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N911�a rY1lrk'D'� (Vt;,'A:l �b: l� O' 'fhe
I
A Pl�blica, 0�dO'ctri�ica os �OVtêl'l�OS I, """",,' "" __ :_' �"�':' __ '_'_"_ "o-_ _;_:._ .. ,_l',__

' _�..;__,_::_ _:_,_ �it,_,::_... '

lute ígenee . iges ,p<ll olélfl uma (OS palses O,C! ,en aJS 'Por nuo erem ,,:: ':
','

'",' , :� ,J.:' "í '

'. � ",:''ij;

;e�J:��;J��:�'��.;al�ol1;l�f;:Sb�:l��;���' �:�li�::;;:'i�i��t�Sf,�n��i�!��)Li:���i\�!JPropos,to', 'na ': 'Camara'", 'o, aumí''''';,-......hídrogêníp, teu feifo cXipIodlr � formações, ' ,",
'

�,,' , , ;' ".', ",.,',�",';'

"d',
mes�a:'" en�'�i'rat,e,r,,-expel'inuwtal, D�claraçã� {le"uilh c'ienti�l{1J'US�� numero'dos a,e'p'uta ',os f �

"�-

no dia 7 de' J'i}nelIo" Nova York, 6 (I. N. S.) - Um
'"

"",' ,
'

"
" .,p!

Salientou _que "a b�mba exp'odiu dos mais altos e distinguidos /fis i- '..

'i ' '.,' ,

.mediante novafórmula ou prooesso cos da Russia, que se encontra re- 'A' d d' . f" d
- '... - '" d� I-e '\CO'l11'O já anuucíamos ex'isfem in- fugiado nos :Estados Unidos, decla l .

me I a VIS,O,.. ia já ê�h ano, azen à'�i'e • conv()�:,ç�o_" os ,sup entes
dícíos de que se tratava d.e uma fOU hoje que <"os mais Importantes ,,' , ''', ' ' ',t • '), ,. ;. ,

,
.' ,

bomba de hidrogênio", dirigentes politicos e militares' do, Rio,6 (V. A.) - VoUa-se 0., tratar na' CámQ,1'a, da q��esUlo do alimento -âo. n'umero de depuiados,
A l;ub]jcáção, cujo redaLor .é o 'Kl'em 'hi" sabiam do ,proje.lo ,da'

<

a t'igçwar Já na PTes,�nté sessão legis��tiva,
'

c�nvo cando.s�::p(ú'a�·Y:!s ,novas cadeiras ,O_s'. ,suplentes dos,'

jornalista inglês' Kenneth de Gou-: bomba atômica dos Esta,dns Unidos;" pgJ'ti�los ,r! que for-f'!'; d$",npesmas 'at!ji{Júid'ts, Ne�.le . sen!:i.�o \0, deputado Lqu').'o. Lovee- 9)Jre�imtou uma.

rey, declarou mais que "num futu- ,quando este era, todavia, um dps eme�u{f�, ao p.1'oiflo de. l:efOl'ma da lei eleitoral; dis po.ndo o�s'!,(JJ.tf�t.e:, '_' , '.',,�: .

"

•

, 1'0 próximo se verificará, na Rús., mais recônditos segredos, do .Pais, "" :'_Pl'o�lamados, ofzcz�l'Y/�er:te, o� ,l:esllUado.� do: censo,demoqriifico de, 19::>0 ,li ,ver'tftç�do, dl�n�� '":
sia .toda uma serie de, explosões: Beacõo de 1I10scou les., ,arzmento da l'elJl'eS,enlaça,o, do_s "Estados na C[� maNL, do'{J Desnüado», idenlrro ae {jO ,dlaiS a lei f4xa.ra�
atô��icas, em' numero bem maior' Moscou, ( (L N. S.) - Um CO" nl.l,,!o1:,r,na do artigo 5� e,:�eus parágí'afôs daDonsti tuiçõo. }1edem!, o 1púme.ro de dep'UlfJdos [ederais;
do 'qúe ias que se veríf ícaram até mentarista da rádio de Moscou de, det,.e1'1nip,«.do, pelo c6lJ1puto populacional., ",

'

o'

agora.
"

.,,' nun�iou que a _oràem dada pele:',
."

111l,tei,essa, [iaaçtio �el'ão os s:uplente:s' fllltomà iicamente. �'.Pnvocados, obedecendo ,;u't!.":"cir:itério desta:

A-crescenta ,que a 'prrmetra . ex' I presidente, Truman par-a que se I
,
lei ",' :..' '. "

' ,
, I

, plosão será � 3 de .m_arço,- e ql1� "os : i�icie a !aJ:)ri�a�ão ?a__ b,ol�ba ",de I ' '" O� {/l'a!!des
..

�slad�f" co,m_o �ão_!!aulo e ,lrlillas - G4emis>, en�b(u;a�'com sua,população nt�m '. ��I'escendO'
govêrnos',ocldental� %tao" ao par:, hJdrog�mo fOI lDsplrada por um tmnte1!I'11ptP.', JWO :se, .beneftcza:rao ,�o aumento, pois já têm a má:rima Tep)'esentaçü:o pamltzda pela
de' tal, siluação". I "'novo at.l).,que (te histerismo b_élic_o"." CPllst.it!!/ção., ' ,

/
".

'
.

Bo.ls8s -'d,e: do,i's�'mll e.'qU,íQbçJl(qs-' ��r�··
-"zeiros 'aoS"��iplolÍlados, Das" Bs�olas
: :de' EogeobucrhJ, Qu(,miciI e torooomia"

�, '

o sr. Professor 'Barreiros Filbo, aigno .Secretário, 'illi
,t"

, Govêrnador 'do "Estado, .recebeu do sr. Joaquim ,Bertino,
diretor do 'Ionstitútó d� óleos, o �guinte telegraina:

' '

,cRio -"- 2 - O Congresso Nacional deu dotãção para.
'a criação tde Dolsas ao� dipiomad�s' naS Escol�s ,d� Eng,e.

.
"

. "/:. '

nharia, Química' é AgrQnomia de dois mi� e..,.-qifinhentos
Cruzeiros mensâis,: med�a,nte inscrição em ,retiartiçãQ 'd9

• �_;.,; ,
... , fi {

, Ministério da Agricultura ate o dia 20 de fevereiro apre", ..

;.',
-

• <I'� :z.-.-f:o:;: .' �
, sentando 'o candidato curriculum vitae e ate\,tados ,ou :t:er�,

, 'tificados que possuir de" trabalh'os publicadó�, folha cór.
-

ridã, certidão" de: id;de, militar, dec:laraçã� de cq;;' se ,8U;I).
"mi'tetá 11& 'exigências .é� ,ao' tempo integral dikclH':so, con�,'

"
'

'r forme instruçÕes publicadas no Diário Oficiàl� de '28 rl�

'A'
.,

B I'ac
' dezembro 'de 1942,' Os, bolsistas terão dire;to' ii, passagem -

,', umenta O' rler'V·O,,S,ISmO.' 'ént' el i,,'m_ d'e ida e volta. Na i'D\Ipo.BsibilidadecJe poder áiisa,r,a tôda�
.,

'
'

"� "

.. as Escolas dêsse E�tado rogó ,a fineza qe publ!car' êste nf

,Gestapo >comuní�ta. para ,trabalha.r s{)b o.rden-s russas ,i�prensa'd�s_sa capital. Atenciosamente."
� ,�,' '; (

NOVA YORK, 6 (V. i) - A as linhas_at\iàis. Os TI'orte'àme,lcOnt.ra Bbrlim' Oé'idental e a 'Apreensã'ó 'de,'. ,'m'àteri�I'\>dê,'pr�p·�g'ànd."�cidade' de BeÍ'lim eBtá cheia de r'ieanos fá 'aíneaçar1im reátar o' Alemanha" Ocidental. "

'íen�ões ante a_,pel'sp@ctiv:ac de funciona�11entQ�da "ponte, aé":' O:I1ervos�smo, em Ber:lfm, aU'
'

, COft1uois:tâ,:- "'em "R�cjf:e:.;' ',� ,;,�
:"'\'qqUu�,�'O��b'!lnsO�q'�u�'e.�,:ron,ínJ"u�nI}tto��a§,,-e!al"'a'�',:ptaa:- -rn·eO�a'�b'�I�O'�â;q·�u-fe'Íll:nO'<',�rdu%s:s�1,-,u.labra'�r,:Or'aIi'n�:�o�1;\�oE.,�l�a""",1?dta�" ,�"ff,'rt�l.�a,eld::e�eq:p:l::ll'�:2,Il$r�qo{1rêg':'�a;':� �.&�ç:�,;f"_����f-',' /':��i�., �e!Í�i�do:,ail}d�i�u'e\;'_ gàI. �eri\'

'" 1
_

,�

� v, u....."
.,

�
l� '.:: ",c; l:t'i ta. conted4dà" pelo �â]!: felino' -tan))' Fl'é'i-ftr'S:e""dei.�a.s,se;:Je'v,aJ;'� '];101,

< 'reça coisa de ,somenos' importân trânsito rodoviáHo. O Ocidé:r;lte ni�adâ uma Gês-tapó' comunista, Freire 'COnCeNl,ente ,1. ap.!�é.Jlsão de caprichos"dé' ordem., pessoal. ,,'
cla. poderi� aplicar contra'medídas 'par:} trabalhar sob ordens' rus-; mat�riaJ de propaganda c.omuÍ),isJa Ridicúlarizand� �s ,diligências,

'" . O socialista de Berlim Ociden' e a URSSj" por suâ vez, ,poderia saiS" Gomo' p,olicJa ,s:ecreta tIa deu ensêjo á dois 'pronui'í:ciamenl;o-; procedidas pela poiícia ,qualificou.
tal, sr. Kurt Màtti:ck, ef:?cr�vel1' levantar" barreIras aduaneiratS� Alem;an;ha�Ôrjental.

'

," pvblicos.
, ,

"

� "
as ,de no.velesca-s, atrib�indo mes!tl3

do nu;n' jornal ,S?b-,liGença bri-
••� _ ;'_•••-?' �.":",,k_.�_';.:-f"'u.""'" .,'

Q primeiro f!li' o i:lo deputada, a fantá�tica �vas�o d�, �:j��p" con'�
tân�ca! reclama eleições ,livres '.','

'. _" � _' Barros Barreto que reputou, o ge 'tendo a propalada mala a uma en•

.

,.,pari tôdá a·, cidade. ,Suger,e q�e F"l';' r'In:,','e'" a ,po Si.,.ç,no., ", e co�'nn _/
uera} 'a' provar tr�tar.se.d� sua peso genhosa novela poÜCial.

-

a 'decisão final acêrca de Ber' "

"-'4
00

" V GOa, o nome', c,!>nstante 'do bolétim A segun«Ja manifestacão foi a

HIll talvez venha na próxIma 'd EE
a

UU
'.

wpreend,ido, no q,ua-l é pedido auxí entrevista concedida peÍo secretá.
, p-rímavera (f:legllndo trimêstre) m'ÍCd OS,

"

',- ,;:; 'I' li� par� o (!ongre.sso càmp:ones t

r
rio de segurançaf sr. Joroma, que

e que a crise seria precipitada , ,j ,.
aS'sinad-o po:r B. Barreto.'

• '

depois de realçar as atividlli,des d't

''Pelo Congresso da -;ruyentude,� NOVA ·YOBJ{;, 6 (E.) - A posi' blico pela Junta de Reserva Fene .Revidando tôdas '�s àcusa,ções

I
Secretaria na r,epressão à propagan.

'pàtrocinado _pé9S soviets e mar' ção ecónômica dos Estados Unidos, níl, mostrã '<lu'e alcánçou' somas de que lhe foram feitas; o! deputad[) da ver�elha, defendeu a polícia n�

_ cado para maio."
• principrumenle quanto ào que StJ alto" niveI 'de�de Abril do ano pas' Bãrros Bar.retó afirmo� de.vo�ar:·l�e q�e concern.e �as�legações de desí•

. ' 'Ernest Réutei, atual pr,efeito ref�re' � aiivi�a�e indu,st�iaI e à sa�o",� co�tinuou subiugo em ja o gener� grande llJlltlpatIa: razao
I
dia 6u comvenCla no �esapareci.

