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NA PESSOA DO SEU ILUSTRE COMANDANTE, CEt. tARA RIBAS, SAUDAMOS HOJE A VALOROSA POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA
se TRANSCURSO DO 115° :J\NIVERSARIO DE CRIAÇÃO: A' BR{{)SJ\�EliISéI2L1NADA
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ludará O bOl'a.rln
do cõmer·c.i8-�·.·

�, -' ,RIO, 3 (Agenci�cional)
, ".'"

.' .Ex;â�imr�se< a�'ad'�ção 'de umsnovo

Horário .para os estabelecimentos
cornerciars, a {i'm de, permítir,

.'� n . "'-

jnc!usi:ve, a economia de luz: Os
-

.

'. \ .'
. .' .

empregados no comércio, .que lam-
bem estão 'interessados no assun-

to, iniciaram e�túdos,�ne�se sen-
'.

' 'om ANrIG<)'D,UalO' DE &Nr� CA1ÜINA, ' "-" ,<.
'

, /.

tido se;;dq' "POssiV:el; a adoção "'"do tNJI'Ie*'Í'lo. D� 9êre.te. SIDNEI, NOC_Tl - Diretor Dr. RUBENS DE .&BBUD1.B.lIOS
horário das 8 ás 18 noras < para .' Dketor -de R�çio GUSTÁVO NEVEs ,�
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rflcurará·aEabar�toRl·a gRl'ra�lrial·Dese..lárIQdor .'� Qp:l� empresfi�ó pota a

, 8 lIlDDdo corre sério, perltlo', F., "n��e��,�o !���� Prefeitura - de· BluDu;nau
PARIS;\3:"(V.A.)

.

TJ:ygvie' D1PIOl�atas' fr.áncese�·,e- amerí- lie _'c{)nt,e�l:�fleO SI'
.:'�esem.bargad:0r. ,PrO!i�'to dal'e··t",o d..lD'·· -I'I-,'r8'-do' . "!l·.P'AS' an.-·,,Lie,: Secretário Gerar da ONU;. canos em Parjs declinaram de .Joao da Silva MepelrQs �llhQ, dig- JV" V _ UI; ,V, '.

anunciou que tentará. se avistar' prestar . declarações á impren$a na' expressão da-nossa Magistratu- t8"rlzando '0 E·sla··do·· . a' a'·flaa,.'ç"8·r-.I'
-

o·p-,ora·ça-.•.·,com o primeiro ministro Btalin, a rel'lpeHo da entrevista concedi, ra e+fígura- de grande projeção .
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em. Mosc·o.u, na próxima gema" da pelo Sécr��ário Geral da ONU, 'nos :iírcu)os'-ultélecLuais e sociais O
.

_. _ 'd' E t d projeto de"le0; de auto�ia. do I todas as. ruas d� "perfmetro urba-
na, num es�orço paracsolucíonar mas tOdÇ)S_ _

concordaram em, que
o nosso s a o.

deputado.. Alfredo Campos, -da no da \ CIdade de Blumenau.

·

Ó�,at!�al
.

impasse existente na� a questão" da representacãõ. da Tendo' re;iloizado brilb:mte e. bancada .do .P.S.D.' : e que" sob re� Art. 30, _ Esta, -lei eritra em vi- •
Nações Unidas, que poderá se China nas Nações 'Uhidas deve exemplar' carréira ,comg magístra- .gime" de urgência, 'tl',an'sita 'na' A,S_

' bli. • -, \. 11, gor na data da sua pu ícação.: re�
transformar :'eedo '0"\1 tarde em ser solucíonada imediatamente do, veio' a. exercer como dêsem- sernbléía Iiegialatrva, .autorizando vogadas as disposições

. contrá-
terceír g'randa guerra" I pa a evítac, .

m t i bargador, no. 'I'.�ib�lll.a·Il de'-Jusitl·c·a·,·· -.- em
,
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Estado a. afiançar um empréstí- rio;"
O ·�ecreta'''o' '.;.ara] dlsse ao 'ma na organização ndí 1 . o cargo d·e_ Presíderite, em. í'llnç'a-o' , "

_,, ..... , . '-' '" e : .
,. � 1 mu Ia. .

.

mo' de ,Cr$ 5.00_0.900;00 Jcinco mi- -

" jornali&tas que, a situação mais:, ,. do qual ,teve ainda ensejo de .con- lhões, de ·crÚi�ir,o_,S) ,pa'a a Pref'ei-

C
- -'

d
..

-"-:CrÍtiça, 'desde 1945,. Criou-se este
p
( -

f"
_.r' firmar Os grandes recursos de 'sua .

-. � -- \" rla"Ao '8
ano e �que at�ngiu n�o s�e�te! erCD OI' pro;.,-'- .cl)_I-h\r� jürídica e .a-infeirezà d� ��;:�:� Blumen�u" está ássim �:e-f y...' "

. ,as Naço� Unidas mais esta co�··, •
."

seu cal;áler, .

..s. qúalidades ,qué' já' - l1uft'rda -rur.A1
llrorrietendoc me�� o, f�turo�m�VI-dn., ll�e ha\'iam ,à�segurado, no aca- ,"AL't. 1° - Fica. �. Pode� Execu- RI083 V A) ,_,�

.

·dU�r.o
do mundo. Refe.na-se. .eVldeu· _

" u; LamenLo e no conceito dos seus c'o- tiv-o' autorizado, de aeôrdo com ,o <'),
" _( •

� .�. .'. p:esI en"�

,t6lllent�, T.rygve' Lie á guerra BUENOS AmES. 4' ·(V.A.) --;- O, l��as, ,uma I�O,�içã,<? àignâ; :ài,tigo 21, nO X, da: GonstÍluição do
da .RepublIca. �lWlOU. ao est)Jd�

.
!fria entre as nações comunistas presidente Peron aceiLou Sl1!! pro-

. Dotado de 'supet'iores istiíÚulos E�tado, a afiançar o empréstimo' �o D��P _U� a�1te·pr'�Jet0 ·de
..... 1�1 .

,e não, conlunistas do munijo. ,1]1oçãd de brigadeiro:general >imra cristãos e f-ilanfrópicos, o. seu' rlo- ''de :GfJNCO 'MH�HõES �;oE CRUZEI-·. do, Mll1lst,eno I
da A�rlcuI-t!-lra cr,�- \

·

Um_. dos pontos ma'" I.·inpor· gel!e.. !'al de divisilo, que,lhe.foi 'con_ me sempre es'teve Ho'ado a iniciàt' ROS' (Cr$ 5 000 '00000) aos""'J'uros
ando uma g'uarda ruraL subordl�--'
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. ; nada ao. litu!.ar "da mesma' pasta.
_ tantes da "gu�rra _fria;' diz reiS', fer�da .·POI' ato ·do ,.Cop.gres.so. ,No vas �e_lJ.elOsas' de aSslstenCU1' s,o-"que "Joremcconve.Il'monados, Ciue a . .

_ '" '-.' - .

pei!o a.'. -represl'lntaç.�o.
da C.lJ..i-n.R1

ano

passa.d.. O, pe.ró_n .r.eh.·rou o sep. cià!. ,'� A' sUá. : ,iposenLadot.ia'. n� Prefeii]J_ra' Münici'paf de Blume',.p novo .orgao 'e. JustIfrcado c�m
_ .d
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a necessl,dade de- asseg'urar a fieI
. Comunlsta. nas Naçoes Ullíu�s.· nome da lista dos OfIC1illS do Exer- c�rgo e esem ·a·rg,agor, ao cabo 'nau V�l contTalr com.a CaIXa Eco- '.' '. . ',-
"

' A Rússia já' se ret�rou de vin' I
cito ele'v!dôs� de pat�nte.· O -Con- de longo_s e iJ1eXced'ívei� serviC9s nômic,a Fed�ral flé Santa Catarina. observancla:. dos prmC1i)I,OS e nOl�

te e dois orgãos das Nacões Unk gTesso, onde os peronistas' são prestad� à çfl-�l�a" da".JÚsti'ça;-lhê .

Ar.t-.' 2q· _ O empl'-éstimo refe- mas �� ,CodIgO .�IorestaJ. ,

·

-dás. em' viJ;tude dá permaneü-�'maioria, aprovou a nova lei onLem, �ºssibilitou mài9t�,expàns&o à<:iife� ridp des�ina-r-s.e·á à cmp,nra e ime. .Emltllldo �eu .p-a�eqer: o :;_P�SP
'eia dos tépl'es,entantes nadona' em sessão especial, c'omo a primei_ les no�res sentin�entos, -

que Q. le- dia_ta �J).'tlcação. de dojs, mil (2.000) .

dIZ gu� () anle�PJ�Jeto ,e. um e_xa-

l'rI d t d � va' d d"
-

h'd" -.1. _ ,.

'd ger,o, ·.cQ!p a cna-çao, de 'IJm cverda-
'� lista.s na O;NU: ' ,ra, meoua a ,o a a �np ano ,de < m:a e lO.ar" :COtll exemplaí' -a:b-, .�. romc'u'os .."",e a€p/.<;alçatne,ulo.< e deiro exÚc. ito 'de-- servidores.
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�t'·f ,'� ". "q;ue, �s l1ovas:.UlSlg:I1J.1ts"fPlaro. )\li\'). J,e��c4:çJ$,""R�(l'{Vtg9� (;l_\'l,�Pf�oved!)l�,.i .

