
'CONFORME PORMENOIUZADAMENTE NOTICIAMQS ONTEM; AS, SOLENIDADES EM HONRA AO SE,
BRILHANTlSrvíO, CONSTITUINDO ESPL�NDiDA MA NIFESTAÇÁO, DE FÉ, CRISTA, E DE FIDEJ.IPADE, A
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: ,'L�O 'U1\;1 :-SEiRMÃO _�LUSrVO,,_AQ CALVARI(J li À 'TÂ:RDE" ,RROFERI,RÁ'''TÁMBÉM-

ROMA, 2fr (V.A.)· - 'Propas mo- i bre' movimento mostram que"
tortzadas italãanas díssolveram..uma 'com exceção de Parma, cenário

manifestação, comunista, hoje, em da unica fatalídade ocorrida du

San' Severo. Quinze policiais e três rante,-a
�

greve o,ntc:;,rn" o trabalho

IC.Í'V�S ,foram feridos: à-lgurt:._.por :>S-�I ",es�á S:e�d? �eini�i��o
1

é.nl. todo. o

tilhaço de granadas 'de ,muo� ,

na -pais., Nao há' noticias de víolencías
pior batalha de rua dos ultimas, .conquanto em alguns setores a

tempos.
' '

-

, atmosfera .permaneça tensa. Em
,

Os comunistas ete 'Sim Severo jF,O� .R'onra,:,os trans:portes coletivos, rei-

���=���=����=�==�=�==�=����=���===�=��=-��.=��=�='�'�'�'�'l�am aci�d��nrtrui�o ��- nici���s'17 �ru'� o�em
Ano XXX.VII

' ,Florlan6polis: 'DomingG., '26 de' 'Ma'rço de 19"0' \':',' H�"i lo.sd"7 cadas nas, estradas ...Quando. peque- quando terminou a greve, estão a-
,

,---'--'--' :_.:_------ ,:__�-S_::__ __'

_, '" 'nás unidades da policiá proêurar.un gor'a f�mcionand6 normalmente. As'
o, - , '\ ,,'� �; retirar 'os obstáculos c-óloca;d'ús pe-: centenas � de reforços, policiais,

Çondenad? ,a 8,�, anos �_d'e < prisãe o! Dr. ,4rIIia'�,�o�8'iDlo.ne .�;;ae��e��o�l����I�m:ta;:��:a�;�l!, �U:s,�;;t��,;��re,e:��j���:'s ppe��:
< .capitão TU'/I'ê'O' Re' ri�;�.',�',do" N.,,�.:i�c',"J·m'ent o.,,'

"carros de; combate, entao,,', ahriu enfrentar o desafio a ordem publi-
, ,'" I &l' a <3

,

l
,

éá.IÍlihhú pêlo meio das' harnleadas ea v-61faram aos quartéis.
, " " ' e ocupou- a' cidcl;d,e. ", I ,\ ":' A greve de pro tes to

'

convocada
Epilogo na 'Justiça MiÚtar ��. prô�essÓ de'espionagém ROMA' Ú CV A) �- éiit��JJ,p�_< peHí:' .Oonfedêração- Geral dos Teu.:

a favor dos nazístas.i--Cumprírá mais 3 anos. ,;, o,' 'f" Id
.

,

"

erra. balhadores-r=Italíânos, que é dorni-
"

' .' Iicias �,foram er,l pSdP�r,uIIJa_ '�J 0;\ nada pelQs comnrrístas, após a mor-
RIO, 25 (V. 'A.) --'- D Conselho Es- era

.'

acusado de crimes de "'-suma nada de mão qnan o Irrompeu 1 -'
"

''-'''., " .
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'

,
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'f f'
.

toe e'
te de .dOIS .o:peranos em conflito

-v.ecíal,de J.u,stiça da 'fa. Regiã.,o,�1�i,',: l.g��avI,·"d,a,d� ,ql,;l.,aJ, -o, ,'â�,�, a,t�,rita.r cO,ot,ra,' 'i-e uma luta entre mam es an es ,.
"
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'

erto' de ,caI)] a.políeia, fOI elogiada pelos CO,
litar reuruu-se, ontem, para Julgar, a segurança d'�. sua proprra pátr-ia, a policia em t:lan evero, ue "

,. . "," .

• ' I ,,' r '
, 'l,e I' 'It 'I' " 01'

mumstas cerno de grandíosa pro-
, :O caoitão T'ul io Régis. do, Nàscimen- conccrrendo., ainda, para o sacr.ifi- (

,

Foggia, O "ÜlOrna (1' a la ,,' _ '. . . .

" - , " ", "
,

,
-

índ td t iunciou cue .porções". 'O Jornal, oficial comum,s-
to, acusado dê haver . praticado, cio de muitas vidas de bresileíros- gao II?- epen e:\ e" )�n ,Vi ;" id,

'

tá', '�L' tlniÚt" dedarou·· "O povo-êhfl'an'te 'a ultima' g.uei:rá,·, esplona-' 'homens, :ll1Ulheres,,' ,c-i'i-anças, cOIJj 4.000 grevistas estavam realIzt':ll.,O .. . ','. ." ';, ".
,

,
' ,� "

-', ,.. 'j_ o 'acâo italiano umu'se num ,prot.esto d�CI,gem em favor dos -íriimigos do Brá- os torpedeamentos de navios 'na' uma demonstração ,contra, a aç I,
.", '; '�. "', '

, -'"

\' "�;"_"l' 'eh": t;";.h'·"d'· d"!!a's'�"a'a slvo,.,·AdI:;ll1ta qJornal, nO,s.btulossil, _cheg,a,ndo a.,ser,tesp,onsabi,liza: cio,nais. Ohega,ra a, t"é,' ,oomo referiam po- ICla em 1e I', a OIS ", d'
, ',. ,. J

- , ,

" ..

':-c- I' "" c' t"" d d' {�a:"'�' sua--'prlmelr'a, pagma, ,que esta
do, mes!no, pelo 'afundamen:,o de

I
os autos, a mve,ntar um ,engenhc ,qual ,re,su tau a" mar: ,e" e, O1S" ,." 'd .r, _. i ." :'

.
'

,
, , ,', _.

U >'d'
'

d d' '�'140" TIe eUlonstraça(i) fOI o maIS podeIosonavios' 'brasileiros, 'como .aütnr ,de perigoso, para pr(lticar' atentados, .p.-�Jhadoreds.,:-: '" n.t�lla' :e.s, "o ;,

"F"- g''g' 'a�', lllOvimen:tQ.4eSiaé 14 de Julho". ÔiIifo'rmações _tránsmiJidas aOS' SJlb..�, e' 60nfessara a":'smi' r�sPoflsa9)-rida. , ITlmen,to e -hf 1 lana. em, o, '
I ' .' " '"

.'
'

marinas das potencias do Eixo; ,''c' "'q�'''na5 atividades' an,ti�bl'asi).eü;as �ãd: pi�der'am _f�iªbe,lec:��' ,"c"ohhtfç 1,4, d,� H�l?-?:, �e �948, ,�OI o dia' em

,

ES'se oficial, do Exército, corria ,os 'q�� se des'eílVolviam ti� país 3,0
' ,êõl'n'\às fh,r�as' p1ti5aj:s,:de' Saú�' S&, "tQlle pS�l' �,�gI�tTroul.l11� a�en�ado, con-
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" �:- 't'-"·"�":'�; "

'I
'" ra, a mIto" -og Iath, 'lIder dos <co-leitores devem esCàr lembrados, inicio d,a oonflagração., E o h1ais vera, segun o acrec-el1 a o''';]0J.:.,n:).. , . ",. ._
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C:, ,<\.&' :b'l' "d' d "r' 'r�, "m'id''''cr-,.-:;:"mumst�s <',ItalIanos. ,Segmu-se do
-

,preso, e subr'neÜdÓ' a JuJgãmento pe- grave" sàlientoll, era'o fato de :qxH Inca ,ca1l0S ln a os, o a ' ',''''., ''':'_,'
'
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d' ; :' > "1'" ,_, "dO
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,,,,., ",' t're' ;- me$mQ",wmª- -),sene 'de, greves e ma.!lo extinto TrtbunaL dé .s'eg)lra'rl(j\lI tais� 'cdm,es, eÍ'aln imputado's a � m ,taea os para aque a CI, a' e, ,�n .

. -"_;r" -
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< h" f� "h" ,; 'f' " mfestaçoes 'assmal-ada-s por confli·• Na.cional, V.ill-s,e ,condenadp, à_,_, 3D :'ci ficía I do ltxércltQ Brasileiro. "

'

\ ",
__'

,tantQ. ,

' a'o,� se ;:>at'�, se ouve erI-'
t',

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

' ,

':
, " ," '

"
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"'"NJ t dI' J t·
, "'" " .' 'f .-"

't'
'''' ,,' os sangrentos., '

anos de prisão:'
, ,

"

< ,'Conduiu ,o 'promotor pedindo a a pas a, o nte'rlOr' e l,1".r,
.

tlos' entre 'os, ,nlalu�tan es. :' ,,' "" ,." '

.

Mais, tarde, po:eiB; .quapdo�,_'iá> ç�rÍ(l,éna'ção d� ...cariitão �ulio comó I ,ça, -Educ�'ção e Sa:úd�" o'sr. ·'P-l:-·�
,

"', O <jori:rai � ",àr'llã6":dem6crata' "'ÍI ;F' "', 'I ,i :'� .'.\ "U" ')havia .cumprido 'ó,nco, a'nos dessa ,medida imPil'lOsa. P,ediu a conde·
'

Arl11a,ndo Simone �!'rreira 'v�ni'.,: '.Po�P010" e__ os": 'if�rianos'" ç;iÚcapí' :., a ece'u '

, aro /111#

é 'sentença, Tli-Íio" apelàIidõ, '�111' gfau na:ção em "nql�le 'do' Brasil".- pre.stando ao 'Estado' e ao ,Go'-' amargillnentê as: drev'es',' ,di,zeJ:do\F "d""'L' k'
" .

"-de recUl"�O�; para o Sup:remo' l',rl düN®ENADO A, OITO ANOS v�rno dO,sr.,dr . .Ad,e_r�â� R.,,�a ,.é�s', Cfu';" '\0 r?9y'i,ÍE'��to .���m�'jli:� �"" O," ;, �S y _,

-<

',;)JI :lmn.al Federál, cOl!�egl:li.u, fazehdo' ,Foi, dada a, palayra; a seg-uir. ao ,SIlva asslTI;tlados .se,r\Tlços; ,E"s- f_al)J,ot:i',:(':c�nfo.:t�e;, rezai J,}.I8!C,,!?�:n,','� J:,ONDR:E�" 25 (V.A.), Harold
,

a� sua IlF(i}pria defesa, provar ter: ady,o;gatl:o "do esplfío,' sr, AuricéÍio
-

pírito culto e senhoi; das -'pc- chê'tc.do 'jor'n�al d'ê'\n'e';(icá'sp'erli; �::U 'kLasky, antigo presidente do Par.

,y,{ ':. ,: "sido vitima ':�f,CQ��,9ã"9 ;l)0}!fiár�1i; çj\l�;o ��,��)�r�2r;a Pc�,t�;do (d,�fea�,' emliarida<Jes;;do. seu s'etol'� '?-c ;_ .. ,!'rr�.m,p'i�':'�J�tutiii�: ',i�çI�p'����(e:��_ ,.���<''ifaJ;���i-sla Bl;1tanico; faLeceu,
t{�" «,.,_tI'-a.nt,c- toda a fase Be,lJrepar,-açao d:o' ,��OT Ae, Of1CIlJJJ"'.qu� ,p::w_sou·a, :lme':� trabalho, o�il:usJi.t, tiEul.9.r ',gel}'" '," y,tJ:iliS,atsV-ll'i'lór;,:_detí1!l,ra:; ijijinL<;à1'tlgo' oiif�m ,à" Jl,Q.-i{e, ·com a idade 'de 56-., ">yl f.� - "'"

( �,� -" �4, ·· ....,-';·_:l-w ...... ' ---}� .· ........ r. 3-:'!:::.t',_>.:r?:<r
. -- ,.._< ,'"-.. �..I"".r;;r -�,:t'#3:0...,.li'tc--"...t:�:"-'f4! ......k\_t'" ''';.''o(iri,+':,," �"!; ��..........). .• f....� ._� ...._. '�\�">:..;.. ...

_ _,:�;....r �,

,>;' vrocésso; e mesIU.o' de,frutíde's JÍÇls .diatámeI-i�,� ai) re,q.' Este começou; pá.; liÇl ;::,ec:[';é�aría'«lo"eataril'lg)'I-,�'"- :I?ll:d;Jl��hl1et eli1� �e§.mqú''iF';''* :::gree-ve. �ano_s1:'�� :,.,-:'",
�

,
.
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,

'

'autos', nos ;quais,�aHrmo'u, p'odiam ent-ª,o, a a'cusar fi -poli,cia de violen- ',Sé, tu1la I)OSlçaO dignameatê 'e, geqfl (!:i1h,oÜ ;i�ratícamel1re'?" ': J La��y- hos ultimas t,empo,s vinha"

',ser' notadas até tasur'as para' !lI te" ta, fa tseadora da verdade', etc. Fez' mal'cada por uma eficiênpia dt!, "
No entantó, Oobservaç�IW". impar... " .ci.Jéfiattdo UÚ)'Í). escola de economis.

rações de seus ':depoimentos.· .

�crlti-c.as' à trit,aJlura, ao Tribunal de' ,que exist�m
. abuftdantes dê:, ciais' rifostra:nj; dlt um 'ínod« gr.ral i ,tas 'nâ di;ã Bretanh1t, .sendo consi-

,

ANUL��DA A ,sENTENÇA I SeguJ"ança Nai(liol1ü negou qual. Jnol1strações no padorullla ad:- ,que' o. m'ovün�nto '"C;Olpuni'stp. foi deradp" como um dos maiores en�
O Su;prem,o Tribunal Federal,-em, quer confissão sua, a1firmando'que, mÍnis-ti'ativo q_ue lhe é prúprjo.

I be�"sllsed,}�o, no 's�tor,' -rndU�,'t.:i�i�_'.f!=ln,d.úí.os e�,.a:ssl�ntos ,hnan�c�iros�face d,as alegações do réu, da sua só assin'ara uma confissão, prenara ,.ISer.eno como quem não, 03- .� td�ellsamentc �OIllN111sta do )):o'\'te' çlo"Remo Umdo. Sua, úlosofla 2C'O-
.quaÚdade 'Cie' IDTIit.ar e consir)errrn' , da pela PQlic�á p-onque esta lhe 'tr,�nha, os Ó'biC'J�s de "uma vida, ·1 �talia;n:O",�;t-e!ldo �til1�d9":P?r ��'!ltt�, M,nl-ica, e�trétal�to, fpi semprê mlli�
d9 La�bém a natureza do crime proÍl1eCerá por e'm liberda\i'e uma ')úbli6a votada 'ao interês�e CÔo lado, o� tral1sPQrtes� na�ma�ona da:�, to ,co::rnbabda: pelos' conservádores,
que lhe eora imputado, resolveu ;um sua ,companbeir'l., pres,sa come je'�ivo, ,o sr. dr. Armando Simo-. ',Qidades: Entret:,ülto, seus efi2itos 'tánto 'neste "país como n6 exterior
lar a sentença, à 'fim de que o [\(',11' rofen. IMas tudo aquilo ,era menti· ne' Pereira tem confirmado,

'

:foram �edu�'ici.Q�:;';. no.,,publicó
.

