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_ ..�]ioma;�27 :(V,'·iA.) ._ Uaiá:' turbá n

.comunista atacou o hospital, ' .em
,gau' -Severo, procm-arído )rraricar
rie .lá SCl!lS camaradas que SJól' conta- J

, :"�a;'n eiüre �s ,4Ji) pessoas feridas du- 'pública, nece
.: :ra'ole a .sangrenta refl'ega de quin- frente às' alterações' Úis I'

, ,l ':'t��.f�iTa, nesta cidade p1,újdi�nai' cornunlstas, que causaram
''O' '

'"italiana, ,ma:;' a polícía recháçou O mortes
_
e ferimentos em mai s de'

assalto, depois de meia hora de lu- 6ÓO pessoas, durante .a semana fi�-"
ta contra 'os "manifestantes, . .dante..

" .' ,
, c'._' ; O chefe comunista> operário.

Quase simultâne�mente, ,outro Giuseppe Di Vittorio marcou para

,"
'\, '._.....,1' H. ' '10.8'" 8 grupo procurava assa "ta� a �rjsão, amanhã um discurso' em Cer-igno

" I "em Ascoli Satriano, perto" .de _San ',ia. Oscormrnístas dizem que ainda.

������������������������������������.�����������.�� ,�ey�r�Dara Uber�r o� esq�er��.�io �tãdecid�ose dMobedecerão

I
· -'

tA"
· tas ,pres�s', mas o, átaque cessou .as- ,

a proibição oficial e. efetuarão o co-.'.

vlao a um','CIL sim que' apareceram os .carabínei, 'mído. ;:
. .'",'

, "..ii, ros fortemente armados. ,_

Fõntes oríciaís dizem que não há;
Quinhentos' jovens "comunistas contra a policia: - �-"

,

.

o-:--.-'-V.A. -
",F,;IÍL At.�lla,. na\par.te- me�idiónal dúyi�á�' <de que .0_ motim d�\ Sa:('i

" ;, Vinte feridos e quinze presos.
. ,,'\VASH!N�O�, 2.6 (,,; ), da Lucaqía, outro grupo 'Ussa�tQu ,'Seve.ro;,duranté"o qual dez mil co.,.

, .,
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_.. ,

,� .

.;; .�: . ,,��ndo Q. Da:1ly Ne:ws .d�st�,,�õs :es<;ritótios do' serviço de cnÍ,pç'e- mu,nisfastié 'entfíncheíraram na lo.JierÜm, 27 (V. A.) _ A POl�CI� I ram a �ec�sao do gabmete �a_ AI�: : cap,Ital, 0_ '��. Andrew K,�ht�l11S� ;'gos�"des:tru,ip<io os m;Óy,eis. e, ar,qui- calídade, ,ali �e à políofa ci� des�do setor ocidental teve um choque m��ha. OCIdental, . �,e: e,st[\'!7���e�. �Y: 'enge�h,ell,'o chefe das us�na.,. "ps. k :J;)O!í'c�� dissolveu o jgrü'í)(),Q ·'.:>jbH" havia sido <cuidádosamentê�.om 500 filiados da: iúventu'ctel•Có,:; mais vinte repartições e agencias ,de 'Oakr1dge, àedJIOU que está deteve cerca de 14 dêles "Em-Ruo- '1- .
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�, " ",', <fi, pal'leJa o"mas que prov,venI'ene-munistas que tentavam 'efetuar,uma do..
governo em ��rhm, cercada pe- em construção- tendo

__
!!IdO fIX9,-;r na .mesma região, a polícia dis- f ."

. .,'. d<' tê
.

, r.m�an"I'fe":sta�a-o I·lega',.e:m' ·;Chai·�oltern., ' o D partam nt d "Iní d 'd;:.... do « ím iro' vên "I, '," ,.,
,

OI mera prova e po encia po I"
.. ." sos russos. . . eoa e o, e m- '

a a ..ta o -I;€,U pn. e . s-olveu outro grupo' d' camponeses-í , 1"- '{(" ". . ""d' t ,.. I
' ',.'

7b '.
. ido '1'-" d'-'t' . ''''''''"',, .:�,

"

1" ,I,.' ',> ,,' . e, ", ela jaque-tor umjncmente rscra-c;"burgo, que se encontra ,so' _0Qnt;:-o· prensa do Partl. c;? Socia I.,SLa as a. ne prova',' um: az.ao .propuisiona i que liavíanr ocnnado uns terrenos . d' ,',' -- ." , 'd, . I ','
.
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, o, que nao se po e re amonar com.Je inglês. Quinze .jo:vens foram i)l'e-, capItJl ,z que Os SOCia IS as conSI- do pe�a energia a mIca. e �,a

e co:.meçado 'a la'\,'ra' l�S-
'

"

h' ''',. ',' '1" lt
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-,'J. �'" nen." Um pJano' gera . para a ·era_, /'sos depois de, um' lutá, que_�duron deram o plano do governo d,) pn- paz"de realIzar a Vo ta, ao mun-I ._. .'" " "

_",
" .." _ �, '.,

'

-

,.. ..
,

meI'a ",ora. ,lufor-m'a�.se' ,que 20' �.'''_ . .,

t K' d Ad
.

'd'" I • '1 'd"'d" � k nova onda, de 'V,J.QhmCIas· ocorre. çoes slmultaneas, em tôda a na...
., .�," melro mlm's 1'0 onra enauer O' sem -esca a, com' ve OCI <h t:, " .. '

. . ;.. ,;. " .' ',"
" 'to -'i - '" .
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I
no momento'XIue o gahmete 'se' reU'- ça@-." . I'., , nifestantes fiearam f.eridos quando como 3!penas "um pequeao passo ,s,upersôu1ca. ,:' ,
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. �::�I!�ia:I���:Ç�:sc��:,������ss:e�:' :,:r�;;;eç����er!;�;. �:l:�'C�::!��' :'�lt��u�t�g�d�e���d�%t�eP��� Pi'o"XII' ped;e: "�cQrQ(:ões' "e•• " prol-
� j.avài11 ar!llados. -Depois,. Aé �umi P!!F�e das'-reparhções" do governo 'rução ânt�s dá .conclusão daqu�-,

"

.

d " d "

"

viol:e�táluta, os' ,manifestaI_ite,> fu- dá Àlemanha Ocidental. seja trdns- 'Ie �a:relho"cuj�'l; missão t:i.Fen-
. _ , ,uma' nova :or ,elll

�iram,_-,e'�eO�den!:lO-se,���..... édl{�Ci9S': feii�a, p�ra Berlim numa dC_:fiOI�S- ci:J_1 Sé.ria;, 0., ��a�ppr!e, de bom� '. CI.DA..DE. bç), VA'Í'�C.ANO·; 261 ce,�sátlo' ,-' "di�S� Fio,. XII a.'os�em ruinas; âemolidos_ pelos b()m� trmião de solidariedade e I}lHn-ges-, bas atômic,as; O mesmo engg� (V.A.). - O Papà Pio XII des- -bispos cató�tcos." ,há) du�s sema-
'" bardeios a�iad9s',durante a guerra . .to de desf,l.fio aos russos":

c ,�'- nhçiro segúrtiio o "Daily News'I"'ceri amanhã até � Basilica de nas ,:__ í�;yantàr:--,prec� ardoro'"
c""

L \ �,�
,

'

.'
. .. ." "deci�róú:. "Todo� os' probléIíla,s S�o Redr�"p'��a unir. os'c�tóli., sas a :l?êus e. _�-p,elafl parà �s

• �OVA' GAiMIP;ANHA: COMUNJSTA ASSASISINA:DO PELOS ,; 't�,n:í: 'solução!.'.•:· "

;., '�. � .:_! eos do mundp "�uma -cru�ada 'de priqciplOs eJÇch.lsi�QS' dos q,ua�s.".
Wa,slhingloIl, ,27 (V. A.) - Fun- VBR:MELIHOS ",

, Noyciã-�e, PQ�' outrO'lado, ,queJp'r�ces;cpor �"uma nova, .ord,em só pode v%r luz:par�"p'�: espiritos,
, 'j

,

,(!lpÍl�r;ios �ort�-americanos .,

'anUn-, Berlim, 27 (y. � A.) :- a paare um 'P?rtacvo�, ;da CarrHssão .�� l:bÍl,s�ada :na �é, na j.u�tiça, '�: na I paz e,}oJleoFd�a p,�r�, as alin�s
. c,l��am que h.a provas� crescentes F�ula Brtsch, vigãrio de' Gransee" Erter,g!a ,�tõmlCa negQu,.'lye tr- carH'!;ll.de".,,'O ,pontiflce . .d�l�OU 'I e JU,�tI�!!- ,,9.rd�,!laq�· PSira as va-

.

,'" "",. "-à,e que a Rússia estã
. planejando, cida�e ao 'norté die" Ber�l,�'�. f�!. as-, �e��� ,sicd? estabe'lécida( a' d�ta::�}ar(i):; IjllIl\a, recente Encicliéa. r��s. classes,- êüCioos."., E:tn su� En·

c,
uma nDva .campanha para expulsa!;' sassmado na I?ona so'VretIca' .�. liam '9 voo' de, prova, dO

'

novçn �os"séUS ,b�spos, que escolhe�� o c�cllCa, o ,Papa p}O '.]0:1 procla·
" os 'aliad'os :ocidentais de Berlhil, anunciou o jôrnal ':Der _!I'ag", '!lue 'avião 'atômico', 'a;centuan,do,' (fUe..-j Domingo da p�ixão pa�a,dul}- mo'! que a atu�l cpltrida;- ar'" '

,"

",.,dutante _os�pr1'xiínos 11let-ses. DizeI11 'é, .lic�nêi�d,o: pelos' brit,âÍ1ic9�,' O O.��rOjét0.;eÉ.'�aya: l:i,penas '�Q 'es-: :tàr',sua,:s preces ás dos �atôliCqS 'mam�nt!sta:, deixa� ",as .almas 'de,
I � ; ��: "��t:�:s�;et���:��i�.:re:#�:su;;; ,���;� �o; 1��:���:0o?�:nt��:: po- �:;��.�PFe11mma:. �a, �xpepmen�

f'��i;��oé.•oo %�n�� ��m�nf�re�=' :���sse�m::e���'��r e:�,u���:,'" �inpregados no passadQ" .. Os. deta- .'� -

"

.
r

inicia as· oo.me�oraçÕes aos, soo I qualquer naç'ão,. ê}e·, :g�diu . aos
��:'

-

l1;Ies, 0ertam'ent�, nã? sãO c?nh�:�- D-
-,� "." 'd "

, '_-, t '. f�!xn�to;�'de- cristo, ?�� -���si·�at�lico� q�e."q.ep-�ÓJ;'�s��m com

IOOS, .mas acredIta-se que os sovw, ( , ISG.OS -- voa
. or�s,) �,s ,ns ;".em Ifl;r.l'âaram ,:om· a .cruclfi�aç�o � llIn,ensa trlste�a � f8:to �e .em

",ti?'os·i;al,vez, tentem fazer com,qu� '. ' .'

ip" .. :_, "-1",'. ". ;i." I,a m�rte,,�o·.Salvador: ���ent�ar!nã� pou9.os�P�19�· os� dlre,ttos
I"� �,A}emanlla Oriental pare'ça a, l:es'-. "

, ;,
, 0'...0, ..�. tgr,�" ':

.

o;

'l'
na "Basilica, ,o' POl;1tifI,c,�;,',.t,�rát de D�us' _da- Igr�J_a e até mesm�' .'

" ;�onsãvel pelo e:�pei",l,lqo, golpEl.· As . ".; , ,� ,:'" ',_J.." -.;::"> ,�'" ...' _' �
, ,j ín�flgur<a,d<?' a fl,mI?la _ c_ruzada I da na.tl,l�e.z!i h��mana, serem

." ,>�,1).rgá)Ii�ªÇÇi:�s. ,patr-oc!?.a:e,as, ,pBlüs, .c�.p�:'t����e,��7�-ky�A).ijfT����:�� ;�G!;]j\J� "ar a�r ,�;•• '��r{t�'(;é:-�� saIlt9._t����.e!!n��0�'\"f"_'_" ,
"",$,�"". ,�,..,�

, .c�c;llnunj'stas,� ja,;" eS,bão.· prõmov'endll ;dà.çao dos_ '��rlla?& ,vlye11, ante�on�. ,'1Y'�:���t!l\ '
..pg\lg__ �!!,� �a+\,:-; ,
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movimento.s' de "unidade 'a)fémã" e tem ao Il.1'�lo.· d1ll', mOmentos' de por toda!!: as, boc�.L(Exlslel}l ol).,nao ,� ,C·
" ,.,

. fll"
.

d -.nh- -

'eses '8stao"frente naciQ.rial"� Os Ínoviment0s grãnde expeçtat�ya. OA�}.efone 'ntio, as di;5GOS�vóadof.es'? �; ;-
.

"

"

.•
'

.. ,� ,IBCO Qll IOeS
.� e, " ln, "

da Juve'lltúde Comúnista planejam êes's9u de,tililÍ��a,r ch:;tmando re,pór,- '
.

t:' -:1' ti f
� ",' '- - ;; .

lnarchar sô'b'�e Berlim, no mês .de teres eJotografo.s ã Usilla,daVolta, , " 'sem, 8_1men os
.

/. '

.

.�Iaio: Ess�es' acontecimentos s�o ,?O Gas'ómetl'o ond� :--' segundo .se Sol,jéitádo"nm:'p'fO- .. '. 'Hong',KoIÍg; 27 '(V,; A.) _ Cerca I cialmente nas pr�vifiicías de Shant:.;

\ '
considerados como parte do plano !?fqrm,�,va - es.t:,lvam sendo ?."�lS· t' t t

',.. de,c'inquenta milhões de pes,sol:!s na I tung e Kíang-su. "

I
/ ge�a,1 .dO:S,.c,o�lmni,stas'sô'bre o

se.'t9;r'
lados.dlscos sohrevoando a caPItal: eSIO',COU, ra -O '" '.