, 'I:no;:". 4.\ -1ft. A.H�S'
(
"' '" ,;."....,...... ,,,,-,,;;''<�' 'ci .. "'" ,,"'7 '",,'

"'j' '/. :.,:: "'e""'� p:o>·:·mt1 r ,af:. .'�'l',ecid:á.s::a ;Per,oA":;� '�tenJ"'��0.tt.��t.' ,,,d.a�;1r!nlM�de��do:�n!:I,or� J��Ú�':' ".' ":!�� .-"1;. '��'r".I'�� '.; ,?� an�elr�:�tO:A�,��.s�' :pela�_llee:s�
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I 1, -pelo ,geIwrjlr -Fl:an��in Ltlcet'o',' n�i- ,dos' Passos _e '/:I�spitaI dê, 'Cari;f1íÍ- e:m·t,Sao· PaDlo:�� ,,). j ..,' ,s.ülade �J S,erl" ;qb-seTvad\:,ts ,-

.-RIO,.
'

4. p(V.A.r, - Q PI.'esidente. nistró do Exercito, em 'cerimonia dJ, onde ,a sUa solicitude ,pàra com. 'N t" d' ·L·'
'

.

F'
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ord\'llils <:�_ té', da Repúbli·

d R·
�.

bl'
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d
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, o' "t d
,�, ..

' o ,Imas e yOE,-· rança reve- ca, quant,Q- '..das' despesas
· ,a epu lca aSSInOU ecre o pror-. realza a na Casa' Rosada. .\ S Jlecessl a 9s e, de 4o-dos nós .co- I '.
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rog:and-o- até 31 dg outubro, do'- _
.

( '. n'!leeida. ::. (
, ,

. an: ,que um grupo;�. 1�,�llst�lalS\ �ub���,&;.. ,f�l'. ,:anto:-O;'.,:ao: fa:h
I

Bo' b d d' t
.

p' '. _.
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. esta esLudando 'a possl(b'lhdflde 'de ,de't17.aJ;1sltar"fiO' Congresso o proJe-
cor:_rente ano 9 prazo para ·a apre- O a 8 00' ro .

. 0r es�as razoes, a sua data na::· ·.LO -', .; '-'
'. -. --; " • I

.'.'1 é';'_'" ,.':',': •

ent
-

d
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d
1 " . �. ,\ ".� taI'I'c'e" •. ','.", ' labrIcarl tratores em Sao. Paulo, a to ti,e reforma do Cod-lgo� Flores",

s aç�o os conw)ca os para o, �
la enseJO prOPICI.O .iI q·ue se· .,.... ". '. . '. ". c . '......

serviço militar das classes dê do 'Ba DC�O '., l'he' prestem a� mais" sinceras h��, fl� de s,atII�f.azer .os IlJ-ercaqos, I1�CIO. J,al; 'que
'.
cogIta, qa refenda guar-'

I. , :__
'. ':',. " "",> na1S_ e su "amencanos.' ,sabe-se por da.

1925. a 1991, ql,le ate· a presente l11\')uagens de apreço e de arniza- t �'d
'
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d"· d
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" -<lã.ta não estiverem
.'
IIuites éom ,aJO, 3 (V.A:)',.. -:--.·... Mais .Ulll.t'spe'

de, - hOlllenagen� 'às qu�iS '�Q.!' °t� �01,f- o, qdue uf1'�druP�", .� III lll�" ,·,.'.....
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nalS.- ,cana enses es'eJa lllsta ar· I. n.n, A

·
seus,; ev,e4:es m� I a,re,s. �acular\ rO!ibó<j;�ldcou,-se no in-

s a o i, .,I"!lUl o �. 'prazerosamente,. .B
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'O'T TOM.
"

'

'. se associa com este' I!.egisto
'.

.

"'. ,no. irasl. mo::�a.';o�. nc� le e.- "
A R

·
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ti -A te*Qr dUlp leslabelecimento ban- : __�'.
,

" /
.

,
. '" qUlr�amentos J;'!"U1".':"anos, IDC USl�

.. ,.
'.

"

rA;I" aram: '�re�' catio. 'sendo vitirna":" dos".,.ga,tu�os ·S·. _.;.-,. /.' ve caminhões;'ônihus, tratQres,'êtc: 'Qu'arO'm".

a d·em·lss··a-o
"

.,

'I
,.... o �r" Armando Ferr�ira_;'Rochá, ep�r'o' ,p2r,8 .p'�S�ª:,_s.ão' ,assiin a,ii.ill�,il9oras a,s· pêrspe�;kl'.'
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� ,til" :'. ,
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, ml � pessoas ��:.t�eAd�i�!��aaé�:�aJ�:��c�:�t! UlnrOS .,de onlbns· ... ·t;;:i1�e fabnca�ao ,de tr�toresno\
" dos'.- mlols·tros .

'FREIBURQ, AlenÍanna,.;3 , (V. rior da agencia. do "BanCO Bna'"
.
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"
o·
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'LO'NDRES', 4 (V.A.. ) ::....: '·N'-a pró,.A.) - O 'TriQunal cQnden6u' idois Vista, n:i:'J?raça da 'Bandeira, onde RIO�;3 (V.A.) -,..l, 'Um vereador '::D�Z" fio'"OitOl'C"80' ta-medicos aleínães ,
' .

autol'es de pr,et�ndia efettiar" um p�gamento apresento� à Câiná�.�,: iriteressaÍ1� II
'

. I-U� ti "V "iroa segunda-.réira· será 'apresem
��P1orte por piedade'" pr:rtiêada' .de 42 IniÍ ctuzéi1�os. O" dinhei�o te proj�to visaudo iCautrla�,_. os "01 Ave" 'I·d·a B 8'-5·,-1 tada 'à Câritara �os\ Comuns um.

em 3.000 intevnados do, Asilo de·" estava guardado. numa;;,' pasta de pl!ssafÇelros dos onibus e aute-lota-
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. _. pe�ção po;tn', �:ooo i aS�ln�turas
13ad@, sob o ch'amado -progi'ama -couto. Qua�do ;p�tendia \')nt�egàr çÕt;>, dada., a frequ�cia dos d�sas- . LO���.ES� 4 (V.A.)- - A empx;ê, ; reclamando. a�en�Jss�o. do'minis, ,

eutanási'co" d� Hitler. O. f1outor o d'inheir'oao caixa, verificou' qu'e tres que' se, . verif:ic\i--m com, esses
sal brl�mca .

�,'Thomson" H�)Ustoll .

tro da Defesa, sr. Shmwell, e· dI)

_Julius _SolÍreck foi ,sentenciado a o mesmo 'havia desapa.recido ;ilÍs-� meips' ôJ transportes: Pe-lo proje-
Co." ,ammciou ter- recebido' um?" ministro da. Guerr�, 'sr. Skach{'�

12, anos' de trab��hos forçados e \teriosame�te e que a sua' pa�La to, �ara c'once'ss��f" 'ou rencivaçãó ,pr:o�osta bras'il�ira í>ar� li iJum.�·1 ,; S�r� P9·rta(ior 'da �itida, plitiçií.�
·

-o "doutor LudWIg' Bratrer"'a 1t "apres:entava enorme corte 'por na-- ,da lIcença para" exp!.oração de ,aaç,ao,�.a av�n:lda .13rasll, no

RHI o. maIS c,onserVad
..
or dos d.epútadqt.

� ,-anos. Eles 'foràm acusadps de "cri- ':;llhá. .

. ,

transporte
....colet�{ro. será erigi�o í[l(,. J�Qel�� � "

" SIr :Waldron Smltl.1.ers, que clecla1

me contra a hH1Ú�nidãtle. Ambos Do fato o lesado d�u rJarte li ll'l�l (lOs requisitos; legais em vi-I .Jr.. declsao, das, autpri'dàdes, bra -, !'Ou:, "Attll(e falt1!, ·�o' seu f dev�
argum�ntaram .,'que

.\ agir�m 'em policia. (IUe entro'u em dHigencias
. gOl': áPr,esentãção' dã prova- de pI1el�as te.,Ve 'balie em u�a_ de��ns , coloca_!(do na chéfia .do Ministé��

cumprimento das -ordens- naZis- a fim de. ide�tificar .e <teter-.. o' la- 'seguro par,a' tratamento e interria� tr�9.ao� feIta I?�la ell,lpresa _
ge I.lu. da Defesa, o sr. Shmwell, an�g.

ta dr'" ...'. " ., çá' d" d I"
. IDmaçao fluorescente na i refenda 6()c:iaUstà :revolucion�rio prêso pOI

" S e e Imlllal' ·os mcuravelS.
,
r:apw.

_ ,
_ "," i ", .,'

o, e
..lapa e sa a?lOS p.ara, os' vià�' ::_/.

"
, "

' '. "

___-'-___..;._ __,.�_�--'--.;__'--_-_-_,�.,..,_-------_ pass-agelroS em 'caso - de
--

acidente ' .� � \.
, .

5�.dição apÓs a' outrà, guen:�" ,� co.

r:\ .

t
'.

.

�-.c'

C'and·l·d to" e, de seguro de vida "em caso d�'
.

segund.o'os'tecll'lcos da

..
Thomson ·[ocando na chéfia do Ministério dó)

."1< V, ,6 .erno'· .' a. ,mOl'te.
" -

'. Houst� �ando' ,ccmp�Jad,a ;� Gúeft'a, o sr. Strachey, antigo}
.

. .',
.

.
. ,",

' ,

instalação, estª _seI:á a 'maior dt vídgarizador do"marxismo na Grã
Rio, 3' .(v.A.) '- O �elho, politi· tiu Sua deliberação. 'Acóm�aÍlI�a�(') "" .