éÚ1 ',:Em 1945,- .o,0havá-�é na presi'�
sado 'fos.s,e, sHb�nétido.,a julgamento ra, como fal'Jo era túdo o ln(lis que 'por uma atuação silenciosa" geral.' Osr/êO:milIlist�s ,não ,convoca·, d,eh.éia: d�

.

Partido Trabalhí�ta
peh Jus,ti'ça'MilHar. constava dos aiüos: Em suma, nãG' mas i-ninte-�l'qpta" a c0nf.lançi,l. ,! ram pà,;'ff 'gtev_e� 'os'

. ,tr.aha:lhildorês,. g1J��d�,- o' IPe�mO .,conseguiu ven�
E ontem finalmênte, enfrentou passava ele de uma' vitima de 'um' que' determinou asúa

'

nome-' I dos ser�iç?s. pub1icôi 1 e.sSen��ais'� 8�f.,�. �::i9õ�s.';9,escle 19�6 era ,"

o espião' uma, �orLe, ri1ilitar. Por regin18 de' força, e, de un�i,t policia çã9' pará o 'carg:o, �õnde se:,faz , i das f-e,rr?.vI�ls;' <" Y' ':.': .'., • -Jl�ewbÚ],;_.,d.9" Co.r,n�t\l ,�x_ecutlvo do
tou-S,B a�ldaéÍosamente, .protesLou .de faQinorfs. Era inocent'e ...

",
c�ed�r 'çla esÚma e 'da admir;a-

['
Roma, 24: "(V.A.). ,__:_ �J.'lor Albl1l'I) 'Par:trdoO'i'" ,

sua inocelJ�Ja, de'clarou,se yitim:l.,· Seguiu-se com a palayr:a '·0, ad ,ção dos seus cOflstacíuaJl�s;
.

Wést --'- O�;t�aba.íhadores 'voltaram> N-asceu\na' cid�de indlIstria-l d'�
,uhicamente' de Odi.0S da ditadura 'é vOijaclo O:liveira Penteado, que, 'de- Jlorisso, m:rito grato ,nos é, ' ?nteril- áo ser;iço;' na �aior parte l\f,anchest�r ,e desóendi,a de uma fa-
c1iegou",a�é a pedir 'a ,sua absoivi dois de esc'!'1reeer.ser anti-nazista, ,a propósito da ,data d_.G(seu ani- .. I' da Italia, d'epois de uma 'greye na- mília: jud(\l,ca, que imigrou, da Rus-

� 'ção. disse q:tie E;staV(t c,ó_nvenc,ido, de�oi� versário, qUEl transcorre ama- f ,cional .comnni�t? -d,e,',24 horá's que. s�(:par'q, a, Ing'la:te!,Da., ,há muitas
.' .A ,�essão' do Conselho, que /1'oJ de demorada !.eitura dos' a�itos:' ,es· ,nhã, registar Q" regozijo �Olll �

II resultou' em perdas de 'Vida' ,8 OU; g'erações'.C:B;o}' 'educ,adó1 na: ;Universi-
j)rtisidida pelo coronel Eur.i«o 'Fa- tàl' o rétl realmerite inocente. :Pe:' 'que os seus,numerosos- amigos; ,;,y: tras baix,as :pess·Qkis-. As 'noti-eias�so- da;q�' de, Ox-f0l'd� ,< '

'

rq" foi,muito .concorrida. Iniciou' ,dia, assim, a sua ,:;tbsolvição. Falou e, quantos em especial, lhe tes- ,'" J ,=; '-�"", " �,. "

'.

se' pouco depois das 9, horas e, s'e ROUCO, muito pOuc.'? mesmo,; (' 'nã,o te-Inunham a desàmbiciosa- ope ,i Dla-s'eR' y'o'a dO'� em' 'fl:o
._ -,

,-prolpngou â�é �s Mi horas. çOl)Segu�u impressionar. , , ros{�ade eh1 �eritid,o do ben�' r .
", u- -

", �' .' "" rlanOpg, IS, RecoÜ1éu-$e, à sêguir, o Cou:;,:e geral, vê'em 'passár mais uma I ""I
'

"

'.' ,'" �

,L:IBELIÜ DE DU,A.iS HüRÃS lho, e três hora� depois .Q pj:'esiden o,portunid�d.e para m�nifest:a.r,... ': 'O SOro Neogênt�" GrUi'ê< ��nho,va obs�rv�ram em,
- Procedida,a: leitura do libelo, pa:' te anunciava, o "veredictum": o lhe o a:prêçQ e os votos. ex.;pres- ",direção nõrte siIl,' qualquer feí1ôIh.eno. semelhanterp, o; que ,fQ-raril n,ecessárias fiada ,réll fora condemido,�a seis altos" de, :,51VOS do aplauso às suas' ativi� :

" ',i,'
.. ,

,,'
" ""

'Jt,:" ,," <"

:J\lenOS' de:du�s horas, ' o prom-o' prjsã,o cel,ular, e dois, anoS como dades públic,as. ',A repor.tag�m A!:, O ESTADO, grande' velocidailii;;. deixava por
,i tal' iniciou'a ,aousação. O promotor'; m€clida d.e. segurànça. :

'
.

."0 Estado" antecip,.a as �uas ! -.foi ;inforjma.da, contem,
.

de 'ql,lS;: 'oJ+de passavá., ,espj r.ai,;' de fego.depoi� dê fazer' a' anállse da peís�� De§s.e modo, já tendo o capilãu horpenagens' ,ao ,nqbre' a'(lügo e /ambé:n ',nesta ,Cap/ta), _t�ri,a ' --;;- Más; setáme:>rno qiHeo vca�
na),ida,de ,do :acusado, paS'S01.La mos TuJio cumprido p,Ü;1.WO mai's de du, eminenté Secretário de Estado.. : apareCIdo,' �m disco vo:;.;ç1or,. as', dor?, indagamo!';

,

traI' a sna periculosidade; bas,eado c.o anos de prisão,' re�ta;ih'e ln,ais, _ I severan�o-se, até (l�lC tal fato, fura I ,-- "Não, pOSSG ,afirmar. Mas,
nos auto's. O réu, disse o promotor, 'dois anos e alguns l'neses de cadeia. ii rm!.l �(le"re ta 'D'�vai 'observado por r,essü8,s ,dignas de ,pelÇt descr:ição que, o' notieiárlQ-ti (, ti, �\ 11 ,'! 'U, Ir

.

cr�dito. ",
' d'e' impÍ'ensà teni feito, que reli

O d' N
'"

R
,e

'

• ,

"<\ LON:DHES, 25 (V. A.) 1;m BM càmpo, ve}o a saber que após êsse fato, não- tenho dúVf.
, sr. < r.,· ereo" amos e a 'IDauguravâo- ftm'üÍon�rio:�dO� A�lllir�nta?o reve' c sr·, Neogenio'Ürillo, reloj;,elr;)· .da que, se trata, de qualquer eqi';,

A p'" t d P
.-

I t
'

-

S
-

B
< lou que a, M'arlll,ha brrtâmca tem cujo esLabeJ'�9imento' cç>me,ú:iaJ sa feno:rp.enal, fóra do· nor..O' OS, O e'- uerlcn ura em ao, ento· ,ún�a'>n?v_a' al;m� secreta - úin ,tor, está" situado ,frente ao Gin�e Ritz, mal. .. Se, não fo�, pareceu ser"_-'

pedo 'que 'pro,cura '9S su'bmannos poderia cçnlfirmar a noticia. mesmo um dos ,tajs discos ,.voa,,'"Q ,Presidente da Legião Brasileira de Assis'tência, ?eputado Y)�nal' iÍ1il1l��o�. Jam�s Callagram, secr�" 'Em pale.st'r� �ÓlJJ' a,quel,é co' dores ..."" .__

Corrêa, recebeu, do vice,presidenle ,Nerêu Ramos o segiJinte", telegrama:� láriô financ:e,iro do, AlnJüántado, ,mercia-l)t.e, declar-ou êle :,'
'

_-:-__-:--_-..,. .;.._._
''iRia, 2,3, Muvto 'grato pe1o'l gentile:w do, cOlwite para a il1augur.àção.. 'do' declarotl que, essa arma é régulad'a .,,_ "De,'íãtô eu eSÚlv'à á" jane. U��st; d� p�ler�c�lt��a instalado �pa�, '�ssa,_iJJene:érita�ins�i�niç>ã.o _em 'por.lnstrnmenfos de acU:saéãolúa�. la de minha te"idhieia,elY1,Com,· ,m,'otim-o, 8pêrUivo,;0ao �n o '. ,o n". .mceram�nte as m10 nao po �er comparecer,. ,cq)t).o· nétiça e, eletrõnt6üs, -que ,haviar;n ',pànhia de' niíri:ti'a. 'esposa, á 'Ru� -�-o---
desej!'lva, ta,nto rila,i� q�lanto aJ.é� da significação que o faLo ',r,êpresenta' sido descobert��w]:)elo�� alentiYes, em Vidal -Ramos, a, noites�' passa- Do sr. Japy S. UÍisséa, ativo Te-.'�

,

para a população da1queJa zona, CO�lstit�lÍU justa homenagem ao dese�n, 1943. ','.',' ,., das, mais ou p,1�no,-, ás 2'0,30 ho' presentajüe _Gomer.c1al, r;ecebemos,
, bar,gador Medeiros 'Filho, cujo nome j1�lstre' fical�.á 'ligado. fj;' essa' '!,ou: : ,,O .l'lOVO tó-r'lJedo ·poçJ.erá s'er lan- r$.s., quando',,:' inopidamenti'õ' elej, como, brinde, l,imá garrafà de "Ghi�\'ável realização. Rogo ao prézàdo amigo õ obsl�qúio de' represel1tar,rrie 9ado de um àv'ião e encóntiú seú: com quá'lquer nuelf:O, 11lmjnQ�0 ca·Bo;:!", ótimo apcrit_vo de proce-
J.l a so leniclade. Cordiai� s'aUc!ações. (Assinado) �Nerêll Ramos'<· aIvo;' descoi-e,vlin:do'eir,cuLos.

"

que· em diieçãu norte·su I, á dencià. pérrial11buc'âna.' �

.

"
,

�,detã:rJ(f� 'D.
. o MAIS ANTIGO 'DlARIO DE SANTA CATARINA , '",

Gerente:"SIDNEI NOCETI - Dke�or Dr. RUBENS ,DE ARRUDÂ RAMOS
Diretor deRedação GUS'rAV,o NEvES

' , '

, '� �

.
,
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Campo« ,de Eiqueiredo ç o. no

me de um dos -poetas portug11.'e
ses contemporâneos. Desde a pu

blic-ação de seu primeiro: livro de
poesias, "CARTA DO DESTEhRO"',
Até .ao recente aparecimento de
"1�lAGEM DA NOITE", quJe »ern

chamando a atJenção da critica
partu(/uesa, corno q de outros- paio'
ses, Inçlaterra, França; Espanha,
para onde já fOlram tráduzido« pae-
mas seus,

. Recent�mente, a crítica italiana.
através id jorna� "OB8'ERVATORE
ROMANO" - número VDG (27.083)
de 28/6/1949, sauâou :o J)oeta com

.estas palauros :
.; "Campos de Figitei:rieq.o .. consti-

. 10\.. t
/

tui secando· me, II caso pzu no a-

'-voie d�lla poesia po,rtughesc �on
temporanea como esemplo di esis

'te?tcialísn1ó �iramático e di uoli e,

per esemplo, ii suo "REINO DE"
DEUS, é' uni genuino 'capolavore
di poesiá teotâçica, -' bastedeble
codesta splendida "IMAGEM DE

.

N'OITE" per dargli «ln' posto. di
occozio�i rilieue nei pall(Jrama
della moderna poesia portoghese".
Campos de Figueiredo nasceu

em Cernache, perto de Coimbra;
no ano' de.1889 e, além' de poeta, já:
tem publicado' lrablllhos de ficção

, e ',-'peças teatrais. Os dois 'sonetos
que hoje l1pj'esentamos, foram ex�
traidos de seu' lioro "IMAGEM DA

NOITE":e con�iria explic.ar aos
nosos Leitores; segu'indo, aliás,' de
perto, as palavj'G;s do 1!1'óprid àu-

. ,

Co.uéspondência: .

" Calxa Postal a'a4

de'
.

Campos. de' Fiuneired
"

tal' 110 prefácio, a técnic,d empre

gada na feitura dos sonetos.

Fuaindo aos modelos petrarqueo
nos, p1'eferiu o autor dar aos seus

sonetos a "forma empreqada por
Sliakespeare: "trêe 'quadras, segui
das e um distico desalinhado - o

fecho de oiro".
'

E todos os seus ve.rsos são, he
roicos, "metro tão de harmonia
corri o nosso 'rÚmo cardiaco, com

a nossa própria :respiração".
,

"

Apreser1;tando 'Cqm,pos dé Fiquei- .

redo aos, leitores de nossa página,
nada mais estamos fazendo· que

cumprindo 'Ia grata .missão, de di
mügar. entr«, nós QS nomes de fató
uerdadeiramente expressivos do .li-
-teratura portuguesa.

BIBLIOGRAFIA.
POESIA: - Caria do Desterro

(19.17) - Iardim Fechado H9P]
:.._ Jardim. -Fecluuio (1922) -. Poe-
1fJ,aS do Instante e do. Bterm» [1984]

.

r ' .

- Poemas de Sempre (4937) - O
Reino de Deus 1939) - Breve An

totoaia da Moderna Poesia Portu-
,
guesa

.

(1939). '\ Na_vio na Monta-
nha (1942), que foi laureado com,

'o prêmio Antero de Quental
Poema da Inocência (1944) � e

Imagem da Noite .

..

PROSA: - A Formiga e o Mocho

,�dbio (;1924) -' Bioçraii« uu-«:
ria de Jli'a.nue""daJ Silva Gaio (1943)
- O Lobo .ê o Mocho Sábio (1943)
'e Joãa Penha (ensaios),

TEATRO: - O Primeiro Mila(j1'e·
de Jesus.

Poesia em que consite?
Em tudo o que' sem ser

Discurso fiei nele I�or dizer;
Em tudo' quanto excede ordem, .médida

.

.

Antônio de Cértima

Sempre que deparo com "versos" mediores correcta-
.jnénte metrtficados procuro honestamente descobrir
�nde é que se escondeu' a poesia. Longe de mim'o du
vidar de que os autor:�s confessos desses atentadõs
sejam excelentes pessoas, -incapazes de /perpetuar
outros crimes. Julgo-os áté" bem'

.

intencio:nados __
.

comose 'diz em linguagem de critica· taúromáquica ..