Oh.ina Comunista

e.s. t.ã.O enfrentando",

..
A sitvagã6 tornou-Se ainda nlais

IQcldeptal de. Berl,uu. _o çm,p�'eigo �a ' Nruquele loe?�,apurou a rep-Orta

A 'J.
"

o 'terrível ,problema, da falta de ali� grave com as chuvas do mês de
, ll.olicia da Alemanha Orieni�l, trei� gem �ue ,ap'r?x!ma:dam�nte, �s d�@ze rueo 1,00,' "

i rr;entos. Para'��n� qui�to de�se nu- �,mar(}o, 'que' inutmzaram,. grande •
'

'nad� l):Jo')S. _rUSS€)S liá tenúa:iva' dé fLoras o'�peran9 �aldll:1.O ,SIlveIra,
� Brú;s:ela�, 2.1, CV: A.) :- O _Comi-! inero .il :situãÇãp é'mesmo ,desespe- ,parte da colheita de primavera.

oClfP�r a .cIdade, "'� consldend-a, quando tI aball1�va no a�,o da torre, té ExecutIvo JIá ,Confed;�r1:lçao In-II:ad!l..
"

'," O exodo começou. Todos os que'
'Prõv�;v:e1. É, e::n parte n� p:'evisão ,teve<�:lU �t:n.çao:.d�s?,e�!a�� ,por t�r:naci.ori.at �0 .��balM '�jvre ,�o'l Não hã possibilidade de conse,. ,;podem ainda caminhar estão

_
em

_ d.a nov� _ofensl_V� rl!s�'a, -'-, dIzem 0S uma., espeCle �e, d�ll�lyel que lICItoU aos' 'r'a"IS�7 ;m�mbros para" .�\lÍr. fnformaçõés exatas sobre o ' fu��, ,procurando 'àtingir'as pr0v.ín�crrcu'o s, bem' mformados -:- qlle o "a-travessava o e�paç,o a grande velo-
que pr.91estassem: con,t_r�;. o, que "a que.se pass;a atrãs da "cortina de!. cias d(') sul. Noye em de.z"das fazen..;

AUo ComissátIo
-

norte-,americano cidade. entidade dltno�iilOu "sy'pfessão da
I
bambú"; mas as nõticias �hegad'as I 'deir,0t da região de' Canitão aban�

;par,a _,a Al�manha Ocidental" John. .

l\ào crér:dQ, em', s'e�� p�'6prlos in1p�énsq_ !,b"l'e '� �_[l. UberQade sip-; a. é.sta' base l1avaJ. le�am a concluir :'donar�!ll' as suas terras, a 12rocura
J. Me -C!@y, estã exercendo pressão_ oIl1os" ]3ialdmo,. aos, g:Ito�, c,ha�l1ou dicaLna Rep}lbJic;l Arg·eÍ1tina-'�. Um I que:' ,de novos lugaresi para vi:Ver.
para a ,re,alizaçã?,' de < elei'çõeS em s.eus. compal1he;I�9s Llll�rlO e J':!.f1t�i;, >cornunicado ofic-iáJ.;da'enÜdade dis .. " ,:' 1. ::.:_ A fome; que s-qrgiu primei- : >o,s comunistas, chineses dizem
tôda � A'.emanha. 'Acres'centam que IIUO Leal, �a�ns .da: SIlva, Artllro, ,se-qlle_ esSa de. isãQ If?i:_;t'�ma'dl1 á, ramente nas ,p:róvincias de leste . �lfera{àlta de. allméntos não é cul
se esp�ra q(l.e isto eonstituf,l. pma �1,an,c9. e, Jul!�o_Gar��ne, mostrando- semana' passMJ:a" na �etlnião aq.ui eSlpáÍlhou..cse para Q, súl e' -para

' �i pa\ISUa ma,s os nacibna\i.stas, afir
deIi1onstraçã� aos 'alepães' de "um- ·Ih�s. ? �stranho, ob1�eto: ;' , r,eálizad,a..

' '-"li! �. : ,.� . ; oeste. A rádio _de 'Pequim �,dmitiiJ'; màm due o prinCipal. motivo da
bas' a(zpn.as 'de' qúê, as pO,têncinR Vlra� ,!Odo,s, �ntao:, que a c,on� . 'Afii'ma-sé _Iiue -a e'pnJed,eração, que seis 'P�ovinclasi estão a. bI�a'yOS .

crise é Ii,:emba�que dê generos para

()�i<!�ritàis �ão �inc�ral!'�rit'?' f�vo�
• si�e��vel' a!t�r.�,,}Im. gr�an,�:e obj'etd possui 'ci�q,u,e:ntá mi',hõ�s' dé; ríliu., c�m a-:.faltá 'd,e àli�entos ;_" ,": ' �"a ,Russia.'" '"

',_
.

rav,e�s á unifrêaçã'o"4.� 'Alem�ribá e d�)(),rma"e\lPtJca de co� flrat.e,ad�l d,o� em·:tb<Í0 o;:rpundu:jAc.ps.Qu 'ela I 2.':'_ 'Em eCflnseq�eÍl'ciado-;de!1au- , '. Este é o �Ielhor,momeFlto para li
desejam efetuá;_la: da: �m:anet�a m;üs _zo�bllld�, '�ortava..os ares a 1U.�r;I" ,a: A_rg:entina: dt;': l}av:er,tf'écha�o ,,!is: peIl.amento dó povo, p'rinci,piaram a contra-propaganda; dos nacionalis�

..

'
. 4'elJ\��ãtica. possível.. ,-. •

, v�l ,v�lo�lda'!:le, :ump � ,sudoeste; �;� s'ede� de seis sjÍldicato1!;traba]p.is�ll's "surgir::: as p�,imeirªs ,L epidemia!!, ta1? pois o :po�o chinês ,está descon-
. ç dIreçao �e,G��I�::<�mu�osd.s�s, .� de hayer preso e tor,ttll'a?o.s�'t�· grass�ndo surto� de difteria, espe-', ténté.,' l�'

-
"

'AfS ELEIÇõES NÃO SVSnIT.Ál\r oeTtro,'�u o mesmo .ctl�,�o-,�r�voa. �op�rã1'Ío�_ ,que, �omaram ,parte' nU-I'__..:...._�__....;..
_ _'_'-",,-,'�....;..�";;::';'_�"";_":""__';_....;.. __'_-=-__

iENl'USh\JSMÇ> ,va a CIdade, d�sap<ITec!,mdo rumo., ma l'eumao reahzs:da em TucuIhan.
A

-

"t' ':"
�

. _"

d
"

dNOVA IOR:QUE, . 21 (:V.�.) _:_ A sudest�!, is-to'é em.dir,�ção �o,��rárja Acrescentou'.qut, üm"d,ess'es ope .._!· ' rees ru.uraçao OS," ",qna ros
pr,oposta apoiada, peJos EE.FTT., de �L�e,gmda pelo pl'lm�lrO apar�lho.. rãl:ios foi e�é.onJnl.do morto e hor:" I do"s" "�or'r'"e',"o''8' e' 'Teleg'ral'os" ",., 'coi1Vocaçã.o Ue "'eleições em tôda � ,Desne,cessál'io.se t<?rIl'a dizer que riVelmellte 'illütÍlaàb' alguns ' 'dias ' � _

A).eman��, para ,� e�colha de ;,uiIa ,os tr�baItlOs n� usi,na ·quasi fpTàm '.

!TIaris., t�I:de.-.O '�0'�).ll1i6ado: 'aipd'a; Rio,. 25" (V" �.. ) . -_;O senado.r I traha!iho ,iuter,essante,',
. �o'br.etud�

convençalil consbtuGl:Ol1al,., no pró- paralI,saçLos, pOIS todos os traba);h�- denullclOu ,o gpvêrno do preside.nte
.

FrancLs.co gallottI ,entregou a uIh- humano, por<Iue pl'oppr.clOn_a uma
,ximo outono, pão e..stã SuscltaIÍdo' dores' que ali ,empregf,l.ni' suas ati. Peron' ,pe','), "fechamerÍ10 dos: jPI�-

'

ma p'aríe do sel) ,p�recer-às eTl).en- sede de pr,omoções de ve);nos ;fun..
€)1tusias!_llo. O govêr,n0 ,de Bo�� S�l' vidades sUipiram aos pontos mais 'nals demo'cráticas'� com a adoéto i diúi" apresentadas ao seu' SUbsÚtll-. cionarios', alguns dos, quais eorq
genu que a convenção seja livLe- altos para '''auxiliar'' -:} passagem dê de m(ididás quê t�rn�ram praf..i�a. ,tivb- adotado péfa Comissão de, mais de trinta all'Os de, serviço.
mente eleita !pelos alemães tlw. to- mais 1.1m disco voador .. , mente impossivel: a s�là"circulação, :Viação, que 'dispõe sol)re a re.e&tr.u- Acontece, p.o'rém, '.oõimo jã de- "

dos 6s partidos, soÇ, ,a s�pervisií,) !_Fambéin ná Ilha do Chico [nglês r-eg.ular�::
"

.
-, _. , ,

.

I tura'yão dos 'quadros . 'do peparta- monstrou o· corone! Land�( Sales;
-

das quatro potê)1cias ocupa.ntes O'U
.

o est'udan'te" Joaquim .PQl1tua� e 'o I" Resolveu ainda o Comité Execti<, mento dos' Corr,eios e Telégrafo's. diretor' geral dos Correios e Tele-
.

daONU. Par" os efeit�s da campa:' cO�1Crciante É1J,gêniÕ· "�Icantára, tjy'q proelamaí�, qJcfe, a'.poliUca de' Assim, o pl'Qjé,to a'Cfba,�de ,ser'en.: g,rafos, que 0 trabalho' dalque�e par
nha eleit.ora)" ,foi púoposto -quê se quando .pescavam, ,o,ps:ervaram unia �osti\idade do régime de Franco 'lia viado 11 <90missão de' E:iríanc.�s, 0.1)- 'Iarp;entar exige -i::mase três veJ.:es o

iPermitisse completa Iiber'dade de gigántesça ",asa", v9ando sôbre a Espanhá não 'fioi aJterad�. OE desa� i.lde cert.amenfe ihLme�osàs'i,'djsJ�o§i: cr�dito 'qüe o' g.ovemo destinou
movimentos e se suspendesse tàda iI11u a uma altura de cêrca d� dois ,próyg:u càte.go'ri.pàimlênt� aecarta 'en� \ 'tivos,',serllio, natur,wimente' e�purga-" par� à aludida reestriltm!a9ão. ,As- .

"

3.'ã censura. mil metros', sumindo-se depois a dereçada pelo's'e:cre<lário de' Es�ado;' çl�s', llns, põr fà1.-'ia,dé .áp,0i.o

legal'j
sim, o,substitutivo dO'senad(H" 10r--

,

_

' eS'l/�nlosa velocidade na direcão do -sr. Dean Achespn, ,ao senador Tom olltros por' importarem.'eIT1 desme- :-Ilou-se inex�ql1iJÇe,1 ou_'passivel> de
I R.IDiIüULAR.rZAlThAM A DEC;ISÃO na-sqerite, enquanto os dois expeota, Connally, 'em 19, d@ janeiro,'- suge--' súrada despesa. �

"
-veto ão Executivo no caso de ser

;\ DO GQVÊRNO <.-
, ,�àres" alvoraçados, rl!Rla,vam para rindo' aJterações na p6lftica dos Es-"

L
O substitutivo do senador, Fran-. aprovf!do :pel� .Sepado e; deppi�.

!Bon'�" �10manha _27. C:".ó A.) -:;.-' "a"ci,dade, a :fim ,,:de-�arrar ao rel�or- �ado;s.l!�idos ,para ;com-, o govfrno: ,c�s,co Gall?�ti: ,a,pr?v�do p,ela Co'rnis-, pelá Cal}i�ra" a, cuja ,casa do Con-

,ps .socl.uhstas Jllemaes rldlCu�,a.rlza", bel' ..sua ave.nJur a. VIsual,.
i ,"'"__ ..

de 'Madnd. ,suo de Vlaçao dQ. S�D.ado" é um I grasso te.riL de voltar.

Ano XXXVII
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Q �STADO-Terça-feira, 28 de Março de 1950
. -,/'

, LIRA TINIS CLUBÉ ,'DIA 1° DE ABRIL '" SÁ8ADO '..:. �
AS 20,30,'HORAS' GRANDE ,FESTIVAL, ARTlSnCÔ' DE RARA BELEZA' AP��SENTAN.

DO _ OSCAiR CARBONI
_

-' ','O ROUXINOL DA ,ITÁLIA" .

- 'lAVRA MORÉT _, "PRIMEIRA. ,BAI LARINA . DO SCALA. DE MILÃO'" .,-,' OTELLO' DE
'ROMA _'

' "O' MAIOR HUMORISTA INTERNACIONAL"..DIA 2 _. DOMINGO '_, ÀS 10 'HORAS DA' MANHA _. . MAGISTRAL;' COCKTArL AR-TlSTI.·.
'CO. 'MÚSICA _. CANTO � DANÇA .; ',HUMORISMO: -'

. NOTA':�-PARA O FESTIVAL DE SÁBADO SERVlRÁ DE. INÇRESSO O T�LÃO- DE -MARÇO:
PARA O'" "COCKTAIL" ARTlSTICO ÔS' INGRESSOS DEVERÃO SER ADQUIRIDOS .NA.'RELOJOARIA MORITZ� A. PARTIR DO DIA· 10. QUATRO'

, INGRESSOS" DÀRÁO J>IRElTO À RESERVA. ,DE i MESA. EXCLUSIVAMENTE 'PARA OS; A�SOCIADOS.
.

( .

"
.,....

,

.. �

, I

bom

.