: de' Berlim, foi e�ei1io prefeito' de oc�pa?ao, con'ÍlrPlou:o ottl1l!smo da D!mo. • q.�e eX'plrca aque�a acusaçao. �a. �ento r}a mencionada mala.
�

t=d 's l'm �'l�q '��� rn��d��onomu�s wm�
.� '�' �_�_�__,�_�, ���__��_�__�__� _

'r:ts'�dlta��;I'daiS' elehi?Ol��'�·' ��rt�inl �eli�::o f�:�n!�lr��te19�b.l!l�n;���,3" 81I!da'D�':':I:t "P' e-dl-ra", hOJ·e no'VO'
,

"voto "d'e CO''u- I,·aoç'ave a os pe O marec a' SOVle I:CO '

_.
c, '

. ";' ,'. ...' ,';>'

S' k' 1 k' .'

t ,pectlyas nas quatro ou OItO sema' ..', '

O o ovs y que postenormen e,' "

d d
-" -

, ,,' . -
.

" '

,

.

" ," , nas, prOXilnas
'

epen erao em gran, " ,'A' ,

"
• _ ,; ,_' •

"
'voltou a U. R. IIS. ,S. Apare�te' de parte do. d�senla�e de ários 1I.1!�f" i>"" • ,n:ente á cohga?aO de .tl'es 'par-,ment�, «) que Mat�lCk que� dIZer conflitos opel'ários, sobretuL '.) Paris, 6'(Y.A.) - O preSIdente tIdos qu� gov-elnava a França nis,trOlS" a 'r:�speit�' ,das abonO!f

é5ue.a� paixões, em :s.erhm, eg·,! dos mineiros do �arvão. Ao {t;e' di., do Cõnse}�o de Min�stros, S!.- �es�e 1947.
.'..

'

aos tvabalha,ilores e. f�ncion�rlo$tao, .sublndo ,de ponto·� t��'1 zem informaçõe"s ,de varias depayta Georg�,� B,ipault, proJ,eta ��dlr, ,Cl�CO ,me,
mbros S?CIal!�tas .do ,q�e" perceb,e� _,

sal

,anos. b:;tIXOS.medIda, que talvez., su:pam lu mentos gQvemaJ'):1'entais, a lO.de .ia' amanha um ,novo v-oto de con' Gabmet;e e quatro secretárIOS Bldault -"aceItQ,!! a·relluncLa de
tas sérias e os opupantes sejam neiro a produçãO ,i��tistrial, v�ndas fíança�KASsembléia Nacional, I d� '�stado, com {) 'titul:p de�.i- t�çi,ds �les; .p'��ém".tdecidi'l( não.

, forçadOS a,�tomar �
uma decisão. a' varejo e as finançás nacíonais se q�Qe_porá á: prova sua possibili." nistros .,renunciaram .• colet�:va� ab,andonar o govêrno como ha-

"to,��f;ô�:�:' d'ést-in,:o,,2d�
uma v�z" ::��t:;:�i:',b���:J�sa,��s��:�e�;!� ,ri:�:S ";ot::::::[e_�'::l ";rb;��_�l��:'hl!:Sd����Ojê::: ��;�i!,-®l,;:;;':�:,���:'Naturalmente, . es:&;:t animosi' dedínio assina�ado :�em 1P49,' Por to obe,iléce,' ao afas�amel'lto, dos, ,G1;ttivo do Partid� Social�sta.: Es-, se demitem Os ie:i>re�éÍltantes 4e

�ade poderia 'amaiR-ar e a luta exemplo, o índ.ice da produção in: 'representantes "socialistas do, a� demissões foram originadas um. dos prin'Cipa'is �parti�os gÜ",
por Berlim'p:r:osseguir lSegu.ndo dustrial; e m,d�zembro .dado à pú- �i,ãbinete,....i> que pôs_ fim brusca,' p.Ç> désaçôrdo com; os demais mi, vernanWsi ',;;�: ;

-,
ii,

,,' .

' o. MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA.. ' ,;)/ ,

.....'ttlêtârJÓ e.D: Gerente: SIDNEI NOCETi:...... Dlretôr Dr. RUBEN� DE ABRtJ.DJ.. RA,][OS
- �

D.iretor de Redação GUSTAVO NEVES' ,

I '

Florl.1nópolls- . Ter{a,Jeira 1 de fevereiro, de f9S0�'.
i

'10.689l,no XXXVII

"

,- Afirmam d011 'c princip8�i. .
fisiels. ,- nor:te�ame[jG"àüos:

o empreuo� 'da bOnjb'a te. :Hidrooêníf,�riir UÔlâ, nâçb/serf{ ôntà�"YiõlaçãÔ.tdâ��i moral'
"

tra o dr. lIan!'; IJ,e'tl$ pjofessor da Univers�dade 'de CordeU, ' " , '

NOVA YORK, 6 (E.) - O em,prêgo .{fá' bOplba de hi· e que foi um d,o�<'pJ;:JPcipà:is físicos que con'st�uinim' a' Os cientista,g âcr.esccl,ita�a.in: '''Julgamo� ,'qU� nenhuma na.-

.dr()gênio por uma inação seria, uma viola�ção' da Jei moral, bomba atômica, ,dec]a;rQu que 'os's_eus colegas e êle 'exlp.ri. ção tem o (liréito d'el empregar .t�l bomba, �esmo por uma
afirmaram os doze 'pr.iJrcipais físicos norte.�medcaÍJos;' qu�. miam �m 'comun,Í �ssa" opirrião, na qualidade 'ie "'cidadãos causa� justa. �sta bõnÍba, n'ão é' mais,iu;"á �rma de guerra
'.exortaram os Estados Unidos a não serem�os, primeir:os p,.l'esos de inquj:�taqão"!. mas um nieio, de .:_exterminar po'púlaçÕes� ititeiras. Não te�'
'.a ,se�servir d�se engep_l)o.' --.,. / : I?eclara'ndõ� qúe' l;lht�, ú,úiça bomba dé hidr�gênio 1'00' mos o' mouo)}Qlio' da ,bomba: ,pois:Os russos também pode ..

O gl."UpO de dQzi cientistas, à frente do qu�l se encon- dia destrukNova�Yo.I;;�>�-ü cq'uaj<iuér,outra ,"gra,nde,ddad<>,
. -rão' fabri.ca�tà".

..
"

,i
•

'

- ,ro-:- ,,6:1
'1"_ '

_:t
• .,._' "\: t'
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ft· histô,ria dUI outro latiut.,·
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"
.Uma jovem cronista eonterrâneac-, bela e in

teligente -, escreveu há dias, num jornal desta cí
da�e, a história dum infeliz Jaeínto, 'empregado ,

'Outrora; eIP sua casa. Ora, acontece que em minha
'

casa, há muitos anos, um outro Jacinto também
se empregara. Daí o meu irrefreável desejo invejo
so, de igualmente' contar a história tristonha dêsse
outro sujeítlnho ...

Aí -vaí pois, a comovedora crônica amável e

singela, 'do Jacinto lá de casa.
O Jacinto lá de casa era ainda um guri, mas

como 'O outro, também relapso e curioso. Fêra em

pregado para 'fazer as' "voltàs de casa", varrero
,quintal, capiná-lo, tratar das galinhas, Iavar as Vi
draças, abastecer o fogão,' fàzer QS «(gravetos" ves
pertínos .para o' café matutino. Tudo' isso êle exe
_cutava com os vagares, mais embevecidos e 'O des-
dém mais ínsolenta da terra. Era Irrftante.

'

Era um pretinho miúdo, de 'Olhar atrevldo,
,_'1l!8S absurdamente estúpido. Certa vez, por exem
pl�, mirando muito perto 'O roliço braço duma ga
rota da vizinha, confundiu com uma ignóbil nódoa
de sujeira, a ci�atiiz clássica da vacina selvagem.Era àssim··estúpid'O!. �

,

-
'

�
,Mas'em casa todos gostãvamos do 'crioúlinho

..

tão inepto quanto rebelde. Suas voltas de rua nun-
c.� .�inham o caráter de urgentes' porque" 'O negrí- c:

�!lho mesmo, nunca tinha pressa. Queria o futebol
da ,,!a pública, as vilegiaturas vadias pelos quintais '

'�lhelos, - e o outro passa-tempo predileto, era en

trem: com a Margarida - a doméstica austera, que
. d'OmInava um terço da casa, eempreendenên cozi
_ nhâ; despensa e copa . .&se terço de casa' era' o seu
império, �e � intromissão de J�cinto sempre provocava o pameo dos c'Onflitos e a fatal derrota estri
dente �o, i-nvasol'_inc.!_)rrigivel Insurgente por indoIe, Jacmto decerto nao tolerava aquelas "'fronteiras

, cielitificà.�" tra�ada� assjm, a berros agud'Os, pela'bravura m�oleravel da ,gorducha Margarida.
Certa vez, entretanto, Jacinto-nos surpreen

deu ent9riíado no mais denso melancolismo. E des
de aquel dia 'não jogoumais futebol, não vagabun-

,

deou 'pelos quintais proibidos, e' só penetrava o pre
d'Ominio da red'Onda Margarida, depois das etique�
tas diplomáticas e de passaporte em puDp.'O. Muda
ra completamente. Só as voltas continuavam mor'O
sas, soriol�ntas, macambúzias ... Não se lhe ouvia
�is o riso estridente e moleque' _e não assobiava
mais as suas annadas marchinhas carnavalescas
e'preferidas. '," ,

,

" Hoje compreendemos. Naquela tristeza, 'havia,
decerto, o presságio da fatalidade. "

,

. i
,

" Nq,n«a mais correu atrás d;is suas "petecasi�,�e meias ,e sempre s'Orumbátiej), nada nos dizi8j.
qua:qllo !ndagávamos da sua sande."

'

, QUe fascíni'O subjugante o do destino das crea
turas!' Que misterj,osa fôrça indomàvel impulsio
n'Ou afinal, naquele dia tão claro de verão tão atra
.ente� o nosso pobre' 'Jacinto! Por que, ápenas na-

, q�ele dia! Jacin!o deliber'Ou ,and_ar ligeiro? Por que
'. nao contInuou ele - preg!liç'Os'O

, por vocação _

nos seus passos calmos' de lema' em verticai? Trá-
gico Jacinto!. . . _

Clube Doze

, Era 'meio dia _ a hpra suprema dO' almôço _,
e para surpresa nossa, Jacinto - tão pontual nos

, talhere� '7'.não compareceu. Alarmamo-nos! Aquilo _era Ineqlto! Alguma coisa muito séria teria
�cpntecido a Jacinto. � em. nossas almas já aflitas
Instal'Ou-se enfadonho pressentiment'O. O endia
brado negrinho era querido em casá e gozava mes

m? de. algu.ln, pr.estígio: Tôdas as desgraças posSÍveIs e rmagmavels desfIlaram sem rumor graves e
hostis, pel'Os noss'Os ce�ebros aterrados.

'

,

O� talheres silenciara!ll' perdemos o apetite, eo almoço - sem que algue'm h'Ouvesse ordenado _
.
�oi . sU,s�ens?, .e p�rtiram para,� rua os primeirosemlssan'Os ImpaCIentes.'