Têm· a ingénuidade de ·se supôrem p�etas. Devemos
ser benevülentes para quem não, tem responsabilida
odes literárias� Não exigiremos duma indigência men.
tàl e duma evidente insensibilidade, ambas a mover
se 'coino mólusculos. na mais insipida b;naHdade, o
que s6 a cultu'ra. e a inLe�ig;ência;!perfeitam·ente com
binada�- com uma'·sensibilidade elevàda, podem f;;tzer.
I\{aritain ,na ,sua obra Art et Scolastique, considera
com razão a ,arte "um habitus dio intelecto prático."
A ginástica do racidcinio _ éxecu'ta"se só' quando se
tem sólida bagagem - e o qlie isto custa de:.longos
anos de estudo! ilá uma correlação consciente entre

.

.0 volume da cuHura e o desenvolviriümto: da 'inteli
gência. Ambas concOI:renl' para que a sensibilidade
atinja niveis superior,es. SD assim é pos�ivel criarBelezaj'visto qüe" está é já 'de si, na admirlíveI sín
tese de Mauricio Wúff, ,em L'Oeuvre d'art, "um fadopsicológico.". ' .

,

Poeta .não �on.siste em arrumar com a discipli.
ll� .duma fIta _metl'lca cel'to cqnjunto de paJ03,vras com
m;;tls ou menos. sentido. Nem é admissi'vél, sob que1PI�etexto foi considerar .

que os verso§ existem

(J.

1:'

Sóne·lo XII
Eu não te quero, eternidade! apenas
Amo esta gota de agua do ':meu rio,
Fio frio que vem águas serenas,

,

E hoje é o sonho da viagem do navio,
Eu não' te quero, eternidade, embora
Saiba que tudo para ti caminha

•

Antes quero a cerfêza desta hora
-

Que, sendo .tua, eternidade, é minha.
. ;'\ ..

,

Deixa 'que hoje me chame eternidade!
Eu' não te quero voltar ao ma� estranho!
Eu não quero voltar à clari'dade

.

Nem à sombra da nuvem de [onde venho.
Eu não .te quero, Ó .noite, Ó. ,luz medonha
E absoluta! em mim o i-nstante son�a. �.

Não és tu que me déis, noite absoluta ..•
São as mortes pequenas, escondidas
·Atrás da arenaescura onde, se··tuta
E sofre e morre a morte de outras vidas. '

Doi-me o pobre cadáver Insepulto
Masearado de vivo, .em seu cortejo

; Chorando, a' rir, na sombra e no tumulto
.Da verdadê e do erro que nã;o vejo.
Tu, sei eu que ..

virás contar ao meio
O 'meu tempo de. ser, edividí-lo
Em terra e céu, na treva de que veio
E na l�z do teu mundo mais tranquilo.
Mas vós, pequenas mortes infernais,
Deixais em 'cinzas os dias que me dafs,

.
..

,

"

, t

JORGE RAMOS

•

Porém é raro que -as mediocridades de ambQs-.:
os sexos não tenham pretensões a criticõs. E . s'ii�
eles ou elas, que apontam .gulosamerite onde está-i
errado' este e. aquele verso. Nós é que somos os \lr��
tistas, os priveligiados os autênticos poetas - ex,-�'
clamam quando cantam um descuido de métrica. Q:
Poeta, disciple harrnonieux de I'antigue cigale como
diz o verso 'de Sully Prodhome; nunca codifica a andar: ,

cia da fantasia e a originàlídade elas imagens. A Poesia
não é uma questão de sistema métrico. i'

Poesia e lue.trificaçã'O· não são sinonimos. À. pe<"'
tulância de certos aspirantes à gI6ria efemera da le
tra redonda, é qU\� se chama metromania. As du"as.
grandes caracteristicas do versü são o ritmo e ':frim-à•.
lUas nunca arhitrarias: tem de condizer com o assunto_.' ,

Para o' poeí-astr-o incolor e anüdino um sónet�será ."

apenas uina; "poesia de eatorze versos" quandó êle;:
exige primeiro que tudo o enrêdo, isto é,'·que :0, ús
sunto se encamj:nhe harmONiosamente para o dés.fi.��
dho'� objetivo e fi.na'tidalde des'le difi.cilimo genlfrõ

.

-de poesia. A'rima e o ritmo s6 podem ser manejadólF'
por Poetas autêntioos; E 'estes Grandes da Poesia,,'fêni· ._

muitos v�rsos errados. Nfío estará erradissimo est�,,.,
de Camões:

,Com o presente artigo Inieía Jorge Ramos sua

colaboração conosco. Escritor inf_atigavel, possuí
dor de extensa bibliografia, poeta e crítico Iiterârio,
é ainda, além dísao, dinâmico jornalista, vindo, desde
1922, atuando com grande destaque na imprensa lu
sitana. Já dirigiu nada menos 'de 34 jor�ais e fun
dou-jdiversas révistas, entre as quais, pelo caráter
renovador, ..inconformista, citaremos ; "Geração no

va" (1932), "Allitude" (1937) e "Manjfcsto�' (1939).
A pena de Jorge Ramos é ágil 'e brflhante, e,

eom� 'os deitores florianop()litanos de hoje em dian
te terãó oportunidade, de verifiCjar, está sempre vol
�oda con,tra os intrusos d·a literatura e stmpre prl?lltO a

desmascarar os mistificadores da Arte.

r.

s,6· por ·efeito duma combinação de esca,Ia� qe
· .medida da :(TIesma forma <LUB se": faz um

fato. É muito discutivel s� a metrificação , i-mpúá
.' v:,eI é 'indispensável á poesia. Evidentemente que
'há mliHas poesias notáveis ,onde até a métrica não
se ·descurou. São primorosas obras de arte. Mas não'
foi a preocupação de construi:las com o esmero

.
"

da exacÜdão metrificadora que as tornou 'geniais.
A

.

miaginação não reside' naquele a'c�ssório,' o scn�
tidá dO'Belo .não depende deJe; isso. a que convrn�
cionalnlente s.e �dá o nome de inspiração nada tem
que vêr com a ossatura da métrica. Os grande�,
Poetgs começám pelo rimo. Depois,' FlOS limites' do
passiveI, corrigem as prbtube�âncias logo notadàs.
seryindo,s,e da metrificação - -ou' dum certo

-

sell

tidQ' de metrificação., Os "poetas'" que nunca serão
Portas, os nulos, os inàdaJpt�veis, os' incompetentes,·

principiam p'Or metrificar os seus / pseudo versos,,'
·

planificados silaba por silaba, tijol6 a tijolo... A
Musa destes .eternamente falhados é lima senhÇ>ra

.

obesa que comprime horrosamente as redundânci.-:.s'
infelizes num velho espartÜho 'de ba'rbas d,e baleia.

.

'

. Que' da ocidental praia lusitana?

Para o lermos certo há, que tornar paraxit-ona.'�·':
.

.pal,avra "ocidental". Alguélll, ousará arrebatar. a gló"., ,

ria imortal do :Épico, só por este não' obedecer sery-ill::�:
. 'mente, .

como qualquer insignificante, á uma l'-egt��
mais fda e bolorenta' que 'um codex? Os que parll�'
fraseando Corregioc d:rz�m Auéh'io son poeta! os qmh,,}'
s'e vangloriam de' conhecer nem a metrificar,i'lb _,.-_
ôvo, portanto galinha .. '. - encontrarão fa.cil'mente �

.

'vemos errados e� poetas de alta estirpe cômo em
.

Al'i-osto (La sua quer'ela cozi astu tan�ente.·.) o\I'
'Como no impecável Duh ame " (,S,es máins tOlrrmen-

.

tées COnnlle des racines.'· ,
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Com numerosa .assísténcía e CO· 10 Bibliotecário: Laércio 'Cunha
,

, mo,-"f�rà "noticiado, realiz:ou-se a �e Silva.
ANrIVERS�RliOS' .: 22 do, corrente, no edifício da As·. 20 Bibliotecário: Dr. João Ge·

I Prefeito Ivo 'Silueira :' ,l' scciação Brasileira de' Imprensa, a
I raldo

Kuhunann.
{

A d�La",?e .hoje m!lrc� o anivers� se�s'ão de reinstalação -do Centro < Procurador, José Rodr-igues da
o ao 'nosso ilustre amlgo e presti- "

,

. , • '

, ,:
"

.'

1""", -;, 'CaLa:rinens,e" a agremiação -'Il�e, Fo,!!seca.• I<' 'o::;� , corre:ol�lOnarl�, SI., d� .. Iv�� .fünd'ada em 1897, congrega, na Gà-
. ,§inclico: Dr. Altam1ro dê Olhei"

;" ,Iveira� digno Prefeito do Mlln�· pital' �-'ederal, .os füho; da tel:�a ra.• '

'.

�. pio da J?al!10ça. ,
, ha·úíga.y.erd�., '_

'

.

Foram Íl' .seguir' homeiiageados, e" "

Ma"veJ�e l�te�ro� 0 an�,vers�p��l:_ '-A reunião foi presidida pelo ex- proclámadÔs iPatrocinadores do re
goza de gerais simpatias .nao so

'Governador do Estado dr: Adolfo erguimento' da, ,Assbciação, os sf"quele 'Muníeipio, a cujo desen- KOIlde�, .d� antiga 'adminlst;'ação guintes ilustres membros da: colô- ODEON � ás 10 hs,Ivimento dedica um co�starrte, e
do Centro e secretar-iada V'elos drs. nía Catar inense: .Cardea; D. Jaime Colossal 'Matina,da,ofícuo inter.êsse,'· mas também Francisco B. Gal'otti- e Jô'ão Gcral� d� Barros Câmara, dr. N:�rêu Ra- 1} _ O Esporte em'Marcha'''':''''sta cap/ta'., onde conta .com Iargo d�Kuhlmann. mos, dr. Adolfo Konder, dr. Ader- Nac,rculo 'de 'amiaades. '

'

:'Apqs fazerem .uso da palavra vá- bal Bamos da Silva, Almirante AI"
'.

'QDEiUDINHA DO. VOV(lÀs mtlltas feÜcita:pÕ�s lhe serãó'" .
,

. ,,\! -'
, .... .r ios oradores; entre- os .quais .o 8e· -naldo Pinto da Luz, MInistro Luiz COM: .Shirley Temple - ,Victor ' -Vesperal do Barulhoviadas neste ensêjo,' ajuntamos nadar Francisco Gallotti, dr. Alta- Ga!'.otti, Embaixador Edmundo .da Mel.ag'len -'- June Lang. 1) _ Cine Jornal - Nac. _:_ 2) _de -o Estac1O-".

,,,

.

I
'

. . . ,I '- ,�
••

miro de- CWveira, dr. Adolfo Kon- Luz Pinto, General Cândido, Cal- �Preços _; Cr$ 3,20----;-2,.0'0, Um filme movimentado cheio deMenina; Aniz-Mm;ia del� e 'o deputado 'Antônio Car los' 'das, Brigadeiro Armando' Arar íg- ,: Livre, -r-r- Cr-ianças maiores de 5, luta e mistériós insondáveis l :

Faz anos hoje a menina Ana·l\la-'
Konder Reis e resolvido pôr una- .boia, General Olímpio Falconieri, 'anos poderão entrar. ,,1 ENGÂNO FATALia Luz. -gal'ante filhinha do' $1'.' nimidade e 'êntusiasmo' o rf'G'rgtli·ISenadores Ivo de Aquino, Lúcio , ..

"

. .......•.. '. . . COM: 'Robert Scott _ Actel'.e'rof., Eduardo 'LUZ, I,ente de iV[ate'� mento do Centro,' foi, pr-ocedida a
I Corrêa e Francisco Ga',lotti, Cor-o-

_, Simultâneamenfe r+: .Mar,' ática 'do Instítúto de Educ�ção. �íeiÇlã.o �a J)ir�,fó�ia que )�residjr!a·I,n\)1 .Vidal '�amos, dr. José E�.1gênio. RITZ:_ ás 14 hs, _

. Lufas' Estarrecedoras! A:ventu:rasS'eil1101;iiá Dd,a 'Cu'nhd
os destin,OS",d.a Agre,miaçã,Q, h.() PI,'í-, 'I' Müller, Almirante L_uca.s BOll.eux,',_, o,DEÜN.,-- ás 14".6, 18%, e'20:�4, Electr izantes'j.-Perígos Constantes!Pass a h�J'é a data 'd� âniversário '

' .• . ..

l11ell�0., período ,d\)sta novª. Íft30' de . Em})Qssada -a no,va .DIretona" fl., ROXY - ás 20 hs. NE'VADAr -d,a :geritil' senhoriílil� Léa c.,mlla, 'sua, ex'istência, 'ficando a me,5111a, cou em segutda estabelecida a sede Véspeiai.s e, Soirées Efegantes '. . COM, Robert, MitcÍlum' e AÍme�iIha do sr'. Euclides' Cunha, ,Secr,e· _assin)..;col1p'Ht;uidá,:' s'" provisória do Centrér( em, l,aéal .

,_ 6 pdmeiro filme nacional pl'e- JÓffFeys.
'

,"
' .

,!lá�io do' Tribunàl dé,Just�ça:.,. .

Preside.pte: Engenheiro, Líborp.' g'entilmente cedido para tal fim e mhl.do!
"

v,Continuação do. espetacular se-
,

Fazem- (óws hoje:
. .

Osvvaldo de Mirahd�;.· situa'elo à Av:enida ,Rio Branco, 108, B.odólfo Mayer e Loul'dinl'la Bit· ,riado:
. ,A exma. sra. d., Maria Evang\)1is- 1 o Vi()e·i:)l�(;)�idep.te:, ,Engenheiro· sala '202, 'nel Edifício .iVIartinelli. tetlcoutL' DICK \'l1RA,cY COi\'TRA' O CRIME
a;.

. , �,i ·Pr·anc.is,co B. Ga!.lcitti.
'

, ,

.

. em 5/60 EpS. .;

,

- a exma., sra. el. A'Nina O'eH)· dc. SecretÚio: Major ,A:lcides; Bo�- A sessão foi finalmente encfl�ra:: "

..

� OBJÚGAiDO; DUUTÓRi COM.:' Ralpli BYId.ke, digna espõsa do sr .. Wa.lfredó
t_eux Piazza.· '�, I da com ,homen,�g�m de, '�auelade, .

COM: .Hel)e Guimarães :r;_ Modesto Pl;eços: Cr$ 4,20-- 3,20.elbclui; '�26 ,secretário: João Melülua,c1es, prestada a memona de dOIS graw de' Sousa .Imp. 10 anos.�. a 'exma. sra. d.' F'ilomena R. de ,,sousa. �. eles bata'hadores do antigo _Oe11[ro _ Extraícl'o da n;ve'.:t irrádiada .,., '; . .':.. . .,ino, digna' consorte do sr", Tco Si:l' 1 o Tes�1:,1r,eiro: lVIàiio - ;�ins. Catai'ir:ense,. Almirante' Teófilo No�, peia' ,Rádio' Naciona'l!
" .

llVIPEiRIO .(Estrf)ito) 15 hs.
a Lino;

.' ;gP;-d��i'i!o: M'ajor Haroldg lasc,o de AIIII'eida e.Trajano Pinto '__:_ 1) -:-,0 Esporte �in'Marc'ha _ DliGK T'RAoCY OONTRA,O GRHvrE
. - a senhorinha Oelair Marti' Moréll,'fi· (xÓúles" ' da Luz. 'Nac. '-'- 2) _ -Metro Jornal :_ Atua- 5/6 Eps.''cíli, fUllciónária dos éo:rreío� e<

lidaàes. ,"- ENGANO: FATAL

ÉÍlég�a1����. Sílvia Noronha, Il!ha li, ,TE. IS, � CL,U'BE RITZ _ CI::�:��S� 3,20.
:,

, Robert' sC��kVADA
��:da viúva Maria Emília de Freita'S. "

,
'_

.