• •
"

•••• '.�' ••
" '"

.• ; •••••." .-'••'. • ••••••
,
o

Escavações' 'em 'busca. ,do· fü
� multi 'de São\'Pedro"

NQVA YIÜIRK, 23,(A:: P.)· - A crentes a provarem 'o .contrarío. Os
revista Ílort'e.,a.rperican.a' .firMe", que acreditam na ÚacÍiçãó 'éatóli'
em seu numero que foi lançado a-' ca de que a sepultura de São Pe- (

gora .à circulação, informa' qÜe as dro fica em bafxo de sua Igreja
escavações de 10 anos nas longas pbderão, á luz' das novas descober-'
e reconditas grutas dehaíxo da tas, enfrentar qua1,.qüer. discussão,

R
.. .

, d 'á'd'
.

Igreja de ,São -Pedro' vieram de, co�fiantemente,. _'
"

.

-. . eglslrQ· e. r, lOS
l!!Qustra;r uma evidencia arqueoló- Em setembro u'!.timo, "o �rcebis' A <Díretoreá RegioIjãl ·"d.os . ,Cor·

· gíca que reforça a crença 'católioa po Joseph F. RumlrHiI de' Nova' 01': reios- e 'I'elégrafós de .Bta. Catarina
'

· romana de que São P,ed�o foi' ,eu· leans, declarou que os despojos ,de avisa aos �enhores possuidores 'de I, C'onfereterrado a).i. Em conexão- com, a São Pedro. foram "encontrados sob receptores' d'e rádio-recepção, que
(orrespondeJiél t .

1:'"
'

publicação das primeiras f'otogra- a Basilica, Não- houve nenhum co o�pIlazo parà o �egistrd sem. multa Comercl.1 .' ,,: ".' ._,.; ;, OIP!�.p1 .

.
fias destas 'escavações; aquele ma- mentário da' parte do' Vatíçano a destes aparêlhbs eXP,irarã a, 31 do �.' '...... ' .Lf�DO··'

e, •
.-

-

dí I' t
' '.

.

." "
,

"

. 'DIREQavl � ... .., I
"ga�llle IVU ga ambem .umdutigo est,e res.pelto�, ��s �ntes o "(lsse�-I corrente �..

ês de��aI'ç�. A partir de 'AméUa' M PigOZZi ,r '..'Môilêrao :a'�Eílclantade autor-ia de Monsenhor Ludwig vatore Romano l' Jornal do Vah�I'10 de abrfl serao .registrados com
.

" " .

'

. L '. ;,:.�:o·._r:::.":;):�;r:��i�':i 'Kass, adriünis.trador da Igre.ia,de cano, declarara que as descobertasimul.ta de Cr$ 25,00.· .. .

.

.', " .;�-,;: (:;C3.2" :;·�·':-"(;;T",'·· ;'
'São Pedro, O ,qual·narracomo os haviam acrescentado uma provà!. .. '

....... :.·.,.:.,.: •.�,•••,'............. ! >
'Rua General B1tI�n'F9�'!r.,.!t,."�:,'?n::"�{:.��:

�' t��b�lhàdolles ,do. �aticano so�dâ' arqueologica �os' fa�o� já "hísto-] FÉ�IQ�$! ,RE�TJSMO E,
!

'
'e , (Esquina Albet�u�J,lfQ;.tJ4��91;'�'�;GrtJ't:,::";'

-, ram· as ,passagens .ínexplonadas: .e· rdcamente aceÍt6S'!,. .. I J?..,ACAS .' ·�SlFILI�ICA�., .
. .

" .'c;'-, ; r. ,,,c�., ',"L'. ,,;:, • ":,,;';\;;4,,
-

,ptmuildas _CI:1é f_ica� e��bàh:o da "Aêres�ceut�u. "0. jor:n�I que eSLal'··Bllllr /dé lfi:g"'ue'ira . _·····cÕMPANiiiÃ·�ll1ANm��Dl·�lÍtniB��;��r��.:Jlfl:ve iiI!- m,'a1O.r, Igreja, do' mundo, pr".ova -'1>UC-,IUl'a
'

antigas' J moedas e IM' 'd" UI
.

,

.'
' "� Y), "",',.', ." �;'cill, """

..
: '

EIte
. , ."', ,"'7 " -Ó, .' ....

,. j. iaac80 aWl: .. 'DO tl'atam.ate \ _., "d 'B'A"'HI" f. .Ó«: .'," .u '--..-', .

. ...._. oS p�en�t�a.:a� .no é-eipitério. :p_,a: �i:n�c,:r�ções� �e ,w:_das' �s espécies $
I

i :.
. J

• do .ifUIa '. fundada. em 1870 -, Sé. �:"", ,,': �C·';:,:.i�7,;; ,
-

.

gao, oouIta{lo na 10' séculos.' Kàss L , ..�.:::- &.jt
_, ,'<> .".,..

. INcaNDIOS E TRANSPORTES - """,, ,�: i�'�,;.
:, não afifnla', que' as' '�xpldr�çÕes -_ b:, \., t ....: r'

" ....... '

.'
. ..;'" Cifras 'do Salançó' d��19«' �';:-'i; ��,.;:�:}i: i:; ,� .:

"�'çadàs êm: /939, ll.enhám r'es�ft:a-
-- ,,'o '". � " � � ->,.,��

CAPITAL E' RESERVAS ....... ::. :'.:.�::" • .(:�.
" .>�"8ci.90�:696;So' '.

do nal :lir'- d I'
." ,.' ,. '".'

O�"'5597APo��IoQ���:����rin: qrJ:q�:::··c�o ,( RResP?tnSabildade.s •••••

�. ," •.•• , '.' � ·'\'-':·;:;j�rr.t":,.,i::���!�:���:!��5·Q·ôi.

• _'._ '. l' f: ,.. .' '.,.. � - ecel a ...•.. . .. : •• e_e "' '1:. �I .",. r �� 'f� /.:.,:..�� ,

,��l' � v,,1�_�'.�. f!'-i
.

mlss.�6 .. " çléntIJ��a_,es,�á. ��aMs�lldo. .
. Ni�o. ó ••••••• ,� •• i �.

:._
••••". • � ••" '-:�) ���j:,.;.:�.>.:,;;�'��t�1,7,6�.6�3:&'1\d�s'OO}:)erta� que <lao apolO arqueo" i� •

'i '. SInIstros pagos nos tiltImos 10 an� "';." Cr) i,�j. \ �..R3,631:���;S:o: .

'JÕgico :àos' pontos de vista·c�tóli...
'

(R�spons�ilidades; ...... ,. .... • ó •••�I:;�:� _\C,.�/'.��íf:i36.4Ôj;Sºj�� .

c0!i.
."

, ::::�,
• '.'

... '

. '.'

Dir�tor�Ii:,"����:6�'"� ,��:::�1'::: ;:�;;���f�,;ó Papa Pio XII 'declarou,' 'há Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Cilrva·lho;<Dr. -�Í'anj:JlÍeoc de.:J!I; "

niaí� de 'u,!ll ��'o, sé0i entraJ:,., em
'

"Ani8i� Ma�rTa, Dr." JóaqaÍló Barreto d� ,�;�pJ;;"e,:i�8-(Á.bi�íiL

�TI;i:�s:�������1�1 :::!�m:��: t-·1gc�rao·.�leo-C'�'�bi-,eo-ni8Õ'�fa:�,'.e.�·-b3Mi·',-'�n:--,loS,:.'.·-.ià.�:·"'"Igreja. É possível que o Papa ,a�un_' '. ,,'

. ,

_
'

"

eie, .no decorrer deste An6 Santó 'que ;,os�' desarranJos' iÍ1testi-
· à�uns' detalhes dás i�ve��ig�Ç'ões: í

. ,:
'

�
Monsenhor Kass declara' ainda

'
, naísi.dlarréqs) o "atorhtentem. torna público oS' �'e'l1S profundos agra,decimentos a tóqas i\S peflsó,a�<

,na revista', "tLife" :
. "'Por

.

e,nqua:r:it�, flue, no trallse d,olorDsq por que passou c?m ,a l}lOr�e� <;i'�q_u.el�' s,eíi,Sa}l'
as \iesgohertas, que foram !'ettas'

k ,'UdS_Oi ch?efe/a';,acbmpanhar;anl "·I"roporci.onalldo,lhe c,onfÔ'r�� ir).ora!, Rc8;ITI
na área centJ:ãI embaixo' do aIt�r. como a todos 'quanlOi cbmpareeeram aos funerais, J;].uma úIti'ma ,�pT'ova

mór da IgTeja de São Pedro, de-
de amizade ao' exti-�to. :;,

, .' t
... Ontrosshl1, convida a todos os parentes e ami,gos do 'extinto à as-_.

slstirem à Missa de s�timo dia, que manda· celebrar no dia �8 do cor�
rente (terç;:t·feira), às ,1 horas; no altar do Sagrado Coraçã:o de Jesús;

na Catedral. Manjfesta-�e ímtecipa-daniente agradec-ida aos que�àe digita
I em comparécer a êsse lato. './' .

-

.

,.' •

v:em permanecer em sigilo. A ulti'
ma palavra pertence á ciellQiª, e

não pod� ser antecipada':'No mo.

me�o, uma comissão de re.putádos .

ur·queolügos ,está preparahd,o a pu
blicação de suas cnn'c}usões cien:,
tificas' sobre as descobertas, sobre
as quais alguns jornais já fizeram '

referências inexatas. EiItrementes'
pode�se óbservar I 'que

"

as escava:
.

,çóes' confirmam, c6nvíncen&e.mente.
a tra:diQã:o romana,., i-ntim'amente'

� reIacimiada com o Ci;culo de Nel'o
.

' e o Jardim Sepulcr.aL do Vaticano
_. ou, em outras palav;ras,"o lugar
oud.e Pedro 'foi ,executado e o lu-

. gar onde foi sepult�do. Os dése-ren
Les tàlvez ,não vejam esta:- ,afirma- -1I.ita. relieldadetl ,el....el....

·

çi):.o slob' a mesma Luz em que verão lo. lé Ie. rUhi.h. J .

• " '

os devotos' católicos. Ain{}a assim, . Ma., .I�' tilJ1lueça. ,••.'. ..1 ...
é ohvio que as descobertas arqilC:o' ,nAn&. . ,ara o M. ,"PDIP�LBO�
l�cas até agora reveladas dão àOS.6 .ma eaderneta ..... CUDm
fiéis O direito de desáfiar os des· IIUTUO PUDÜLo
--------------,--......._-'-_.;....... .,....--

.1 :Desd�' tempos imemoráveis que

COMPANHIA CARBONIFERÂ'''SAO MARC()S"'S�'Ã:'o homem' 'proculra o rejuvenesci- 'Gratifica-se bem 'na Cia .

,

'. .•
,

, '. 'c ,.. menJo fisi60 e' 'Íl ciência, d<'l tem ,Telefonica. Çatarinense,
.

ades�a,nçado, no .afã de d�,3�obrir a '.
, �

Edl-. 'ai
.'

de ' .I'�o''Ovocélc.a-o dro'ga miI.agros,a. De v,et �m quand"o quem der' nótieias de' Uma'
I � 'Y

,
cachorinha Pekinez pequena-

Asse.m•ble'';a 'G'eral' Ordz'nar',z'a'
..

.

. as agê,nci,as teIeg.ráfi.cas nos d,ao. '

1
. d' d Ih'

,

,

.

,. " . ; '�conta que em aIhur,es álguém de'S. cor a aranJa a ,e o os 'gran�
..

" (1a., ,convocação)'
.

cObriu"o rerpédio s'alv,�dor. Agora,
des 'focinho' cnato preto e

.Cou:vidam-se os'. Srs; aCIonistas a se reunirsrll. e111' assembléia géT':l1 á.nunéia.se que um cientista russo
orélhas grandes, atende pel(}é

. . . " n'ome PEKIN .'vrdiuária, no dia 26 de abril de 1950, ã:� 1'6 horas, na
-

s�de ,s.O'cial,""" à '. cons:egúiü o famo.so s'ôto que pro:' F l' 2'8 ri F
.

d gt::n.. pO IS.: J,J.� everelPO � 1 OU'
ruá Conselheiro João Zanette Sln. a fÍm de deliberarem sôbre o reloa. longa ,11 vitalidade' orgânica: De ,

A' -

'b I',
.

't·,·'
.

". /
' qualquer maneirã,' o veI'dade·lro'· -l ..:..: �

..
" -;,.

•�rlO, .,() .

a anço e a con a de lucreis e perdas referentes ElQ exercicio restaurador' da mdci:ctarde, o tÔnko ................,
-

,

,
',

fl�do d,e ,i 949, apresentados pe').a DiTletoria, e sôbre o res'pe'ctivo pare- que restitui a energia -'físj.c� e Inen- 'OE'S'''O,BmR,T'A' SE·N·S .C'ION:A.L N .' MEO'lel'NA'cer 'do >üonselho Fiscal, elegerem a nova Dir.etoria e o novo Conselho tal é.' VIRILAiSE, um produto de "m a 11
l"iscaJ. e fixarem oS' seus honorái'ios.

_

alta cl�sse e' que afasta ,dos níoços
••1>;. V. I oS O' '. I

.

ó fa�t�sma d,a ,velhice iPreco�e e

'faz com que os idósds voltem � go
'zar os pr?zer'es 'da mo'cidade. VI·
RILA,sE 'normahlza as funções se·

xuais. VIR'JiL.A'SE, '[Jair,a. �mbos .

'os

sexos, é um produto do 'Laboratório
I

J
Jesa e é vendido em tôdas as far-

, mácias;"e 'drogarias: Pedidos 'Pelo
.,

� "
-reembôlso - Caixa 'Postal n. 3383

,

:. -�! - Hio. \
{k.;; ,-�� -t ",""....' _.:_... ...L�� •• _�_ <c

Ach'am-se
.