'

,

,-

·Margarida derramada sôbre um banco da co

z!nha ,e agarrada a um paletQzinho do,preto extra
vla�o, chorava abu�dantemen,té. Também ela
sempre tão impertine�te com as pirraças do negri!'
?lbo'travesso, temia pelo �se�f d�stin'O, já naquele

""-

mstante brutal para todos nós.'
'

Os pr(meiros 'emissários retornav.am mais tris
tes porque sem n'Otícias. Foram vasculhad�s tôdas
as. praias da ilha e as dO. "continente"" todos os

t!�pich.es ,f'OraIl:\ vistoriados frellêticàm�nte. A, pO-'�cJ.a :ju�da'��ia e nenhUn'l pretlfilio-prênaefã. Rõi:.
nyel.. ;� _

�:c
,

-. -, 'i\� �oras passavam, os mensageiros partiam
�!s ��fregoJ;e retor�s:tvam mais abatidos. Fomos
a c,asa d� ,mae ,de ,Jacmto e a casa estava' fechada.
Nepliy�a ;nd,tíeia, nenhuma "pista" do epreto quetant'O «íJii,eríaníos..A vizinhança muito solícità, co--

,;, Jabor�v.à .:...._.,com recados inúteis e fatigad'Os reS
ponsos ja, 's�em ,nenhuma Jnflu�ncia digna. Nada�absolutaméllte nada. "

O nos�o pavor ainda çrescia n;tais, a prop'Orção
que � crepúsculo se alastrava; Onde iria dormir
aquele guri.? indagávamos. Si está, vivo, onde irá
dorin,�r esta n'Oite, aque1e' guri?

.

. Margarida cheia de remorsos c'Onfessava-se ar
rependida dos inc'Ontáveis tabefes que aplicara ao

negriJ;1ho e já prometia nunca mais enxotá-I'O da '

de Agosto f�per!,va viver
.

_

'
" um seculo t

Carna'val de -1950
"

"APlic�U emr si p�Ól'riO o.
.'

1.1 • «soro'de lOnga vida»
'

1
Levamos ao conhecimento dos srs. sócios e suas exmas. familias

d b', que esco nu.
,

que no corrente ano, a diretoria resolveu realizar quatro bailes "carml·
" \<. !'vaIescos e 'uma vesperal infantil., .' '-, .r

: , : ' PONTIRS, '4 (U. P.) ,::- �a pre.
i

.

Não dispondo o 'Clube de mesas suficientes para atender a todos, o';' sença 'dos, representantes .da illl�,
seus associados e levando em" conta. que nos anos. anteriores, por êsse prensa,o',sr. .Roger ,des Allé'es, anti.

, d; d" f'
,

"

ihílit dos 'd" go interno'de hospitais, aplicou, _mesmo motivo gran e numero e SOC'lOS rcaram impossi 1 I a .rv

comparecer aos bailes, a diretoria, no intuito dt'7 -melhor atender ao�� própr-io braço uma injeçâ(), quê lhe-
,

associados resolveu o seguinte: 'permitira; conforme acentuou, viver'
Os bailes' em, número de quatro, serão .dívididos em duas séries.' até'a 'idade 'de cem anos;

,

,

Sábado, dia 18 e segunda feira, dia 20, p'âra' � prí�eira sérfe; 'domingo;' .: Des 'IAlíéé� acr�d�t� ter :(encon":
'

dia 19 e terça-jeira, dia 21 para a segunda sér:ie. .

": -trado ° princípio. do ,"Sôr.o da lon-

Assim, cáda associado terá 'o direito 'de. comprar uma mesa para ;ga vida"; preparado ,na -basé de--·
uma das sÚles, A vesperal infantil sáá 'reàlízadà -segtuídá"'feirú'; 'dia 2.0 ,e,m,briôés de ,pintos'-"'chocad�)s du�'
das 15 ás 20 horas e, não .haverá reservas de mesas.'

" .:":';"
• rante algum tem,p6.'·: '.,e;

.

, o preço' para reserva' de mesas, com direito a qU'atfQ cadeiras, se�' R�ge'). des-Allées aplicóu C6m' ixi..
rá de 'Cr$ 100,00 por cada série no salão Jrincipal e Cr$, 70,00 no segun- to, u'as galinh�s:�de .sua criáçã6; ês
do salão, (Restaurante) também para cada série e obe<fucerá à dísposi- se rein��io'" pára .rejuveD.escim�nt�
ção 'da 'planta, exposta na sede do Clube.

, , ,
: e' d_e,p6� ,es�.�dou a SUá_ ,àdaptaçã.. '

No dia seis de fevereiro, ás sete horas da: manhã) na sede social, r aO' h,ome!'i' ':
� ,

, .,�. ',,;', . ",
serão vendidas, as mesas,. observando-se a ol'den\ de' chegada dos se-

,. ,

'

nhores sócios. . �, ;.,

I br"' (L.aNO G.,·,1; conveniente notar que para êsses pedidos a diretoria não aten- '

derá, absolutamente, solicitações por escrito ou pelo telefone.i deven- " r-
• �.LLE"TI ,

do os pedidos serem feitos -pessoalmente pelos senhores sócios ou peso 4 O V O G A DO' ,

.

soas, com exceção de crianças, pertencentes
-

às suas exmas. 1;al}lilias, ' :Crlm.�. c(,.1
.

,

desde que exibam o talão do mês de janeiro. 'Ooa.tltulvao de Socf.dod ..
FicaJ;l1 outr.ossim, os' senhores sócios já avisados, que o pagamen- 'NATURALIZAQÕE8,

to da's assinaturas de, mesas,' de acôrdo com as disposições supr�s, se-
' fttuloe D"la�t6.loe

rá efeh�ado no ato da aqui§ição. Elcl'it6.1o a R.lideno\Q,

Torna-se necessário acentuar que será obrigatório, na éntrada pa... Rua Tbad.ata. n.
ra as"festas a apresenJação da caderneta de sócio ou o talão do mê"

,

FONE -. 1468
de 'janeiro.

Também é muito Í1hportante observar que em caso algum S_ERA ••••• : ••••.'............. .•........ ..... .•

,

P_ERMITIDO AOS' SENHORES SóCIOS LEVAREM EM SUA COMPA-I

O
'" � d J' f�'NHlk'PESSOAS QUE NÃO FAÇAM PARTE DE SUAS FAMíLIAS. '

" soro" ,a'-,:, UyienrU B' Quer'para os bailes, quer para a'vesperal infantil, não será' fornt�- 1." ,
, ,'.

> cido convite, devendo entretantO' ,os senhores sóêios quites co.m a te· Desde temÍ)os irnemoráveis qlle-','�ouraria solicitar' da diretoria,' pll-ra pess.oas O'�l fainíliás de ,suas rela- o homem;\ procura o, rejuvenesci_� ,

ções, em trânsito ou a PÁSSEIO nesta Cápital; ingresso; que a juizo (la .menlo fíSÍ'co- e a ci�ncb c[ '1 tem,
di��etoria'",1>oderãO 'ser, fornedidos I�ediante � importânçin; de Cr-$ ... ' d'escanç�:d'o 11@ ·.afã"de dc,;:cobrir 8,.',
,100,elQ. pa:t.,a çad�"te'sta; r �

.. ,.
'

1, " dro'ga mP.::tgl'osa. De vez em qU<lnja- I

Esses i�g�e�So�, só serãb�, forn.ecido.s até' as �ezoito horas do dia

I'
as agências tel,egráfi.cas no� dã().� ,

,

de cada baIle, s:<1ndo ne,gado terIl!!11_ant�m�nt�v' apos !,!ssa, hora. ' conta que em alhures a]guéÇl, des-
,

A diretoria;_ na ,certeza de que }lã!) ,�só será' atendid!" c?mo ta�- I cobriu o remé.dio, 'salvludor. Agora,..bém coadjuvada. pelos senhores sócios, ,pede a todos' o"mtelro e fIel, a,uuncia::Se que um '"cientiSta' l'usS(}C.
cumpJ.:.imento das presentes disposiçÕes. ,

. ,

�

.. ,'co��egl1i'U _o faInoso. s'Ôro'".�[l:'te pro- L
'

FlorianópoÚs, 1° de f�vereiÍ"!) de��19QO, '.

'lo'figa' a- vitalkladê orgâll!ie�. 'De--
Pela ,Dir0toria -- ARNADD\)'. DUT]1A � sec,retário g,era_i. ,q��a,!qu�r. �rrl���irã� 'à,�terda�:l�il"O>

restauradQl' da 'IllQddf):d'e, 'o. .:t\JIlict)..
qlÍe restitui a 'energia física 'ê rnen
taÍ é, 'YIRÍLAlSE, urp' pro'i:Íu Lo:'" da ..

,

;: alt� classe e qliâ afà,sta âOS--:;'lritiCOS"
Õ ,f.antas.rt}!u'�da vell'üoe ;precoce, e
faz, com' q-úe os idbsOS 'volt'em .{: go
za; os 'pràzeres 'da hi�0id�de. v;I
RILAlSÉ 'nórl1;a';iz,a às' fuTÍc6es

'

s,e;.,". "

xuais. �vtR:1LASE, ·P�·hF atnbos os'tome o popular depurativo compustq de sexb�, é uni prÚiuLó dó LabOl\atól�iO'
,Hermofeni) �,�lantas _med�cipals 9-t;, alto :Tesa .e·(� ,y,e11'dido em \ôdas' ás:.far--.,., I'fvalor depurativó. JAprov:,ú1ó'_pelo D. N: S.

, ,macias e 'drogariàs�; Ped,idôs' �elo<i!l
"

'?: como mêdicação auxiliár nó tratull1en· ',,' C'
, n 't' 1 '338'>' reemibô-lso - alxa !res, a ,n.. "'�; ,

to d aSifilis 'e Reumatismo da me�ma

I
I
!

""., ,ALUGA-SE
PARÃ ESCRiifoRIO

Os altos do prédio sito á RllS'
FeIípe Schinidt nO 38, e,squiJla;,

Jeronimo Coelho (lado es-,

querdb.)
A-tratar-na rua Saldanha Ma.. ,

rinho' 18�, ,

..... " ...... t_ � " " "._;.., '-!;. .......... " • �

I'
I

�
.,

----------------------�

O'Sf\ogué,é � Vid,a'
DBPURE o SANGUE COM

ELIXIR ',9!4
INOFENSIVO, AO ORGANISMO
AGRÁDAVEL,COMO u� 1.Ír.OH

REUMATISMO! SIFIUS! �,

'.

:_ 11io.
........ ��.: . . .- .origem.
FERIDAS. �EUlVJATISMO E

, PLACAS SI�ILITICAS

�E1ili,r
_

de NouoeJra
Madloaçao auxilie. ao tratamellto

da IHUI.

""jiNTÁS" PARA 'IMPRESSÃO
c, O T TOM 'A R:'

A vista e a.prazo,
Enrolamento de motores,' elinãmos e transformadorea,

Instalação de lUI e força.
Venda de mo1ores ..,rá�ios e a�essorio&, oqtros aporelhos eJ'- '.'

,tricos, artigos elétricos, etc.
. Repr,esenta9Õ�s drtersas; com exclusividade dos, insuperive1t"

_receptQrel "SARATOGA", "INDiANA.. ·· e "!OmCURyJII.
'. A, EL�RO - TRCNICA

RUI,l1!1. SjJveirjl• .14_ -_Caixa Postal 193 - 'Fon� '111.

•.••••••••••••••••••••••••••••••• o.

cozinha, "si Déus Nósso Senh'Or nos devolvesse Ja-

cinto"., • ,

l)'ledonho! .'

A noite, já meio'tardê, bateram, à porta. Todos�
correm'Os a .. abri-.. la::- Uma senhora de côr/ já ave>

lhantada, tôda lI!.etida num imenso, chale, pret9;
deu-nos boa noite, "Pediu licença, entrou e $entow-

..
se. Era a mãe de Jacinto. Em derredor à nossá aflf-,
ção latejava na espectativa da n'Otícia' incrível. A'
velhinha olhou-n'Os, e amuada de rancnr, disse-nos
isto: "eu já desconfiava. Jacinto não voltará mais;
,Fugiu coin uma'horrível rapariga lá ,do �orro. Nê'-,
go burro. Antes morresse".

'

ZURICUNHA.