'

._ .' ODEON _ Cr$ 620 ---' 320 ás, 'COoM ROBert Milchum e Anne," :�Norol1ha'; _ '. .

Dia �ode Abril'-::::- Sabado -.-:- As 20',3Q horas; Renmao al�tIsbcll apre-
'831 1-' _ C '<!l 6 � (Ú,·') ,"

'11 Jeifre'y�..
'--

,

O
.

C b' ',. O ROUXIN'O'L D'\ I'I' ,\ TI A " L" '�o 1 7,. 1b., r,� ,-"o nICO. u
,_ a gentil SenlFJrita Arací Rosa; sentanç)o - ,sear ar om

"

.... " j, t'- ""illJ ,.'\. - aUla.;u.- .

T • • -"'.
I_:_ a distint� senhorinha .�lüma' :'et -;- ",P'R1!M])�R,_,\ DANCÁIRLNA'DO .sCAVA DE MILJ.,O" _: OT'ELO DE I' '�?�� �

��$ (),OO (Úl�lC�)� 'd; '-I 'il'e00:� Cr$ ,i,20 - 3,20.
"'Guimarães; P.OMK - "GRANDE I-lUlVIORIiSTA INTl]RNAiCliONAL" - 'Dia 2 ,- Do- L,l'\Ic; -

_ llanças.malOl es �;) i mp. anos.
_

. . '" '. ,- ,. '_ 'G' d c' kE '1' A t' t'
, anos poderao entrar 'nas scss,oes, ..... , ......................•

- o sr. João," Peqro Nunés, 10 mmgo - p's 10 hora. S oa manha - ran � üC T aI ,r IS ICO.
d 1" '1 RIT'Z· 161" ODnO'Nr I· DITZ a' 1'61! 183i., 203! hs
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,', , I ,. A e 'f 1S,'. - e 72 - . _r<" 1. n - S ,74, 74 e 74 �:Sargento do Exército; D�a 8 - Saba�o ,- Grand�,?Olrée de ALELULL\. - .Grane es _"\.p�e: " '.' . . . . ' Sessões' Elegantes.� sr. Bránlio Mima; sentaçoes - Prel11lÜS - Entrega cIo Album ele fotografias a' tocl:J.s el;,
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r ,- �s g'oza .1SSlll1as aven urasO "r Joàô Batista cl'AJáscio Debulantes de 1950. T,
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f ti, l' dia
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. �a ll1ee ,as Moças ..um ,gos osao .ql.le . ,eve que\P�gaf;""óciQ da firma Brando. & Ch
.• _

. _ �' T,L,Para. 0_ e,s ,_,a.,. artistico do 10 servlr;o; te lJ1gresso o'
,(ATENÇAO _ T'ermina.rá a'nies' p-elo mal, que não .fez1· ,

.De�embpr'{Jado1' Nelson GiJ,i1Jwrães talao 40. mes. <0'_. .•• • '_ •• ',
, . ,da saída da procissão). ' I SOLTEI,RÃ{} CUBIÇADO,�an�COi're. ·amanhã·' a dat9 ria' ,Para o cockta.ll arLIstIco deverao ser adqml'ldos mgressos. na Re·

1) N t" d.. S I -
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' � . o 'l<ClaS a ,emana, ' COM: C,.ary Grant; Myrna L0y e

·

-tlt�ia
do sr. desenibarglldo!' Nel !ojoal'.ia "Mol'ltz". O Depart.amento SOCial. COplUl1lCa que a Orquestra
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a., _,Bat.U[,a.
do l\'Iae�tIü

peJus,o", estar. a"
:presenLe na 110lt"
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.
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.
\, , '.' , '_ '. . uc yar ''>.Ipmg:, - uma come la e lClOsa como..(lO, _Tribun'a1, ,de, Justiç� �o EstadO!

do dl� !: para del,elt�F os assocladO's' c9m a, exec�l'�a,o �lQS maIS, recen� '.

QUERLD1Nl;IA DÔ VO-yó. champanbe!
..<e,I� ura-de grarl.�e prOJeçao na ma i�s BOL�ROS E

..FIÜX�."" .
'

.

-
. '

_

. COM,: SIÚrley Temp',e _ Vi:ctor! _ Coleg'iais ou' mulheres expe- \

:gl�t:a.LL1l'a c:ta:'1l1en�e, :oDd,e . fezl, '-tr·E:NnE- -S�' fé, .

� 'h,
'

�'. !!1�'
/

I I McLâgien - June Lang.. .! r�el1tes Ó a�l'layam. ',.: o rapaz pare-br�,111\�te car".reIra. "

,,-. .� lI�'" t:" V«Impaü,8. m. IhdlUh "

�A.'v_oz'de oum do cmel11a,no Clal1leSmoterayucar!O ffstad��, C'lU�1pI-lmenta,o.
Dois 10comóvE:is, 150 cavalos: alta e d

•

dé'"
'

t ' . ': seu fi',me�'l'nais romantico: ,'No Programa - 1) - O Esporte
. RewoldQ Alve� oaixa. Marca "WOLFF", Alerilã, ano fa.- e I ' Ias, COu r.a a " CAPIT.&O DE GOSS'A�CO;S· en1lvla,rCh.a,-',NáC.-- 2) '- MetrokIlranscorre' amanfJã a data do'

, bricacão 1920,coni bomba, condensador,

n,ro'p�.g'fJlmd�" '

üÜ'iVI:. José Mojica. 'Jo_rna1, � Att�,arl��aodse:s.:aniversário do nosso prezlldo ami vapo; super-aquecido: Est'ago de novo,

fi' ai U lill�1l! Musica ... Romance!, J:" "\{,::cgo sr. Re..inoldo Alves, a',to funcioo Idem dois geradores,' alternado 2309

'I.
.

I "SIMENS", 2"00 sov�léf� I"Cª Preços.: Cr9 5,60 � 3,20. ás 16% ,hs' - Cr$ '6,20 - 3,ae.,.

·1 P f" t' 1\1
"

1 volts, 50 elC os, marCa u '"

'n.a�/o fia,. rI e ,;e1 ura.) ,UlllClpa.. " volts própriô" c,orrente lqnga distância, " ,.' 110 . Livre _ ICrian'ças Juaiores 'de 5 / ás :18% � cis 6t20 ,(único).',' O Esiaao associanelo-se JS -
•. �,'c

,

' c
em perfeHo estado. QU8)quer lliformaç,ao ,d anos poderão ,entrar.. ' áS' 20% _ C�$ ?,20 _ 3,60...l11uitas felicitaçõeS' que o aniversá- Trave"ss"a 24 de Maio 18 - Itajai - Sanw W"ArSfILNG-'TONI" j),5 (�V A)' N"o' L' C

_.
I

•

d
_ 0;..:'

'
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,

'

",
'- -' .

-

.

1vre -;:- "'.I,'wncas maIOres c, a . ,':rialite recéberá, tn.Il.1bém o

CUfl.1prí-1
ta CatarIna,'

,_ ,

'

seu .primeiro discuÍ'!3o proferido no

.

i:�iPERIO' 'à;s't��ito')' ._:_: 'á� ·2Óhs. anos. poderão ent�ar, ás Hi% hs.'menta

cor.dialmente..
'

- -

::

I.Renado o senador dem.ocrata 'Vil-, I.

_. . NEGóCIO URGENTE ,� , ',. I<'
,

,

. ".- ham Benton, antIgo dIretor ela --�--,-��---'----,--------------------
_ Faz :;II10S ámanhã .o. sr, A1.!gus- "NASH. modelo, 49 com 5.000

"Voz da América;, ;pediu aos :seus�' ':to H.obúto'Jac;ques, sócio'da Livra'- kilometros" comp1etaI}1ente equÍ-
col.e.gas' !que a,pl'ovassem' a reso�.u: ,

!l!'t ,ria Xavi��' e Ilessoa que &:oza de papo inclusive roda livre. '

.. "
.

'

li .. çã.o· a 'respeito de uma "campanha.� 'grande círélüo de amizades 'na soo É o carro ,.·mfais economico do
de idéias", de -envergadura Ímm'

;:eiedade local. momento faz / 3 kilométros com .

, ,

.1 1 litrõ de gasolina. . .

dia!'· destinada à luta contra a pro·

I Aceito propostas até 0, ,dia 25. pa,gandâ: sdviétic�.
.

Fazem;. anos aí'nanhã:
'

, Seis senadores deh10cratas e_ qua'�.. ,� D'
'.

AI 'd' 'o'a 'Tratar, ,na rua Felipe Schmidf.\l' - o sr.. ano ... �xan re
tro r.epublicanGs· apoiaram a Pr.o.

'Cunha, l1111Sic.o réformado do Exér'
,I
nO. 101.;,

p.osta de resolüção 'd'e !Benion, que I,cito i,
,

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

pede ás nações não comunistas .. o
,.:.. o jov,em Hamilton Moura 'Ferro';

.

C· AS" A t b l' t d' t' I·

�. o
.

sr. Osvaldó Fel�nandes';·
.. ;

. i-\. .. • �: :n�oerc������: d:s�i�sadoP:o��:p�� '� ;"___;"_ __, ,,:,,,,,
!"

_

�
.',

- o menino Dinarté Bor:ba; Çasal, s�Pl filhos deseja alu� a' brecha p�elo quat .Q c.om,unismo� - 'a eXI1Hl; sra. d, Maria Luísa' da', ga,r. Tratar a rua Felipe distila o SElli veneno morÚl.l no eso

'). :Si1.va, dignissima espôsa. do sr.. Schmi-rl-t 22· - 80brado Tele- pírito e na consciência' da humàni:
.

·

Leandro José da Silva. I fone 1490., 't; dade",
, -

I
- --

- -

·
-

o =doc Il,Mon- pede p"dien°

>t--o- - o..r...8,�ecim.t!nto e'h'.. ISS
..

- a ·�r:�::��u:;���:��i�i:::':!:
r.'" fi �ol b "

lno ções, dirigidos contra D co'inunis�
'" V em O' �a, .

. ,-
mo, criar uma rêde nlt\ndial de� rá.,

c torna público' os' seus p:'ofuTlclos agradecimentos a tódas ã� pessoas, dià�cíifu:>áo bastant.e poder.osrÍ para
(Jue; no transe (]olorosÓ .. por ([ué passou' çom a h10rte dãq'uel�e· seu sall' podér atingir todos o� ouvIntes de
{loso chefe, a acompanhaeam nroDorcionando·lhe' cünfôrlo moral, bem .eádio nó mlll1do, dist,ribuÍl' filmes

';,�l._nO a todos quantos cbr9par�ger'am' aos funerais; nh'ma última prova, rrp mundo inteiro, �. f.im dé expli;'
r' . oe amizade ao extirito.' 'cal' os "princi,pi.os democráticos ,e
'" üutross!.m, cünvida a ,todos .os parenGes e amigos 'do"-- extinto i}. as- ideais que constituem a base d'l po·

S;s�!�'em à iVIis'sa de sétimo dia, que manda celebrar no dia 28 do. cor� líti:ca exterior norte'americana" e
"c ,rente' (terç2. .. feira), às 7 horas; no alta'r, do Sagrado. Coração de Je.sus, criar uma agêTl,cia não' governa·i!,:l;;a Catet1raI. Manifesta-se a:nte�ipadamente agradecida aosque se ciigna- mental' �ar,� I,utar no. estrangeirai.�

:'1 em cornparecel' a êsse 'áto.' contra as' IdeiaS comunIstas,
'

I,

. ;)'.....

to. PAftTIDO SOCIAI,. .. DEMOCRiTICO
.

;

'. '.

QUALIFICAÇÃO 'ELEITORAL '.,

SERÃO ATENDIDO.S TOD6S QUANTOS DESEJAREl\1
SE' QUALIFICAR ELEITOR, N_\ SliDE DO PAR�'IDO A

.

RUA FELIPE SCHMIDT. .

'"

'.

'

�ORA:fÚO: DAS" 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HOrtAS,
DIÁRIAMENTE.·

.

I
/"

.

" " !
,

.

O i ne
. 00 FAVORITO DOS BOB;EHAS
'COM: "I'yrone- Power.
Preço: .ci'$ 5;00 (Único)

..

14 ariosc
• ••• 0.0 ••

'

••• 0.;••••••••••••••••••

.'

HENRIQUE· ARRUDA
. R�MOS E

� ".

"

SENHORA

Participam aos parentes c pessôa's de suas rel'ações
o nascimentq. de s,ua primogênita .A N AMAH I A,
ocorridó no dia 19 do corr:ente, na Casa €lê Sallde
São Sebastião.

Fpoli�,· 22-3.:1950i

,I,
«Q" 'Escotismo é':um verdadeiro seminario de

ideal," de virtud.es·' ciyicas; de tudo enfim o que e
:.; '. ,�, .

, ,
�

necess:arÍo ,ao homem pa"ra ser alguem no' múndo'
l' ,".

f
.

que Deus ablmço'e aos ES,co'teiros do BrasiC»
,

A 'vista e a prazo -

Enrolamento de motores, din'hmos e ItrlU11lftjrmadOJ'�
,

..... �.
, InsWáção de. luz e força. ..

,

Venda de motores, rádios e 'acessorio&, outros aporelhO. -e-.....
�. \ricos, áftigos elétricos, étc. ,

",' '?,'
H.epresentaçóes diver�asj' com exclus!vidade (los intJupedv�á�

receptores .• "SÀRATOGA", "INDIANA" ti "MERCt1�;l1Í'O:
A' EL1i:TRO • nCNICA

Rua TIe. Silveira, 14 - Caixa Postal ·193 -. F0l1e"'1". :��.�
.���.