'mundo, com' luz' rlubrescente. Btetàrl.ha".
·

co do'Distrito' F,éder;ll; �enhqr Si- de longa pÍãtafórnla onde aborda Conler.ê,ncia .

- ..........._'--<�--::._.:_--;-_.---�--;-�...:..--------.....,.--,----_
lo. Gonçalves;, tornou�se um no!ne 'Os pTóblema/i' naéionais' indi�an' "

.�, ( .

O
�

,

., _. '"

t
.

'd A
._
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'1"c�nh�cido -em. t�do o país, :atra. do:Jhe� facil\e rapida soluçãQ, iü+. ato:m'lca I .

,'� ,,'.<. nOVQ >.PI,lnIS ro a grltu. ,ura,
.... ,és dQ <neticiário <:Ia imprensa, pc giu/um I,requerimento ao' Tribunal. ..• .'

." -.,- ,
.

G''lá p<;rs}stencia' com <Íue processa Superior ..EI.e1-toral conr'a SOlicrt!li', PARis, 3,(VX) _ O.Comilê dê 'ao'. overít.. '·�dor.. c8,t
.. ,.ari.R..

'-

ense'
Ô, registl'o 'do selPnome"'para can �ã9 da sua inclusão cbrno canGIfdá· RelaçÕes

.

EJ�ter'i:()'res da '.:\'ssem- .: " .

· di,dato
...

à, presid.e�cià· da Repubiiea.· to (. sllptema 'magistraturi.. Df;s�a_ hl(ia Fraucêsá �({tou UP1,a' rnoCã9 O .��� g�:V��I}adcir. Adepbal R: di�
;

_em tod0s os pleItos destinados ii y�z -Porém, Q sr.- Silo, GOl?-çalvp.s pedindo a. interferência' dq go-' <Silva, rec�beu o t�Jegl'ama 's�guin�
escolha' do c' prinleiro·

\

magistradQ I:encontrou um concorrente na ·me"·1 vêrno pal:-n. que seja cOÍlvo�"da' {e;" . ',;-',:f., ,

do pais. �o 'dia' das eleições, o t�ter' rua Íuarcha, o ,do' cida1ão 'J:�ão
- imediatamente lIma CoIlfcrêucia j'�0'-12p"--"':": Tenho o prazer, de

no ca_ndldato·.' colhe o; seu Jl_!:oprio P�?-ro da Silva, dOe 43..:anos de' ida�.LMundial"Atô�rca, solr ó .patro�injQ cO.-lífluniq�r ,que, honr,adü pel'ft:'_eoh'
v�to c, depOiS. de' satisfei'to' lira, de, .fllllcÍon4,rio .municipal Fesíden' �das 'Nações Unidas: Esta' .'conferên- :fiança do' preclaro Pres.id'ente� EH-

, -?a_o, saciado, cai no e�quecÍ1hento -te ui! I1ha d�> Go�ern�?or, (lue' t:c eia' sé- destiIi�,tia .a estabel.ecer. l1'm \'\0.0' Gai;,pl!); ...I?t+tra, ,as':>Ulní� ontem
. :-;_ espera 9,e noya oportunidade. quereu idenlico registro,,. alegando :,-cóntrôle-. üitér.nacional da" úro'du- à1s chl1ções de ',.Mfnistr(vde ,E s-tad.o '

" "HoJe. o sr, ,Silo Gonçalves re�e' {lqueí� 'direito. ..,.. çã,Q de:��e�gia �tômica.. ". 'do� \Ne-gocios· (�a' ,I\,g;icultur;, ,Ale:
�"

., . . ,\.
.' .

j iG �

'f .;

, ,

gra::nie
.

poder a-fil'marJ. Os mellS
�pro'pós.itos de empenh;' e dtidica�
ção a.os problenuls

.'

lig'ados à mi-
nha pastã, para�"que �st�u c'e;t,\)
,de que:''ilo�t�;l:el c'om a 20I;bora.cão
d� V. Excia. '.e. do seu Govêrno •

COi'dii'IÍ�' c,ümprimento·s ..:-. Nôvai�'
Filho,' -MirÚsLrQ· da AgrlcLlltura"·.

.

( "

, ,

iJF,'-
\' ,( "'f

.'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ ..

ESTADO-s'êita-:feira: 5' .J(J� .:Maio

Azias Dispeps'ias,
f,

-. �--�8as triles :
. PapâtDil, .do Dr: IDobey>;',
Ante-áCido póderoso.nie-

.

."

dícamento de grande va
'ler-no tratamento de to
das. as, eníermiâades . do

,

aparelho digestivo. .

.

CoDtém vitamina B 12.·
-Nas : farmácias e droga
rias e: pelo Reembolso . .'

. Caixa-Postal; 33b3 :_ RIO,

, "

"�!r�a>�a _

pan ,O. !�a 1r.deJQ�h�i lnformaçóes.proxlmo as elelç!es �_In�ca!s '

-f�·�;··�·� f Qor'áf4O ·das 'e.mpr·e ..Teor dati��::i!�t':."A�,,':J�;�·��:zn;:!�o r�:�����';��·-En- t. R, EST�Q,Q, f·.· .. '

sa.s· . rodoviarias' '.de suus díreterías" ,':' I '" / IIIGÚNb..·J'JIIlU·
Iledaçio' • 'Oflel..- • ru .

,a:i� 110 � _ Lae'ÚaRIO, 3 (V. A.) - O ministro reiros e' Sit?ilar�s, de Aracaju;
,

Joio Pi.to D. • 7 1Ion&, .

do Trabalhe, prof. Honorió SindiCato -aos .Empregados no, -Diretor: RUBENS Ao RAMeS
. ,.t\rt4.VIatIto ltajaJ .; ...� -, ,II ...

Monteiro" assinou hoje 'a se- Comercio, de Aracaju; Bínd ]: hoprh!tário. e Dir.�Gereu.t_é .. ,

� an.Qu_ '_ Wriii.. .:..\
gúínte portaría:

,.

dós 'Frábalhadores nas Empre-
. SIDNElNOCETI"

'

l'�BIr'uQ_ �'.Oft _\o
", ..

.

:,-..::
.
.' sas> Comerciais de Mínerios é, ":',e Diretor de Redação: _ 18.ao horú.' ,

; •

O �mlllst.ro de Estado:: dos .Combustiveís Minerais, de Sal. GUST�VO NEVES �,. ...:���o a.�, - '� .•...••.•..� .... õ ..

:
..........

·11�goclos. d? Trabalho, Indus vador';:'Sinq,icato dos: T,rabalh�'1 ; '. ,
. �.:� ,';��.; ., �

IHomt:'oag'em,
tría. e Co:rp�rclO, usand� da

fa,", dores no Comercio Armazena,"" Ilé-presenbliit�: BodOYJAl1a 'IIaJ;.BrutJ l"'tne � , ,culdade q:u� lhe con��r; o pa- dor" de Salvador,; Sindicato .doe ,

. -A. S. 'LARA "." .

·1:1UhaoPr�ad80,.Sul,.BTull_.eira ,�c.� J,·o�"•.TIl,,' •., __ "a, :L,.eOD '8, I,u,'"1"',1",1:..,,,, .

ragrafo .: u.�lCO do. art. 8 do �e Empregac;los. n.O Comercio, de. ��. Se,.",n,a',d"•.,'a{nDd\aar�tas.•, 40 -. '•.',; ..
.,' .-', '

,_

'c.creto-leí n 9.502, fie 23:ge JU Sàfvador; SmdlCatodo�Empre.
. '1 8r.�f!��· �ul.,�..uefra' � Curt�N' -

.

PARI,S, 30':
,.

(S.E.!.) ." -'- .Léon,
lh,o de. 1946, com a redaçao q.UE? i!adbS no Comerció, do Estade TeJ.: 22-5924 :__ Rió,(.'e Janeiro

'I,
�ÇA·rmu

_ ,B,�tlll1, �a, leeeu·. de uma, sI�ncope caro
Ih f d d 1 d t I �

.

" -

, 2�'ttatt��� ..
Pene AI,.• '

dlaca, ',em sua ,. Pl'G,',pnedade de.e OI a a pe o, ecre o-�el.n, do- Espirito Santo; Sindicatc ,.' ,
.. RA;UL,GAS,AMAYOR '. ••• v ....._

9.�7-5, de 29' de agos�o de 19�6 dos Trabalhadores no Comercio "'RWI 'Felipe de. Oliveira. 2,1 --,' ,A:;�� Ca� _, o.nu.., JOUY>jl.·"�osas. ,A' n1"Órfe 'de LeoTh.,·
. re��v� que as, entidades sm I Armazel{ador; do' Estado do-Es-

_
-

,

. ,8° rndar' ",...... -:-.AUto-VIaç!io. ',oa�' _ ,_YD. . Blum
, suscitou intensa ernoção.

d�caIs lnfra�e:�lU�er�da� tO!Jla: pirito Salüo; Sindicato dos'E�.,. 'Te_P 2�9873 -:- SãQ ��nlo
-

.:ur:-�
,

Edouard :_Herri�t, Presidente. da,"rao.�as,pro�ll�eD:çl�s, �s,t�tUldaJ pregados no" Comercio.c de NI' ASSINA.,U�
,

"'-, II horu.""'_'_
. ' Assembléia Nacional.j pronuncrouna .portaría mm,lstenal n. 29,. terei: Sindicato. dos Emprega., Na Capital

, ". 7, =,110.'" 0Nt6.......... l..-a '-:-:- na �Assembléia� ',. qe pé, um' �log�()cde 2.9 dtmarç"o de. 1_95,0, para a 'cios �o· é'&inercío, ':de Sãb ;Gon. I-,!Do. ',' _. c�, .�,oo,',. ��o':u. G� - lAfiU� -:- tIA do qual destacml�os:
.