�DR; FRANCISCO cAM.i\R&'
� NE'TO

',� Advogado
<Escritório,: Rua Felip.e Schimidt,

21': (sobradõ) (Alto da casa "O'
- PàraiSo") \,-
Residén.cia: Rua Alvaro de CaJ'l-'
'vaHl,Ct, 3&
II

_/'

F'lQrianópolls

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o -ESTADO�Terça-Íeira, 7
- <:

de � Fevereiro de 1950 3

, -JOa'ç:n.�il_�'��lllçmOr�,::f�Sí�yà... 'Hoj�.lUfpa$sado I Homenagem
<

ap <
sr. cei. Lua Ribas

sneute, u ,segundq emversarte 7 LW'FEVER;EIRO , '

.

,> _"'

.
.

"
' .

"

� , ' '" 'f: '.. . ,- . '. -r-r- em: ,.1691' por'. carta-régia ,Conf?rme �á 110ticiamos,! rea!i- Arna.ldo ,Oliye,ir,a, .Newton· Selva

',)."" ',' ,CONCLUSSÃO' Uuião dos Cal�!311'9s.VlaJantes, -Lu- do 'R " 'd'" P:o�rtug I D. 'P d '

,

.lar·se-a no dia 12 do corrente mes, Gentil, G1I Felicio, Paulo Lange, d,r.Q- dis
'

';l,o d 1',,,,,,,'
_...

f 't' j
, A l

.

tí M
'

G'I J I'
,eI e . a, ' e ro,

'I 'G A do Assí A
' ,

Mi d d, iscur s ,'" o. C igno ,pre' ci o ti: lZ An 0111 LI 1, . ano. . rewer, � 10 'II""r:,
..

" "t' ': do G'o ,

•

". d
.

� expressiva romenegern 'ao sr,
. �l.' rman o

. 'SSIS, ntonío .en es
,
e

Joaç ba O'] t'L e ! I'
-

F'I dOI" P d D id
,01 au orrza o o overna or

A
."

d L Rib
'

S F .deri V D"
,

.' ,. a «, eIS n.ue, pe a e evaçao rel.as.·�. Iye:·ra". e 1'0 . aVI" I d E t d d B '1' dí-
ntomo e ara I as, "Coma:gdan· ouza, r�_,enco ��as, 101llSlO

,,19s seus conceitos, 'pe'fí _fl'anqneza JOãD·J\roUl�a,.GEl().pold6<Cassuli,_Wal .. g��� .. ", ?
, St;a � '.�. r�I (t � \ te Geral da Policia_ Milit�r, cons- Damiànd, Saul Capella, dr, -Anto,nio _

-corn que abordou a 'todos"os pro- dernar- Ernpinotti, Saíbino Deites.
VI Ir os, pO:.,o� o a� o ;ar� t�nte de uma churrascada a ser Modesto.j João Horn, Willy Kers-

blernas municipais ra lodos os. fu: ·Vitor.ino 'I'ocriani, Fi'eilel'ico'; An- e� 'papltanla"S, que seriam dlstr�' efetuada no Stj!nd de Tiro da.Polí": tein, Tte. -c-i. João Eloy Mendes,
tos. de sua administrãção, nos dois driouí, Amer ioo Saraiva, Geraldo buidas a.particulares que as qUI' da' Militar. Já' se inscreveram às Claudio'Ui Víncenzi, Wilson Abra.
sanos decocridos, um; "verdadeira Lemos, Octavio 1\., Ortiz,. Luiz Va'.· zassem povoar; listas de adesões, que se encontram ham, Patrício Borba, Michel' Dau- I

.prestação' de contas, Oifarrdo; ain- nj�r,. ;At�i1io .P�gllOncell( ,Ri.ciere . -, em 17�1 �egundo ,Teixeir� I
ii �isposí?ão dos interess�dos 110S ra, E1ia� .i'fransur.', .. Nilt�n C�n:P,�s.da'que em linhas gerais, os melh��. Cr.I��?foh, Gabnel de Almeida, Dr. de ,JI:1elo, �OI Cf1�da a cld,ade de

I
cafés Nacional ç Ponto ChIC, e com. dr" Altamíno AzeYed��;' Espirídiãe

, ;';' �arIana, em Mínas GeraIS, mas ;.9 sr.i-Agenor Alves os -seguintes se- Amin, .Rodl?lfo, Gef!lldo Rosa, FuJ-
.�io Branco o cpl}testa ..

e
.
diz. nhores: "

.
, ;. ,"ii .:

...
,. vio Silva Alv:n:o\À:ciolli de Vascoit· .

,q�e !�� a' 23 _d�' ab!}l. dê' 1745,,1' s WaIi�r Mussi, Df; Alfredo Dama- celos, O�ni 'OrÚga(J'oaquim,' Va;t"
quando D, Joao V concedeu pre-: ceno Silva, Dr,' Alvaro =Millen "da dr. P.et;lrp ,_Mendes de Sousa, Ad
dícados q,e cidade a então, ,?,ila Sílveira, Dr, João Bonassis, depu' ·Mafra; Íi:.�p\)án Bessa, ;Laureano de

ge No�sa.,SenhtJra do .

Carmo, ·tado Alfredo _Campos, José Elias, Almeida', Osmar,:"Cost,a, Mario Si1·

m�ldando-lhe o nome para Ma' Tt�, Neroci Nlll1'eS Neves,' deputado .,i

.

'.

riftna, .em homenagem a sua', Antenoi' Tavares, dr, Roberto de

'ai'
,

"

'- '.

I�spôsa D; Mariana de Austria; ,Lacerda, Oscar Ricardo Pereir'l,,� � �� r,.

-. em 1741 por Alvará do 00': T�:, C�l. Paulo. Vi�irá d_a' Rosa, '
'.

"

��í!l
verno da Metró)pole Joi aprova" Ara0 ,Cunha, Ohmplo Olihger, RaU ,1?--- - �
do O c0nt�ato feito 'com. Tome''': ..mundo Vieira, Solidonio "'�:AriJ.áral· .. '.. ',' .',.< . ..,<.. •
• '.L

L' ,,' ANIVERSAlRIOS ._../
Gomes Mor,eira, para' .se estabe" .

ecfo LeIte, dI', Rubens Ramos, Mi. '..e'. .'

5,". .

. I
.

O'uel D'a' AI' "d' E
' MIGUEL, .' JIERMrNIO 0.,.\ '0X

lecer com UPla Armaç�o de pes-·'" ,

ux" �xa� re
. v.angehstá, ;

,

'
'.

,_ !' ':o�', .

ca da baleia na Ilha de. Santa t'
Mano Marques Garçià, dr,'Antonio. .Faz, �qo.s, hOJe" o ,Jovem ,M}guel

..'
. � .. ,Romeu Moreira J'ornà11'st'" B' t' t I HermmlO, Uaux, füho. do sr, . .Mlguel .

CatarlIla·. . .

' ,a aIs,H'lD .o,. .

'"

,'" .'"
,

"

_ . ...- ...Pereira, dr. Elpidió Barbo H' . i' aux, gerente. dos EstabeleClmen-'
- em 1809 'na entao VIla 'do .,' sa, el"

t' "J 'D -" S A C
.'

I
" ,', mes, Guedes da Fonseca \Vanderlp.·.

os ose' aux <'::- 0Il,ler,cIa.
Dest�rro, ho�'e_ FlorIanópolIs, Franzoni, Tomaz Camili'

'

d A '� I e. de sua exma . .sra', el' ,L.ídia Boa-
.}c f.

. na8c.eu 0_Caplta-o de,. Mar e. !lio Gômes 'de Almeidal, dr. tn� baid Daux., , , .

ra'mentos "réa:lizãdos ,e; se detendo' vii'g'ilio NoU e sra, Alonso Drecl'l, �uerra J?a,o Nepomuceno·d.e Me' Antonio' Dib Mllssi: dr. l\{ari:P�r:n� i O a?iver�ari�nte que. ,é muito.
no exame 'de quanko. espera- reaH· A}an A, Sampaio, Vicente .Marques, l'lezes, ·um .. dos veteranos da vieira e, Amim 'Salum ". benqUlst.o por numeroso cu'Culo, de
zal' 'no ,ano ,que ·s.e 'inicia; mostrim· Arlindo Dallolmo, Jacob Pessotto" Guerra· da' Iíl:dependência;

.

ci.hausen João Fint' d ..

'

Oí)" amigos,.:s'erlj.. ;hoje, alvo 'de minifes· .

do' apel'ferta cóo;'denação entre as' Clodomil'O VitOl' Gorreia, Roberto, >, �� em",18,27 a 3� Divisão da REmato 'Ralllo� da S�lva� 'dr,IV'���:� I t�çõe� ,de éstima, às quajs ,nos asso.

'()bfas"l'�àÜz.ada�ie�as·:planejudiis·pa_ "Pedríni, OctavÍo, Montenegro . de Esquadra ImperI�l-, sob (') .co· Gama' D'Eça·· '''alte'' J" "J' ; (lla·plOs.
"

,$ ,·Ii'· ,," r
". .

' .. ,I", r orge ose ."
.

Ta.. es.te·· exérci;ê'ib� Cteyê ainda ° 'opcv miveira., 'Anita Varella, Ter'eza Pc· mando de J'acinto Roque de f:;e' Pedro Xavie� MaJ'or J' -'.R " ; ,. "!SR. ORLANDO DAMIANI
,

.' . -

"

P
.

b
'

. ,oao OSar]fl T
.

1'" .

. To.So. adnílnist:r!ldor, .o.casião 'de evi, reIra, J�ao L: �e FreItas, Ama �na erelr� ateu-se :çom a for' de .Araujo, Cap, Rui' Stockler de : r,a�scorJe. lOJe, �mals um, an�.'
,uênci,ar, c-om ''c�re�a, o apoio que Borges tl€,'C�st}lho, Pedro �eber, ça argent�na pos�aqa em fren° Sou,za, Ttg, Gilbert,o da ':Silva, Ha-'I VerSaI?O

do sr:, OrIan'�o DamIam,
ú Govêrno do l\1unícipio tem rece- MIguel de �lma,< Os�a:' F, .BlLlen- te a M�rtIn Garcla, -na foz do- ,roIdo. Vilela.!. José. Cidral Mansur concel�uado _

comercJ.ante
.
nesta

"bielo do Govêrrio do Esta·do e da court, Joaqu,lm'A, de Sa, Dautt Bor- UruguaI; Agenôr Manoel Alves;, J�ão Pauh� praça,·
. '. ,"

.

,

'

Republica, apoio esse, .tra'duzido na ges de -Castilho, Alberto Inffert, - em 1840 Luiz Alvez de Lima Correia, Lurz Osvaldo Í)'Ã .

',' ,,sR, .l\DqJ:..FO. REIS
· realização ,de 'ob.�i!!l .. ()�mo prédiós L6ov�gildo B. d.e Castilh1o, Deodo- e �ílva· assumiu 08 ca._rgo.s admi' Jaime Abraham, 1:, I?eliI�:��o��, OC?r�� ne$t� dat.a, ,o ca�iv�r$'ário·

-es-eoÜu'es, �tc,; O que; s.em duvida, ro :RICard?__�a'S!lvaj Rlll� .• 'A, PereI" niStratívô e militar, na Provincia noldo Luz, Mario tiàberto BoU n�tahclO do� sr. �dolfo ReIS, éOmel'
-cóloca Jôaçaiba

"

em' plano de �a, GeneslO Ci. Paz; Jo�e _Velo�o ,e do Máranhão, de cuja' Cidade Licério Camargo, CamPoÜn� Alves' Clante �esta, oapltal. .