,�

'4,'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Resuftado 'do' 119� ·'-S'.r'teio �e-Jlfl�ras -·da�Re�i��S.�-áU���� ,�stad� �

-Ó;

,l,
,

'�, 1'" "li t _ Unldos� a Amerlca, Latina '

"A-�,,- E'Q''''-lJ',",' 'I-"T,'"A�",'"T-IV.. ,,'A,',",' 1.0 IIne decta;on O sr. Edward Miller
_

_

_

;FlLADELFIA, 23 ('V.A:l o: tretanto. pedirem o �osso-.alt....

aSiÍstente do'Secretario de Esta- xilío, ,Iiól3 o
' forneceremos na,

46, sr; Edwar� Miller, declarou, medida das nossas "possíbüída-

a",po''II·"88' -:S,oro teada."�s 'am' 15, 'de "m'arç'o', d'8, i 19'50', ontem á 'noite que os .Estados des. Mas não podemos, sozinhos;
U, U Unidos estão dispostos a auxi-' resolver os seus problemas. oS:'

liar a' Àmeri�a Latina, mas ,es- Estadós Unidos, .tomaram a, ínt- ,
se auxilio depende, sobretudo, cíatíva elo Baneo, Mundial, do'

, do 'que' a', Amertca Latina. deve Banco de lmportação e .Expor-
e

.

prestar' a "si proPI'Ía. Num 'dis; I
tação, do lnstituto Inte_rameri-'

.��
, "curso ,'"prei;t;ir�Q 'para ser pro-· caríb e de outras organízações,
nuncíádo aqui, o sr:'Miller Ju: PlãQ podemos tomar a tnícíatíva,
nior assinalou' que Os Estados de resolver qualquer obr,g�çã(J
Unidos desefam e pretendem au.: partícular de qualquer pais em

• xiliar financeira e tecnícamente particular". Mais' adiante adu-
.

a Anieri.c3i Latina ',na medida do zÍll: "AsstIn fazemos, tendó em

possível,
'

'Mas ' � �"CÉmtou ele, o vísta, a }dentificação,dos' �oSSOs<
principal erro existente sobre propríes. interesses' neéíonaís
os �stados Unidos' reside no con- com a' economia, geral, Est�mos
ceíto de, que, pelas suas propor- ímedíatamente, tritsressadO,S na

ç,ões e pel::f sua, prosperidade são .correção de uma balança comer

éles responsaveís pela} solução Cia:l perígosemente desequíübra- ,

,_. d.os, ptoblemªs ,.9as :Q.utras' .r.�P:1l�� 4cf_"pel_Q"qye au��tal_l).os,"QS.'p'ªI- .,
blicl!s amerícanas.eque, quando ses vizinhos a aumentarem a

estão em dificulades:; os Estádos .sua ,prOdu:ção. em bases raçl{)-·,
UÍlidbs devem vi'r -êm;seu soco�- naís. o- lWUxiUo tinancefro é um

ro para' resolve-las. ',' ,,; ',dos meios' ,para resolver esse
, Falarl'dÓ no 'Ftirum dOS\lss,lin� 'problema Mas não é o uníco. O

tos puotícós, patrocinadQ pelo problema 'do aumento da .pre

íornaí "Philadelphia Bullettn",' dução não é apenas um proble...

declarou ele que existe uma ob- ma de. dólares. E' _
um problema

cessão no continente em' torno mai,s do homens,_ de re�urSos..
do auxilio finaneeiro des 'Esta- de idéias".
dos UnidOS. E àÍsseverou: '''ror·

.....---....;;.----....

...;..--1.ra�u��:cu��� ��:=::q:eu.!i!f:. Ag'ora,
.

Slm'! .

tados unidos' t.êm a ohrigação
inde�linavel dê auxiliar �s ou-

tras: nações".- Disse, mai� adi_an
te, que todavia a

c

cooper�ão
dos �tados' Unidos deve ser

ajustada ao grau'de aut6·auxilio
.

'. d� naç;es· latino,americanas.
Afirmoú que, ·isso foi resolvido

DEFENDA' OS SEUS' nas recentes reuniões de Hava-

PULMÕES
na e tGio

,-

q:e Janeiro dos �mbai-
, xadores norte-ameticanos 'e se-

Não dei�.. q�ª,:,q.ripe Oi rá .explanado, clara;rne_nte na I
R�sfriad(t�,Br?-nq��té� � l'o;uqui reUllIão em de�env?lvlmento �o I
do�s. aIIiea,ç�ro� sU� ; S?lJ.del:,� Conselho

.

EConomlCo e
.

SoelaI

Iprim;eiJ'(}0ácesSQ::',gé' tos,se, tô.rr:� Jnter�merlc,at:0' em ��shlDgton,
;, tS1\.:rQS�N':-,-o_,,_p_od�r9so :ap�l§e:, :,���fe�md?-se a. sua VIagem pelo I

, '

.,', o�Jco::-:; :das, '\iias ,;:res,pi!;atófiaS, H�l�llsJerlo OCl�ental, ��e:q.tu:ou I'.,.-._._...._...._-_._-"'"."._.J'_;._._...._._._._._._.;;..._._.._..-_...-J'l�. __ --�41 _ .. _ .. .: .. __ ....... ' ,!'S.ATOS,IN','",,, elimina." a- :to,'s8,e
,o' Sr_.',,�dward,

MIller ,JUniOr, mn-

I
-_,' ," U: __ '" ,_.

h

� "':toJJÍftca.O$A?Ult.hõeS',:'dâ:'nova":_da/C?:s segui,ntes ponto�: ..

.PRISAO,DE VENTRE " ',fQr'çá��.e>y�.go"ró;<E�rocur� Çl,s'fa:i:,,' �1J -:- Pelas Obse�vaç.
oes

_CO,l��"1, �::.'I'osse� e BrônqUltes: das fICOU ,convencld� da hablll- i
- E�TOMAGO_�. FIGADO __;; INTESTINOS, .

"

.. , dade dos Estados UnIdos em tra_"

Agem di������Ssô�?,p.����ADE� lfOSS
'.'"

' 'l1r� é'liFiNeJ � -�G." �:���_� p�i��Lu��amen6: �oS:d��
parelho ,dIgestivo, evitando 'a pri-' '.

", :,GAl.;l.JetTI- , Vnidos tomaram a ihiciactiva no

são de ventré. ProportionaÍn hêlÍÍ
'

� Â ôHr',Q ri À>Õ o' passado para aUxiliar no levan-

estar geral, faeilitam .a --digestão, ',,- '�.. ,�::-Ct��·.',�,,�í'�, .

\
,'tamEmt.o do, padrão de, vida',(n.á'-,

,

descongestiónam o' FI<}ADO, regu--'
OOD.tltu�çao ti.. So:cl.dadC& Àmerica Latina, mas essa capa- Pedid.os com Representante

lari'zam as r,unl'o,-es dig'estivas,'e ,ia- _

;

,

.! NATU�liL!Z.AC�E8 ; cidade no presente está' limita"- Para Santa Catarina'
.. Titulol DeclcrGt6rlo. d 3) E' T tod

"

DORIVAL S L'INO
zem desapparecer as, enfer,niidades !

"
. , f' ,a, ----;: sse auxI 10, . aVIa,' . '

do ESTOMAGO, FIGÁDO e INTES-,
.,

E.orÚ6rio .� R••ldt:\�'íQ
.

i 'não· foi �x;�luS�VaPl��te dos Es-. Edificio IPASE - 2. andar

TINOS.
"

.',
,

, 'I' .Ru:.,oT.NIEI'Q.d••nl�·sa·' 47/ ',' tal,
dos

,Luntl�Os,
Os pa1Ses'. da An:_e-, Florl··aCnao!px.o�.'U�Pso_stsal. -C2a60tarl'no '

, .'.,
"

.' r;" ..."
'

.; r ca' .- a lna, eConomICamen,e, O>

i1.__._
- ---.-�.�-.---.-.-•••-.;.-_.-:-.-.:._-••-;;.- .:-•••,..�.._- -.--- �;.-:../..;..--:•••_--.- "

• ! • '��f:�:�:J���;�4/)e�e��:�� �i� �

.

"

.� ,'co constitui. tini 'bom exemplo
1

C t' 'b' -I- I' .

'-'
de 'como, um pai�

,

e.conOmi�a-1 ' On a' IIS' a'�, men,te- Tétardado: iuxHiou:se a si
.

,', '.'
.

,

:, .

prop�io. 'r- , Óqng�àlu.I()1i"se'· . ele
particuláfmenté com o governa_
dór Luiz Mun0z Marin pelo "seu
dinamico ':goverIio ": 5) � A for

mação de corUisMes. éonjuntas
pal'à 'trabalharem' no deSfmvol
viment6, dos/prográmas ecoÍlo
micos sera' uma das' medidas
déstinacias 31 concretizar o pcin-
,to quatro do présidente Truman, ·Cad.'er·De,t.c8,' per·d·l·daProssegl.iindo, disse êle entre ,

outras coisas: - '!Estamós na:
atualiciàde':' especiaimente, inte- =- Pede-se à pessoa que e,n.,..

: 'ressados na! cons:olidação do pa-
controu a caderneta n. 3.174�

apão de víila na America. _A nos-
1a serie, da CaiXa Economi

, sa politioa oonsiste em lutar ca, entregá-la-a esta redação
,junto com Os nOssos vizinhos pa- que s_erá gratificada.
rl'j, 'esse Pfoposito, Mas há um' DR. FRANCISCO CAMAR..I,
limite. para o que possamos e NETO
devemos" ,fa.z-er. As republicas .Advogado'
,americanas são' iguaJmEmte pai- Escritório: Rua Felipe Schimidt'
_ses soberanos e independentes. 21 (sobrado) (Alto da casa "O
NQS� .termos da lei, elas consti-' Paraiso")
tuem nações iguais à nossa!, Não Residencia: nua Alvaro de Cu...

é, af?sim,' nossa função dirigir valho, 36
.

i '

Os seus assuntos. Se elas, en-.! ,� __� • .t..:t Florian6poIls J
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Relação' das
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302;594 _:_ Rosário .
Manarino ',,' .' : . , , , , .. Distrító FederaL'"

452.298,,---' Maria Em�Ii�_. Cavalcante Barreira "., Fortaleza ;_ Ceará,

_314.56.1 _:., Armando Bigonha ....•......... : .. ,
' ; , .. Ubá - Minas.

.

2.52:89.5 - José" ,yeraldo".Soo.rcs >'; .•. *If'ena:�:r"__" 'Mittàs .. ,e-

:511.Ô70 - João Áfo�so Borges .......•..'., ,;. , .'. :-::;,. BurHi �Goiá�: :

448.844;- Manoel Dia-s ,;:-. Conceição Sam paio Dias Belém - Pará .

519A20 - José "Jacob da 'Silva " , , , � . , .. _� , .i\.ngelim __:_ Pernambuco.
'

287.77(l ---< Bene�tó _�Me''Yl:'y:te,al, .'. '�"""" ; . , .. :",' ... ;- .. ,: Vãlenç-a- P.i�U(1
218.252 - Flaviano Moreira ,' ; .. _ '., ..•.... ", .-"'. :C•••

' Curttiba c _ Paraná.
. 417:}99 _ Chateaubriand d'Angelis e Silva : .. :.;.::- Teófilo Otoni _ Minas,.
433.325 ,- Luiz de. LacerdaDarvalho '

.......•..• , '.,' Arll.ráquara - São Paulo.
315.666 ---' .João '�antovani

,',

_

'. � , , .. ��"� , . . . .. Cerqueira Cesar - são Paulo.,
F '- 612, _ 'Americo Teixeira Palha '" "0 • • •• Distrito Bederal.

'

'F: 1.148 ...:_ R�ny , Gurjão "Marques .,., ...•. ;'; . , , .: , , .. Distrito Federal.

':A J:;Qpn..·rrIV'Á. DOS ,ESl'ADOS 'UN.ID�S '00 BRA'SIL" já distribúíu em só�teios
de Cr$ 39.683.0(10,0(\.,,' . ,

.
.

.

(
,

O PRóXIMe>,: SORT�I() ,-'Jj)l,WERÁ SER 'REAL! ZAlDQ EM, 17 -DE ABRIL, DE 1950,

I EquitatiVa JI8S,�;,tSijllis: Unidof.dt Brasil>'
-

-'�'�.� •• � :< _. .,#t·"

sqçiedad: ',�útua de �egu;J)�"sôbfi:;.,�,vtdJc

�
,- â., ....

..... ' :

a ímportâucla

,

,

Séde: Av. R� Branco, 125 ·:...:Rio d�'Janejro. -,�'.
,

,� , .' "

DEPART--AMENTO, DE SEGU"RO' -FAM:ftIAR CO:\<f SOR'l'ElOS MENSAIS. ,
. .'

:'
.�.

. . ...

/'

-Rua São JoSé, 59' -: 30-, 4° e 5o:.pavimi'mJos:' .

• ....
,� � e.....

- ., ,. "' ... ;

t'

!

I

Co�t.aibiltista . registado no Conse;.·
�ho Regional de Contab'ilidade, com
grande :práti�a e dispoj},do do .pe
dodo da ma,nhã, aceita tõda e qual
quer incuml?�ncia rel3;t-iva à profs'
são.

Infor�acões: A. C, telefone f02r.
'

{'ua-Fernando Machado,. 21.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,�,�;.�.""".,·:,..4f'
� ,:�,','Ideal para o traÍlsp_or�e de cargas

'

�,r
�H �

ultra-pesadas, em lugares inóspitos, '1#"� � ,

'como matas em, derrubada, minas e
' '�

,

i - !

pedreiras, o pneu. BANDEIRANTE Vof4//_ .�.V:" :..
'

_
_

.proporcíona, também, rodar suave' "'�
-

?)" ..

em estradas lI8vime_r:ltadas. A -banda de rodagem do �_;.._�p_ J'

BANDdRANTE é 50% mais esplssa f:! o-.arllortt::c�dor 2', '
'V �

vêzes mais grosso que nos pneus, gigantes comuns; a,

carcaça, extra-forte, é altamente re�isteút�' ao calor, assim;
como a estouros e rachaduras, suportando as duras

tarefas a que êste pneu é .destínado. E a surpreendente
suavidade de marcha que o BANDEIRAfo:l'TE proporciona,
em' boas' estradas, foi conseguida graças ao desenhó

especial de SU\:l banda de rodagem, que se compõe de
barras alternadamerite longas e curtas, juntando-se
no centro: Portanto, para tarefas mistas, onde
se exige resistênd� a tôda .prova e suavidade no

rodar, BÁNDEIRANTE é o pneu recomendado»

j

';"

"_

I'

I, -

",

"

\
1

�

\ <

\ :..:

\ .<
":S
,�

"

..._ "'{
r�

\',
-I

.::;'

.

A CÂMARA É

'0, Cd�AÇÃO DO PNEU'
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DIA� 5 .E 6 DE ABRIL' PRÓXIMO_, NÂ JlUADRA DO LIRA TÊNI� CLUBE, SEN�ACIONAIS EXIBIÇÕES DO "FIVE" DO BOTAFOGO, DO RIO;, FRENTE�ºS COMBINAo,OS D! CIDADE E DAS FôRÇAS ARMADAS.
'__----------�--------------�--------------------�------��,�--------------------------------------------.----,

DO M'EU ARQUIVO .. ,

LXXV
,EM 1920 o Flamengo conquís- concorreu ao Campeonato Suf-
tau, invicto, Q titulo de campeão, Americano de Futebo� de 1911
earíoce, tendo como concorren- estava assím constituída: Case-

� tes o Ftumínense, o América; miro, Chico Néto e Vidal, Dias."
. ô Botarogo, o S.ão Cristovão, o Lagreca e Galo, Caetano, Nóco,
Bangú c o Rio Crícket. Teve 4 Amilcar, Haroldo ,e Arnaldo, �

, ), ;.w.-ê .. C:.! "'! , '
. • empates, a saber:

. um. com P Também jogalram: Pícaglí, Ade-

A
'

A
r e "Iubo 'sporl·l·vo Botafogo por O � o; um com O mar'e 'Paula Ramos, o

"
,

merlc-a
tJ·

'

.. O D. '. América por. 2' a 2;, um com o "NO DIA 29 de junho de 1931

,)'i,'tl'," vai I ."
.',

-,

-

'Pa"�sa,D.dur �'lumihens� por! à 1 e uni com o Vasco venceu ao Barcelona,
n 'I' .

p São Cristovão por ,2. a 2,
j
O na Espanha, pela contagem de

Gratos pela gentileza, quadro campeão foi este: Bae 2 a 1,' com este esquadrão: Ja�
'�ecebemos . a seguinte circular, na, Píndaro. e Neri, Curiól, Sido guaré, Brilhante'e Italia, Tirto�

i 1 ma - e esperançosos 'Pela desforr-a que agradecemos':
ney e Galo, Baiano, Gumercín- co, Fausto e Molla, Beíano, Be-IIT Tôda Joinvile aguarda com

ex., dos
4 a 1 'do ,estádio"da F. C. D.