à dis,posi_çruo dós 13rs. acio:rüstas, 'na s,éde social, à Tua

Conselheiro João Zap.ette s/n., o relatório" o balanço e a' oonta de ·Iu·

;eras. e· petdl).S r,êf�Tentes ao' exercíc'�0 findo de 1 949, �P�liJs�nta'dos' pela
lJil':etbria, ·e o r8s'peetivo pareceI' do. 'Conselho Fiscal.

Cresciúma, 9 de março de 1950 "

Dr. D'ino GOl'ini''_ Ditet;!" Pres.i'dente ..
. ,!_ . Jorge da'Cunha _Carneiro _ DÚetor Gerent€l.

•

� '- I

'ide�l, de .. virtudes civicas, de tudo'enfim o qU,e é

. necessario ao'homem',para .sér alguem 'no' mundo'
, .;

.. ,- .
,

TEN'IS' l,C'-U'BE'
Dia 10 de Abril __::_ Sabado - Ás 20,30 horas. Reunião'artistica 'apre�

. s�ntmldo - Oscar Carboni "O ROUX.I!NOL DA ITALtA" _ Lall,r-a Mo

:'et � ",P1RJmVIlDlJThA DANCAjRLNA DO SÔÀLA DE MILÃO" - orrELO nE
-

1 <li"
'.

'.' o"
.,_' •

, ROMA - "GlRANIDE HUMOR,IíSTA IN'l'ERNAICIrONA,L" - Dia 2 _.:_ D04 .

'íningo - �s '10 horas da manhã :._ Grande COQktail Artístico.
. � -!, , t.. .

!Dia 8 --:- Babado ;-" Grande Sai rée de A;Iilill..ULI\. - Gl'aooes' Apre-
sentações - 'Premi'Ü�.-:- Entrega do, Al:�um de fotografias a todas as,

Debutantes de 1,950. . ; .

.

NOTA: Para o festivaL artistico do Má. 10 servirá de. ingresso o

tálão do mês.
.

Para o cocktail artistico deverão ser .adquiri:dos ing'l'es-sos'. na '. RO
!oj.oaria' "-lVfOFitz". Ó 'Depar,ta�eÍl:to Social, 'comunica que ;� Orquestra
do clube,. sob. a Batuta do Maes:tr.o .PeIu�q, es�ará presente na. noite
do, dia 10 para deleitar os 'àssociados'; com 'a eX:ecÚção, dos' mais recen-

�és' 'BOiLBROS E' .FOXES.
. '

- ",
'

.' _ .' �
.

- «O 'Escótismo é :um 'verdadeiro seminario dê

que Deus abençoe aos Es'dotêiros do BrasiL».
.-::.tI·

-

'f.•

, ,/

. , , .

Ulti,ma 'palavra no tratamento de', todas' as ulceras pecticas"
gastriças',e duedenaJs; com al;}solutos e�ito

.

«Soro 4nU'-fer.mento80»,
. Fabricado em fraga

R�preseniánte��em Santa' Catarina
PÂULO HOLANDA

.

Caixa Postal 288 - Florianópolis
!

....e•••••e••••••••••••••••••oo••e•••••olJao ..
. .,

. ;;_

f
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o ,ESTADO-:-Terça-feíra" 28" de Março de 1950

. Cine�Diário

. I

-

3
.�,

OON,vrTE-"
De ordem do sr, Presidente, convido os sócios' desta Caixa, para

assistirem, no dia 28, ás 15 horas, na sede social, à inauguração dos' re

tratos dos consécios .Alvaro Dias -de Lima e João Alcântara da, Cunha,

respectivamente, fündador e continuador desta gra'i'Me obra de bene-

ficên�ia, '/
'

F't)rian:ópolis, 25 de março de '1950 •

.

Carlos S,chmidt _. Secretário;

Será -díssevídoe Parlamenté b,elg�f
havendo eleições d�ntro' de', 40�,'dias
Bruxelas, 27 (V. 4.) - A Bélgica cipe regente Charles, atendendo li

enfrenta a .possihiiidade da .reaji- recomendações -dos partidos. A ou

.sação de novas eleições, as' quais bra alternativa seria a formação de

deverão ser convocadas automati um gabinete 'capaz de Q_eterminar
eameníe. dentro de quarenta dias a. volta do rei Leopoldo, aírontan

após a dissolução do atual Parla- do assim os riscos de uma atitude

mente. Há motivos para acreditar, dessa natureza. Tendo em vista á

esta noite, que a dissolução do .gràvídade da situação, com (yalaso,

Congresso é iminente, Essa; "decisão �ramen�o das 'gr!lV�SI � desordens, 6

'seria anuuciadàpejo própri.o prín- quase certo que o pr incipj, regen-

•
'

te tenha escolhido o' outro camí-.

nh(>. Enquanto isso, foram feito!

'novos esforços hoje, a fim de resol ,

ver a crise polttica, mas sem r�sul.
tados.

" ,

, "

,�-a�i.... ara".-ta., Pitame.
Meia. d... m�lhore.. pelo.t
aorel preÇo, .1,6 aa CASAdll_l1
CELANitA"';' RuaO. ·Ua'I'IIJ

'

',i,"���
� � .:�,.

-:;"',{
..

. • ••
• _: ••• __ i..

•. • ••••• .. . .....

Se ricos quereis ficar
P�. !D0do tacil elegaJ
Fazei hoje uma': inscrição
Cred ito Mutuo Predia

Ltda.
AV. RIO BRANCO, 91 _ 5° ANDAR

'ExVe'dida peb' Tes�uro Nacional

Cr$ 5.000,00
Cr$. 600,00
Cr$ '200,00

11,',

Crl '25.000,00
Cr$ 1.250,00
'Cr$ , 300;00
Cor$ 100,00
Cr$ , 30,00

Cr$ 20,009,00',
Cr$ .2.'500,�.
Cr$, 600,00
Cr$ 1rt:lOO,OO

__l.

,
.

, �r$ 60.000,00
, .

Cr$ 50.000,00
Cr$ 40.000,00
Cr$ 30.000,00
'Cr$ 25.000,00
Cr$' 20.000100
Cr$ 15.000,00

, Cr$ 1,0.000;00
Cr$ 10,000,00·
Cr$ 10.000,00

Jlção
.

Social Catarinense
-I

,,'
,

"

Amanhã, às 20 horas, em sua sede 'Social haverá uma reunião des-

,

ANIY�Itt}ÁRroS - ta entidade, para.a qual são convidados' os seus membros.

,senhorita ,Anj,te Hoépcké da Silva .0

'

'

"

�:�ii,�C;�7���i�t.�:I;::��d:.I'Aul,a, in,a,_uoural
- Hoje. nO pa$sa�,o

:nadar Aderbal R. da Silva, >

,,', ,

,_28 D� ,MARÇq __

Pela -sI:mpII�cI'd d
"

d ,-',
• Aluno: Josue de ,Olwetra Em 1543, D. An� Pimentel,

, '..., 'a e superlOr o
.'

'
"

'

,

.seu tralo;'pela deldcadeza e bonda-I 10 elássíco do�-Instítuto
esposa .e pro�u;adora de MartIn

de que, lhe valem
'

. ,', I
'

Monso de -.:iO'"lza;" psssou pro-

.... , ," as geraIS sImpa· «Dias Velho»
'

. - C
.

t
'

- ... .

.tías de que desfruta na sociedade I
visao a ,l'IS ovao de Aguíar de

-catarinense a aniversaria t
' . Aluno JOSUÉ DE OLIVEIIlA, Altero, para temer posse como

"ln e sera G 'd d'
<, -. • • '

t d t I ....

'

\ 1° Clássico-Inst.."Dias Ve,',·ho" <»"erna or a Capítanía de

.nes à a a arvo ue justas' e sinceras] .' v.
'

s-.
' .,"

"
'

:manifestações 'de regozijo, de afeto
I ,ObJetrv,o pr;,�CI.p�O que níe- ani-

lo,; ao ylçente, '
',-

,'.

oe de admiração.
'

",mo,u
nesta pr-imeira aula' não foi

- ez.n 1693, uma carta ,r�gHl
; , "O Estado" felicita.a des€jando_:sõm�nte jirocurar o Jundan;_ento

determinava que o� 'Capltaes-

lhe fe'.iz aniversário.
.',

' das ,palavras abalizadas do íntelec, mores do Pará_�pOdiam ser sus-

_

tual professor- A�tino Flores.' Aliás pensos pelo Governador de' per-

Bomulo Nocetti
'um sentimento se, avolumou 'no nambuco, no, caso de não se

meu coração, t;do alegria,' ao sen-
portarem bem;

,

.U:r que a educação da [uventude
- em 1709. uma carta régia

'encontra, na compreensão de mui.
ordenava que tossem presos e

',", tos, um .apôio real; 'manifestando- remetidos para Portugal todos

se aqui 't ali, de um modo ou de
e quaisquer religiosos que vies

outro. .Notei . que- para nós volta:
sem Para o Brasil sem Iícença do,

rarn-se os o�hos ;daqueles que seno ,�o,beran�;: ;

" :' _'
tem- a responsabilidade do futuro em, 1746, o arigadeirõ'Jo-
da Pátria. sé da Silva 'Paes reassumiu o

Para aumentar os benefícios de Governo da, Capitania de San

sua administração profícua, o ex- ta Catarína.. que havia assumi

celentissimo senhor Governador; do em- 7-3-739, deixàndo�o'� em

dr. Aderhal Ramos da Silvá, na 2-2-1749"
'.

.

.,

.'
' "

parte tocante do ensino, fêz do cé- - em', 1761. n�"�'ktão' Dest�r-
lebre estabelecimento "Dias Ve. ro, hoje FIor1ahópoús, 'nasceu -o

"

•

�ho" o Colégio do mesmo' nome,
. Irin�'o ,. ,J'oa'qubn. Se�'l}erfil se'

.,.T,,;'

Hojé podemos uêle fazer os nossos !'aCha'.no eôn��,;'��No, que·.-deÚ: um
. estudos, tanta .no curso ÔIásslc'o! puxã9,:_d�� er�i:qas�'. 'em' , "Arcaz,
coino' n? Cientí!i.ço. Proc,urou,' ;:les-1 de .ti� aarriga.-verde" de' ilus'

t..e senhdo, famIltar, estImular e f<re e sempre, lembrado histo-'

orientar o 'desenvolv-iménto· de, riador José Boite,ux;

noss1!, c�Itura, de modo a permitir: ::.:.. 1835" a Vi�a ,de São Salva,

nos um qrescimento integral: �or- dor,do� Campos foi elevada á ca' .

.

po � alma sãos,
"

.

tegoria ,de Ci-dade.
.

sendo hoj e

ITians()orre· hoje· a data natalícia· O· signlficado désta inau,gti�aÇ'ão conhecida simplesmente como Carta Patent� 1_13

,r.do nosso prezad6 amigo e coes ta- j' é tanto maior porque e't1 represen_ Campos' no Estado do Rio. A

>>(iuano' sr. "Homulo NoceUi concei- ta uma iniciativa de p,es's,oas de Vila da Ilha Grande' ,tambem !Resultado do sorteio r'e,alizado no dia 23 'de março, referente-a�

,

;tuado comerciante e pai 'do díre-! sentimentos' nobres, pessoas 'qll� se foi elevada lá '.categoria <1e Cida- mês de feveréirci dé 1950,' pela Loteria do Estado do Rio' d'e Janeiro"

.-tpr ,proprietário d'''O Estado" sr.
J)rontificaram a contribuir 'direta: de com o nome de Angra dos ele conformidade com�as ínstruções do sr. Diretor das Rendas Inter·

,:�idnei Nocetti.
,

,

Imente, sôbr� a vida .estudantil de Reis;, "'<, ".''''' ,
'\-', � '. I nas, publicadas no Diárjo Oficial de�17 dês.te.,

'

,

'

" Ao distihto anive'rsariante as
Santa 'Catarlll!a.

-
� ;Jlm l�,66, a'_bordo.,:âo __navlO'

'

,�:, .nossas f�licitações, que �c.ompa- i ' . Devó .congra!uhir'me com' as' pa· hosPit�l, "}1; de Junl!ô ;;. "ê""'e,m PLA,NO FEDElliAL DO BRASJ:Il X. Y: Z:,E' PUNO ALIANÇA

Ailham:as 'muitas' "manHestações' tle l�vras "�ro;ferid�s ,pela, nossa DD.- ?on��'l��l1��dQl!.. f�!:i.W-�.ptQ��-:v',,__
'

":,,,,,�, c ., "' '_,
-,

:.
-

'

".;e'ltirn_à'�,e aprêço a que o ,se_u ani- I DIretora, Professora An tonieta de cebld�s. na vespera, no co�b�te,' 'Especial
-

Popu�ar

'N�rsáÍ'io óferece feliz ensêjo. " B�rros, :quando; 1;0 dia. dez (10) ao Forte de �tapirú· e q�aJ1dô ,

deste mes, em pa):st�a particular, lhe amputavam �z.na p_ern_a. fa-j576'5> 'PrêmiO' maior .

Monsenhor Harry B_Jl:UJer
nos fez ver, exterIOrIzando com leceu o 12ravo ofIcIal de,'nossa, 765' Centéna' .... , .' � .: .

A data de -hoje assinal� o ani·
louvor e alegria, O' ideal então rea· Marinha de Guerr!'t, , Anto,nio," I'

MÚha� invertido' .' .

-versário do revmo. Monsenhor Har-
lizado. Carlos de Mariz e Barros. Quan'

.•

u·y. Bauer,' de �uJa dedicação'ao sa�! D�a quinze: Pela I?rimeira vez
do' estavam lhe amputando' a' .

PLANO 'ALIANÇA

",.cerdócio deu provas durante largo
meus olhos cQutemp).aram o' salão perna, . solicitou um charuto e i '

'

'. (. .'
.