,

.
,

�i:I;�sta�ue.,na :c.órnun21ãQ,:.éatarinense:, s.�nl�ora, Dele�a:do �eglOnal, SI.lv.lO 'de Caxias tomou O titulo nobi' [.puro BatistoUi, dr.. À.lfred� �Che: D. NA1!R. ��Q1)tA;DE� OOE�Ho.
· "Iel'mlll��I's.�l� oraçao,J'enovando os

I SIm�, Alv,aro r?lentll1.o da S��va,: l�arqu�co com' que é conhecido; r:m, Jaú Guedes da Fonseca,' Anto.. ' � ,dwta qe �oJe. aS�,I;t!l,�a o .an�v,�r..
seus aograqeClmentos "aos' seus ,cola·, Achrles <J.'aspal'l, \t0m�u_ de SI'!t�e, ,'"�' emdGàS ,.quando ,os holan- mo Apostplo, Jaques' S h 'd

. SaI 10 nataHcIO ,díl.exma, sra. �
b'ôradol'es que tiv�ram-a j�iciàtiva ,DI;, Alex:;ln�re M, 'de Queroz, ,pro- ctéSes fi�rimt' a':qitib.t· in�êsti' ",&--:.,., "Ú"", '

. :;��-d' V;leI �o�'( Nair· i\f:elCI?ía�.e�,�Coe,lho, dig�a ,ef!-
dq �omen,!gem �. a todos os presen·,motor Pnbhco e senhora, MarlO d," da sób e. o ,Fo· 'd' R�' F -. O·rfo'gral."a:s·

'," pôsa do 'Sr.:··tt'!t'�-els().Ií'de OIwe.lrâ
.

I d t D' A"" L
.

E 'F k
" r e o 10 'armo C 11 f" 1 d' 'E '

'ttes, jOl'Il1U an o vo os para que o. ea,' n"o.11IO nclO,. ugenw' 'un -, so ',ons gu"
.u .'t ,.t- .'

.

" '_'< ',. ,': _ ..
. oe. lÇ), OI 1I::1a1.··0 xerClO. ,

'.
,

.

�
,

. , ' c . e Iram en rar VI orlO" '. < '
.

.., r

'

..
'

,

110SS0 municipio. possa sempre vi, Boaventura Nunes,Varella, Lmdo!.- o'
','

't'
.

t
,..

. ( '''I-odiá'') DEL�YR '�GUATE1\fY .. DA SIL, i
,

.

S s e encon raram en 1;'e as ruI' '.
-

f' u
.

VEIRA"
,

. I

.
,nas �pe_nas U:p:l �ot/e,vivente d.OS .' 'CDNCLUSSÃO . Delcyr, inte�igen� filhinho .da
20. qu� guarneCIam IÜ Forte, ln' Contentemo-nos" porém, com es' nosso confrade sr. Moacyr Iguatemy.
clusive o co�aildante capitão sa mesma ortografia ·que, diga.se a da SilveÍ:ra, comemóra J::i2j�.· :m.ais....
pernambuçan_\L .,Pedro,� de Albu' verdade, já.é bem mais prática7' doO um n/�talício. Seus,am}guinhos, por,
querque. q.ue a míxta" c(:)m' tendênc,Ia cons, êsse moti v(:),<irão à'7tÍ'esidên�ia . de

. E:r:a: �ste q unico lSobreviv'en' tante à forma.etimológica, :tão' raelL seus pais' abraç��lo e Jhe desejaL�
te, ferIdo. Um :soldado holandes cada em nossos :hábüos; "qtte il1.te- muitas feHcidades. "

deu'l�� �oz d.e prfsão oe para ele I�ctuais ,como Afonso TaunaY·.·e 61"1 SRA. . .:EGLANi'LNA 'LUZ C�D�I-, ..

; S�. dl�IgIU af�m de Ihé tomar a gaos da Imprensa, ela- autoridade do RA ;DE Al':ID.RA!DA
.

,

: espada; mas o comandante ho- Jornal, do. Comércio, -tanto 'se obsti� A efemérü;le de 'hoje iregista o

laD'des,.oimpediu deClarando: nanam ,em conservar, somente ce· aniversário natalício da exm!)., sra.
"A um herói como êste não se

d'endo a,o império da lei:'d1lra {ex d, Eg1antina Luz Ca!.deira d'e An-
tira a espoda!";' _sed,{ex",·

'

drada, di,gna 'Consorte do sr, Dalmi...
- em 1848 nasceu, o Gene'

' No qtie, aliás, demonstraram.<am-..ro -Caldeira de.'Andrada, compeleil
raI de Brigadá Firmino' Lopes

bo's posEi.uir a noção'.per�eit��e eleva: te. fu:ncionáriQ dos Correios e TeM-
RegQ, falecendo a 13 de lSetem' d� d:a VIda em uma'socI,edade orga, grafos: . ';' "" J

bro de 1913;.�.' ,'lllzada.. FAZ®M ANOS HOJE
.

_ em is94� foi ç�iado em 'FIo' Par:a concluir: seriam suficientes. A sr,a. Gema DSl,niUtni 'Tentúra, es-
,.,. .,," , "

rianÓPOlis, Santa Catarina' um
as l11'ódifÍ'llações acima �'I�bI:adas pôsa do 'sr, Antônio Ventura;

ver ues.te ambient-e ete paz, de har' I fo Huttner,. Sizefredo Muller, Lin· " • .' consClrvando-se 0. sím:b-olo_ alfabé: _. a 8ra: Leopoldina Roia
•

d,a;l1oni; e de pro�resso, e Is�antan'l dolfo Assmann; DF . .Jo,s.é de�Almei. pequeno' arSenal de 'Marinha, tico s apenas parª, Q final das pala. ,Conúeição;. ..' .do �, seu copo pell,t
,

IirOS?�ridÍide I
da Pimpã�, _9uérill-1 Da', Cal'lalle c sob a direção. do 'engenheiro vras (os plurais) que 'll'e-éessitam de - a sra,l;l(}fia Berm,trdina Cunha�

de Joaçaba, de, Santa CatarIna, pe� senhõra, Joao de Paula; Waltel' francês Luiz Buette; semel'llante ·so'u), ,para' ",!'.m·,p,!'j'nll'l' a'
.

.

A 1
- a m.emuª, """dai'!' Loqr'enlio, fi·

grandeza elo Brasil e felicjdade de
I Mendonça,

Manoel Quinl ill'Jal1, HeI'. '. � esta d,ata é consagrada co- ortogra.fia: aLuai um caráter mais lha do. sr. Valdemiro Lourenço;
l.C dos. Democrata e entnsiastic'a sal" minio QlIinmh�ú".oreste-,Bonatto e mo 'o,"Dia, do Tipógrafo" os se· rfgorbsamente cienÜfi.co e 'lilüito --:- {) sr, José Va1.entino Borgonor
va de palmas, abafou as ultirQas pa- senhora, Nelson Rodrigues García: gUidores da riobIle arte de duto .In/aI·S pra'tI·CO.

" '",
. '--', '

, vo, comerelante em Nova Trento;
la,vras do prefeito Osca,r Rodrigues Luiz Gró'ssi l}.l.vares, 'pedro de La� ténberg -e que são Os het9is Diante, por,ém, da declaraCão
d� Nova, que foi cumprimentado

I
1'a Ribas, Dr,.'Miguel' Rossowshi, a;nônimos da ·educaç� e cultú· formaJ. c op0rt.unissimá' ct'p sr" JÚ.

•

f

'pc:!)?' presentes. " , Mario Coe1ho, Ivan Alve�, Joa'q':lim ta dos ppvosr os beneméritos da lio nantas, que tanto nos' encanta
-

•...

tHrrRA,S l'Iü-TAS, Bragança, AZ,or Gem_es' de Almejd�, Hum�nidade;,
.

com S11as 'belas .Íebras, entre: as
Como ti�em.os 0sa�ião �e, f�<isar, I Le�ndro� Thi�es: �ano�l

carneirÓ'j
ANDRÉ'NILO TADASCO quais s'Obreleva . Íl "Ceba, d.os Caro

,todo� os ellstrllos do mUlllclp'lO es' Remo Franzol, Joao S'plvek, Waldo ; diais", ficará para as calendas gre-.

,tiveram presentes i,t homen.agem do �aniz, Iran Bonato, \
'. _.' VENDE-SE ·g-as a consideração em que possam.

(lia 3, ao digno e .operoso pre�eito. Ewaldo Cáelano da Süva, .J,
" . '. .'. SeI" tidas' quais'quer- críti�as; ui.es ..

,f'el'ca de duzentas pessoas tomaram Conte & Cia, Albino Sganzerlà, uma lnclcleta marca ANDRIA, . '

u n10 procedentes, em tal,a-ssunto, que '

;assenlo à m�sa, b.amos, a s.egl�ir 05 José Esteves, Julio �foritz, Ar- I par,a moça, Preço de ocasião,

I V já passou defi.niiti.vamen�e"'Ijara o

nomes que pudei110S anotar, ' naldo da Nova., ,Romàno Massig,na�, I
er ee tr3;tar' no . Credito .�u- domínio da hisLória .....-: a grande

Francis-co Santini; P,atricio, Joa- Luiz Bareta, Luiz Rual'o, .'. Carlos I tuo ,PredIal com o sr, Ehas mestra da vida.
�{ILlim Tones Guel"l'éiro, AnL,onio I'Zi,mn:�,r,

Ar.senio C,

Negrei.ro;
Luiz I�r�çil 15 de Novembro,:. ·20 ' '

Praia dos Coqueiros, fevereiro d�
Ho'f�bach, Dr, RogerIO Fagundes, DlOlllSIO BreIa; Arno Rawach, Ar.,2: andar,

" 1950, i'

" Reinaldo, Arno Antoni, Nilo Munn·, na'do 'Cebergue, Eí'nesto . Nezelo, .:-.·.·_·_·..·.-.·.·..·_-_·.;..._·-..-.........v_.......
'

(ARNALj)O S," THIAGO)
retLi, Anlão Carmo Flores., Angus.' Vidal Pereirà Alv'es, Slavonir 'Fe-! Ap_ari�io Lemps, 'Ernesto Schllnig, _;, ---."...--�------...;_.........,..---::"'

to Belotlo, Etlore Peddni, Aruacleu lex Werpa-Choski, Sebaldo RUIlZ, i Dr, .,'I'�obaldo 'Veiga Picanço, Manoel . ..�- do �O··'..

BorcIln, Verge1,ino Borges, Art.hur Carlos' Puppp, Benedito F. VailaU;! OCta.VIO Alves Ribeiro, Raul ela.:\'o- J.VIISsa -

J

,Peruzzo, Ivan' Campos, .Lorena C'm-i'mundo Regis, Armand,o B, de' \:a, Hiperides Sá Perreira, José"Sil: THEODORO ANTOMIO FERRARI
Can'lpos, Newton L, TicJleter, Dora CasLilhos; João Ni·colau L.ink, Ernes·, va, David Ratti, Dr, ,Paulo �ümIllQI, A família '·de Theodoro Antonio Fe'rrarj, convida seus

da Nmra, Raquel da Nova, M.aria' to José ,Caliad, I�ioreto Áppi, Nilo' e senhora, I.:eonidas Mene', Bruno narentes e pessoas amigas, para assistirem a missa de 30

Lfliza da. Nova, Sebastião Madurei· I Jos,é Pedtini, �ilo Antunes, ArlllUl' ,
Canter,giani, Domingos Floriani Bo, dias,: que �a Irman,d:;tde do �nhor Jesús do� Pa�sos .

mau

ra Jllnior, Jorgelino Ribeiro dos Pereira,. Lourenço Btennesser, 'nc:tto, José -Covolan, José de .Arru·,. dará rezar no- prOXImo dia: 9, ás 8 horas, na Igreja do

'Sanl(l:" Dr, Herci','o de Moura Ar· Reinoldo Banermãnn, ELe'. Bl'eni1er,' ,da 'Sobrinho, Vitorino Leeluc, José Menino Deus, em intencão á alma de seu' saudoso; Chefe,,.:'

ruda, Walter R09inso�1, Antonio Goturdo Fur!-an, Mario Garcia,. Luiz LecIuc, Domingos Grotto, 'Val- .A todos os que conl1'>arecerem a êsse ato de piedade,
fÉu,dal, Romeu �V,ieira, Sociedade Dr; EIcrn:::ni .Sanh Rita .c senhora, ter cOlto Haase. .expressa o !' cu agradecimento.