.
.

"Seeretaria,.2 de março de 1950.
do, Borgerth, Riemer e Raul, nedito, Carvalho Leite, Russí-

lli �ordinário interêsse o' embate in- O Avaí seguiu ontem em ônibus Jlmo. snr. diretor esportivo 'de NO DIA 23" de INUlo -de 1914 nho e Santana. Os tentos da
1 �I �r..:mllI).icipal de hoje à tarde, rio especial, integrado por todos os)'o Estado".'

, o Torino, da It.alía, venceu ao' Vasco foram' assinalados pord;' S:• .'õio-do AméricáJ", C" entre @ seus .títulares . .O alvi-celeste encara De ordem do sr. presidente, Ie- -Corintians Paulista por 2 a 1. Csrvalfio e Russinhn.'!il vi-rubro e ,o Avai, campeão ela com olimisn�p 'a yarpda, . est�ndo nho a satisfação de levar ao conhe- O "orize" corínuano jogou as. EM 1929 o Atlético Mineira
f:' apitaI.' disposto a. ven�e� nov-amente�. o cimento .de v, s. que em data de 27 sim formado: Sebastião, - Fulvio derrotou o Corintíans

'

paulista

i!I-,', 'Segundo o noticiário de JOinv,He, "onze" de, Zabot,�os próprios' do, do nlés de,::fevúeiro p, findo foi e Casemiro, Police, Bianco .e por 4 a 3.
s americanos estão em gr-ande for- min ios elo antagonista, ernposs,ada .

a nova, d,ir,et_qria e cOI,'- Cezer, Américo, Perez, Amilcar, O FLAMENGO .conquistou. c
,-

, .

... selho fiscal, que dir igi rão os dcsti- Aparteio e Neco. titulo de
'

campeão carioca de
t
F

i!2
.;

I 'ii::
.

'. p'
t

W
-

nlo�tdO clube, no db'le�,orr�r dde, 1,9�O"_1 ,O FLUMINENSE sagrou-se basquete em 1919, 1932, 1a33,•

,

•

• -; .' • <

• íi!tml,� 'iV ii .

- e el,os em 1;lssem,_., ela, 01' 1:1,11'la,

j.vice'campeã9
carioca em 1910, l!J34, 1935 �,e 1949.'

.

Igu21renSe ,X ..�� _� , Lre�'l1z'ada,em ..

data de 8_do me.sm(� 1915,1927; 1933;-1935, 1943 e-... os CAMPEõES suí-arriei-íca-
.Contra o forte esquadrão do Es- de Zmder Lins estao· confiantes mes. OutIOSSllTI, na mesma data foi 1949, '. nos de lance 'livre, por equipe:
va 'de\;erá realizar 'ü111a exibição, nas possibilfdades do pelotão, tudo eleito e empossado o novo conselho fE,'M 1945 um combinado Amé. 1939

'

__ Argentina; 1940 _ Aroje à tarde; em Ilajaí, o eategori- indicando 'que a vitór ra díficilmen- -deliberativo_ do cl�be, par� o, bíérrio ríca-Caxías empatou, em .:foin. gentrne: 1941 ,--�r,asil; 1942 _

do "team" 60 .Figueirense, 'vice, te lhes fugirá. 1950·52, Estão assim constituídosos vile, com o Cruzeiro, de Porto Br-asil ; 1943� _ Çhile;, 1945-
mpeão da Ca,p'iUÚ,

.

, ,\ Espera-se umà renda recorde em ref�ridós or�ãos: . C?Ilselh� delibe- Alegre, pela' contagem de 2 á 2, Equador; 194't _. Argenüna ,eTodos os in Legl-aílbes: d'o· é'onzr" 'Hajaí. ratiuo : Presidenje : Dr,'.EnchBue-, O VASCO venceu o "q'orneiw 1949 _ Bràs.i1.'. - - ckm,,anil,
1° Secl:e�ário: ,�Yí.'es., Ge,' j Inicio" campeonato Cairioca de O AMÉRICA 'sagrou-se, pela-. :,"::,t,_ ,�, .�-'.

_,. ,
vaerd. 2° SecretarIo: Jose BoIt·eux: 1926, 1929, 1930, 1931, 1932.",., primeira vez, campeão carioca,'.

�Va In r'·!l,s-
�

"p� r�, o
_

.·Gu�'raJll I �l:{I��I�d�II'·A�\���'�Bl�� �;�l\':;;l' :11��9�d���I' 19��B�:;A�i� c����t�tou o 'ti. �:, l��{zco:e:�����n!e'�e::��:U Ij II ii "II aen CHen, . l'LlllO ·,a uc le,' r, tul'o de campeão paranáense'Mendes, Joilart;ha,s e De Paiva,
>Segundo fOIPOS il1femTIados, os, o "b�rijamin" do pr.j)ximo c�rta�le Carlos Moritz: Ewalclo Ristow, Bri·l em l!n8, 1919, 1920, 1921. 1922, Witte, Ojeda, G8,briel, Osman e
ador·es Bol-elho, Rodrigu::,s., e -da Divisão Extra de ProfISSIonaIs. ro Appel, rngo Renaux, Ju1,10 Heim; 1923" e 1928, _

"

Aleluia.
ávio, tros bon� �j,emenfo's que o I Os -três fulurosos cri\ques parli'ci, dr, Jorge' E, Rilzmann, Manoel Ne·, O BOCA Juniór. de Buenos

I
EM 1906 o South Afri.c, da

irang'a contou flo último ceclame param .d,o ens�io dO', trico'or, leva,' �e's, �ál,11? Bi�ncl�in:i, ;redr� Morel.( Aires" venceu o ce;tame' argenti. !
Grã-Bretanha, , yenceu a sele

I ador.ista; integrarão êst� ano

o,
cIo a ·efeIto qmnta·ferta, agradando lI,. tte, Eugemo h_ososky, 'lasso R,', no de 1919, '1920, 1923, -1924, .. i ção paulista por 6 a O.

antel do Clube Allético Guaraní, p,lenamente. d� '?ru,z e ",falteI' Appel. Stl�!entes: 111926, 1930, 1931, 1934, 1935. ,.
I Foi esser O primeiro jogo intel"-

VIrmImo Schuetz, Arthur IusteJJla., 1936, 1940, 1943 e 1944. .' .' I nacíonrul realizado rt'o Brasil.;

cher, ,dr. Eduardo Fei'encz, Alceu I
.

A SELEÇÃO brasileira que.� NELSON.MAIA MACHADOAflé.tico prep'ara-se par,i) Frederico. Horst Solü')esser,

pedro/'D 'I'
"

1 �if!" I fi'
. b'

, .:
-

. Geva,�rd, 'Valter Borba, Waldemar
,

-. . -� í"'�nne íb�lrU1 Oj"'onar, em Ita,"aí
'.

Moritz, Waldemiro da 'C:' Silveira e· ,ep ,orav� . �U li J
" 'l�l ,Ui! __� OrlandQ Krieg-er. Dll'etoria.: �-J'esi'l- Recebemos a seguirite carta,: '�ransc:orrerá amalJ�.� ,a d�ta na-

tendendo a u1n convite .do Ciu' �a desportiva, no Estreito.
dente ,,- Carlos Cid Renaux, Vice. "Sr. Diretor Esportivo do "O talIcJa do uoss� patuclO ManoeL

Náutico l\1arcilio Dias, o Clube! Sahe-se que ni partida em refe, � -

'd 1)[\' -o T urll1ho sarg'ento da..

pre,sidente - Dr..José- Tridapa1,li,. Estad.O�'. .

.

a ,rx,'a ,? l' _'

" ._' ,lético Catarin:ense jogará no
i rência extrearão as novas conquis,

B !\. I F' I .. e m1 ° Se'crelário ,.....,. Armando E. P01li.,
'.

Fazia s'ete 'rri,eses que estive ase _ er�a l e ,�oIlanopo r" co -

óximo domingo na cidade de II.a Las' do' c'übe do 14° B. C" comb
20 Secretário _ Nelson Gevaerd.'10 ; pela u'ltima vez 'no estádio em 1)elente, coach de futebol, ;1,3�l-

.

Waldir, 'integrante da: sele'ção caLa� ,

1 t ti d D
" " G 't' h' L' Al,n'llsto 'Tesoureiro - PauÍo' Amal1l�. 2° :re�' construção. do Figueirens:e Fu- (e ,per encer ao gna ro e ar 1-

Afim de' se apresentar C01idigna' 1111ens.e, a lU o, LUZ, '"",
" '

.

eros da F C D
nte O· tricolor, suburbano vem C 'é � S. t'

.

A.ri Chocolate e
soureu'o ,--

.'
Edgard Delclull,ann. tebol Clube, q1i'anda os . trabi.lf-

.,

G' ,

','
-

";Ca� .cc"
an

a.na,
_ ,

I
Orador -'-; Br'ün,o M,or,itz,' Bíbliote. lhbs' ainda se achavam sob a

-

MUlI,o .

relaclOnad.o nos crr;:ulos:.inando com afinco em sua pra· azuza �

t d C I 1 df'Cbcado1- .....:... .....,. ..... ..."_'....._-',...'"__'7'. .....__ cári� _:__ Walter ,B01�)a,))iretqr, Es· ôrúmtaçã'O do sr, Euricü Ros- eS!)O,f ':lVOS ,a, apl a:" o I "', '.

.

"

,

" .' ,I portIvo
- Ar:hur Jooh,O\vicz, ICoh· térno. - Podia-se.. já divisat que, ex:tlell�adOI .

do, BOC311l\a dt>\erfu

ii '
-, � t

,c"

da-nO�pnrfn l' I
sLütor EsporÍlsta - Bruno Appel dentro de poucos -meses Floria-: se�, baslante fehclla�o, ,; .

.uerarao' lia arlnense. 95- U�� U lij�, Conse_lho fiscal: Fritz Ama�n, �ori.· nópolis cont�ria com mais uma), O Estado E,sDor:lvo cLlmpr�-'"
_

SE DE. DESPORTOS I vai Paes LourelTo e dr, JtllIo

Tretz'j'p,raça de desportos, pois _já se

,.
raeoLa-o, anteCIpadamente.

,

,FEDERACAO CATARINEN.· '."
C'
,_ " . ,. .

,

. -

,-" . I n�ann, ornzssao �ocl�l: �'�e. Euge· estava fazend" a drenageru., Ç?' fi. ii,
."'

, nto I]�.I!I_ .ALANÇO DO "LIVRO CA,IXA" REFERENTE AO PERIODO DE l° A mo Kososky, Vll'lulmo Schuetz, locação da.' terra, preta para! o, udmpeOni.h,u nll lU
28 DE FEVEREIRO DE 1950) OSTIT ;r·er,eira,· Ol'ion Neves é João plantio. da grama, assim como i dnoB de .m�1tebn! .

" ROBUl.,· tratando-s.e da! compra ãa ma· t li tU tU a ,li I. �k U � ,RECEITA
_ Sirvo-mó do ensejo para ai)l'esén� d'eira, para a cerquinha peque" j �stão :narcados par� hOJe_ os se�

Rendas, 'de jo'gqs.
,

.

_. I L1H' a v, ·s. as mais cordiais sauda., na" ..

afim-de evitar que �'S ani�
i
gnm �es Jogos em contmuaçao ll�nda bruta Cio jogô 'iiruistoio' Avai x Paula. Ramos' "."". 1.35;),00! ções. eS']Jortivas. mais difi.cultassem o cresennento Campeonato Esladual de Futebot.

C/Cõl'l',t',ntes.
, p. Ci....Jl:ie Espo'l'Livo Paysandú ela grama, Enfirú,tinhamos cer-I Olínípi?o, de. ��',.ll11ehaU x JuveIl-

cebidos de Club�.S' e Ligas ",.", ... " , . ,. "" '."..... �.3?1,50 A,z'm(J.ndq E. PQl/'i - Secretário". teza que dentro de seis mes,es tus, de Porto Umao, em Blumenau�
:do do mês anterior ".,.",.,.,. """""', ..""...... 51.545,50' I '

-o Figueirense resolveria o s�u '

-

Hercí,lio Luz, de '}"nbarão x Co-
� ;

, ---,- m�ior problema e sOnho:. CAM- merciátió, de' Criciuma, em Cricíu.-
, \ 56,222;00 PO- PRóPRIO.

_

•

m�.
----

di!n��u�f���e::s r::�����b�!�á�: JÔê=r· L81Iis��esfãiã'-do em caixa em 28-·2·950 ." "" ,; , '_., ".
- 51.782,90 de ver como se acha a' t�rrapla� I '110 RiA nm ,4br.;1 'nagem, 'pois quasi todo O tra�

I U UI U
b�lho que se yinha fazendo está Informam 'do Rio que o ex...

cÍ'uasi"perdido, As ág;uas da_s 'chu. d'a:mpeão' mundial' de todos os
vas iª,brirc.bn verdadeiras crá.te" pesos, Joe Louis,. estará na Ca
ras, tanto na'" parté aplainaçia pital da H.epública na segunda
como, no barranco, onde será quinzena do próximo, mês de;
conr>tru,idaj , a ul'quibancada. É abril.

. ,

,

UMA-' VERDA,DEIRA LÁSTIMA.

R'
.. ti

- ".
t" tI �ão ,compreeJ?-do co�o uma di,· i egistôoO O coo ra D

retOrla. COIl,scrente de suas res',
d

L

(l 4-

r :p�nsahilidades e dev�res, l:ode: e fJ(Hl�ana _.
.

_
d�lxa= 'aba�d?nado .um pr..trlmo· i O Conse.lho Regional, de. Des-363,4� J - mo ,tao vallOs�; .,., . ',,_ . ,I portos regIstrou o contrato 510;

J
SI a atual 'Vom,s"ao Pro·: atleta não an\ador Osvaldo San--.

250,20.. _' ! Construção â.o Estádio" não_pu· tana" com o Clube Atlético Ca,-
. .; de dedicar-se por algumas horas

I tarinens'e:
.

