt<lqcjg�, l�q ta', .. ,,' ',L'i ••
,� ...' .

�""'r
". ". " -'

poucos diaS" pàss(;dos:"'a, iiotició �',A�sterdâm, 3 (V',A.) \,.Unl_e��·'
-

;E' C, Z,:-' E MAS,sensacional:_-� Ô.. aqt(Í- estãol cita 'gueir�o f'D�kot,a" da �M, ccoin �e::- '

1,

-mott-Os o tesourf:iro-acadêniicó (Js·'.te homens a-bordo, 'cam esta ma- '�I M'ft'A MA<Ç_O ES;'·
w.aldo };Je,Jo, mos�1;�ndo_i",es ;,(ggaj '1lJ.1.ã no�))1:à,1�,do Nor,te,. ao ,hlr�? da �, ::c O, C E 1 .'R "A:: S 'il'elecida - cadenMt,à' ·do.. Bamérico. 'costa. ,!loJàn:desa." Qu�se seis" h_ç>ras
llià, vamos.':"a�o��'t(;à· ,00'Ú'vidàd.e 'lite:- '-dep;;r�,

.

não �rl�ia �i�da' nenh.um ': F, R, I" E> , R· A"', 5 i
"dl'ial ,-� ,J).-;,:\' "; �';'" , , 4J,cIícro ,�J;e ,sol)revi:ventes perte dós I,' " '

,

.

Parece aue reavr.-í'l'{í;o-a Academic _lÇ!es.Lrô;ç.os, tlOlmepdo-se que o numero :f;E:S PlNHAS, Eif C:
'de vovo. �ssitn ti.. t, i, d� _vítimas ,seJa total. )

Floresla-mento e ,R-eUoreslamentOj:-',

______....I.CJI' - •• _",'

'flOR,lAttÓPOLlS -,4 de Fevereiro de 1-950

Informa o Diál'iQ, de ante-ontem que o sr. Wanderley Júnior, recebido p�lo Ge

neral Presidente com êle a:bordou' assuntos de 'r'elevância, durante uma hora!, '

Um apan,h'ado taquig.r.áf�c-; d�sS'� pale s'tra valerià, neste deserto de idéias, �)or_um
autênUco mana.ncial de assunto para a imprensa. O General, como sabemos, :é-ca't'lda'o e

discreto Da auto-crítica do outro vai como am'Qstra o cartãozinho abaixo, 'profusamen-:
,

_.
-

-

.
". ..

r <;: ').

te distribuido._ no Estado: '.

'I, ""_'.

BOAS fESTÁS E
, .

f,ELIZ' -A'NO NOVO
'.

�. :;

.0 preço, da liberdade � .a e�terna_ vigftânciDJ>.
Brlg�deirQ_ Edlll�'rdo GOJlle5'-

.

,

"t
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'>
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