1"eal�zaçao d!1s eleIç�e� dos !es 'calo; Sindicato dos Empréga· I
Semestre .. , •...• Cr' 46,�� �.

l.�� Bnl:IQ__ �.:............. -: "Aéabo de receber uma n0tici�pectIvoS orgaosadmllllstr;:ttIvos dos ,no Comercio de São Paulo; I Trimestre •.•••.. Cr' 36,00 .. "·\t().VIaçao' tta}� _ 1u,saJ _ UI _. qué vos consternará, como me:::

e'.re"presentante� junto �s_fed-e- Sindi,cato do,s ''l'fabal,hadores t .�� ,

Gr' ',00 l"&�ãPidO Sul.BrUU"'lra; :.:..' JOIDT'l':'-':" COlI'sternou ·a ,min1; Leon Blum
'raço�s a que �stIverem fIlI,ados, nas Empresas Comerciais de I Número avulso .. Cr' ,0,60 13 horas,_,_ -. faleceu. Sob o golpe desse elÍoqueno dIa 12 de Junho do corrente lY1inerios e Combustiveis Mine�, ." No lnteri!»-!. fi �!�!�� Su1:Bra,lIllelra � CUrlUN .".

imprevisto, nãQ. consigo . ainda.cano:
",- rais, de São Paulo; SindiGato C A�o • '.'

: ",Cr'" l00,o�
, '''Ui:o-V��u''&t::= __ cwnuie L'eaÚzar a imperta,n0i,a do ma.l que-;-Sindicato dos Empregado:J dos Emprey;ados

.

no ComerciQ I �Fe!!tTe ; ;. G,r•.. 80,00 � a 'hora&, essa perda 'calfsará á .França,' á_
no Comércio, de Manaus; Sin�, Hote},eiro e SiIÍlilaresi de' Cu-�,F fnme:'tre Cr' 35,00

_, ut:,�!:�o üatarm.-. loi1l!.Y1t. R.epublica, e posso dizê·lo sem hi�·

dicato dos Empregados no Co tiba; Sindicato dos Empreg�- Núm�ro .avulso CrI 0,80
• Auto-Vlaç,lo caur� - � peI�bole, á humanidade pensadora".mércio" de Bel�m.;' Sind�cato ·o.os rio CQmercÍQ,:.d� Curitiba; '�';lu.���� "�lant�.contT�t9· ': "1 f:ã�?d:G��:Bras11e�, ._' O.mtÍbê· _: fi' essa' "c0óperaçfie " intel'?aci0n�1 '�dos Enfermeiros, de. Belem,' Sindicato dos -Empreg-ado_$,.;no 88 OJ"l.g1,�", m._esmo �ão .

«I hpras, ' , " '

,

.

elos " espii'ilos a que eIé dava (),',

bli d erão Rápido Sul·Br..llelra - J·oinTil. -

._, '.. '

.Sindicato dos Oficiais Barbei· COhlercio" de Florianópolis; �

. pu c:�sl.....�ao s,
.'

> 13 Iior'as..' , conClú'so da s'ua' lUCIdez; do selI,-
, ros, Cabeleireiros e Similares Sindicato dos Trabalh-l}dores "''''u os.

7 �:.aoo S&o dttItotao - lApIía,:- po(,ieI� ana'litico, e da generosida-de São Luís; Sindicato dos Tra" I no Comerci0 Armazehadàr, de A dill.� uio ,se resJ)9ri.-

I
Expre..a Bru.lQUG418 - 8ruQ1M ,_. de' <;rue conferi-a á sua' ação·um 'ca-.:Oba,lhadores no Côrhérei'o Arma� Fiorianõp'olis; Sindicaio '.' dos;. Illbllisa" pelos' cqnceito. '

l!l·Â�%.�1açAo ltajaj ,:_ lta,jIIJ _ li 110 l;ater. tão deSinteressado.
_

.'
,

êmitid.os nos artiJlo1" "..)zênador"de São Luís;.Sindicato Empregados no Comercio, de � assinados. ruÍlxpreuo Br!HIqu__ Nan 'Trate Aquele 11019l'e coração cessou>

"���T�����ag�d��t�·��!r��_ �����lh!��:�; e�nd����e���,Lv.....&"'&..;.,,&T_ .._ ....&...&.2".-., =�E;�:t.r7�rtno,� ���Ll::óa;11��1;�l-b�t����eré �e:,��tOg:��l::\ f�rlpeiros, de Fortaleza; Sindi- Comerci.ais,deMineriose,Com- V·_ - -'

A"
,

Auto-lTlaçAo ca� P6rk l:Ie, e' para lódos os democràtas.'
. cato dos Trabalhadores no Co� bustlveis MÍJJeràis, de Belo�Ho- 'laça0 er,ea. Alea'T. - 8 horu. -

, Será sentid.:_o pa-ra além das nos.,

,___., Auto-V1lt.çlo ca� - c.rttUNmerció ArIllazenacto('de Forta:, rizonte; S�ndicato dôs Empre- Horário ._ II hol'M. Bas fronteiras.' Meu caro Blnm,_leza; Sindicato, .dos Ofíciais gádos no Comerçio, de BelOHo-
/ Segunda-fdra _ ....u\roy�o ..catu'1.n.ellM -. ,amnl•. agrad.eço-Ihe ter provado que _0e"

.

�-' I' Barbeiros, CabeleireiJ;os e 'Sinii.. rizonte; ·Sind.icato·- dos' Oficiais �"TAL. _ 13�OO .;._ Lajes '. P...... .a.uto-VlaPo· C&tu1!D..... _ Tabu"I( pode
_

sei� UÚ1- cottve.n(üdo ardentelares, do Rio'Grande do'Norte; Bãrbeiros, Cabe18ir.eiros e Simi- Alegre '"A�t!�çlO OatarilleDft _ Lqwu" sem cair num sectarismo 8dioso_Sindicato dos Tràbalhadorés'no 'lares, de Belo Horizonte; Sin- PANAIR 925 Nor.te _ 8,lIO boru.. " . A." sua vida é um modelo de ho-Comercio Arníazeriàddr, do Rio, dicato doS. Oficiaisi:de BaI'pei-'
.

VARIO�

.�

tÓ,4,b�- NO�) 7 �,8BO 8&0 :?,� � � -

nestidaéle,., de trabalho, de patri9:Gr�nd� doNorÚ';'Sitldicato dós, rJ�s',' "Çal1éI�l'Feirosl Sir:flilá�ês, :p.ANAll:r-- 1i.35 __ Sul !I��8�lIOor��U'=-LICWAa_,: �-=...,,�U_,' tismv e de generosidade. ImpoI��se'-'-Empteg&d9S ._.·pp"Comercio; de de Cuiapá; ·Sindicat-B dos E�- "ORUZEIRO Do etrL ..". tS.51 \L... ...� � ....... - --- á na�'l;istóri,a c(.o nosso país pe-l,QãO �e��SQa: '$!ndic�to <;los Em- pregados no Comercio, do ;Es- " íort& '-, �i lt.A.��';'laçi;; It.a;JaJ rtaJat _ 1. � la sga .ínaravilhó�a 'unidadf:" .'pr�g�c;!:o&:B-��,�,��çiO,,9-e Reéi- tado de Goiás; "Sindici:tto�dos ,'i T..-ça-:f"" �., r�PidÕ SuI.BrU1Ielra _ .JolnTlle �_: Geórges 'Bidault, Presidente dQ'fe; Sindt.0,àtQ,;, ao :.:-r,i::abl;\lhado· Erripregado� nO .,Com,'erCÍg � do ·L ...
'

808 J I "'Jl 18,horas. _. ,:. . .
, Gons.e-Ihó, 'Prestou sua ,'homeIfa-, . _ ,�, '''"' '

, , "TA ., ....:...; '_" ,o n.. e_
''O-'d' Sul Br U·- CurtUN'res em���p : óm'_erCiais de :RiQ ',de 'J�nei:J;o; 'Si,ridiç�-to'''dos .

C1lritil�.,_ Par.upA • �:á..0
- ,88,_eu.; - , "

-

g'em- nestes termos:'
.

Mínerios' é''' '" bustiv:eis 'Mine- Oficiais 'de Barbeiros, Cabelei-:. ,'-," -

Ibnpresa SUl 0eIte Lidá,'- .� _ lt .,."O g'over,no àssocia.se i ás emo.
, ,. "., .

�"
. .

, .

.'
" ,

'

_,' S..U:tQS •. nlO.
.

,
�

I
'" .fais, do 'Ré·dife;,·.· §üidicato dos .reiros e Similare's, do Rio dê·ja- '

,P.:A-NAIR " �25' _ No�te
- • hol'ltll-

, .���J'!lIRA ,

,. cionantes palavras elo presidente-
�. Trabalhaqores no qq,rP:ercj.<rAr�.' neiro; Si!]l�icato,dos Cabinejros ':'i'\U�lRO, 00 SUL '�' .tl." _ ROOovtlrla 8ul BruU - Nra AleCr> da ,Asse1l}bWa Nacional na bo-mazenador,.de Maçelo; . Sh!çli· d� Elev,a,dores, do Rio'de Jãnei-' �",. ':", ,,,"

.'