Santana "foi o arquei·1.700,QO Agentes: Comercio a. Tuns· : �o,r dia no trabalho. do cam�o: ro revelação do Último certame
---- portes. c. R�mos S. A. . L e melhor que, .os seus membIos

I de amadores defendendo as
.,' 4.439)0 ,Rua.João Pinto, 9.-Caixa !. peçam demissão, A direção do cor�s do Clube Atlético R.". Olim�nço . , ", , . " "" � , , , "

,." ,.,. 5,l . .782,90,
.

Postá1, 229,-Florianópolis i Figu�rense que, ,v�ja homens' pico, do Estreito.
'

: de açao para rell1.lcJ.ar as obras

I do estácIio" achar o que está acontecendo.

I
' Senhor Diretor, não sou Fi· com, o EstádiO do Figueirense_

. gueirense, sou DesJ).orti.sta, por, ser uma verdadeir·a calaunidade_
is'so escr�vo esta_ nota, devido, (a) Desport.ista�', ,;,

._---�---_._�--- ------

'

..

'Direção de PEDRO PÀULO MACHADO:

\ '

'o

268,,00

DESPESA
Des'pesa de j,ogos

pesa do jogo amistoso Avai x Paula ,Ramos' ..... " ... ,.

Despesas diversas
-

inatul'a de 'jornais - do interior do 'Estado . , , ... , , .....

.0 por quebra e extravio de cadeira� ;por' ocasião do jogo.

Sta. Catarina x Paraná , , , , ,. :,." .. , "., .

essa á C, B. D, por conta n/debito ""'" ., ,., .

Farmacia Sto, Ag'ostinhà de fornecimentos feitos em

Novembro de 1949 , .. , . , . , , , , , . , .

'

... , . , .... ' .. ,.'

r,2G2,50

305,00
150,OG

Material de expediénte
pras' efetuadas. -

. , ,', . , ... , ..... ,..... .., .... , .. , .... , ' .

Correspo:ndência
"

Ó fonogramas, cab_o_g-ram:as,. selos postais etc. . ..... , , , .

Ordenados e gr�ificaçnes
'am,entos efetuad0S , , .', , . , õ : , , , • , ,. ""., • , •• ; •• , ••

_

••

150,00

56,222,00 Listribuidores': Car'Ios'Hoe
pcke S: A. Ctrm, e Ind:
Caixa Postal, 1 e 2.. ,

Florianópolis . I

LIBERATO CARWNI - Tesoureiro da F,C.D.
VISTO: TTE, CEL. PAULO VIEIHA DA ROSA � Presidente da l"CD)

;-...

I
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Stalin: jaDlais çspareceu
,

,

par,a 'volar �
.

NOVA YORK, 24 (V.A.) - A russa, porque "uma diferença
revista. "Newsweek" diz, que, aJa.', não pode erig�nar,_ no ,'grão, (} na
w:grafia of'iciak soviética, mostran- luz, entre a cabeça

.

de' l'itali.n. c o

do o primeiro' mínistro' Stalin, no resto da fotogr'a:í.ia".'
.

momento em que votava, na Rús Relembra 'a, revista que os de�-··
.sia, a' 12 'de, março, é faÍsa. Diz pachos censurados, datados dê

ela que a cabeça de Stfllin, na ro- :l\.f.06c�u� �Ia�)enas tiveram perm'is
tograíia disLrib'uida à imprensa, são de dizér que Stalin havia vo

roi cortada de outra fotografia ba- tado ou de descrever a Iotogra
tida há vários anos e encaixada fia da sessão, em que Sta '.in apa
na nova chapa. recia a pqnto de depositar seu vo-

A revista põe em dúvida que o to na urna. .Observou tamhém que
gener-alíssimo .tenha jamais apa- Stalin. não fez o, discurso de vés
recído para votar, Publicou a

1'0' pera
de, eleições, a 11 de' março,

ç.o e' ol�Lra com uma cabeça de,Sta: como havi� ac-on.tecjdo e:n_ .1946',
1.in retir-ada dos 's,eus arqurvos, pouco antes do dia de eleições,
Amuas se pareciam extraordiná- ,Quanto à questão, de:' "Que
riamenLe. aconteceu a Stalin,,' diz a revista
Diz "Newsweek" que é eviden- que ninguém, "fora do circulo'

l-e que a fotognaída de"1.2 de-mar- encantado do Pdlítburc", jamais
-\)0 foi falsificada 'pela censura saberia.

,
'

BêM 8A/�8êA/)O P,
M(/ITO COTADO l

Como foge a pequenina! Tam
bém ... Uma cara .dessas! Barbã--"
mal feita ,ou por' fázer, desàgra
da. É motrvo de constantes, de-
sapontamentos.

. ,

/- .sIM, GIf.{.ETr€ A�lILI
Veja quanto vale andar-se bem
barbeada! É indesculpável não se

barbear diàriamente. Use o aparê-
'

lho Gíllette de precisão e lâminas
Gillette Azul. É mais fácil, rápido
e econômico.

' "

, ,

-'MAQUI,NA
", Di; C05-TURA

I

15 cnos de continuado sucesso

comprovam as qualidades tn ig'ua laveis
'

da Mqquina dã Costura "AÓUILA'"

Resistenfe � sllenclosc ,- produtiva
- trabolha com motor aplicado

, Costura com a mesmo per'feição da

mais Fina seda à mais grossa lona

V,endas por atacado e a varejo

-,

(amos REPRESHHAlms IHSTíllBUiDORES

COMPRAS-RÁPIDAS LTDAo
RlIA QUIHTlWO BO�AIUVA, 254 - SiÃo PAULO

'c. POSTAL, 1519 Ell!). TElEGI!. "(OMP�S""

tA-001

Aulas ParticularesCOMPLETO DE PEÇASESTOQUE

'lNojicias ru
.sumídns

Anuncia-se para esta semana em

Londres a') demonstração do pri�
meíro autornovel britânico .q. Jacto.
construído .pela "Rover Motor-,
Company" 'de, Birrningham. Os tra-

J1�Çl'ô.QS
'

de. ii�yês.dga�ü: em tor
no .dêste projet-o forarn dados' ',I

,

públiee ,p�:\a' P;l'IJt1·eira, vez pela re- ,

ferida companhia na Feira das In·
. dústrias Britânicas de' dois anos
,
atrás.

"I As últimas �if�ã: oficiais' sobre
as baixas \�ofridas pela Grã-Breta-

,

nq-a, durante a guerra, �e�e1íim qUe'

'I,n'ii
frente interna houve 297.609 vi-

>

't�íh�s' enú<.a QlbPlI)'lção cívil em

cortsequênciá da' ação inimiga' �
que foram danificadas 2.979.183 ca

sas, sendo. 207.165 totalmente de

molidas.

.. .., "

x x x
,,' Durante' o primeiro ano de yj
gência do-programa de Seguro Na
cional da Grã-Bretanha foram
atendidos 10.000.000 de casos en

volvendo 40.000.000 de pagamentos
separados; 7.500.000 pensões e abo
nos: 7.000.000 de novas solícitaçõas
de beneficios por doenças: 800,000

.

casos de auxilto 'de
' maternidad�:

460.000 'I})eneficios por vuívez, e

10.000 abonos de' túteía.
- ,

·· 4······�···········' et

ASTH:MAfi'
MOÓfRNOL-TilntnMENTO',

mfASM�. ' \ <!'
HJSSES:,iREBELDES�

-

, , BRONQUII{'S' .� .\,:,'

ilSMIITlCnS E CRONICIIS
ul 'J mco JDIlll.. \io.nf

lo; ••••• � •• r,· �',.,. ''- .•;:...4.;:.; ••••••••

._

Molot.ov subslituto
(�Iegal» dfLS,tanD•. � "

Londres, 24 (V. A,) ,�, "Mo.loto\l
foi designado pára substituir St�'

'",... Iin, caso este ultimo se' rejire &à'
a vida pübJi,ca, por motivos de saú

de", ,sa;lienLâ' hójé "o redator díplo: ,�
.mátiço 9.0. "Evening News".

De acórdo com as' informações
dêssj, [ornajista, a citada medida
está prevista po "testamento poll
tico redigido por Stalin".

Preíessores :. P�dro J. Bosco e Osvaldo F. de, Melo, (Filho)_
Lecionam-se PORTUGUÊS É MATEMÁTICA

,

,

Preparam-se candidatos a concursos :'
Tratar às 2as., 4as. é 6as. feiras das 17 ás .1�( hs:

• c- Rmr Tra1ano� .

36 '(Séde da 'Sociedade XX de Setembro).
I >

,
, I

URUB-U
....

-, -�

Impermeabilízante, caíonüco, para proteger metais,
madeiramentos telhados . de ferro galvanizados, e de
cíbrocímento, tanques, chaminés, cercas, póstes de
madeira e de ferro, chaxis', e descargas de altomoves,
cascos de 'embarcações, etc. Experimente e nunca mais
deixará de emprega-lo. Distribuidores: Carlos Hoepcke
S, A.' Comercio Industria. - Blumenau, - Joinville e

Florianópolis.

.i'
_ �_

,J KAYSER é uma eficiente emodema '

miquina d� costura, que ve� merecendo
• preferência das senhoras d0D88 de
casa do mundo' inteiro. 4�.

>

',-<â""
i

..

� On,de quer que haja necessidade de

1-. amà máquinlJ 4e c�turar e bordar, m0-
I ema; durável e de ,fácil manejo, ai se -,

li'. 'toma inQicado o UllO de uma KAYSER.
Examme-a hoje mesmo, e certifique·se de
'que v.ale a pena .possuir uma KAYSER.
,/

, ,

;
.

� ' ....

, '
/

'

". • • • • • •• • ••• ,...... • ••••••• ,lO •••

Regisíro de rádios
A Diretoria Regional dos Co�

reios,e 'üH;égrafos de .Sta.,CaÚl-rina
avisa aos senhores, possuidor.es ue

re,cep'to��s' de rádio-recepção, qU�'
o pr·azo para o registro sem muita:
destes� a.parêlbos expi.r�rá a 31 da
corrente mês de mar'ço.'A partir de.
io de abril' serão registrados com
ll1tüta de Cr$. 25,00:

' -

-,

'Gratifica-se bem na Cia.
,Teléfonica 'Cátarinense, a

quem de,r noticias de 'uma
cachorinha Pekinez ,pequena
cor alaranjada de olhos gran
des focinho chato preto 'e
orelhas ,grandes, atende pelo
nom� PEKIN"
Fpolis .. 28�de Fevereiro de 1950
t •••••••••••••••••••

"aita. felicldadett ,ele
t.o lIe aea filhinho J

Ma., alo esqueça::
,resente ' para
é ama, cacf
HUTUO •

FE1['
t
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Duas novas uni'dade$ navais"ladnlfllCaSabla�ca Antonio Vicente Releão Viaem nosso porto -,

.

A'
o porto de' FlorianQpolis abri-

.

imprensa para uma visita, Pr�c�dente .de Bue��s _

Ires,
-

.:
. "'André. Nilo Tadasco

ga, hoje, duas 'belas unidades da amanhâ, aos navios, que' se ch��ar,a;.aman�a, �,e:� a�Iao da p�.
. �o �ia 26,cfe março de �940, há portanto 10 anos, falecia em

.

nossa Marinhá de Guerra: os acham fundeados defronte da
I na,n,o [ornalista aI"e�tll1o Adolfo r ianppolís 'o Gene�al de Br-igada, reformado, do Corpo de Saúde

· torpedeiros "A'mazonas" e "Ara' fortaleza do Anhatomírtm à Casablar;ca, um .dos dlretor·es .de. Exército Brasileíro, Dr. ,Anlônio Vicenle Bu'cão Viana, -f'ilho de Fr

· guaía" ambos de 1500 tonela- barra do norte. ': ,
Rotacy Inlernacl�onal., que vem ao '«.:isco Vicente Viana e d. Luiza Flora Bulcão Viana, nascido no rm,

das e inteiramente construidos 'Uma lancha' especíal. que
nosso Es'tado repr,esentando o Pre-. cipio de São Francisco, no Estado da Bahia, em 11 'de janeirc de, 18 .

em estaleiros naciori,ais. ' ' partirá da. Capitania do Porto, s:de�te Percy �IodgSon, na C�nfe. Relembrar o que fr< êste dia, há 10 anos passados, é dever' de g

Sendo a prímeíra vez que as amanhã ás 830, conduzirá OS'
r-encia d� Distrí ío ,120, que terá lu- ,tidão dos catarinenser, que jámaís esquecerão à personalidade do ihf

rererídas unida�Ies vísítam O convidados.
-!

.

,.' _

'.

,.g,ar na 0dadeo de .Blu�:lenau, de:� r-. Jiaiano "que d1 me'.hor manei:a meótróu saber amar a' g.e�lc c,
nosso porto, pois foram recen- _ Por nossa parte, agradecemos; d.e ;l11a�ço a 1 �e abril, sob a �� e t annens�, -:- socccrendo-a na .plemtude das suas horas de sofrirnen]

temente lançadas ao mar o Co- !I gentileza do convite que em' sidêncía do SI. Arnoldo �ua: ez I e.
pranto .' .

.

- ,'.

mando do 50 Distrito Nav�l com nome do ilustre Comandante do Cu�eo, G?Y,el:nador d�s·e Distríto.}. No mesmo' dia em que era sepultado, com as homenagens do Pó"

sáde nesta cidade, lhe prestará 50 DiStrito. Naval, nos trouxe' o 'CUJO terr-itório ,comprende os ..ES-, o _jornal "O Estado" ·lançolI a idéia da ereção de um monumento qu

especiais deferénrcias� tendo eon: I tenente Nelson Riet, AjUdante]' tados,'
6.0 �a,cana e Santa catarma,": r.erpeluass� .s.la mem�r�a, o que foi aca,taclo por todos, sem distinçã

VÍdadó as autoridades locais e a' de Ordens.'
.

"
. O jornaljsta Casablanca é editor.: oe cor política ou religiosa. , ,

____

'

_

I .
'.

e .edUco ,de a:'te do jorna? "La Ca'l .El?-1 14 de'· jll'.ho de "19.43 foi inaugurado; às 15 horas, com tôda so

pital" .e;, radto-oomentarísta '. Nas- i leuidade, o monumento, uma, estátua, obra' de grande mérito, d ign
ceu na cI?ade de Sal ta, gr-aduando-

I'
de seu autor o escultor Zacco Paraná, cuja' base; desenhada pelo mesrm

s;e no Colégio Nacional do Rosário. artista, foi talhada pelo. sr, Nicodemus em granito cataríneuse. O' mo

Ocu�.?u diversos c:argos �p.úblicos" ríumento .tem 5,30m dé altura, com' a seguinte inscr íçâó : .:_, "Ao. Cel�
,

servindo como ASSIstente de Secre·; Dr. Antônio Vicente Bulcão Viana, perene gratidão do Povo de Santa.

i tário e depois (tom? �ecretário da Catarina". Sua montagem se deve ao hábil construtor João Mendcnça.,
_
Fazenda e Obras Públicas, da Pro- que a fez gratuilamente.

.