'',Período em que viveu nesta- capi- nob:e desta, casa. Via-se ,a. casa fumantlo-o,' perto de ,expirar. Núme.ro 5765 ,número 2 s,érie 2 Cr$

:íal, a seÍ'viçô d� Igreja e do Arce- cheI� de alun.os e professores pa·
disse: - "Digám a meu pãi que Milhar de quatquer s'éri� Cr$

.,!bispado Metropo!.itano. Ira, Juntos', .novamente trilharem eu sempr� llonrei Seu nome "I C�ntena , , : :: Cr.$

"O Estado", que muito lhe apre-
sôbre ,os abrolhos da vida estudan- -. em 1880, formpu-se o 28°" Inversão de milhal' ,.: .. , Cr$

'�cia os dotes' de co�a'ção e de' espí�'
til. Além dos Lentes e,st�ya o re-, C?ablllete

Ministerial:
,

,Inv,ersão de centena ' ; ..... Cr$

. 'él'ito, env'ia ao aniversariante. que
presenlante, do Gové:nador do Es-'

- em 1885, em �or�al�za" no
.

"ora reside no Rio do S,ul, as suas �tado, na �essoa do ILustre profes" Cea.rá, �al;c�u o BrI�ad'elrO An,

_ :sinceras felicitações.
'SOl' Barrelfos Filho� o r�pr,e.3en'

tonl:o Tl?Ui'(!'IO Fe.rrelra de Sou.,.

,

"

"h

A

,-!>, ''''111# hU-
tan.te do senhor dr. ',Armando Si-·. za, na'scldo na VIla de VIçosa,

F�z ano� ,oJe'a exma. sra. d. mone ,Pereira, DD. Secretário da no z;ne,smo;, Est�do, em 11 de

'Maria José de Carvalho B'orja:, 9ig- Edu.cação, e funcionários de outras ,agostq de 1837.
'

,- nissima espôsa do sr .. Procópio repartições.
'. ' ANDRlli NILQ, TADASCO

=1Jorja, a.creditado comerciante nes· Foi feita pela senhora Diretora
---'-:-------"'--..;

, :ta, praça. ' a aeertada escolha do ,Lente Altinó I

A data d� hoje assinála o ,aniver,
Flores, que" com cha,ve de �uro','

;':SÚio 'da exma. sra. d. Isabel Coelho� dand?-nos aula ina�gu�a,lí, di"ssei'j
de Sousa, dignissima 'consorte do

"tau sobre pon�o de HISl?rla,� pro, !
, d �.sr. SO'.')ll Coelho de Sousa, conheci- fessor" escothldo. é, �oJe o :nosso

RITZ _ ás 17 e 20 hs.
-

,

.do industrial.
' m!estre des,ta dIsc1.phnl'ê, do' qual OiDEON _ ás 20� ,hs.

,

"

.

':i.: já, .ppsso afirmar ser, de faLo, au�! Sessões das Moças

Faz anos 'hoje \0 sr, Alex'andre torid&de no ass,unto. IComê()ou a I ,,;_ A história de um âmOi' tem-

"Silvliira, negociapLe. sua ,p'reieção descreveJido·nos � di- per,tuosb e' violento nascido de .um

visão' da História: Hist6ria Antiga \
beijo fatal!

.

, Por motivo do seu aniversário,'
. e a [Moderna;' transportando-se a' _ Tôdas as paixões humanas

�'Bérá hoje muifo cumprimentada a
"

,
longínquas ,éras, em pen'saimento, n!1m selVagem conflito �e -"àmor e

�xma. sra. d. Dor.otea Carvalho f ' 'h R' 'N'l' . morte'
'

, . .

' , a.:>u SOJJre ,o
' 10 I 1 o"como :uma �. ,

>'Couto, dlgmsslma espôsa do sr, d'd" E "t- ,

d I 0 V:AT'E DO �tx..rnINO
' .

h d d' ., d d

.

' , a lV-a ao gI o, prossegllLn o"
' � " , .b'lCi"".L,· ," Cada inversão da de_zena' de mil ar; a, IrelLa pal"a a esquer ,a as,

, Décio' Couto, Inspetor de Fazenda ainda, s,óbre � à fecundidade
. das; COIM: Ida Lupino _ Dane Clark w�binaçõ,es' do Tipo Extra, ,está premiada com o valor de Cr$ 5.000,00.

,,-do Estado:
"'':'-,

mar,gens do maj�stoso do, MaÚ'� ,Wayne Morris. "',
<:

, ,Transcorre hoje a data natalícia adiante des'creveu·nos as 'pirâmi-' .No',Progr'á.nia: 1) ..:.. A Marcha dâ' Observaç{ío --;- O sorteio 're�tivo_ �o. mês de março _s�rã realizado

.,do jovem Ivo Frainer, filho do jor- ,des, os tijmulos, o célehre' livro. dos VIda _ Nac.
"

pela Loteri'a do Estado do -Rio de Janeirú a 30 dêste, nl{ forma das mes�

,

"na�ista 'JO&O Frainer, nosso prezádo mortos e a preocupa'ção, que, havia Preços: Sras. ,e srtas, _;, Cr$ 1;20 mas' instruções. Continuando �s suas realizações pela referida Loteria,

'.confrade d'''A Gazeta". na'quela época éom a morte.
'
_ Estudantes - Cr$ 2,00 _ Cava- J, ,enquanto. perdurar a falta da' Loteria Federa�.

,

- FAZBM A'NOS HÓJE Esclare,ceu-nos a formação do lheiros -'- Cr$ 3,20.
.,

'O sr, Silvio Fernandes, funcio- Alfabêt� hOIP�gêneo; passou a des' 'Imp� 14 anos.

7nário públ,ico federal; creve'r-Iios, ,em parte ot'Uosófica, . ,.... _ ó .'.

,

- a exma. sra. ·d. Dorotéa Co- Ulisses, Socrates', Plat,ão. Com Rô- i
. ROXY - Nãó Háverá sessão Ci·

"melli, dignissima cons'Otte do sr. mula e Remo a formação de Roma.-.1 neil1atográfica.
'

'Irineu C()m'eHi, funcionário esta- depois üàtã.o, Gesar, Pompeu. Ter-' .. '., '.:.. :, , ,.. . .

"dual;.
minou narra.ndo-nos o reino de Au.: IMlPÊIUO _ (Estreito) 20 M.

_ a distinta sen.horinha Arlinda gusto, 'e com Augusto, .o maipr fato' (Sessão das Moças

'Lemos Rosa� filha do _ sr, Armando da Hist,ória: O nas-cimento de Cris- Shirley 'remple _:_ em :_

. ::Rosa.
,to.

j QUERIDINHA DO VOVÓ

;Alionça
';"'o-. ,

do ,Lar

,

_
Eduardo F. LObo - Diretor Tesou�eiro ..

,

O.'Peçanha _ Dil'etor Gerente'.

Visito _ Alexarz.d.'f'.e da Paz '_ fiscal Federal..,

Cr$' 10.000,00
Cr$ 1.200,00'
Cr$ ._ 300,00

5,0.000,00
2.500,00
600,00
·�OO,OO
?O,OO .

AiDAlPTAiDO AO DECRETO,7930

Número 5765 série 2 .. : ..... C�$·,. 40.000,00·

Milhar de qua�quer séde . .'.. Cr$. 5.000;00'
Centena , .•. '" ..

: .' .... ; <.0'. ; ,G1'$.-· 1.200,00

Milhar na ordem inv>ersa .... Cr$ 2.000,00
...... , .' ..

'

,Convidamos lOS senhores contempladados, que estejam com Os seus

títulos enl dia, a'vi.rem à n/sede para receberem seus .prêmiq,s de acôr-

do com.o ,nosso ,Ré.g111amen,to�
,

.

'

do 20 ..•
do 3°,,_

257,65 Milhar dq 1° prêmio, e final

03032 Milhar do 2° prêmio e final

59340 ,MHhar do 3° prêmio f' fi,na1

057,65 Milhar do 1° prêmio e final

53032 Milhar do 20 prêmio' e final'

69340 Milhar do 30 prêmio' e 'final

55-'765 Mi\har do, 10 prêmio' e-final
'&3032 Milhar do 20. prêmio 'e final

&5765 Milhar do 1° prêmio "e 'final:' do 5° ...

59340 Milhar do 3° prêmio e final
,," '.

-

'do, �o""'"
do 3° .. ,'"

do 49 ..•
do '.50 ••• ,

do,5° ..•

do' 1° ....
'

,

iRi'o d'e .Janeiro, 23 ,de março de.. 1950.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DO MEU AR'QUIV0.,_:
, r' ;<M !944· o ;.: pauli e o Fl�XI·x.vl'

..

'.

.

.

.
"

'-', I mlnens� ,�isputa:am 4 jogos em

I E,� l!h 7 a e�tin.ta 'Ass<;>ciaçãd'
Direção de PEDRO PAp-LO MACHADO, �

f Morrtevidéu. O Sao Paulo perdeu Atlética Palmeiras," da capital
__-:---:- .;.;;...__...... ..;..._

. �

,
,

I para a Nacional por· 3 a 1;€ I paulista, disputou-é partidas n,o

O Cemand« de 14 BC. e o CI b
.

I

Co'ntratos < I pata o PenaroI por 5 a o, e 'o Recife .. Venceu ao Nautico por'.

U e �
,

I' Fluminense
foi' abatido _pelo �:r. 10 a O; ao América por 5 a 2;

,

'

.

-

,.;. registrados cíonal por 4 'a'2 e pelo Pen�rol ao !E.'sporte !l0r 6 a 2 e oselecío>'

Atlético· Cataríaeuse '. O cons�lho. Regi,onal-d� De�:fPo�c: �ÍÁ'15 de jUlhó_de.1947, ��dOes�::a��i���: �o:x�u%;:;_
Ora, à pratica de educação port?s r�gI�tou Os �ont:atos dos I 9 Vas�o derrotou na oíqade de um clube paulista a Per-

lE'm seu Boletim Diário . d� .fisiea. do á_�letismo e dos jogos �rQflSsion�lS �aldlr Vld.al-Fon� portuguesa do Porto; -a seleção. nambuco ,
',!

•
,

I

20-3-50 o Comando do Décimo coletivos !sáQ ."um ,cô!npl'emen sec�.e .Ar! E'a�las. com o Clube!'pe. ,_LisbOa p�!á: contagem d� 4 EM 1914 .o combinado Pré

Quarto Batalhão de ,Caçadores, to llla_i;s"asgllililavel para, o' en-
AtletIco CataT!l�ense e, o pa�la'l à. 3, com: este q�adro: �arbosaJ VerceUi. constituídó dos melho-'

desta .Oapital- assfm se refer1u raísamento prbfundo daquelas _Ramos� respe�hvamente. .'

"
Augusto e .H.afaneli, EH. Danílo f! ces jogadores da Federação lia·

ao Clube AtléticO. Catarinense exísencras morais basícas. 'M'
'ri

.

á 'b"-, " Jorge, Djalma, M�n�ca; Friaça; Iíana de Futebol exibiu_'se em

agremíaçâo fundada 'por ele- Alé�, de-, túdo:.'·._asse�rar a.' 115. um' r I roo para �Lelé'
e Chico.' �ss�nalara'.m os gramados ,brasileiros. E� Sã�

mentes daquela,', corporação permanêncía �o V:l�or ,flSico n,.o. O ·c's'rta/me'estad ,.--,.. te�tos do Va_sco. DJalm.,a (2) e Pa�o pe.-rdeu: do combínado

militar e que inestimáveis ser- gosto pelo 'desporto e faz per- ,.

. oa. ,GhICo (2).
_ _ _ ,�au1ista-Wanders por 2 a .1 e

;Viços vem prestendo ao despor- manecer] peia atividade'.' 'contl- �Acaba de inscrever-se no qua- .

O AMÉ�rcA conquistou, in 5 a. 1 e de um
.

selecionlido
to catarínenee- sobressaindo-se nuada o desembaraço; a . per- -dro de árbitros para o Oampeo- víctc: o, título de campeão de paulista por.ã a' 1; empatou com

no futebol, voleibol. basquete- sonalídade, a iniciativa. o··senti. nato Estadual> de Futebol. o"sr. JoiJ:�vile de .1947. ,'"Derrotou o o combinado Mackenzi�Pal.

boi e atletismo:
• '''-. mente de coesão e o,-imperati- -Arhir' PaUlo. Lange- .. do 'quadró' ?axias Por 6'a.,2; ,�'Sãd J.ui1 meírss por 1 a 1� e com o com-

•

, 'Fundado em. .,12 � de' outubro vo de trabalho de equipe que de .·juíZes da Liga '�oinvil�nse por 1 a O e 8 a'l; o·'D.PedrG.IJ birrado ,São. Bento-Ipíranga por:-

de 1929 por um"grUPo de,mili' tanto,se exige do combatente.; ..
de Desportos, ',\. : ,por 3,� O e 7_a O; o :Flamengo 2 a 2. No �I,O. derrotou o eombê- .-

tares' e civis. O C. N. catartnen- E mais do que íssn, egressos
�

'" 'P?r:8 a "2 e :8' a-�-l ç' 0',Rí�huelô nado 'Flamengo-América .por' 4
..

se vem, com boas amas alter- da caserna vão ,eles, 'dIstribui- Brõull·O .·.nt'e:.'res·s'.,)-- por 14 a ue 17 a'O., Empatou a 1; empatou com uma seleção
nativas. -cúmprindo o seu pre- dos pela vastidão brasílíca- dís- a U com o Caxias no primeiro tur-. carioca por 2 a 2 e com o com-

cípuo obíetlvo de complementar seminar escolas, ativ:as de revígo- ao.'; FiOne,.-renSa· 1'10' pela contagem de 2 a 2.
.

bínado Améríca-Flemengo por' >

•

·
a nossa obra de 'formação do ramento ,

.