.
- .A�t!��'.�éa�� _ ,o":l1:lÍII 'menagem qüe prestou, em n\üme"çato dos .Empregados' ;n-y'�CO� .r.o;· Sindicá,to doS Traball?-ado- ',,'V, ';·!:tIG __,.:.... ,,0" ...::, .,uI'
_ à.horu: .,

.,,' .' ,.; ".' de todo's a um dos máis' nohres"e'
. � " . , .

n. • ..,... D Áu.t<>-VlaÇlo _ .C&tanna.N.: - .,_� ,.
.

"
, . . -, "'.': mer,çio' Arm;a;zenítdor/;d�·�M�· res .no Çomeq:io' Artnazepador; o�PANAm:__ 14,35 _ Sul, '-;-",. 'horu;'\,,(.���. ;,._

� ,'>... ,

,,' rúaís vasLos espirifõ!l' 'qtie 'ten.harn'

... :'1:�Jô; �!p.dicatQ �o8_:Etriptegadbg . tl�j:.Rio":Çie Janeiro;"', Sindicato "'... '�a-f�r(J, __A:,�V��:;;.�tar_IIl_·� - -t.Paa honrado o 'Par',::lií.léúlo é á"., VIdaná-=ComeiCio dóE$taq,o de"Ala· ,dos,Enfermeiros e'1,l:mpregados :"TAL"'- 13.00 �.i..jes e parto Ilxpreno �o �"Ao._-;LApu - públjca.-gbas; Sindicàto��q'qS Trab�lha· em Hospitais e Cas�s de Saúde_, • Álegre .

� ���viaç1o ltajaj --'/J�, � 111 '� Este g'olIle fulminante .l!tinge-dores nó Comerció Armazena·. do Rio__çle.Janeiro;' Sindicato,
PANAIR _ W,25.- Norte .. '. ruÊEpre�,BrwiQu_ '�1M _ em'primeiro lugar os:que el� Ion-, do;r, de A:taêaju,;-,Sindicato /l.bS Nacional qos Ofic�ais de Ma; O!\UZEIltO. Do 8�'- H.OI ,_ lfl horaa.,

.

, go tempo. guioL), .9 partido d(;-Oliciais �é: Barbeiros, Cabe,lei· quinas da"Marinh,a Merca;nte." " Rápido SUl·Bru1letra � JolnTll. - .' '. .

h f. I�
.. ...:_'..", .,. '._.. _

" 13 horas.
. ." quªl "era con_selhe�,ro, ·C e e e OI"'

_______.....�.:.;'.:.-.:..-'�'_-.....- .....---�,....-_--......-�--- .- "

,>RáhoPraldsO.. SuI.Br"a�,Uel1'1 -, �Uba ,-, ,gl,:ílh,o, :",,� :'; VARIG'"-:, H,tO - 'Nom
, u �.

, .. .

- , 'PANAIR.-"i4,35,- SuJ .. ' .�ADO... Ati;nge tambem a t-odos os de-';tRANSPORTES ARARANGU�ENSE .. ,sOCIEDADE AN�NIMA _ lí.uto-VlaçAo ca� _ OU'lUbI
f d' t't·

-

r
'

, '., t '. ,,' i ", Come'tcI'o' -e. Indu'strI'1;l ,'_" .,', ','. ,

': .:' ',: " O'v.tnta..fetra' . 7 15 horas·uI Br�';" Ir
.

Jo1n�""
ensor.es

•
e �ns 1 UIçoes I'::'1'es, a,"

• I
'-TAL'·. J I III Rãpido S . ......e a -

, :\_�u. -

quem ° desaparecimento . 'des'sé""

.

,'.,1 l',':, ,(EM ORGANIZAÇÃO),. , ,,�,

... - 8,",- tL!." .• - lS,horas.'
,

' .

-

'

," ".
, -

'.
. O O' N V· f) C '1\ 'ç Ã O� "" Cnrl.... ::.... Pars..p' '8 �!�� Sul·Brasilelra. _ CUrlUN. - 'g-r.ande dem_o.c,ra�a g��pela et �n-:_

-

" Apolônio, Jreno Cardoso, na qu:Jlidade d�L fundador .da .
_ leatOtl. Ri.; ,.

._ � ·horaa., tnstece. Atlllge eIT 1m a o QS:-
.

, .

.,.

n.,A,N. &IR _'., 9,25.-�N.or,te' '" .'
A�tO-Vlacto . Catâf1nft1H --. "OinUl�r qüe, ·tiv,eram o .privil,égio' de co,:,firma T�ANSPO�TE;:; -.ARAR�NGUAENSE S/A.:-"'Co�ercIO ,e c; d

. - • horu. " ,.

'.

d../ ' .

PAN'A"I'R .",' l' !.''''f! "-'-.' Sul . '<'1. . .Áuto.Vlaçao-J'" Ca.�., .... T1tb&rii nITe.Çer' esse defens,or· apaIxona (»I:hdústria, convocé:t.;os·S�'hôre� subscritores do ,éapitaI ,social., ...,'"
41 h .

para se r:e4nirem' no dia doze (1-2)" do.mês de maio .dó corr�nte' VARIG - '12,30'':'''' Sul
. --:Ilxl>r�= Ao �..tort� ;... IAcuns' _-" elas ca,\lsas que e:1: estilJIa Just.as,"

,'ORUZEIRO 00 .,·UL·,""_ 18,11, ..,..
7 hor....· dos, 'h.Qmens 'que Julgava eapazes •.·

ano, às nove (9) horas, no 'escritório da fín:ria Máximo, Parisi P ExpreMO �uemJe - ........ -
> " •

•

d'd '

" ..� Cia., à., rUa Dr. Virgulino de Qilieiros",,. s/n.; I1esta cid,a,,de :de tarte:: ,.'�: " "

' .:.; 1" horu. "

'

" j,. aY.11 d,o que lhe PareCIa a 'ver � e, ai:.
,

,

CRUZEIRO 00 ,�ut. _ U�IO ���utc-V�o. �':�, ��. 7" la ,.... qual �Iit'Íilca ,trai�. '; "�O :'. i.' "

.

i\rarangúá, ;Estaao de ,Santa Catarina, pára.::delibérarem$ôbre, i' 'Expreseo Brlt.qu..... .,- .on!fleS" Amaram-rio os que 'o co.nhooe�O laudo dos peritos de avaliação dos bens' que devem entrar �ul _ 980 hor... ,. •

, t
.

l' d
.parà a formação de parte:�do capital social e cohstibliçã,ó da Sezt(J�fetf'a IliPreE80 Glõr'la _ � - • �" ramo Trago"o tes eUlUn XO a" Iiu-

sociedade. ; .

. -,

-r'AL" _ 13,00 _ L.jes e parto
• '1: t!..� horu DOMINGO' 'j,'"

..I?-h.a' dor ]jerante a deles, saudan-
.

Ficam convocadas novas reuniões para às ,quatorze. (14) RApldo Sul.B!-'aB�elr�, -:- CUrl�lbIi ':;- ao, nq,. dia em 'que d'eix{l a terra.
.

.

J.legre . ti hora..
(" .

. ,\ '

'.,
es§a vida de um sÓ ,traço e._ oe·

e dezessete (1.7)' horas do mesmo dia, se o número dos presen- CRUZEIRO DO �UL - ',li -:- r �

_tes às primeiras-reuniões'não sa.tisfizerem.a� 'exigêI1eias da lei. forte '-
."W o'TiLB DO ÍTUA.J uma sÓ conyicyão". "

A,ra:r:anguá, �; O., 4 démaio d�d9,50 ..

'

.',;. .'

,P�NAIR � 9,25�- Norte r

LIVRA','PlOnn,'R'IA··.�.·I·.·.LIVlU!*',.:�,) -',"
,__.""
..; ' "...........

'"
Apôlonio Ire:r.ro Cardoso -'- Fup.dador•., .....

. VARIG - ,U,'O - Norte
.l:'IVe&--...., -Dr. CLilRNO" G.,

.

_......
-<. PANAIR -= 14;,35 ..::.. Sul

. "

HOSPITAL DE CARIDADE· .

�', ..
'

\. Sdb,ado. JlOtU GÃLLf.TTI
Fundada em 1765

1'0' '. ,

'",,:·TAL·''' _c 8,00 ._: Joiln'lIle .

-
•...._..•......... ,v ,

'A O V�O G A O O '

. VERA CRUZ Curitiba''"';:- P.rana,ui IlSCRITóRIQ IMoBILIARIO Ao L. "';;.., Crim. , �!""lDe' ordem da Provedoria desta Irmandade e 'de afôrdo com o pre- _ Santos e &i•• _ �,A!-'V1ilS " Oon.tltuiçao ri. Sociedade!!.

<

Encarrega·se,· mediante oom1lllo... l NÁTURALIZA('!ÕES· ,ceituado no, artigo' 98 do Compromisso, faço publico que 'lIO 'dia 7 ,do .

VAJUG -:- 1.2,30 - ,eu)
, compra e venda de' 1m6veÜl. y

'Corrente. mê,s e ano, às 8,30 hotas, será realiada, na' Igreja do Menino 'QRUZEIJ\O DO SUL ;._,:,. 1.8,51. -:-' nua .'Deodoro 311.,' . " Titulei. Olilola�at61'l9iDeil.s,. Missa Solene eOI�l' Sennão do Evangelho, em ç?l'r\ém�ração' ás 'i-oJ.te"
"

,_ci�shvIdades �de "VERA. CRUZ". .�'
' .