,

víncía de Santa Fé.
'

'Ü PO\;o Catarinense, no dia da inauguração da' estatua, Iocalizad
Sua atuação dentro de Rot�l'Y tem 'la Praça "Getúlio VaÍ'g'as", soube testemunhr o aprêço que VOUlVD. ao

sido destacada, ten�-o ocupado por ll�ustre baiano que, -por 110 anos viveu ·en) nosso Estado, exercendo suas

1 dlHIS vezes o honroso cargo de Go.· pr-ofissão no mais alto espírilo humanitário, jámais desmerecendo o:>

P., .R. P. ,e ',outros ·partidos vernador dde ,DisdtritDo. e tatudalffiRentte '\'alor do juramento _feito..
'

,

ocupa a ca erra e Ire 01' e o a' No ato inaugural falaram, sendo aplaud idos, os jornalistas .cUtino--·

. ''1 de Sanfá �, (,8 tarina [ry .!nt!ern�cional :epresenlanlfo a Flores representando a comissão patrocinadora dO monumento, o dr.

'\. �
.' regra o latma.amer:cana. " Ylmar . Corrêa' pe'ü Sociedad·e Catari.nense de .Medicina; dr. RogériO'

P·edeI)1.nos. a publicação do se· ção autônoma e livr·e, age por con ·S. s'. VIaJa acompanhado de sua Vieira, como Prefeito Mun�cii)al recebendo. e dr. Oswaldo l3u,(�ãó '''ia--
guinte: ,ta própria e decide, nos moldes esi• exmã': es,pôsa e será rece,bido'no fle· na, filho do home-na-gead_ü', falantlo em- nome de sua FamHia.

'.'0 Diretól;io Estadual do Parti, tatütários,.'aLravés, de seus próprio.s roporto desta cidacle pelos rotaria, 'Ô ,Dr. Antônio Viccp.te Bulcão Viana, depois de se formo i, 'eml

do de' Representação Popular, sec, diríg-entes, sem Ílecessid,áde· dé in· nos locais, que lhe ofercerão, ã noi- ;VIedicina, foi desig'nado médico adjunto' do Exército,' por Portaria de;'

ção de Santa Catarina', a Pl'Opúsi-to sinuações de tet'ceiros ·e complcla- Le, nos' sa'f'ies do Lira Ten·is·, um �I de marçu de 1898, vindo servir em ,santa Catarina e em 5 de outubr.\)'

de um 'edito"ria'. publicado pelo mente a'.héio·, aos comentários es· jantar. de 1900, por ter sido nomeado T'enente Médico de 5a Gla&se, foi man,·

"Di,áiri,o da Tarde", de 22 de feverei· tranhos. O que- fôr rewlvido no Ao j1.ustre .casal que ora nos vi· dado servir no Rio Grande do ·Sul. no Hos:pHal Militar de Pôrto Alegre�
· ro .p. ;passado, entende oportuno de· tempo O'portuno pe'los órgãos' esta sita, a:presentamos Os noss;os votos Em 1° de feveriw- çle 190·5 foi transferido· pa'ra o Hospital de SalÍta<l
.clarar:

.

duais e aprovado pela direção na de bàas v.indas e feliz permanência Catarina, onde se ach:ava quando foi promovido a Capitão, em 27 de'

iP) ..:_ O sr. dr. Jorg.e Lacerda, ,I)ional. será- cumprido com rigorosa em nosso Estado. "gôsto de 1908. Foi promovido a ,Major por'Decreto de 4 de 110vefl)br'lJ'
membro de) Consel.ho Nacional do fideli,�'ade e ho�radez por to�c;:� .�s , CASA

-'

MISCELANEA diltrl'
de 1916, por mercímento, sendo classificado como Diretor-do Ho�pilal

'P. R. P., 'esteve recentemente neste popu .lstas catarlllenses, que Jimals b'd d .R�d··' R IItC A Militar de Florian'9ipolis. Promovido a Tenente·coronel, 'por D�crelQ�
E t d

-

d
.

'd d
• . ,.

1"·
UI Dr. OI. 1:1 tOI! '. • n 1 23 d f'

.

d 1 f
.

d
'

./
s a o, passan o aqm um peno o ar�o ,p�eemIllencla aso lCIta1i?0:S Vict_orl�V'lvu181 e DiICOI,

ue, e everewo, e 9.22, 01 nomea o Chefe do Servi'ço de Saúde da

de férias, sem nenhum o.bjetivo ,r·e· d.e lllleresses que l�es forem dITI' Rua Conselheiro Matra
za. Circunscriç.ão'. Militar, com sede em Curitiba, no Paraná, exercendo,

la'cj,Qll'adÇ! -com as futuras' chapas gIdas por pessoas nao pertencente!"
. f:sta função por' pouco tempo em virtude de sua eleição como Deputado..

'para deputados federais ou esta- às nossas fibir�s. UO'J-e no'· pa'ssado
aO'COIú�Tesso Estadual de Santa Catarina, cujoo IP�ndato exercia quando>,

duais a serem organizadas pelo .

.?O) - Não pr�c�dem, por co�' .'
foi promovido a 'Coronel, eJ;p 13. de fevereiro de 1924, por mecrcclmen-"

· noSso ·partido. s'egumte, as SUposlçoes e comenta· . , to, e teve sua paSiSagem para a Reserva ·r·8munerada RO nôsto de Ge-'

.2°) .;_ ,servinqo-se da op'ortuni· rios do "Diário da Tarde", com re' .

26 DE MARÇO
nera! de Brigada, por D�creto de 7 de fevereiro de 1'929.

-

,dade dessa visit'a ao seu Estltdo, fel'ência à presumida atuação do Em 1630 . uma habi! em-
"Se br,ilhante foi. a sua carreira no Corpo de Saúde, não m�nos brÍ'

'dedi-cou, 'corno feito de outras ve· dr .. Jorge Lacerda e muito n,eno� bosc'ada, a;mada pelo intrépido,,}·ha.��e fOla sua .carr�ir� políti,C�, po�s. até 11�esmo pelos adversá,�og;

zes, alguns dias ao convívio com O'S as hipúteses que aventa de emllta Felipe Camarão com" seus des- polItIcos)�ra ;estUYladISslmo. Vanas'. veyes, fOI. Deputado Est�dllal . c'
·

seus correligionários de várias cio ções e dis'putas' ·.dentro de um par temidos selvi,colas, aprisiona o
qmmdo ,1 I eSldente do 'Congresso assumIU ef'etlvamente o Gov,erno do-

da�f:s, excursionandO', na campa· tido, como o P. R. ,r., onde ,iámais famoso chefe holandês Loncq; Estado, de-- 26 de .março a 2tl de sete�bro de 1930,
.'

nhia do deputa,d:o<Cardoso da Vei, v�leram intuitos. e 'a\ividades per _ em 1684 como consequen- Q�e os catal'lnenses, ao reverellClarepl. a sua aug'usta memól'Ía, s'�'
. ga, e recehendo dos líderes daque· sona!dstas consideradas mesquinhas cia da revolt� de Manuel Be- 4p�'OXlme'l11 d,o m�numento e .recordem os conceitos 'emitidos pelo iluS::

Ias �o·ca](dades
,
as notícias sôbre o em face dos supr·emos ide.ais de ckmann os padres da Compa:'

tre Professor Altmo Flores, 'quarrdo da inauguração do m-esmo monu·

desenvolvimento do pópulismo ca grandeza .da Pátria. Além disso, nhia de Jesús embarcaram no
;!lento:

tarinens'e, com- o fim- de relatar fôr'ça é ter em vista que o ParUdo . .. "se conCretiza unia da's 'hlais espontâneas e comoven tes' aspi··
_

,
Maranhão; .

.

·
quanto obsérvasse' aos -

órgãos di· de Representação- Popular não .s_� _ em 1 776, no Rio Grande rações populares - quâl seja a de perpetuar) I�a têmpera incorruplivel'
rig�ntes nacionais. constitui P01\ uma 'colcha dI) reta .do Sul, deu-se a capitulação do

do 'bronz·e, a gratidã,o de, tôda uma popL\láção àquele que mais útÚ e'

3°) - Quando f.ôr ocyas.Íão de se Lhos de regioúalis�1'os, poréIil orgu· Forte' espanhol de Santa Teda, desinteressadamente a serviu.

tratar, no seio dos órgãos cbmpe I Ilha'se d,e ser ;parLido ess'enCÍalmen· sitiado .pelas forças do
. bravo

'fão dJesabRriact.os estamos' de encontrar no illqlldo de hoj-e urw

tentes do P. R. P., da composição te' nadonál e que!ló age, ond.e qu'er SargeÍlto,mór Rafa.el Pinto Ban" .san_to -:- santo que não desate apenas os 'ábios eIu palavras. piedosas,
de qha,pas de candidatos �t Assem· qUe esteja, em consonância com a deira,' rebe:q.to ilustre de' Lagu-

mas s.aiba cristãmente .abrir o cor.a'ção em s,entimentos ge.n.erosos, fra

bléia Leg'is'IlÚiva e à Câmara Fede· unida4e de espírito, doutrina; pro· na, santá, Catarina; ternos, caritativos, - que achamos quasi estranho e" paradoxal aindro

ra�, tudo se fará dentro do espírito _(::essos ·e uniformidade que o dís- _ em 1 817, na ocasião em
exisia alguem, que, em meio às pompas materialistas da' vida moderna,

d� s,o.li.d'ariedade, de unidade, de tinguemem cada um e em todos os que desembarcava na barra de
escute o clamor dos nec.essitados e'se_incline sôbre o leito dos a queI�'

. dls�IPhna, de c.ompreensão, habi· Estados do. Brasil. Inútil será, por·, !tapeã, na Bahi�, como emissá- a dór crucia e lentamente, aniquila .. , Rareiam os sant.Os, que eSlY)oLa
tuius num partido que ,coloca os tanto, tentar e.stabelecell discórdia, rio dos. revolucionáriôs pernam-

vam para, em seguida, re.d·ilstribuir as esmola� ·enlr·e os fap.lintos;' eS

inter.ês�es do }eu, ideário. e do Povo onde existe tão forte espírito de bu.cano:s, fo� preso' .José Igná-
casseiam os que, sob a invemia, davam. a sua capa ao mendigu tIri-

�rasIle�ro, aCIma de quaIsquer con coes�o .. _

cio RibeirO d� Abreu (pactre
tante .. '-

slde,raçoes de or�.em pessoal. JOIllvIlle, 16 de março d,e 1950.. Roma);
,

. _

;_ Justo é, pois', que' I?-0s surpreendamos quando Ulll.. hpmem, simples-

.

4°) -:- o Partrdo de Representa· t\,lberto Mattos, Presidente do -::- em 1 842, Anita.Garibaldi
. lJlente homem, não tiv·ess,e nunca cerrado os ouvidos aos gemidos dos

\ião Popular, em qualquer hi'Pótese I Diretorio Estadu�l: (entãQ Ana Maria de Jesus), a: qlle pediram o ·seu socorro.'
.

presente, ou futul"a-, nã-o se 'orienta heroina dós Dois Mundos Cai- �. isso 'Por longos anos, -como se nesse abn-egado afã de servir .e-

pelas opiniões, parecer·es 'óu suges· C.mil.l, Gr.v.�.I, Pilame. sou-se cóm' Gillseppe Garibaldi, oU'correr houV'esse pôs�o, verdadéiramente, 'Ül!1 v,oto de' entranhado>

tões de outros partidos mi de ele· .Meial.d•• melboreli pelol tme- O célebte chefe dos '�farrapos"; evan_gelismo.
mentos a êstes pertencentes; 1',10so gorei 'precel a6 a. CASAdMI8 - em 1876, teve inicio a se� Pois, ta', foi o caso do Dr. Antônio Vi'cen,te Bulc.ão Viana".
de 'Suas prerr.ogativas de agremia· CELANEA _.RuaC. Mafr. j gunda regência da prlincesa E quem, então, como.; ainda lloje, nã,o sabe quem foi o Dl'. 'BulcãOt

Institufo Brasil Estados·· UóiJIos
'

���:I/t�::��!:::I; ::,:�:� ::��,�t::O;:'n;::: ;��o:'C�'d"" p", t�do o ,,,np",, o in''_

"

CUiRiSÜiS DE JõNki(T.tS
.•

" rehllizaram"se os funerais.do Honremos a sua memória e prestemos-lhe, 'no dia de ·hoje, ,0 cultO'-

A d'I·re-·torI'a d'o I
.

,

., " General Médico Dt". ,Anto"riio d·e nossa ,saudade e a reverencia de nosSa eterna ,gratidão, "A BOA·
. B .. E. U. ,cümu't1iea aos' .seus. flssociàd-os que, a ...

partir do dia .25 de' março, estarão abertas as' matrículas para o ano Vicente Bulcão Viana nasCido ARNOR� QUE DBIXOü n� DAIR BOA IS,oiMB:RA".

letivo, para �s cursos de inglês, sob a direção do Prof. Mathias·Bogner. na' :Bahia em 11 de· j�neiro de

p'-'
-:._"..

.

.

.

'Q"
.

--'----

Outrossim, avisa ·que as meslpas poderão ser feitas, em sua .'nova '

1875, causando sua mQrte gr�"
.

.
G.'.� .' a'· .

·.,n.
"

, a.F.ed�; à rua Sa�danha ,Mar�lih? (Ed: ,Santa, TereziiJ.ha, da firma Ma__chado
I de pesar .ao Povo Cataririense, .,'_' 0,& Cla. S. A. - CQlll. e Agen�Ias, 10 andar) das 14,00 às 19 horas, todos' que, o estlma�a pelos seus ele-

. I. ii
, dias úteis, com' exce'ção dos sábados, quando serão a'ceitas inatrí'l va?o�

dotes de. c?�ação e' como
'o das 9,00 às 12 horas ela manhã. ..

medICO humMutano em extre-

.
,..... � Édio Ortiga F1edrigo, Diretor de Curs�'s. mo. .,..

" A"dre N,lo Toda.sea

FLQRI AI(OPOIW"':'" �6· de Março de 1950·

o

O;I.
O Brasil, 'há mais de .um ano, procura um candidàto palia .

'o Catete. fl\�il1lguem serve: 1Jm, ,p!orque 'mli�lto a'lto; outro,

por.que muito .baixo; êste, porqlle gordo;, a,queFe, porque n1a·
. gro; o primeiro, porque g_etulis'ta; o segundO: porque' anti
q-uenel11ista; .Q terceiro, porque milital�; o quarto, p'orque ci

vil; _-fulano, porque s.ocialista; bel.trano, 'por;qúe lihe'ral rea-"

cion�rio e. asS'Ím por frente..
\

".,
INem velho nem moço-; nem gaúcho nem mineiro; 'nem

do P. 'S. D. nem da U.:D: ,N.; nem parÚdárió nem a,político.
, - Estão, 0S' que me'x'e-rrÍ' e remex�m, à espera �do lJomem
Impossível.

Pará júbj1,ó desta 1'epublifJ.uet'a,. o dia 1 ° de abril vem aí.

,Trará o Esperada?� EXiSTIU iG\.jRl

�==�==�==============�.--------
PA R A .'F E R I\DA'S,
E C Z' E MAS,
IN�LAMAÇOES,·
C'OCEIRAS,
F R I E I R � S,.
ESPINHAS, ETC.

GUILHElItME TM..,. .,

I

"
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