-- �' ., ti NO PR�IRO. campeonato 1 a 1 e perdeu para um selecio-
.

combatente. O. Exercito, pelo seu trabalho Também.o Figueirense dírí- sul-ameeícano de
.

basquete . o nado carioca por. 4,a 1-
� À não ser em fetizmente curo de, formação constante.' pt!los gj,ú�se· à en,Íidade' "':mater" com· .Br:�il vencep ao Chiile po"r 19 a EM 1937 a seleção brasileira

tos periodos de incompreensão ,. meiOs em tempo:, espaçri� e ma"
um· ofício comunicándo o seu 3,\ ,e 16 a, 14· e- perdeu_ da 'Al'gen' venceu ao combin/ádo uruguaio-.,
,desej(). de 'renovar ó contrato tift'-atividllde desse.,clube veio se terial que, possui· ,pOde ,e deve QO':''n'Pofissfonal Biáulio Silvei;..' .napo;�6�12e3�a17e.do em Monte,vidéu. pela contagem

mantendo ·em .bom, nivel, e de, ser 0, celeiro de ,atletas.,: .

..:t"�.,
'!.-

? ( UruguaI por 33 à 11 e 39 a 15.; I de ,3 a 2.
. .

um modo geral. os camaradas Certo,-,tudo pOderÍa se pas�ar I
J:'a. �, O�, �GUE�ENSE .sagrOU"Se, O FLAMENGO :�agroú-se 'Vi�

deste Bt! . têm' emprestado óti· intramuros .. 'Pode, mas sem efi- I'
.•

t \, . ..' campeao. flo!,Ianopolitaho de
I
ce-campeão cárioca em 1912,

"mo apóio material e m?r,al. cie�eia.'e., có� o prej'!lizo motal .userl OS
, uoara,ul ,6 1935, c<?m este "onze": Perei:a, 1919·, 1922" 1923; � 1924; 19S6;'

Nota O ComandO. porem, que das -COISas feItas em clausura. T
.

d ,'. M· .

Arnaldo e Fred· Carlos. CarIO' 1937. 193'8; 1940 e 1941. , �

não há perfeita -inteligência da Primeiro, o Exercito Nacional reze e� aio cs; .e Harol�o Vaz, Pijon· Pltia:- O BOTAFOGO s�grou-se vice-,

missão - capital, dessa! entida- sempre foi 'democratico e sem- Por resolução .de 15 do cor- na, Beck· Tláoe Calico: campejio carioca em. :i909, 1913i'·
,

de em nosso meio e que se-a tem pr� teve sua força':na porosida- rente, a Federação'Catarinens€ ,EM 1931 O Santos venceu a 1914, ,,1916, 1:939; 1942; 1944�"
· colocado -nQ, mes� plano, de dé ao pov�. As re1ações'publi- de Desportos' inscreveu na la s�leção pernambucana por 5 a 1945, 1946 e 1947.

.

·

fluas congeneres ,civj.s,. cas, pois. são um imperativo cat!lgoria'� Clube Atlético Guâ.' 3. NELSON M. MACHADO
.

É por isso que ó ' Comando democrati'oo. ra,ni e' na 2a o Esporte Clube
.

baiJ!la esta' nota de dE1inição Segundo. ii. cotnMtição·· sa:�lfà
.

Tre�e de Maio, que satisfize
do papel do y.A. Catarinense e é a base de' desporto, e no nosso 'ram as f_prmalidades legais.
o situa no meio milit;:tr e ,eivil.

I linguajar,
um reforçador do es,'

_.,--'
.

Entre' os. reflexos Q,ue devém pirito de corpe.· : ....

','

persistir n!> combatent� quando Daí.o insistir ta;nto o Coman-.
. !ALDGA-SE'

- de seu retorno ao meto civil só do na necessidade de ação em
. ': ,. , _;. .

,

'

" aqueles 'que resulten!' da' com- tódos os· ram<2,s d�, atletismo' é �� 'f/ .

preensão' do devet:. da, noçãO. da desporto: daí, O Comando 'fa- ;Uma Casa' no centro· da' Ci

disciplina. e do' sentimento de zer base ;eveI.:a. rigida, mesmo dad,e, sicta a Praça Santos
solidariedade são realmente efi' sem tolerahcia no aspecto dis- Dumont, 15. -. Tratar c,om
oientes.

.',

ciplinar. dessas atividades. Mig,!el Daux, Edificio Ipase,
.

, andar, Térr�o .

,

.

COf'rida ciçlistic�" �(River�'-9rti'g'as-
,

.

Rivera», no' Urvg:ual' .

:

Dooroso coal,ite' recebe0 k;& . F., C. 'D. Agentes: Comercib & Trans-
,

A 1i1 d -

Atlé
'.

..

.. portes C. ",amos' S. A. .

...·e eraçao tlCã, ,< Catári-, esc.o;thidQs" a 'F.A.C. 'competi- Rua Joªo Pinto, 9.-Eiaixá
llense ,recebeu u�.;�,-_até�.Gi,oso Irá. na sensacional pi'ova de �10' ,'Postal,22,0:-Florianópolis-,pabograma do presIdente' da qUIlometras.

' '.

F;ederação Ciclist� de Rivera, j'
"

ti�tribuidoÍ'es: ,Carlos Hoe-sr.Eduardo Artigas, convidando- :::::Jr#Jr#lr#Jr#lr#lr#ir#lr#i;, k S
.

a a tomar parte na� grandiosa
- - - ., PC e . A. Cem> e'híd.

,'prOV3l,' pedalistica ".l:(.iv'era-Arti· Dr AS' .. '.

II
..Caixa Posta1,' 1 e 2/ '.

'-----'-A·--I---P---·---'-_- Igas-Rivera", a ini-dar-se tio, diá
•

.-,':.
- a,n.ae· a Florianópolis'� ,.. u as -. artteU ar_es{�.

<6 de abril próximo:
R"

•

. C A''- S' 'A Prefessores: Pedro �J. Bosco e Osvaldo F: -'d.e_ Melo (Fil,ho)
Ao ,que a nossa reporta,getm ea'SSODUD' SDa,oube, caso consigà um auxílio • •

.

- Lecionam-se PORTUGUÊS É MATEMÁTICA,
.

'ao,s pode.res p-úblicQ.'s para . o "IIDICa Çasal sem filhos deseja alu- p
.

d'd t
'

t. II gar. Tratar a rua FeUpe
" re'param�se can 1· a os a concursos

ransporte de 2 ou 3 ciclistas. ,

" '<.. '

Schmidt 22 .. Sobrado' Téle-
Tratar às 2as., 4as: 'El "6as. f.eiras das 17 ás 18· 11s. à;:

-cq.ios n�mes ainda não foram 'i§!êt#l.bJi§ê--.Jí#JêS' fone ,1.403.
., , Rua' ,Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro):

,

.

6

. Interessa a� Avai a renovação,
-do c'onfralo de 8008

.� "
.

ressa pela renóvaçâo" do contra-
'

\ Em ofício dirigido à F.C.D. ,to do seu 'profissional Artur
· � Avaí comuni,�ou que se inte·Boos.

Manulençqo da i;)'rde�
'no' estádio" da, ,FCO

'

,

vras,. se portarem inconvenien'
Pela resolução que 'Eomou o temente, prejúdicando por

númerO' nove. o ·�r. tenente-coto- qualquer modo a di&cjp,liI}á' e ri
.

nel Paulo Weber, 'Vieira da Ro- respeito devidos tanto aos atle
sa, presidente da Federação Ca· '. tas e -juízes oomo aos demais
tarinense de Desportos.. autori- 'espectadores. Nos casos de per·
ZOU às autoridades encarregadas turbação ·da ordem os infratores

'

do poliCiamento e !iScãl1lfáçâoàê'verãÕ-:Sêr-E!nti'egueS"'ãs" autóri',;" -,

.do :CImlP,O" ..a expulsar. do Está- dad�s civis�. par.i os" dev�dos fins. .
dio da rua, B6caiuva, todos Na reincidência,' será prO'ibidà aI' qtUulto�' por' gestos .OU ..��]a- �.�tra�á' d()s�,trànsgr�s'so�és. '

..

� '. "
� �.

� -'
_,.

j' ".

SENHORA

Fpolis, 22-3-1950

Participam ao's. parentes c pessqas dc I;lUas relações' \

o na�ciInento ,de sua primogênita A N AMAn I A:' f
oGorrtdo no dia; "19 do corrente, na Casa' de' Saúd'e
São Sebastião.'

,

I

.----------------------�---------------------------

Aderbal' Alcântara e Senhora participam aos'
J)arentes e pessôas de suas relações�o nascimento .de
sua primogênita' INARA, ocorrido no dia 2i do' corren
�e na Maternidade ,Dr. Carlos Corrêa.

Aderbal Alcântara-
...

(
.

Contabilista· TE"I@gr�ma! n�ti,do'.
. ',Rubens' de Oliveira,. ,14 de JulblJ)

.

s/�. Estreito, M�'ür das Dores Ta

vares, rua Laura Gll!ffiin1hà Meira

50; Luiz da Zani, Francisco 'l1olen.:..

tino; .sO'mia 'Prazeres� rua Jagllaru
na 50; Adi'.ton TOUl:ni�r; Enedina,
�iranda; ReÍnaldo Cândido Macha- .

do; ,sebastião Albuqu.erque; Maria

Vargas, r�a Felipe Neves 130 Es;

treitd; DOl\Íf Julieta' G�rCi:i; ,:00.. ..

DR. FRANCi�CO � CAMM,U mingos Manoel{!le B.orl:i.a; Pivicas;
: ", j NE:J."O 'c' Maria ·EinÜia" i{arge'r, rú�" Cçmse':'

!\.dvogado '

·�heiro Mafr,a 144; Cacilda F. Men-
Escritório: Rua Fel�pe SCh1m1dl d�nça.;, Rosa1ina Azevedo, rua ÓS:-
21 (sobrado) (Alto da casa "ú ,waldo Cruz 339 Estreito; Antônio;
Paraiso") ." ,Gome�., Guimarães; Delegacia 01'
Residencia: Ú.ua Alvaro de Car dem Politica';' Waldomir.o Silveira,.

��lhQ, 36' r.ua TrinchBirll' 3; Ati!lio Ferreira;
Florlanópoua ,Delmar Silva _rua Durva,l MeIchia,-

des' Sousa 36..
- ,\

. �._
ContaJbHista ,.registado. no :Conse

lho Regional de Co�fabilidade; com
grande prática e dispondO' do pe·

río�o da manhã, Íiceità tôda e qual
quer incumbência relativa à profirs
são.

.

Infort_nacóes: A. C. telefone 1021

ru_: �ernàndo ,M�chado, 21. -.

... ;.

Vendem-se
Com 'urgência, por moti- .,

.

� ,
..

,: ", ,

vo de mudança, alguns mó� �ASA-, MISCE·LANEA "dhtr,·/
:veis' usados. Ver e tratar à buidor. dOI :Rédiol �.Rf:C., Â.

rua, Dom Jaime Câniª,ra, n: 9; 'Viétorl�V,�vUt•• e, Dilcaa.
.

das 9 ás 12.-' <y ,

'

.' Ruà'"Conóelbeil'o' Matr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

!
I

o ES"ADO· T -rca-Ieíra. 28 de Março rie t ..)nJ

',.

RA:DIOTE'RAPIA
.RAI'OS X

DR. ANTôNIO MODEsTO
.

.

Atendé, diàriamente, no Hospita) de Caridade
'r, .

.

.

,

_.,....�.

Dr. Alvaro �de' Cervalho
.

Doença' 4e 'Criança.
.. Consultorlo: Rtia Tenente

lIl'fe1ra, 29

Bo�rlo de consultas: 9 âs. 11
U.

-

MIJados: 14 âs 17 hs.

.
.

•�..,..-....-.J''''--''_'''''_----·_''&·---'!';;&·_-··''''---''''--·---'-''--7''·-''-'·-�''''''---._-•._' ""'..._................._............"!"-...__........._........
..

D,�, PolydorQ E .. S� ,TbiegQ
Médleo e parte"'.

,

.. Hoapital de Caridade de no
rlanópolis•. Assistente' da

Maternidade

...
.

, .

O,.Milton Si,mone �e,eir•.
Clinica Cirurgíca,

lIoleriiu de'� Senhorall

- CIRURGIA -GERAL'
00II'1SerViços dos Pr9têssores Bene
tido Montenegro e Piragíbe NO:

guelra (São Paulo)
Con8ultas: Daa 14 ás 17 horas

Boa Fernando Machado, 10

"

Dr. Lins Neves
lMntor da Maternidade e médieo .0

,Hospitr.i de Caridade

CLINICA D,E SENHORAS - CI-
.

'

RURGIA, pARTOS
.

DiÍlgnósJicP, controle- .e tratamento
.

NVecializado da.rgrazidês, . DhtUl'::..
aios da adolescência e da menopau
.: Pertcbacões menstruais. l1n,,·

mações � tumores do aparelho geni
tal feminino.
Opetações do 'utero, _

ovários, trom-

',JjU, apendice, :.hérnias, varizes. ete.

r:trurgia plástica do perineo (ru·

nmu) .

tsSISTENCIA AO P�TO E OPE-
RAÇõES OBSTF:TRICAS

Doenças 'glanchJlares, tiroide, od-
. I'WII, hipopise, etc.)

.

Dlsturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 � '!-t;L
1.4.1
.Reaid. R. 7 de Setembro - EdU;

� e Son�a - Tel. �fI.

Dr. Newton 'd'Avil.
Ctr'argia geral - Doenças de Senho

rall _.ProctoJogia
Eietrieidade Médica

Consultório: Rua Vitór Meireles -no

U - Telefoile 1.307
.

Consultas: ÁS 11,30 horas 'e l tar,
de das 15 horas em diante I
Residência: Rua Vidál·Ramos n.

II - Telefone 1.422.

o,. Guerrei�o da Fonse'ca
.' Especialista'

Médieo - Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAB-.
• ,GANTA.

'

Tratamento e. Operaéões
Residência:'>Felipe Schmidt, 99

, Telefone: 1.560 "

Consultas:, Pela manhã no Hosl)itaI
Á tarde: Rua Visconde de

.