.

'PANAIR _ 925 _ Norté
..

Para' ass�stirem à �eferi�� solenid�de, ficam' convidados todos os "PANAIR =. Úi,35 ,.....Su�,-{leIS e, espeCIalmente, OS Irmão,> e Innãs. I

" PANA,IR _ 14 35 ...,..: Sul'. ;:...-
CO?sistório da' trmali)dade !lo Senhor Jesus dos Passos 'e Hospital, �.AtIo. �de. CarIdade, em Florianópolis, 2 de maiQ de 1950.' PANAIR -/925 _ Nõtte

"
1-'

"

:!-uiz S. Bezerra Trindade, Secretário aaUZEIRó DO ISUL - fi.au ..,;-.
".r- .

,
I

·�·······,SENHORiiA{··�··
.

A f;llti,na-\ cret1ção }

�m rel'ri
lJerante é· " Guara,n:.á.,KN01
EM GARRAFAS·" GRiAN,DE$

.

Prelerindo-oQ !3stá
acômpanhandd; a·' moda

(','"
-

" TINIAS PARA" .IMPRESSÃO
CO'T,TOMAR'-
J

E.crit6'1'lo
.
t> RI!"idán<llo

Rua Tha-d"nteli "1,
F,ONE �u H6a
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o ESTADO-Sexta-feira, 5 de l\l.aio de 1950
-,----------�--����--����==����������------�----------�

1
\

,-
'

- ,.�, 1Come.oração ,de 1," de�aio• pe�ode .Cu8strnçoes CIVIS.Círculo Operario" de FlorlanopolrJ,,'-

'Eng. Responsavel ,,' O ,CiRC'ÚLO OPERÁRIO DR de 3lSSOCIados, Clrcuhstas e suas, f9

'" COSiABILE 'GALLUCÇ'I FLORIANóPOLIS comemorou cor, milius.. foram focalizados vártes

P U S P, dignamente o dia 1° de Maio, rlllt�', filmes que proporcionaram algu
E

.

.. 1& • -e-

d T' luas horas de sã 'alezría.
.r

,

• ,universalmente consagra (1" ao r:,. �

I À noite do mesmo dia, encerranbalho. '

I
Com uma semana de antecedên do a série de palestras que vinham

SERVIÇO S EM OUTROS ESTADOS cia, isto é, já no.ríía 24 do mês fin s-endo proferidas, foi levado à ce-
•

110 a entidade circülista iniciave na a peça intitulada "As Três 'Vfr
.

A data de h�je ,assinala o uni- Rua Burão de Itapetinínga, 224 - 4. andar - g'ala 9 fone 3.3893 :IS' comemorações, realizando, con, tudcs" que' agradou �1l1 cheio á riu

'versárib do inteligente' menino
'

,

'

a colaboração de um dos seus at. .rnerosa assistência. '

'

,

Jla',f-Vitor, .
filhinho do sr. Arno ' 'ANTONIO' . ISAAC 'NUNES

negados, associados sr.' Deodosto ]. COIRO vemos, o Circulo Operá
Jüepsky, gerente da Livrar-ia 4.�,' Rua' Nestor.' Pestana; ;'301- fone, 4-6605 Ort.iaa uma série' de festivais rio de Elorlanópolis continua lc

,-.nesta capitfl1." Dia '24, primeiro dia; Cine R0X)' "ando avante seq, programa de, a

_:_'o-

'd falaram a srta: Déa Cunha, menr ção e concretizando seu .granda
.t». lI1-AR61LJO JO,4.O da SILVA �·C' I·'n':e':_:::OI"'a"r'�I"'O�'�' '" 'Tabelam,en.to" e

_

tiro destacado da Juventude O}:,,' ideal, qual seja q de legaroàs f�ltI!
MEDEIROS rária Católicn e o Revdo. Pe. Qu)1\" \-I'as gerações um Brasil perarra

Transcorre� hoje, a data' nata- ,medicamen'tos to Baldessar, 'que discorreram, c Crístão.

'lida do 'sr, �Ir. Marcilío João da '. - RITZ -

, RIO, 3 (Ag,encia Naci-onal) - íoquentemente, acêrca da Páscoa t.

�ilva Medeiros, íntegro Juiz de Di- '(Horáfio
.

de Inve,rno) O .coroneí. Lauro Loureiro de os grandes beneficios que a, mes 'T I ' 'tOd"réIT'óéia Comar�a de São Francis:' - Á,s 17 e 19,30 .hs, Souza, vi'ce.presidente da Comis.' ma proporciona-à cristandade, es, e e,gramal re I OJ.
.eo do Sul. - úNICO DIA DE EXIBIÇÃO são Central de Preços. d'eclarou .pecialrnente. nestes tormentosos Relação dos telegramas retidos:

Figura de projeçao na magís- - Uma belíssima e luxuosa ontem pela manlÍã que fora: re- c!ias em que vivemos. Elda Pires, Amancio Jaime Ro-

tratura oataríneuse, em que faz '�pei'e'ta da: UFA, inteiramente [eítado o criterio que se aprova' Nos dias 2,5 a '30 foram realiza .drigues, çap., Silvestre 'I'ravassos,

'lbrilhaute; carreira, o aníversarí- falada em ALEMÃO ...
"

.ra .para O tabelamento dos me, daS várias sessões nó salão da JI1 Dr. Antonio 'Gomes Guimarães,
.ante se fez, ,de há muito, credor ROMANéW,·:. MUSICA.''-: dícamentoe porque o mesmo' eS' ventude

' Operária Católica, altos Geny Verissimo, Jandira Gallon

do respeito e da admiração rios J U L 1 K A tabelecía 400 por cento sobro do Cine Roxy, ouvindo-se, eni ea Amorim, Eduardo Fermiano, Ema

::set�S coestaduanos, amigos e cole- (D�E JULlKA) o custo do mesmo para o vareja. da" um daqueles dias, um oradot Von Der Goltz. Hermínio 'I'issian

:;gas, Os quais -lhe testemunharão - com - 'Is,so resultaria, a seu, ver, em ��pl�,na'ndo, co� segur.an�a ,é �0_n Sarandi, 'Manoel', Oa,stro,. Nei Mi-,

"hoje, mais uma vez, o quanto lhes Paula WESSELY e Attíla HOR· íncalculaveis prejuigos ao pu' vrcçao, a necessidade da õomunnã« tatld� Pacheco, Ge.llIna �obo, Cla-
-é grato o jubiloso evento que a da- BIGER, blíco, Assim determinara' novos! pascal, poder�sa. ,armaR?ntra, o I

ra Nl!ep, \B�rnardll1� �Ilva, .Neda
la assinala. Luxo Surpreendente!

'estUdO,s de, que surgirá nova nefasto matel"lal�sm,'o, �ue, 1ll0cn��'1
Oordelro, Joao Mancíni, !�se �{,�.-"O Estado", associando-se a es- Música Maravilhosa! portaria base. Esses estudos es· do por maus bra�lellos, tenta lh chado Lopes, Roberto 9cllD1It�,

-sas manifestações de adreço, eu- -:- No Programa -, ' ,t -aro' adiantados' e" esperava "adir, a todo custo, o lar do nO�S'1 Frederico Manoel da Si}Na' Netto,
'f av

,- ' , .

Al' d D'via-lhe felidtações. 1) - Cinelândia Jornal -

ue já na proxima semana fos' oper,ano. I Salonl,ão Carneiro ,",,' mel a, ,1':,
-0-:-

,

Nae. .' , " " ' I ;em determinacto:s,' s,endo então No di� 1° 'de Maio fói celebrad. Fernand� Sou}a Filho. '

. Sra. JOSÉ F'ELlPR BOABAm 2) _:_ A Voz 'do l'4tllldO -I votados em plenario, Frisou 'a n'a missa pelo Revdo. Monseunfll ___,,_,___

Passa hoje a data natalícia da 'Atualidades,":_ -

... ,'"
" ,seguir que'. a mQrosidade da 80 Frederico Hobold, tendo lugar :l!l 40 milhões de ester.

-exma. sra. IJI. Yeda 'Pinto Boabaid, � Pr1eços: - Cr$ 5,00 - 3,20, lt.lc'ão do assunto prendia-se ao ocasião, a anunciada pÁSCOA O�

-dignissima espôsa do nosSo\_Hus- "LIVRE" - Crianças maiores nu�ero de funcionarios daquele PERÁRIA. 11·00's 'as reservas do'
tre conte.l'rân,eo 'ir. -dr. José Feli' de 5 a os poderã entrar á 17 d' CCP A' mesma comparecera.nÍ o SI'no' s orgão, pois/não' po}a a

Br!ls,o, .-em, too'dres,'

'''Pe. Boabaiel, ConsuHçr Jurídic-o dó t10ras. contratar outros po'r não ,dispor Raul C@ldas, Delegado do TrabalhO
U '

-Q d ODE'ON e outras autoridades. Afluiram �.nsta o· - ,� de verba. ChanlÇJu a atenção pa' LONDRES, 3 (V. A.) - O
A distinta aniversariante, que -:- ÁS 17 e �O ,hs:' ra as injustiças'_no' 1l1ercado-de Me'ia Eucaristica centenas dE} o_oe' finnnceiro "The'

fi'
.'