'
.

I

,dia .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o segredo, para o desenvolvimento eco-

-nõmíco .dos países da América Lati.l1a re-

-----_-......;----�-'-'-----..;.__-�----"i'_-------"---."""",_-__:_--�.-.� " - ... --'--=-,------,-'-,---,---' --. side no esfôrço nacional de cada um 'dê-
I êêÊ9ê@t=J@@t#J@@í'#Jí'#Jr#lr#lr#lF ,I Ies.

Esta é a opinião dos embaíxadorea

norte-arnertcanos
.

ria rárj!a do Caribe.
Numa reunião que acabam de realizar.

em Havana, os embaixadores dos Esta

dOS Unidos estudaram, entre outros; pro- .

blernas relacionados com- o Ponto QuatrO'
do programa- de govêrno :do Presidente
Truman.

O propósito do Ponto Qu.atro é pro
'poroionar .asststêncía técnica às âreas de
senvolvtdas do mundo .

"'Entre essas -ãreas estariam tneluídaa :

várIas regiões da América Latina;
,

.São regiões cujos recursos' naturais -po
dem ser melhor 'aproveitados .sr.: .

Iõ>� os donos de tais terras, ou seja, O'

govêrno que,' em nome do povo, as dm-
.

ge, estiver disposto' a criar" cendíções.
propícías ao desenvolvimento.
Isto é acentuado peles embaixadores

norte-americanos na área do Caríbe . nas
seguintes palavras:
"A assistêncía <los Estados .Unldos, 'por

si só; não poderta produz!'r: o' desenvor-
'\'i'!t!ento <te' omró-S\<pàiseS"'. ,"- ..«_, • -; ." - - '

Como resultado di reunião dos embaí
xadores, permanece um prtncípío funda
mental 'para a eventual realização do
Ponto' Quatro.

.

,Tal
-

prtncípté -aeha-se expresso ,,:ria se-
.'

gulnte eonclusãojda .;Conrerêncía , de. Ha:':
vana:

"(0 papel da ajuda norte-amerícana ,é
inteiramente subordinado aQS esforços lo
cais de, ajuda própria".
Em verdade, esta conclusão da Confe

rênCia de Havana é um corolário das;

declarações feitas pelo secretário de es

t, .tado, Dean Acheson, 110 passado dia 1%

..
de ja�eiro.

'

'" Acheson disse que a assistência' 110rte-'

� americana a qualquer nação Independen

� te só podevser efetiva quando tal assís...

�, têncía fôr o íngredíente que falta numa

" ��tuação favorável sob os aspectos .Iocats

k" de progresso econômico e politico,
Dr., Pamphilõ d'Ut�a Freire",de Carvalho, Dr. Francisco :de Sá,. t,· Á Conferêncía. tie Havana,. ao, apli�
Anisio -Maaoira; D'r. Joaq�in; Barreto d�\AraúJ.o e José Abr�a. .'.; .êste 'princípio à, América Latina, enCOD-

�_""""""""""."�e.".-:."_".".·"".".,,,," w
·

-: • - ._ ,.,..... �rou que, em a�guns países, não existI'-

,- <' "I clima propíc�9 para a assistência dos Es-
.

". �" tados Unidos. '

" 'Nesses países existem tamanhas bar-,
Jc,

reiras à Iniciativa, pri)l,aãa, já seja na-

." -. .' 'J éional ou' estrangeira;. que os recursos
,

,. 'loc�is nã�' são apr,oveit�dos.
Assim a 'falta de desenvolvimento, em

tais casos, 'é uma consequênClà não, ape
nas da falta de conhecimentos nem, de

recursos maVeriais, mas"de restrições .im

postas' de cima,
Em face de situações .semelhantes; -

a'

aluda norte-americana-nã� teri,! ·razã.o cfe

ser.

� Á conclusão 'final da' Conferência de
.

Havana, neste assunto, ,é portanto, ',es�:
Qúalqller ajuda norte-americaná; den� ,

tro d� 'Ponto .' Quatro, depende grlÍnde-.
mente do desejo que os goverrio� e po-· �

vos interessados tenham no sel1t1do de .'

ç·riar as condições. necessárias para 9. ,ex- -

.

pansã9 das atividades econômicas locaflL

7
L..' "

RADIOTERAPIA/
. . =:

"RAIOS,,'X . �

"

.

DR. ANTôNIO MODESTO ....
'

.

At,iade; dibiameDte. 'DO Ho,pitarde Caridade

Clinlca Cirúrgica'
MolellÍiu de' Senhora•.

CIRURGIA.��'G'ER.·AL.'· l,k,: POLY.QORO ERNANl DE �
.. THIAGO

'1101 Sernços dos Professores Bene- MMico e 'parteu.
dJcto MonteD��o> e._ Pi�a��, ...

No-
10.B,osn.1,·,'\'l'.de cCarf.da..é

.

de ,Plo-
(' .:.: 811,.e_ir,.a,.(S.,ão ,Pau1.'o). "

�
.•

' I!"

,
_ "rUinój)olis: Assistente" da

Çõúultae: 'Daá H áa t7 horas i., Màternidade�"�
Bua -"Fernando Mac4�Qo, 'lO H:liençu d�s:órgãos interno.!, ea j)e.

- DR. LINS NEVES "cia1mtmte do coração e v�sos

DIn&ór da Maternjdade"e IDédico 40 Ic-enças da tiroide e demais atan-
Hóspital de Caridade ' .', 'duJas'internas

.

CLINICA' JjE SENHOIlAS --' CI- 'unte. �'clJ··,úrgia dé' sérí.bor•., Z
J .;2;. RURGIA PARTOS

'

'Partos'
. '

Diagnóstico :contfoi�',e.·tràia.riieDto fISIOTERAPIA - ELECrnOCAR�"
, ':-,. ,.,

.....

NPeclaJizado c;la gravidês. 'Dbtur·' DIOGRAFIA..,�· METABOLISMO
Moa da adolesclÚlcia-�e-�a menopau-"

_

. BAl;3AL
...n'perfubaçÕeS 'menstruais, I1{1,,· iOJU,RIO DE CONSULTAS: -

maÇões � tumores do áparelho geni-' Diàriamente das 15 às 19 ho
W"fêúíiDÍno.
[)pêraçÕes' do utera, ov'rios� ,trem-
....

'

apendiee; h6rniàs. variZel� ete. Rua Vitor Meireles .n•.tl

Clftrlli.
r

plástica do petineo (ru- Fone manual t.702
, ...... ) RESID'8NCUi" .

uSISTENCIA AO PARTO E OPE- Avenida Trompowski II
RAÇOES

.

OBSTJ1:TRiCAS Fone manual 7.
DoençaS glindÍdares, _ t6-oide. ··'ovi'.. ---------1[----.,..--
rioI. hipopise. etc.) Dr. loloao CO.....
�rbios ;lJlerv:"'os ,_ ''''-teriUdade .

ClRÚRGÍA G�RÀI, - ÁI,TA CI·
.._�U "",.l:<1li RURGA, _:_ MOI,:ltSTIAS D. S"

R
•

.

. NHORAS - PARTOS
-' egtmes. , Wonudo Pela Faculdade de Kc41·
t::o:D.wt&rio R. 'Joio 'Pinto, 7 - '{tI. ... da Uiliyenídade de 'SJo ,Paalo,

, 'TI' -. onde foi· B8sílitente por riAoe &DOe do
lMl� L '3 . ,_., �' 8e1"riç'o' Cú'ÓI'gieó' do' Prof. Allpi.

Resid. R. 7 de Setenlbro Edit. ' CorrIIa 1'1''''
.

'1
Cirurgia do estllmago e ijal eI�,

"
,_,: "i �

Cnu e Souza - Tél. 841l. rei, IntestiuoI delgado e rrelÍO, tirai,
,

. de" r;n.,. pr6stata, be:riga. atem.":'
",riOl -e trompa•• ' Varicocele, ,bidre-' r �"'iE' �',' .'

Fere, yarizea e' .hetnaa" . !
pm.uJhI.: Da. 3 ,. 5 hora.. I nu f".,!
: J'e1I1Je sclmudt.: 21 (altoa 'da Cua

�

i
• Paraíso).:' Telef, 1,�98 I -'t- ,:

"'!dbda: Rua F;stenl JaDior, '110: : "".",'..!.
,

" Tele'. 11, 764
.'

1"
T

"

.� Dr. II. S. Cá�.1caall .._, ":II�.:,,'.. _,,' .'_ ,/'1.' :'c:' ',;1
.

.Cíim'� détue!yameute de cri&I1tU�
.' ;." .' c "..".,'{�,

"

Rua Saldanha· l!IIiu'luho.: 10
.

J ••� -;>',
,,-

......'. ".�....
.

"TelefOlle J[, -na '. I _,''''-. ��
- r .

. ----'�_.__.;....� .'�'" �., Ir,. r' �"

-.ÓIt",�A. SANTÀELA 'I�""'"(Pormado pela Faculdade Na��lo- • ,;., '

ual de 'Medicina da Unlyersidnde ;'
_.

,

.

do BrasU) ',' �", '.

II6dlco' por co:çtcurso, dll .Asststttn·.
' ! '.

ela 8 Psicopatas do Dlst,rlto

I..� l"ederal .

h-Interno de Hospital Pslqutl.
trtco e Manicômio JudiciArlo

.

da oapltal pederal .

.

h-Interno da Santa Oasa de MI
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA IUlDIOA - DO�ÇA8

.. Nl!lRV�B
Oonsultftr!o: Edlflc10 Am6l1a

..eto - Sala J.
.

Resld&ncla: Rua AlYaro de Oar-
t'IIlho, 70.

.

_
Das· 15 " 18 hor_

Telefone:
OOIll!Y.ltório - 1.26;(
Resld&nç1a - 1.305.

,
....

Dr. AJva.ro de Ç.rvalho ,

.

. Doenças ãe'Crianças'
.

Consultório: R:ua Tenente
.

lIlye1�, 29� _.,
Borâr1o de"éónsUltas.: 9 às ir
..�

� .

'BAbados: .14 às 17 bs.·
,

. --�'-"--------.-

Dr.. Milton
-

SimOD,8
·Perelra·

DR. NEWTON' d'AVlLA
Cirurgia geral - 'Doenças d-e 8eDbo�

-.

'ras - Pro,:tologia:
Ji:letriéidade

'

Médiça
Consultórfó: Rua Nitor' Meireíel n.
18 _ 'Tclefone.,1.307 i. -1/.
ConsuÍtas: ÁS 11;30 horas e' • lar"·

:'\ .,..,

de das 15 horas�ein dianté
Residência: Rua Vidal Ramoi JL

'

16 - Telefune lA22.�· .'
" J, ,II.,!,'/.� �, "_...... .,

Dr......o'W �

CbIIca médka de- adattoa • eriu4lIt
OOUUJ.tórto - Rqa J!l40 PInto. UI

,CO�ut�T�� lf' l}'" lIoR.
lleIdüucla: Felipe Scllmldt .. ...'

1'tIef. III

,. \

...n.O... ·ldbl'lca.� A CalÍa
vl.lta ant•• d.

�.

.. Por ÁL NETO

DRA. WLADY�LAWA WÜLOWSKA MUSSI,
" "

e ,:
.

DR. ANTÓNIO DIB .MUSSI�
Médicos

Çi�'u�gia-Clínica qeral-Partos

:: " ;' Serviço ;�o,ÍrlpJ.e-t� e espeoíalisado" das DOENÇAS DE
.

SENHORAS:'com modernos métodos de diagnóstico e tra-
'tamento� - ,. "'- i 'I

COLPOSCOPIA � HISTERO - S.{\LPINGOGRAFIA - lttE-
.

TABOLISMO BASAL
.

-

8.r•.&lÍerroiro· da"
fODs,eca _.

.

Especialista
Efétivo do Boapital d.

, Caridade'·,
-

'OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

...