Ouro
Preto n. 2.' ,

Horário: Das 14 ás 17 :porás.

.: RUA' VOL,(JNTÀRIOS DA PÀTRIA N.· 68 •. 1.° ANDAR:
"

CA1)(A I;>OSTAL. bes " T�LgFONE eMo • TEI,fi;GRAMAS: .PROTfi;cTORAo:-

,'�4geDc'ht 6éraJ.:·'p';ara. -S.ta. Catarina 'Não encontra compradort
"

. Entregue' a.o. Eacrttórto
,

. IJJla FeUpe. S.chmi�t, ,22...:. Sob. .' A: �. Alves.
Caixa Pos,tal.:�69, Tel:: "PtéJtectora"_ FLORIANOPOLIS RUB: Deodoro II.
-�'--------��------..----------�------------------�----------------��----

k>enças dos órgãos internos, e5"'
eiàlmente do coração e vaIJO�·.

)oenças da tíroíde e' demaís tU.n
dulaJ internas

Jin1ea e cirurgia de senhor.. -

. '\ .

Partos
.

FISIOTERAPIA - ELE�TROCAR·
OIOGRAFIA - METABOLISMO

. BAS,AL
�ORARIO DE CONSULTAS: -

'

Diàriamente das 15 àg'19 no- ,

�a8.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor ,Meireles n.' li
Fone manual j.70:l·.

RESIDJtNCIA:
'

Avenida TrompowskÍ 62.

FODe manual 788 .

'Dr. Roldão Consoni
CIIiulüfIA�!iER-�L 'r�_ ""A;I.TA �cr�
IIURGA

> -: -MOL'!STIAS ,DB' S•
NHORAS --;. pARTOS .

. ..

' J'ormado pela ,1'1IJ:q)da4e.'.· :Me4l.
111M da UDinnidade (Ae Slo PaUlo,
onde foi a.sistente por v'A riOI anOl do_
ServiçO Cirúrgico do Prof. Ali,!.

CerrlI& Na
Clrurgil do estômago e viu àreuJa·

rei intestinol delgado e 11'-, tirol·

de. .rins, próstata. bexiga. utero,.
....noá e trompa.. Varicocel.. bicJri.

ceie, varizes e -hernu.
Consulta0: Da. 3 ii 5 'horaI. .' ruo
.elípe Sc�dt, 21 (altol da. Cua
�.' Parailo}; Telef. 1.598
auidéncia: Rua Esteves JuDiOl', 170;

Telef, M. 764
-

Dr. M·. S. ,Cevílcânti
Clinica. e'Xclulíumente de aiu..

'

Rua Saldauha MarlDho, lO'
Telefone :M, 1s:1

'Dr. A. Slntie'a'
(Po�ado_ pela pacuidade .Na,�lo
na] 'de Medicina da UnJversld!lde

do ,Brasil) .

M6d1co por· concurso da ,Asi!l1st&n,
c1a a psicopatas do Distrito

. pederal.
b.lnterno de' Hospital PslqWl.
trlco e Manicómio Jpd1ciArto

da capital Pederal
b-1ntenlO da' Santa Oasa de ),U.
ser1córdia do· Bto de Janeb'o.

-OLtNIOA IUDICA - DOENQAS
.
�V�. .

Oonsultt!r1o: Bdificfo . Am4illa
!feto - 8ala a. _

Resid&ncla: Rua Alvaro de oar·

.-alba. 70.
Das !li .s 18 hor_

Telefone:
.

Oonsultórlo _ l.lIfIi>.
a"sid6nc1a _

- 1.30li,

A. vista.' e' a. praz.o
, Enrolamento de' motores, dínãmos e transfo�orea.·

'.

.

'/ Instalação de los e força:
Venda de motores, rádios e acessortos, outros aporelho, el..

trtcos, artigos elétricos, etc,
Bepresentaçães= diversas, com exclusividade dos ins1l_periveb

receptores' "SARATOGA"-, "INDIANA" e "MERC-pRY".
A ÉLfiRO - TIlCNICA .-

Rua Tte. Silveira. 14 � 'Caixa Postal 191 - Fone 711.

PRA." WLADYSLAWA' WOLOWSÍrA MUSSI
I >

e

_ D}\. AN'1;'O�IO .DIB. MUSSI .

" .

Médicos
Círurgía-Clíníoa Geral-Rartos

--o

C'aderô'efa oerdida
, .

Pede-se - à pessoa que en:
controu a.;;caderneta n. 3.174,
1a sel'ie� da Caixa Economi ...
ca, entregá-Ja á _esta redação

,
.

_I q��. ?�r.� :?��!ifi,?��t .' '� .

'

.. , ...

.

\
CASAS • TEBQNOB .

Pf)SIlU�, y. s; CflS- o_u terr8l1Ol �
vender? •

.
-

'

1- Re-vi,lalii'e
S�US R:ias
E' se' Sentirá e Pa'r!'cerá Mais Jovem

Nada envelhece tanto as' 'pessoas
.

como o funcionamentç deficiente dos
rins. Faz' sofrer de freqüentes levan
tadas

.

noturnas, nervosiamo., tonteiràs,
reumatismo, dôses nRS costas e -!las:
pernas, olhos empapuçados, tornozelos:
inchados, perda de apetite, de energia,
.ete. A razão está. em que os rins de
vem eliminar 08 ácidos e toxijras e se

não realizam esta função permi tem �

que
- êssea- ácidos e ,tox�nas se acumulem
em seu. organismo. Em' PO\lCO tempo,
'Cystex élimína : os germes dos rins.
fortalecendo-os, Peça Cystex em qual- .

quer farmácia sob no�sa.garanti,!<"de que
O' aliviará rapidamente. Expenmente--o
hoje mesmo e verá como se sentirá me)hor.
Nossa garantia. é BUS. mai".: proteção.

Cyste,,;�tràl�Ô de:.'
,

CISTITES, ..
nLlTES E URICEMI.

Dr. Mário Wendh.us.én,
� médica de adulro. • eri••çoi,
oon.uJ.tór1o --'- Ruâ Joio Plntç, I'

Telef. li. 769
Ccnaulta da. 4 la. 6 lIor&i

a.idincia·:
.

Felipe Sclimidt L JL
Telef. II'

-

Serviço . 'completo e especíalísado das DOENÇAS DE

'SENHORAS com modernos métodos de dlagnõstíco e tra-
. ,..' _.

,.__
,

tamento. ,( 'I

,

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-,

TABOLISMO BASAL
.

, ,

Radíoterapia por. ondas' curtas-Eletrocoagulação-
Raios Uitra Violeta: e Infra: Vermelho; ":..

Oonsultõrro : '�a_ Trajano, nO 1, iI? ándar - Edificio.
do Montepio. -"i

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr., MusS'_i.
'Das 15 ás '18 horas - Dra. Mussi.

Besídênota -',Rua Santos Dumont; 8', ÃÍ>to. 2-
\

•

,�
, I

,
• •

I ,'.

QUER VÊSTlR�SE COM: (OHfORTI
A

E -ElEGANCIA ,.

Casa -"

na Praiá

Dr: Paul� Fontes
.

ClInico e operador
Caaaultório: Rua Vitor McireJaa. II.

, Telefone: 1.405
Ceuult.. da. lO'''iI 13 e das 14 ••
U m. Relid�ncia: Rua BIUDI......

23. _ Telefone: 1.6�

Mello

Vende-se uma bela RESI-

I
DENCIA, com a frent,e para
o· már, 'sita em Coqueiros
.Praía, do Melo, Tratar no
.' Escritório 'Imobiliário A. E.
Alves. - Rua Deodoro, 35

.1'••• ;'.' ...... � .,:"•.•• '�' _,•••• 1_. • ._ ...... �
.

,
' ,;_.l Veóãe-s'e

J
.'

"

. .

'
.

, ... .'

. " Vende-se um� ..casa de ma

terial, sita ni/' Estreito a rua
Osvaldo' Crúz n' 406.
Tratar. no p,o�tO:, Bsso, com

�José Matias-,Fillió' - Estreito
.,' ·i

'

, ".

·A·tUGA},S'E
... ·

.' RAR:;4"E.5CRlq:ORIO
OS altos d9-uprédio sito-a. ,RU81
Fe!.ipe SchPtJªt· n� 3Q, esQuinI

Jerónimo Coelho (lado es

querdo.) ,.) -,' I
li, �rat_ar (}la rua Saldanha Ma...

rtnho 18. !,;I.,.�{!'\. !

.

�u�,. Felippe Schmidt 48

.•••........ -, �.,'. i.•!�', " - • • • • •• � •••:

: r

,.. 1" �

.

·· ..t.... --::-.:-,.
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InciD�rados os restes �e LaS�i IDcjd.�Dte na frontel'l Visita ao
<:

LONDRES, 27 (V. A.) - iSerão cel��r�das, hoje, :as honras fúne- ra do Perú 'c'om '

" \

bres ,a Harold Laski, ex-presidente do FaI tido Trahalhista, que faleceu, , ',. ',:' < -
,

'

" '-
..

ontem, aos ,56 anos de idade. '

'

O
__ 'EqllI'dor ,'"

As exéquias terão lugar no cr�matório Go�::le'rs, onde serão' inci- : .,

'

'

",...
nerados os restos de' Laski. Quito, 27 (V. A.) _:_ O Ministério Conforme antecipamos em a

Laskl faleceu, a 24 do corrente,' à noite, 4<8' horas depois de ser das' Relações .Exteriores' nomeou nossa edição de' ante-ontem, �s dois
.

atacado por bronco-pneumonia. Desde há _V'I1rios meses sua saúde vi- uma .comissão paraTnvestígar as
belos navi�s de nossa Marinha de

,'Itr,a sendo, preçárta' e os médicos -Ihe haiViam prescrito seis meses <\t noticias sobre as violações da fr011:-, '<:,"uena, fundeados .defronte '!i.a_Eor-
�lbsoluto l'e.póuso. Ieira, levadas -a efeito por eleme"n-I

taléza de Anhatomirim -,: os tor

tos peruanos, Segundo essas ínf'or- pedeiros "Amazonas; ,'� "Araguaia",
mações, os peruanos haviam ocu-] - foram ontem p&lo<J. manhã visita
pado a 21 do corr'entsa ilha equa_"dos pelas autoridades, locais, tendo

toríana de,' Aguarico, no 'rio 'do comparecido a essa visita o repre

mesmo nome. Fazem parte da. co_lsentante de s. exa: o sr. governador

missão
"í

nvestigadora Arturo Hling-! Aderbal R. da Silva, entre outras

worth, governador de Napo, o te-' a'{as autoridades civis, militares e

nente.coronel Moisés Aliva, c0man_j-eclesiásticas. .: .

d�nte ao ca�po militar de Tlpúti- A '.'lnchà que as conduziu- li O'en· Visitará ,O' ,BrasU _
III e Josephine Fater. Pretende o: -til convite do' coma dant

'

B'
,'"

.

_

.

Ministério ªpres�ntar 'um enp,�g�co lmi� Sodré, ilustre c�man�ant:n�o Prof. ('Clare'u:ce
Expresstva homoenagem . a-o.

�

pr.ot,esto a� Perú, caso as noticias 5° Distrito Naval, largou do- trapí- Crafoord
,..

,

sejam confIrmadas. che da Oapítanía dos Portos às 8,30

d' 'A
"

d S- Pereí
'

P" d
- e uma hora depois, mais ou menos, Rio,26 (V.A.) .....:. �onvidado p

r_ r�aD", ImoD,e .

:
, ,erelra' e em' com'Url16ncl8 os üonv"ídadós estavam li bordo de lo Hospital dos Servidores' do;

_ Por motivo .da data-de seu ani-, Agradecendo essa homenaeem o a ,-e.ba do pro"
uma daquelas garbosas unidades Estado. ,deverá chegar .no dia $

_versárlo, que ontem transcorreu,
-

sr, dr. Armando 'Simone' 'pereira!
-

,,� que constituem apreciável realâza- de .abrtl próximo. procedente.

foi o 'sr. dr. Armando Slmone Pe- solicitou à comissão' que transmi- paUlada
- ção dos estaleiros nacionais.' da súécía- o prof:" Clarence, era

reíra, iltustre Secretário do Interior .tisse;a todos os que 'a promoveram "

'0 "Amazonas" e o "Araguaia" roord, professor de Cirurgia d

e Justiça, Educ,�ção e Saúde, alvo' os �êtlS agradecimentos muito' Co- '
efetuam presentemente .um cru- Hospital' Sabaatsberg, de Esto-

de significativas manifestações de movidos. ,Nova'York, 27 (V. A.) "", Os co- 'zeiro de exi>eriêndã, tendo já fe_i- ooímo.. "
,

aprêço. '·EntI"'e essas, a de um grupo; ,..••- - ••_ _ _.. -........ merciantes de café, 'norte-arnerlca- to a viagem pelos 'portos do Norte,. O professor Crafoord.' quer.

doe auxiliares e amigos, em nomeI,
'

,

'
. 'nos convidaram o presidente Dutra, áté Manaus, compreendendo essa a '�eTmanécerá' nesta ci-dade no-

dos quais o v_isitou um� .c'O�isslio f IOBSen.b,or Ura- 'do' Brasi!,} a que apresse a transfe- primeira fase da exper íência., '

,

periodo de -3 a 10 de abril, pro-

pa,ra apresentar:-1he fehmtal)ces e
, •

( rência da contribu'ição ql:le COl'res- Presentemente, realizam o' cru-. nunciará -algumas palestras �

:oférec'er.lhe u:n�, lembrança. .! derlco Bobo'ld, ponde ao Brasil para a é'limpanha zeir,o ao Sul do pai�, com 'escalas confer�noiàS sôbre !lssuntos- _dé'-

.' Em sua resldencla, nos QoqueI-,' '"

de publicida'de .. em fav.or dó café ,e �jâ. feitas em Santos', �aranaguá, sua esp.ecialidade. devendo. rea':

ro'" o sr dr 'Armando ;S'm'onepI' ,
' em defesa da industrfa_ cafeeira Anhatomirim (Fl.oriano'polis) e da- lizar operações em.' "acientes.