�

-

b f" á 'C 'rários numa demonstração viva di semanano a
'

é dama de grande in uenCla na --Sessoes
..,em' ene_ lCIp a, tnedicamentos. ) Bas,tava dizer' . 'st t' t"

.

f as reser
,

'

.

ô t d' I d G' seu amor a Cristo e à Igre,J'a., ,a, IS, ln ar.ma que '

..:sociedad'e local, em .que se Imp s . equese ))S a unos O,' rupo, que �istiram produtos , iguais �

terlmos do BrasIl te
.

1 "d' S- J

1
,No mesmo dia, ás lO, ',horas" rw I v,as

em es
,

' ,-
pelas suas virtudes e pé a sua nQ' �SCOla,r Anq].u 10ceS,an.o - ao, o',

'que 'valiam

'e,nt,r,e,
tanto p,reços, r,

rIam aumentado em quarenta, Cine Odeon éOl1l o salào repletrl ",,",' ,

,

'bre educa'ção, 'será h�je alvo de !/", " 'bem desiguais, ocorrendo ��te , "

milhões ,de libras, após a desva-
:significativas provas de estima e ' lV�'TRO, GOLDWYN MAYEl:<. difere,nça de 30 -cruzei·ros de um

K lorizaçã-o da libra esterli'n� no

,;apreco, às quais "O Estado" se llpresenta a enc,antadora MAR
p;:lra outSro. A,o concluír disse Prefetl.o fedro ' US·S, ,mês ,de .setembro últím.o.

,;associa. '

I
Q-ARE'I: O'BRIEN, :, .�:"� " ,"

"r'qUe, p,elo
- erfte,fio elhr' est.udo, E t t't I C nstatando q' e grácás a

,
,nC011 ra-se nes a ,ca,91 3..., em! O

'.
,�

,

\- ,-0- ,

- e,m -

,Sem prejuizo paTa os fabl'lc,an' objeto de serviço de sua adminis'l essa . m�lh91'1a,: �od,e, o' gove�noFALECIMENTOS I ,A MASCOTE DA CIDADE tes alguns medicamentos sO' tração, �sr. Pedro Kuss, operoso
I
brasIleIrO deCIdIr, ha um� qum..

D. CÁNDIDA AMf:LIA VAZ '

-:- Vma, 4�stó1�' .'simples, e, fretiam sensiveis reduções, en' e
-

digno Plrefeito de Mafra 'e va10-; zena, O resgate de emprestImos
Faleceu ante-oMem em, sua r� 11um;:tnfl. qQe ,flcllr para sempre 'quahté) outros' manter-se·i�m es' rosO procer do P.S.D.

' 'em eJterlinos, num total apro�
,�sidência no sub-pistrito do Estr�l r.m �eu, .coração., . ,..'

.' . " t'avéis;".·, Ao prestigioso correligionál�i(), e xilrado de vinte milhões de li-, '

),10, a exma. sra, ,d. Cân4ida Amé!ia - No Programa , "

,. honrado administJ:ador, "O Esta- bras, o órgão finaneeiro atribui
"'Vaz. ! Atualidades em revista - Nac. Paz baseada" na' I"; do" cumprimenta"� deseja idiz O fato' a estas eircunstânci-

Muito bemquista pQr motivo de "Livre - Crianças maiores de

b d d na j-Dst-Ioa p'ermanência entre nós. ( as: ,1) a �ev:alorização das' r�·
,-:'Suas' qualidades de coração e ne ;, anos poderão entrar. na sessão er a e e .

serv:ts brasIleIras em esterl.i-
',las sua's virtudes cristãs, <> inf�1l1'i Ile 17 horas. ./

,- " t nos, como eonsequêneia da des-
-to acontecimen'to causou profunila:' _/ ,

- ROXY - Washington, 3 eV.A.) - A mor A Is.amen O na valorização, de que se benefi·
<e dolorosa repercussão. I As 19,30 hs. te de Stalin trarifl

..

o colapso dl\

B Â' eiaram; '2) a melhoria da ba ,

D. Cândida Amélia Vaz era v!U,
I (Horário de Inverno) império comunista e uma paz du ase --' erea iança comercial do Brasil em

"va do saudoso industrial Bernardi. - últimas, Exibições radoura, - afirmou h�je o ad�i i De ordem <J,o Sr. Capitão A�,i· face da Grã-Bretanha, c(>mo
:no _Vaz ,e mãe dos srs. Hildebran I 1) - Jornal da Tela - naco nistrador da Cooperaçao Ecano" ador Comandante da 13ase Ae- consequência do acréscimo das
,<do Vaz, Joaquim Vaz, V�uv:;l Zul, i

'

,ARCO DO TRIUNFO
, mic�, sr.

paul, HO,
ffman.

L,en�,� ,m;\ 'I rea,
d� FlorianópolUi, avi�o aos compras britânicas de eaté, a!-

':mira Vaz e sogra do sr. Fulgêncio
'

- com -, disc)lrso perante a ,3S8 reumao a cidadãõs das classes\ de 1932 e godão e outros produtos a.gn-
- ."Vieira Borges. ,"

, I Ch,ades, BOYER ,Im�l nas Camaras de Coniét�iQ hl.?� 33 e os de 1,934 que já comple- colas; 3) o afluxo de esterlmos
O enterramento de .seu cadavcr Ingrãd_BEltGMAN ,EstadQs Un,idos, I Hoffman não, SL taram 16 anos de idade, .que procedentes de_terceiro� J?aís�,

,��e efetuou a�te-�ntem �esmo, b CANÇãO DA íNDIA
.

referiu nominalmente !l St�lin, ma� pod,erão alistar-se para prestar apesar de D:ao pa:r:tIc1par o
1�,30, n� cemItérIO' da cldade dI', S� --: -:rhuran B5!.Y e GaII '

disse:
.

\, serviço :nesta 'Unidade. : '_ Brasil,' inteiramente, da zona
�ao Jose, com grand,!! acompa�lha. 'R.USSE�L ,. , I "Nunca amda o poder de ur,\, 'OS inter:eSsados d�vera.o do esterlino, mas conseguindo
··.mento.

, ,41:' -'- PreçQS: - Cr$ 5,00 - 3,20 ditador passo� 'p�a seu sucessOI 'apresentar certidão de' nascI' ,obter autorização do Banco de,
A enlutada família ,"O

EstadO", "Imp. 14, anos�'.' l sem Um periodo de grande turbu mentoe3 fotOgrafias,' tamanho Inglaterra, afim de expor�ar
,-:apresenta "pêsames. IMP:tRÍO (Estreito). '-(ência. Prevejo que tal periodo ad 3 X 4 de 'frente e descoberto. mercadorias' para terceiros pai'

•

"

'

, ,-.ÁJ; 20 hs.' virá para a Russia ... Quando iss.� A junta de A�istàmento furi- 8es, contra pagamentos em es'

O BANDiDO E A DAMA 'pcontecer, os Estados satélites s, cionará todo O ano, no Quartel tel"linos-.
'

EI · -'

"d"
'

.'
-:- com - a.fastarão do KremliD_�óm'O ii lu da Base Aérea onde os cand�da. Acrescenta·"ça publicaçã�:

, elçoes SID leaiS BRt{:CK BRADFORD . -'. goslávia já o fez. &lao', veremoa tos' serão atendidos diària:t;nen- "Pode-se dizer, 'nessas condl�

1/10;1tO �s', - o de$moronamento d��pior ditáilu te.
'

,·ções, que o go!êrno b�i�ânico-i�,-:,.,,", p,a,rccelàdas
,,'

VIGILANTES DO CRIME " ra 'que já sonhou eom a 'escram Saturnino Barbosa Lima, 1° facilitou, se nao encoraJou, a

1i20 Eps. • zação do n;(u'ndo. E oom .o desmo Ten. Chefe da Sec. Mob. 52. /
reunião de esterlinos pelo Bra-

RIO, 3 (V.A.) - O mInistro do ronamento dessa ditadura; terã l'II
'

si! tornando possivel dêsse mo�,
�:Trabalho,' f'alando, hoje �os jorna

V
'.'

t I do i;ínha a paz duràdoura, - umá Uo'v.-,men4o ,do' a operação do repatriamen,
Jistas, explicou as', razões pelas 81 pres ar 'esc are- paZ: baseada na liberdade e na.. 1.... I to da dÍ'vid�em

' esterlinos do
r .quais as elrições sindicais serão .," t' O mel Is

.

j,ustiça". d ae'ropor"o BrasiL DevE!":.se'! acreditar que
"realizadas serjad�menté, É que a' clmeo OS O -

Hoffman, que a�ministra o PlanJ -;0
'

,. isso tenha sido feito intencio-
apuração· do pleilo será' procedi· t' dr F d Marshall, fai nm dos_ 26 orad(?r<,' O sr; Nadief Augusto de Olivei, nalmenté na crença de que,
"'da por proctiraàotes da .T��-tiça ro a azen a' dt hoje. Discursando sôbre o tem�1 ra, administrador do aéroporto ,semelhante operação fôsse con-'
",.;,no Trabalho, e nã'o seria possivel RIO, fie: (V.A.) _:_ O or,gão oficio· "GanhaT a Paz", discutiu 'llorme- desta çapital, 'domúnic�-nos qu.e, veniente tomando-se em, con
..