Tratamento e Operações'
.Hesldêneía: Fetípe Schmídt, 119'

Telefone: 1.560
.

Consultas: Pela manhã ,n,o Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto ri. 2;

,. ,

Horário': Das 14 ás 17 horas.

Radi�terapiá por' ondas j cuctas-'Eletroeoagulação'
Raios Ultra Vióqela e Infra Vermelho. "

Oonsultõrío'i Rua -Trajano; nO 1, 10 andar - Edif�cioi "

do Montepio.
-

Horário: Das 9' ás 12 horas - Dr. Mussi.
� Das' '15 ás 1.8 horas' - Dra, Mussi.

,
",- •

-, Residê'Ill'ia �""f.ftua 'Slíntos"'Dumonr,·iI. 'A'Pto�"%o :\;�.. -
'

J i'fiàndad� 'ém 1�10,- Séde:i BAHIA
, , ';. .�. INCIlNDIOS E TRANSPORTES

"
' ,

" til,,-as do :Bal.�ço dé' 194.4
'C�ITÁL É".RE�·EaV.\S '

•.. .: •. ',' ......' .• . Cr.'
Re;spdnsábildades' .. ,:. �. : ..•.C; •• ' -.:. _ • • • Crt

�""�. .- .,._, . -õ· .
'_

. Receiúl .'... ', _
,
.. :'�" .: .. : ': .;"t: .•••••••• '� CrI

Ativo .. •.•.. :.'_"."'" ,":.,.:'.: ..••....•. CrI
Sinistros 'pagos nos últimos tO anos CrI

.
ResponsabHidades 1..... .' .' .. " . ;' '. Cr$

, � •
' Diretores:

80.900.I!06,30
6.978.401.755.?7

67.053,245,30
t42.176.61f3:Mo
98.687816,30

76.136.40Ú06,2o

CONSULTóRIO:

li V W O 11 O 'J
V'HfllNId VHVd SVlNIl

.OOMP��V4.:' .D
.� ,�CCI$.ENTtt:$

•
__ ) 'S;�OE SOCIAL:

'\ . :p.o�ro �'-EGR�

,0:0

::: �RUA VOLdNTÁRíóS:-OA PÁTRIA N�Q 68 .... t,o ÀNOAR
..... .,

.. :qAIXA,POstAL. 68� ,- T�FONE S84(). TELEGRÀNAS: .PROTECTORA-

, Àgencia _ 8e'81' para Stu.- Catarina
.

. : "\',';: ":I�·!Rua,'f!élipe· Sellmidl, ·22·� Sob.
'

Càixa postal, 69 -_, Tel.:"P�·otectoril� - FLORIANOIioOLIS
. .

-
�

c

....
_

�
-

� •....

lO

, ,

" I

�. ::\
� .I,�

. ,

/

ragu ore. d. co,go. dop&rto de

·sIo· FB4NCI,S,ÇO ao ,SOL para 'IOV4 -fORK
'"

lnformagõ•• oomol A,.ente.' .

l'!orienóPõlil - (.rb8 Hoeli>ck'S/� - 01 _;_ Teletone '1.212· ( En 1, teleg.
Bao FraQcÍ'co do Sul- Carlo I Hoepcke S/I\ -C[ - TeleloQe fi 'dO? � �MI\CK

, .-

Fabrloante e,distribuidores d'a. afainada. Gon

f.oçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••ue um errala';;
d. ,,!ol'ttmento d.� aa_..mir�.. iIIiQado.: b..lnl
bon•• bOl'ato.. olgoda•••�moJlln. • a"lam.lltOI
pal'a aUalat"�ÍI que ..eceb. diretamente: da.

Snrllll C'õm.rClI••t•• do lnte ..lcll' lIo',entldo d. Jhe·,la.e ...m�'uu"
Flol'faJi6poU•• ;g FILUaS era Blum.nau:. Laj ....

'.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lJefine Vichinsky OS· obje,tivos' doa o

. p.oUiéa;, soviética
- BERLIM, ,4

�

(V: �:) �"Os russos rWa.shil1gton, de que .05 Estado:; I adu�l1eiras. al:!,uãs ocidentais,
. �Iue.ameaçaram cortar iuteiramente o Unidos estavam considerando J I haviam recehido ordens de rejeitar

tráfego entre o leste e as zonas oci- execução de 'contra-medidas ao
I
a passagem: de.todes Os transportes

dentais, no ponto principal de Hel- "pequeno bloqueio". Os guardas i'que possuírem novos tipos de: fatu

::!llis�ed. Esta n<;ltí::ia foi conhecida fronteiriços, doe Helmsted cruzarm,l1" ra�, Tais fatllra.s f�rall1 distribui�ilSapos a declaraçao de ontem do ontem os Iimitee para à zona brt- no .oeste a pruneiro de fevereir-r ]
Departamento ,de Estado (em tânica 'e declararam às autoridades corrente, Os soviéticos 'declararam'- -, ,." 'o

\

�",- ,

à policia alemãque l�aviam recehi.
'� iI.......................... do ordens de .nâo admitir as novas

Praça,lS de Novembro"ZZ ...:.. Z'" a."

faturas até quinze do corrente. As

autoridades, fronteir-iças afirmaram
que sLperslstirem ',as, emprêsas em

fazer acompanhar as mercadorias,
das novas faturas, nenhum transpor;"
te que as trouxer poderá de amanhã .

,

em diante cruzar os límites para' k
zona soviética:

DR.

r-

A. :-DÁ1UASCENO DA SILVA
ADV·OG.4DO

AÇõES CfVEIS E COMERClAlS

.-i .

(Edifício P'l'ola)

1',.1l88: 1.IM • 1.188

Florianópolls:- 8."ta C�tarh.. -\

........... !. \- •••••••••••••••
"

••••.•

CASA MISCB�ANEA "ldl.�i:
buidor. do.'�:��4io .. [t2,.:0. A,
�,� Vj�tori'V.I�I�. e pi�...

Rua C(jólelheiro' M.fr.

,D.A TI'L Qt:G) RÁ ,F·I.A·:
,"'�.. , ��

(orrespond!!1cll
,
(omercld

_
.... 'õ'i;o..

'ri'-;a' Felipe SChmi,dl, 34
Caixa Postal. 173

Fone - 1549

(onfere
Dlp!o.Í1lI,

"

• <

I. 'QUER VESTIR-SE CÓM CONfORTO,· E ELiGANCIA'
PRoCURB À�

Alfaiataria MeDo.

f'MQ(fflZAS EM GERAL
VINHO . CREOSOTADO
U S I ,L V E I R A t"

z: CASas Iil TEBRÕ08METODO:
;.,. ,,'Moderno 'e' E'bci'ecUté

/ \

Rua General BUfencoufl,
\

4'�'
(Esquina Álbsrgu,e Noturno)

-------------

..

Éndereço Teleg.: .SATTlSTOTTI.

Florianópolis - S. Catarif'!a

BRASw..

Possue V. S. casas ou terrenos pt.nj
vender?
Não 'encontra comprador? ,-

Entregue ao EscrItório ImoblJJb1e
A. 'L. "Alves,
RI;8 Deodoeo

'

M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,_.t..""" 1" �.. S 15· 'It orn.eIQ.� 1;"l0- . �r_<O.U o
Vltoriosos:;�/I':'a,SCB'.', 'Corintians. ,PéJ�Di'8Ira" .' 8 São Pdol� FÜHTIVA EXIBIÇÃO:

,
'

FESTA BRAVAI ' D 'Corhitiáas mlloteve a 'liderança"�; ,

�, Technicolor

c�m quatro enco�tros '?r�ss�;.,
.

1° '?orifitians, 2.' .

" 40" Jnani�J;igo 7,. ..t Rkardo :MontZ�)�n _ E'sther Wil.,
'guil\ ,gá�ado .e, d_omu:��,?� Ul�Il�OS no �lO.','

..

. 50 pajníeiia;, 8. .lians _ Cyd ,Charisse _ Akin Tami
_�? TorneIO, Rl.O:S�q P�:ulo: CUJ�S,r: Vasco 3 x B.ot�fogo '2, domm' 50 Botafo«o, 8..

- ,roff. � ,-- _

,resultados.,1,oram Os seg�ll�t�S�. : �o à tarde no :RIO..
.

'

,60, São Palll.o 9.>, 'Preitos: Cr$ 5,00 '_ 3,20 TINTAS PARA IMPRESSÃO
COl:il?-�hihS 5 x �ortUgu�a.dell " Pa�méir�s 3 X

',e Fh�mi�ense 1, 70 Flümtnen;e ,1Ó.' l'n1p. 14. anos.
.

t O T TOM A -R
Despqrtos 3, partIda r:�llzada dommgo a ,tarde ew. Sao, Pau' � ,

,/', . - ,
__� �__,�.__�,--_.....,.-'--__-'-_--' _

sabado �à .tor�e em ��o P��lo..
'

'lÓ:.':. :
'

,

'
,

<t., ,,'" •. ,.
. ."

São ,Plilculo 4 X Flamengo 3, !. Çom Os re$tlltados acima, fi- '}_.

jogo ef,etuado sabado à' noite cou sendo 'u \;eguinte u cli=.U;sifi
cação dos· concorrentes, pot pontós perdió,os:
20 "'Vasco, "4. .'

.'1 3'0 PortugueSa, 5;
, fi

I
'- R.omance' Encantador! ..

•

6 o ESTADO-T�ça-leira. ,7 de Fevereiro de 1950
·i�·"'·- � �-

,
.

lo Pr�Uo do Campeuoto···-Brasileiro· de futt�IlI,4-eiti_�Ie�mm- em
Porto -

Alegre, os paranae.nse� louraranr empatar com os, gáuchos - por 1x1
•. -, • -" i'

.:- t ;
• • �

,

�1 ,'U tn
'.

e '- _u 1 a r r o
�'

··l-R.vrz�. -' ,'-
'

.

I ..
-,Às 17, 19lh, 2,9 3/!1 lls., ,i ROXY

I '-;- Sessles das.Moças !
1, i _,__,' Ás 20 hs ... "

- Uma comédia. originalíssima] i ;- Uma comédia deliciosa e di-

,f, ,.�,. < - ,... 96 minutos de agrndavel lÍlverÚ': v;�t:idissimaC· ":':'"
". Direç�o de 'PE_DRO, PAULQ. ",:CHADO" r:: ,':' .�" .mento, 'f!nq htilllor � al�gria conla, . -:-: ";'T.JÚl E�JTIanç:e encantador e

E-x-_p'-re-S-1V-'a-'-Vi�iÍó-'r,.,-i·a-,··.�d-O-·,-::-é�a·-�-:-:-pe7'·::.ã-O- êlaSSiSla,'�' C.-atlu.(.:.'nens, gi�t'�ONH\o! Q D,'�AI ;�r;;::��"X��mMARAVILHOSO

. ..

3 O b
c'

FI
.

f1. Jackie Oooper '" ':Çyrone Power '

;pelo escore, d.e I tom ,OU, 1" ameogo' d,IS
'

u.ap,elras� _, ",1QO% diferente!
",

GeneTíerney

() Z b Ih
.' - No Programa - Com-édia,

,
'

. Rodregues -. 2 'e ' ézid O os artl el�QS ,._,." ,t' -, ".
'

4�"rarcha da Vida - Nac. Romance·.·..
"

,

"

. ,.O·s' ,quadros"� jogairam " assim

I
)"reços: Sras. e seitas i, - Ce$; J.,�O ., Í\1uilo .Amor l -Ó;

'Oemerporando· o .160 '�aniver' tas já eonquistadase-de :vez que formados:. "
.. "} . :Estudànte,s

.

2,00 - No Programa-
, sário da Imprensa Oficial do é r�conhecida a-grande ?oten;. Imp�eIliSâ Ofi�iàl � Santana"

..