�'
..' ,,", . , _

e- Transcorre, hoje, a data natalícia
'"

'r�ura, r,ecebelJ a re,fenda comIssao, do ReVimo. ,Morisenlfor Frederico
nos, Estados "Unid,os. Alegam que, qui por fafer nos pcirtos, do RÍo portadores de persistência dQ.<o

que J.he, tr,ans�itiu os senWnentos Robold, Vigário da CÍlt�d�al e da
faltando a contribuição do Brasil, Grande, Pelotas, Pôrto Alegre, Rió, ,canaL �rterial. co�ctação da..

de ,.estima 'e ,�dmira'ção !laqueIes Arquidioce�e dl1 Flor�anóp,olis.,
foi paralisada essa campanha.

,
Grande (volta) e Rio de Janeiro. \).Qrta e tetralogia de FaUot,..

'

,

, �DUgOs e'�uxiliar:es. e .lhe fez' entz:e- Imprégnado de grand,e zêlo apos.
1\ Nationa�, Coffee ÁssociatioÍl ,As caracterí�ti,ca,s principais dos Acompanham o prof etafoorcJ

. 'ga dum lIndo faquelro, em arhs- tói.lc'o ,conhecedor profundo, de
enviou um telegrama' ao pr'imeiro 'navios -são as- seguinfes: compri· O dr, 011e Friberg, cardiologista C"

tiCl? �ó:Vel, objêto �sse c<!m que. os alma�: sua elevada compreensão mandatár�o brasileiro; pedindo que mento ·98,metros;
.

bôca 10 metr,os chefe da clinica· o dr. Joham;;

,homenag,eant.es qUIseram assocIar, em' fáce dos mais váriados com-
o' BanN) do Bra,sil facilite os dollars �e trinta; ü-alado 4 e meio metros; KarneIL _estesis�a, O dr: Len--

-no preito de simpatia e aprêco a I
I

'

"

" e" , pará _a transferência, para o� Esta, d�slocamento '1.500 toneladas; pro- nart JohanSson.' -assistente e '�

"

"

", '

'
'

.
, p ,exos probIemas em Lodos os se- d TI "d d I

-

d e 'd d H'II e'
, digníss.im� c,bnsorte do ilustre ani.l! tores da .vida h�mai:ia", gr�:in,gç,ou,�

'os l1l os',' a soma de 30 mHhões pu'.,ão .máJquinas turbinas com ..

' rma "e arI a €i I evi
, amp....

t
- de cruzeil'os"já aprovada, C6m fins 35000 'HP I 'd d 35'

- ....,-.;.....----....;..-----------

v,ersanan e. i �he a ,estima amizade €i simpatia
'.

,.
; ve OCI a e nos; ar-

Tro'c'a', d',@,pro''d�'Dto's'A
.

ti 'd d d t 1 d
" ,de publicidade.

--:"
t 4 h- d 127'

,

In mI a e o a o, rea .•:}an 0-. não só dos católicos mas d:e to-
mamen o can pes e mm. e

lh
.

'f'
-

f t' í'
' ,- O bõIetim semanal, que circula·' t t' é t· b

" e a Slgm rcaçao.,a e Iva e aml:- 'dos indistintamente.'
armamen o an l-a re� e an I-SU '

b -I
-

.

,

liar, põe de manifesto tambén;l a ca"1 �or tal. ll1oti�o Sua'Reverendís-
rá' segunda-feira, diz que as decIa· marino; tripulaçã,o 208 homens; rasl elros� ,por '

tI'vant acess'b'J;dad da l'
'. ra'ções que faz periodicamente o o'fI"cI"aI's 12,' cont,rutores os e's-ta'lei-

,

e '

' I .1",
.

e que·e no-' sima será alvo de Inúmeras -rrmni: "auto'mõve·lsbne t·t la d
.

t
_

O'I"
. :;enador Guy GiJ10ette sobre a alta d Ar enal de Ma 'nha do RI'o

,

." I 1.1 r,' ,.e ,C.uJa �,uaçao. a'.pr festações' de. aprêço, por parte d.e
ros o s rI '

d b d t
do: café, têm "escassa importância". d J

.

t' fi
.

d
.'

d

�s Cltusas pu _.[,cas e e CUJO In e- se:us paroquianos e amig.o.s na 'aus-
_e anelro, en o SI o lllCOrllOra os o �".

r�sse pela sorte dos men�s' favore. piciosa data, que constitui ll1ais
Acrescenta que seus ,efeitos serão a.o ser\'Úo em 19l9.

'

,RlO, 27 (V. A:) Espera-se ll'::

•
CIdos da,fortuna podem dar teste- uma espléndid-a vitóri,a em sna exis�

de curta duração. "TucÍ,Q o que im- O capitão-de-fragáta Wa'odemar qualquer moinento ,;que a Carteira,

muIllho os promotores �a homena- tência fed1l1d-a ,de reaIi�ações pa.
porta", iliz o' mesmo boletim, "é de Figueired.o Cost-a, ilustre c,o- de -Ex:porLação e IIllpo'rtação do:

gem:
a ()Ipinião do 'pu!blico consumidor. mandante 'do ....Amazonas" e o ca,pi-- Banco do Brasil divulgue suas no-"

,
,r<a a Igl'eja e vara a P-átria. A inac.,ã,o do Brasil em r'elnnt"l' Slla

' . "
"

�

'Em elegante cartão de prata, A êl
.

-

'" � 't�.o-,�.;fr::iJ;a, ta ,Raimundo da Costa

I
vaS' ,instruções. para as importa'Ç.õe�

. e; pcJIS, os nossos parabéns conLrI',bul'ça7'o para a campanha dp'
prêso ao móvel, 'estavam gravados sI'nceros

FJ.gueH'a, I'tustre comandante do, de automoveIS. Segundo s,e adJán-
e votos de perene!;) felici- publici,dade, 'pratI'came'nte- Dar'alI'-'

,

os nomes dos a�igos, allXiliares e dades.
. "Araguaia", bem como seus ime- ,ta, tais importações, ter,ã.o por ba-',

admiradores do dr; Armando Si-
sou ess·e trabalho",. A'Cres'centa que diatos, capitão-de-corveLa Newton se a coLa do, primeiro semestre de-

mone Pereira,.. que· aderiram à ex. J I'- t b -I
-

a publi�idade é mais import<inLe Tornaghi., do "Amazonas" e capitão, 1949, favorecendo-se. os represen--

pressiva �hoiDenagem, -São os se- orua IS as ' ra'SI 'U" ag.ora ,que em qualquer outro mo {I.e-eorveta Osvaldo Newton, Pache� tanLes de fabri�as ll].pntadoras -ou:'

guil1tes: , O m I -t 'à P'
mento:

,
, ',' COi do "Ar,aguaia", foram gentilis- não, devendo as mesmàs ser rea-·"

Nerina Côrte, Hamilton Hilde- r. S e v �I a raD�a Diz, finalmente, o boletim que silhos em proporcionarem a-os visi- '.lzatias' mediante -II troca de produ---
, brand, Fr,ancisco de AMis, Lia ;ftá- ,

os d,emais país,es produtores, rnui· ,tantes uma fidalga .acolhida e

caLi'l
tos brasileiros como sejam caróá,,,

mos Navarro He),ena' da Silva -Rio, 27 (V. A.) � () 'embaixador tos dos quais já depositaram suás vante tráto," madeiras, com exceção de m:ogn()<,

,Wanda Alba�i, Dilermandó,_ 8ch:'J da França ,no Brasil.' sr. ,Gimbert c:antribuiç'ões, em Nova York, 'não Aliás, tôda a luzida e' gârbosa ,e toras de pinho. etc. O preço te-·

'midt, Carmem Côrte Real, Antonie-I Arvengas o.ferec�u, �nte� '� tardit\l q.llerem entregá-las', até que o Bra- oficial.idade ,das düãs belissimas' to de cada autoII;wve}., imiportado,"

ta de üastro Medeir:os, Hylda de
I em sua resldenma, a praia do 'FIa· sl1 cumpra, também, o prometido.' unidad'es ,da �Iarinha de Guerra por ,esse sistema, �erá de mil ,e'"'

Moro3es

Lim,
a, Zilá de Freítas',-Leo.

mengo, .tJ.m "'�ock�taiI". �,e deS'P�di:I,'O
Brasil. é: O mai.or con_,tribúinte' da cumularam de amabilidades a to- oitocel.ltós doIares, .

evita:ndo-S'e W'"

gild,o ,p'ooro GQu�art, Fra-ncisco ,Du. d:a �'os JornalIstas e es'Crltor_es bra- campanha.'
__

d(')s quantos admiraram aquelas pre!erencia de veiculos de luxo.

- arte Snva Otávio Duart'e Silva. sllelros que, a convite do Govên\o -

'

Orlando J�sé de SDusa,'Nilso� �ir-I f�a�cê's, �ão visitar o s_eu país, P,ar-' Dr. Abelardo' Lnz
mino Cardoso, Félix Lemser Cid' tmdo hOJ,e pela manha rumo a ca- \ ' ,.

'
'

Si1.va, Manoel'José de Araúj'o; Edna· DitaI francesa., ' PrócedeIite da Capital Federal
Mendonça, BenoDi Laurindo, Ribas, _Os jo.rna��istas'que hoj�' partem onde' exer�e as altas funções d�
Batista Pereira Elpídio . BaI'lhosa, sao.os �SegUI,ntes: Servulo de Melo, Delegado, ,.-de Polícia, encontra-se

. Irmão Adelmo, ,Mário W'endhuusen, Jose LmS' dio 'Rego, MoreI M,aréon� entre nós o nOSSD ilustre conterrâ

Carlos da Côsta'Per.eira Homero de dC\S}, iPauJ,o' M)'lga]M,e� Edmundo neo, Sr. dI'; Abelardo Luz a quem

Miranda Gomes, Agri'p'a: de Castro' Lys li Aniba� Fernandes. ',.,_' cUlllIprÍÍnentamos.·
,

Faria, Rubens de Arruda ,Ramos -----------:---;..
..

--�-:.,...;;.._:-----�----

Antonieta de Barros, Adefano M�� A
.
V' ,I '$ OsimaDn; OsnyPaulino da "Silva, Ma,

,

noel -Coelho,"Joãci Ambrósio da SiJ..' Tendo !Cn1e,Pla.do "ao
.

iI . r
t d

.

B
..

o con .eClmen O a firma Tom T. Wildi &' Cia.,
'\ta: a.lbin� �-artiIls, :�á�viô de Oli· gonstruções, Ind�stria e ,Comércio, que estão- sendo distribuidos f'Ü
veIra, Ame�ICo Ve�u'Clo ;, P.rates, ll�etos ª,ngarian_do interessados, para financiamento <Je con'struçoes, in
Abe:ardo .sousa, Joa0. '

dos Santo� dic.a.ndo esta fIrma como Age.nte ou' Repres1entante, para evitar equí�
A_reao, Profe_ssor .�rmdade, ,Antô

j
vocos', declaramos que não somos Agentes, Representantes e que. não

1110. de Pa�ua �erelra, An,t<ô�lo Al.. te�os re·'.açõ�s com.,órg<an_iza'ções ou indivíduos que prometem finan-
melda, Adao MIranda, Ant01110 Rau- clàr, construç;ões. .'

"

lino, Jaime' ,Sandin, Gustavo Ne-
.

,Florianópolis, '25 de m��ço de 1950. .'
.

ves, Gustavo Neves Filho. Tom T. Wildi '

nORIAKOPOLlS - 28 de Mar(o de 1950-

:":

,

J,1),!lI!Ç:,?, ,ç�P";ÁIt
�.OA,-E�t-f�,J>I·��

"

#'

fttrpedeiros «Imazona:
e'

.

«Arau,uaia»
"

, . r .

sober,J�..

as e c.onc�etas ,manifestay-
de nossa eficiência naval. '

A bordo do "Amazonas" viilja
.

"commander " Hubert BauseU Ree_
ce e, no "Araguaia", o "comman�
,der" Thomas Paul O'Connelj, am.
bos da Marin�a. de Guerra dos Rs.
tados-Unidos 'da América do Nor:"
te.

Agradecemos, 'por .nossa pa;te, aa:
gentilezas dispensadas 'ao noss3l'
represen tante..

...

Já escrevera algumas linhas' do Pl;oI0g16 "de- uma resposta.
quando, ao rememorar um .episódio, e.m' que fiz o carteiro da

'cadeia de Lajes, me OCOTl'eU a preliminar de Rui sôbre a ano
nímia: "Quem aS'P'ira ,.ao "direito" de resposta, há�de COmeçai"

,pOl' 'subs'crev'cr .o -,que es.creve. Quem, para fe'rir a outrem.

principia po'!' oc.ultar o pIi�pril() liome, ap,enas f.az jús ao des-

"prêzo. -Atrás da anonímiâ, s,e, alapMda o covarde, se agachá
'Ü e�rêdo, se acocora a mentim, se aCiaçapa a subserviência, se

arrás,ta á venalidade. Vilão consciente é aqúMe qlie de vIseira
baixa, arremete contra um homem de rO:8to <,lescoberto:' A todo

cavaloheil"o �s,empre se reconlheceu, mais que' arbítrio o deve;
de não cruzar armas senão óÓm' q1.1em as empunhe

'-
de mão� "

limpas,,:arriscando a, sua pe.ss,na com as- mesmas vantagens ll{)l

me.smo' terrerio. Pasquino n�mca pretendeu discutir. Para �pa-'
nágio de sna torpeza, sempre s'e contentou com, a irres1ponsa-

.

bilidade". "

'NingtJ.éhl por a�i ignora que, quem escreve êllte cantinho'
é o dir'etor' 'clesté jornal..

.

I ...
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