:Gav:aIQ�iros. ,,'
� �, 3,20. " 1) -,- O Esporte .em Marcha' �

IEstado, realizou·.se anta-ontem, cíalídade. da eqUlp� c�poelrense. N,atalino' .êc f;uizfnho�'�Vilela, aa-I .:}'4�re, =: ,Cd.anças m!a�ores, de 5 Nac.

no estâdi-o" do, Ip,u:anga, da Vila qué conta -eom
- _;_:Vltónas. sõbre tínho 'e 'Valmor; Zêzinhro FJá' a,ags 'poderao entrar na sessao- (Ie 2) _. Metro' Jornal '�.

,Operária de' Saqo dos
..
timões" 'eussão.. que, .t�eve :nos �irculo.s vío,,' BÓtefllO; godd�ues .. �. Bü- ,,1'17 11wras. .,."" �

-

. ".., ; -. Atualidaàe,s ""-,." __
,

llerante boa assistência, o aguar .'BnJ>� sOp'8luamlladx� Sf6W'- SO chele,
n

'

t ! .. � . .. :
.. ·.··0··:

- ...

: : Preços: Cr$ 5,00 - 3,20
.dado embate pebolístico entre c:lroes

_

varzeanos ',
Dal a reper' Flamengo _ Bubi, Bígüá. e _. -:-

A VIda e tão cheia de impre- ·Imp·;.,t�, �!!.O,s. o

as
i equipes do Imprensa Oficial .esportívos da Capital a estron: Ivo' Doda Doni e Pacheco: Lau- I VIStoS

_ ,,"
'... .

'

.. -. . .. . , - .

. Futebol Clube e do Flamengo, dosa v�tória dos rubro·negro�. ro,' sóm�ra, Z�ui:çÚla, Baldb1-l' .7�ada Hdomem que pas�ah'... Il\fPÉRIO )Estreito.)
de Oapoeíras, em disputa � ge RodrIgues, uma. das boas fl'

. L la'
'

.

, t "

,�', " ') e um rama que caml� a l - Ás 20 hs.

"".m ....alíoso troreu orerecído pelo guras do embate foi o autor nope l·a... "

t d' 'f" t .,.i' ,�', _,-�,,: ... :.: •. :........ .... :' .... 'i' -'8es'são das McYças -

... •

o °
' ,- -, re I."tl�a�men � .:€ ron,ara,:Ql ; C()DEON' .'

.

..

. o

OR'·4Sr. jo.rnalista Batista Pereira.,
.

dos. 1
.

e 2, goals "
cabendo a

se os. quadros .'. suplentes' ",dos I
.

::_ Ás 20 horás'
.'"

' M' ,00 V:ORAZ

Q prél10 foi dos ':mais interes' Zezmho encerrar., . m
.

mos ciü'be
o

vencend<}' � o I'
..

.. ,. ,'c : .

.

COIU

Natalino f.oi a figura domi' .

es
"",y' ", )" .

'.' '.: I ';'"", -;-:- Esp��a'-'l� '.lI �rogram.a .' '<, Dennis Price
flantes e di'sputados do; ano, ter'

/ 1. .

�..
• • d Flame!lg�y�!a a!,ef.tatia, c�nt� �'-1) -:- A[nal�dades em ReVIsta - ,Mal'garet Lockwood.

'

.

minando com o merecido triun' nante da pe ejp., , constltuin o
. gem, de ,2 xl'" ,._

N '.,.
..

:to do campeão classista Cátari' co�- �uizinho úmà' zag� pod� 'Np pró�inió' domingo, ,possi:!I,a�. O primeIro e melhor filme da "T���r�·Á:d�·C�;v�ih�·�5�·Feír:r.
'nense pelo �,expressivo "escore r�SISSItml. Os .restan,�es, lmpres� velinente;,j-ogar,ão novaIitente QS m�H'enjn.ha de personalidade' ma- - Estreia.

"

�e 3 x O. s�onar.am bem. Do on.ze,. ven dois, 'esquadrõeS, destá vez no gríéti�al,
A vitória do clube do sr. Qs- Cld9. os ��lhores foram �Iguá, grámado do, Flamengo, em Ca-

'

A" PRINCEZA'· DA SELVA
llildo Sousa foi das 'maIs' boni- RUbI, Dom, Laur.o e Zequmha., poeiras.. ',

.

i i;� i� ,com
:.,

(.ir. -.._

.. '

. . . . . . .. . � , .

Dorothy Lall'lour

.. Ra�' MilIa,tHt

IMPERIAL
'

l-Fechado para, 're:f:QI'mas.,
I :

•

. . . . .. . .. ;....... . .

Ama.nhã - RITZ
Joel Me Crea

,., _:_ Musicas inesqueciveis ,desta" Bà.rbana Éritton "

: cando-se! "LUAR É SOMBRAS"; Brtian Don�evy - em

A PEDIDO ,e em (JLTIMA E DÉ
.

SUPREMA 'DECISXO
Technicolor

5a-<.Feira - RITZ
Glenn Ford
Evelyn I{eyes _; em

O HoMEM DE MEUS AMORES

"� ,
"

, .
,

,

-(

f;oncurso' pÔl'a fs.criturário,s,
.

dos· Minisfer'ios' Mill';' res
'A Dlyisão de 8êlegão � Áperfei'ço.amento dó )y""" -realizar,á na 2:'1

-·quiÍlzenaJ "de março do corre.�te_ ano o Donc_u�s'Ü�...ii�,�.� �(nliturá�io (tos
Minlistéri6s Mi l;itares.

'
.

,� ",' ,

'.
. ,�':;2;' , '.

��Os .c�ndidatos·' .q�bintado; serão ií.o!n�adÓs pa�â ôs Ministérios. Q.l ,

Aeronáutica, Gue.cra e Marinha, ond� existem .cêrca de' 450 vagas' da '. '

classe inlicial, cujos ,;encimenfos são' de ,Cr$ 1.720;00., "

',' ,

�o\. carreira d� Escriturário pémite o a'Üesso,� de-Ufic1al Adminis'
trativo: com vencimento 'fÍlial d�. Cr$ 6.080;00 me;nsais.

'

.

Aos fUJ1cionár10� da car:reira' de Eseritunárid�ppdem ser -aJlribuidos .. �

.. '. , __ - .�. <.-
"

.....
"

-I •

trabalhos de redação, informações de processo, trabalhotl em guichê.s,
)fJreenchimento qe'. fic'hás, etp. -.
,

DarIa a proximidade dt rea�i.zação das pr,ovast é de�tôlia eonve'ni
fJnc,ia que os candidatos inscritos recOO'dem a �atéria conslímle d,o
:programa, preparando�ie 'Fonvenieú1.�mente para (j 'COf}.Cu:r's'o•.

Lo

"

Esta �,�.��.i.�.��.. bt,!!I�u!�"g�!��:in�,m.1
,MADRID, 6 -(INS) - Os médicos tem estado dormindo durante trin

,ªe· M!drid estudam presentemente ta dias consecutivos, s�m nenhuma
.o e.ê;tran,110 casó da senhora Vitoria alimentaçãiJ� /

I
,

l·
f
,

�j�O,�'O

n·.

. am.II,,"OIl�
-'tlAlVlmll �.

o Trator para todos os fins

Curso de
Hi 10 modelos' diferen••s de tratores Forma",· cacto
um com as suas. máquinas especializadas ciue tim apli

cCil9ão tallto em' pequenos sitios, como em fazendas e grC!nde. proprili
dades rurais. -

De há muito e,tes trafores vim' revolucionando-a agr,ic",ltura, ajuClando
OI fàzeÍldeiros a aumentar a sua produ�ão,_.ocupando menor número d.
colonos e com menorés despesas.
Na mecaniza�ão de uma 'lavoura, o 'capital invertido 'na· compra de um

conjunto Farmall terá juros, �Ievados na forma de maior 'extensão culti.
Y�da. e alta ,produ�ão por.hêctare.". " .' . '.

'

P.�a.nol"informa�õ.l� sem 'comp!omissO lobre "a'lInha de trator�es F!lrQtéIIL '

,

\

'. Farmall'é um -produto Inte'rnational Harv••ter._,

.
'\<"

lONCfS'�19NARIOS .

Co,merclo e TrtlD§portes C_ Ram9� SIA,
Rua João P:nto D. 9 - Caixa Postal,-220 - FLORIANOP0� IS

r:eligião
.

(Por �córres'poDdêDCia)!
'

.'

. v: s. Jn_I�a -: co.mo 'acontece a.muitas P?s��as - \lue se.ja difiCÍ-,.,lImo formal Idéias s·e.gm:as a, res.pelto de re'.lglao? .

,Se assim pensa, vai cerlãménte mudar de 'opinião, qúanpo estudar'
:3S lições do curso adma referido." .

'

1\
, 1

,

..

, tde é mini�trado em duas Sél'i�s e 'assim diviàido:
, Cn1'so 'Básico, prirnéir'o ano.

--,

CUJ'SD�SUpiJ1'iol', segundo ano. "

Solicite informações' d-elalhadas ao

INISTITUTO DE GULTURA RELIGIOSA - CAIXA POSTAL 203
A-S. PAULO. �, -j

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'ni'l1SPortes Maritimos /
..

.,' ,Acidentes PessóalS,:
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AutomoveiS'
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IncendiÓ.,o, ..
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de díamantes dd 'Holanda .' I versárie da aami!1ist�acãu ,do sr;�"pr,eléito'
,,'

AMS'l�'R;DAM, 6' (�!""H. 1.) - amelhora foLacéntuada,prin�d, .,,�,......� """Í "�., -;J< O' R .;I"g
:

d N"
f Louis Asscher Ji.; gerente da palmente -deviq.ó a compras de!

'

scar", ·.()·url U�S:, c

a, - "ova'
compãnhia çle níamantes :rAs parte da área ,da .libra. Outros' . �

/

scher, acabade deelarur em en sim,' :'a desvalorização .índubi ,O gra.n�e b�';;'quete" reaiizado 'n!)' Clube 10 de Maio . ./- Os oradores.-Dele-
trevísta. concediéa à

• imprensa t�v"ell.1lentê provocou" maiores 1 ,,;', gações Distritais.-Outras' Notas,
que, em prínclpíos de 19,49"à

compras;, f,',eita,'S,' peJ,os
Estados

r

Joaçabac" (Correspondente)

,.I\QI
m,os 'e�, sH3I1ci9" pois nada" màis gas, concluiu o orador seu discul"•.

situação era 'desanimadora :p�- Unidos!' '(
,,', ':", e�s'e;io qo ,s.egu�do anive:rsário el!l �eenluad2' que-.:_merece seja Ieva 50, sendo; muito 'a;p'iaucbdo_'

, ra a indústria holandesa de dia ,Acrescentou.. �ue�a Alemanha gOV"ernõ'd.o"ilusLre''''e digno Pref�_i· do em a�o alto" pesta assinalada � A seguir, foi concedida a pa-:

niantes. A sÍtuaçãÓ -aprêsentou e os paísés -Benelux foram tato-; 'to Municipal;- senhor Ç?i'Í,car' Rodri: data)" a gran,?e' obra de construção lavra ao Jo�nalista' Genésio pá?;
aÍgumas 'melhoras 'e po"Uco� an- .res.decísivos em favor da índús- g'U'�s da Nova; transCO'ri'Ído; dia 'do Aeroporto Municipal, oonside-Í qUe em nome dos amigos; e, adm'i-'

tes da desvalOrizaçãQ -do norín tría holandesa de diamantes;
-

radores do homenageado, saudoú"
�', ,�,

o administrador e o cidadão,
'\- ensejo do segundo aniversário

,

sua .féCllUdà gestão fren_te aos nç-"
.: gócios 'piJb'.;cos da grande, rica e-'

'e; próspe'i;a:' cornirna do, Oeste, Pt'es;'
;�t�Iido'" ao termina e, homenagem a'
"exnla. sra. dona Aléssia da.' Nova.:,
'���pós'a ,do digno prefeito e aimtadc
i çiQaJão, pela auspiciosa d�ta" �
cóni>.ãgiíiadõra"','manifestação ,da so- J

ciedade joaçabense,
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