:apurar ao mesmo tempo as de to- so '''A Noite" afirma que OI sr. Gui- norizadar.nente o desen'volvimenl(\ durante o mês de abril ,p. findo, sidera,ção quê certos pf!.Íses s:u-
r >dos os siJ1<di�atos do país. Se o" .lherme da 'Silveira, ministro da d\ guerra fria. Afirmou que em roi o. seguinte o 'm�yimentQ do lamericanos suspendem o ser":
1l1,eilo fosse 'reálizado no mesmo Fazenda, espera apenas que, o S-e 'bora a Rl1ssia tenha feito grande� mesmo ,áeroporto: I viço das suas dívidas estran-
dia e as urnas" guardacla; par,a a na'do apro_ye' o l'equerimen�o da avanços na Europa deslle o fini d� AVIõES: 24.5 geltas sob O 'menorl pretexto.

; -apuração denlro da possibilidade 511a' convoca'ção para il' àquela ca' gllerra._as potências ocidentais ain pASSAGEIROS: Emb. 817, odes Falta saber, no entanto, se {)

dos procuradores, p-ederia�l SUl' sa- do Congresso prestar tod0s .os da poderão vencer se continuarem 841, Trâ�sito: 664 Brasil agiu sabiamente,' redu-
gir aJega'ções de fraude ou de vio- esdaeecinienLos � respeiLo elo res- éOÍnbatendo o cOIDlmismo ,"na,1 'l'ÜTAL: 2.322. zindo dessa forma os seus crê
Jação elas 'urnas.

'

�ate ao par dos titulos da divida frentes da informação econõlJüc� MALA POSTAL: Emb. 3Q8 K. ditos' em esterlinos. Vários 01:1.-

Assim, resolyeu-se que as dei' brasileira na Inglaterra: e Íloli1ica". Des. 4.87 K. / tros países âmericanos lamen�
ções st'l'ão realizadas parcelada, D mesmo titular, aproyeitando "Digo isto com inteira confi::w. 'fOTAL: 795 K. taram o fato de terem utilizado
mente por 'sindicato, C0111 o espa' à oca"ião, a'bd'rdará' outros as\un' ça - acrescentou - porqIle vilJlo:l CAR:GA. Emb. 7.805 Ir. Des. os 8e1..18 rrp:f-Ftos prn eBterUnn<;
ço cle':ull1a.. semanà ou quinze �lias tos ele cara'ter financeiro, lambem y(;)ncendo na E,uropa pestes último�1 18.861' K: I p��::,a,- o 'repatriamento das suas

; as. de importanCÍa. I dois anos".
.

.TOTAL: 26.666 K: 1 dívidas externas.,

I �-.1

Escritorio Tecnic.o
I
!

ANIVER&ARIOS
Faz anos hoje a galante menina

�,Dalva Maria, Jilhinha do sr: Wal-

,.-demar Eloi, de Oliveira, 1° Piloto

"da Companhia Comércio e Nave' ;..--

)
.gação. :

' EXECUTAM-SE

PAULO

-0-

I'

o;;

�I
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,"O' .' Fundição Sa�é '�óA.,• '

RELATóRIO DAfD1RETORIA' ,

,
..

)

I

Nos l),s,tidores do' mundo
. • Q. •

� ...qu.estão de Bísmcrck
-.,_;__

;

Por AL NETO
; A voz do barão ·QUo von Bis- trop .

marck.> vinda do passado como A f'otogr-af'ia foL. tirada por

uma advertência e uma ameaça, ocasião da assinatura clõ' pacto
ecôa novamente pelos vales da entre a Russia Comunista e a

Alemanha. Alemanha Nazista, em ,1"939.
Em 1'8,62 Bismarck formulou a 1 Stalin e Ríbbentrop estão SOl'

seguinte questão � 'ridentes. Ao fundo, também so�'
"Eu assumi a direção da Chan- � r idente, esta. urn "oficias do. exér

celaría alemã 'sob a impressão de cito alemão, fardado, sirnbolo d-o

que o problema não é, agora, só- poderio prussiano.
'

men te a�' situação das nossas pro-
�

O' pacto russo-alemão de 1939

vindas orientais, mas uma ques- 'f.oi a espoleta que deflagrou a Se'

tão muito -mais ímportante.. gunda Guer-ra Mundial"

"Essa' questão está em saber si POL1CO� 'dias depois .de assinar'

:predtominará) no gover-no russo o irã'tado com Stalin, Hitler' ata'
uma' atitude prn-Po lenia ou anti cou a Polónia.

.Polonia, 'a tendência para � frater- Mas o' tratado de 19.39 não é o

midade pau-eslava entre russos e único precedente histórico.

pozmeses contra os alemães, ou o Ení ,192-2, quando as democra

desejo de colaboração entre a cias 'estavam empenhadas em re:

Rússia e a Alemanha". solver o' caso alemão, a Rus�ia es-

'Esta era a questão em 1862 c tendeu a· mãrr \ à AJletmanha, p'01'

!3-'--a questão hoje em dia. trás da Porta, e assinou-se o lra-]

'Prata-se de saber si a Russ�.a tado de Rapalào, entre Moscou e
'i.

se !prepara .ou não para t�zer Bertírn .

'

[Uma aliança com a Alemanha.
" Agora, mais' uma vez, as De,

A criação do Estado da Alema- moeracias estão tratando de criar

nha Oriental e as grandes pr-ornes- uma Alemanha democrática e pa-

sas que os russos <estão fazendo. cifica.,. _

.

",

aos comunistas alemães, constí -Para "is-�o: 'per�nitiTam que . os

tuem por certo um sistema pouco alemães' elegessem livremente mTI

Itranquilizador., .govêrno e aprovaram a Constitui-
-Os p\8'ceden1es históricos

.

con- ção de Bonn..
firmam as apreensões do, mundo Enquanto isso" os russos' orga-
democrático.

.

uizagam um governe "satélite nà

Neste momento tenho diante do Alemanha Oriental. "

olhos uma fotografía, do José. Sta- A ,que,slão:q�le' Bi�marck formu:'
lin apertando a� mão do mfllistJ;'o .lou " eni 1862 reacLqúiriu atualida
de Hitler, Joachim ,::on Ribbentr,op: de.' ,; ,.

.

. -

.
-

� �

-"nn"
-

t'

\QUER, VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGANelA 1
:PROCURE A,

Alfaiatarià '

'.

Mello:·'
(

_.

RUIit Feltppe � cbmí'dt 48 '

(on',r,:,
Dlploml

'
'

(orre,spanüncl; !
(amarelal- ,_,

1 ME'_fODO I
,

.

.
Moderno ','Eflçleotll �

A'u,. Gene,rai. BiUeneaurl, 4'lf
(E!Jquina All:{ergtze Noturno) ..:

:'(),
�

...
""'" ..... �

Aulas" Particulares , �,

-

Prefessores: _Pedro' J. Bosco e; O�valdo F. de Melo (FÚho)
Lec�onam-se P_O�TUGUES E MATEMÁTICA

Pr,epara.ql-se candidatos a conéursos

Tratar. às 2as'.,' 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs," à
Rua TraJanp, 36 ,.(Séde âa ,So?iedade,XX' de S�tembro).

, ..

Senhores acionistas : _

Cumprindo as disposições legais vimo.s apresentar-lhes 6 reíatório dos .11egóC.ips da sociedade, duran-

te o ano de 1949. O 1ála.nço encerrado .em 31 de dezembro. de 191'9 e demais contas e documentos acham-

se 1 inteira disposição. de vv. ss..

A T I V O

Dietrich von Wangenheim, diret.or.

Hans von Wangenheim, diretor.

BALANÇO GERA�, EN'CERRAPO EM_iH DE DEZEMBRO DE 1�49
.

,
..

, .....' .'

Imobilizado
. Terrenos e edifícios �,....•. _

'.' '.' ""'! ••••••••••
, ••••••• '.' •••••• , • ;-;-. •

Máquinas e instalações � � 'O_e � � '�' .' ."1: '

,
.. o· ��

.. � -,:

-

794.529,00
513.034,20 ' 1.3007.563,21},

".

f. Estável

Equipamento' ..... : ...••..... '..:c" •••••••••• • ••••••••••••••••••

Móveis e utesílios .............•..........................,' .....•......

•. 69.059,70
24.883,60 93.943,30'<

", ,-

Disponível

,

,.,'

6.840,20
28.269,30 35.109,5tl

.Caixa
Bancos

..................... 'O '0 'O ••••••••••• 'O'O 'O 'O.'O .

.... ,

'O 0
'O'O •••••• ,". 'O 'O .

,

"

Realizável $. curto praz() .� ,

Contas correntes .': ;.' '.' �:- : ''- . : ',' : .

Mercadorias ; .

·

."r.. ;' : •. ; .. ", ';".. '; • � . ',", '.�; ..
-

.-'.;.'.. ;' : ::-.; .

Almoxarifado , ,
; ; ..••... ; .. ,.' ......•...•.••.•. , .

Contas de comp'ensação " ,

Ações caucionadas . :., .. : " , : .' . .' .. '.' '.

Lucros e perdas '.'

'

'; :' . . . . ..
. . . .. . .•........

31).667,40 '

218':324;10"
153.936,60 '411.92�,1o'

.

'.

20.000,00
39.258,3il'
/-

_--

.
, '

\.

c-s 1.907,802,.1(l

P A S S I V.U
Não exigível ..

Capital ... : ... ':-' .. ',' ... : '; '.' . . . .. . '.... , . . . . .. . ·.'ó •••••• :
•••••••••••

Exigível a curto •. -e, l�ng�. p�a.zo'
Contas correntes ::...... . .' : .�._.�.. . .

Conta de composição
Caução da diretoria .••..... •........... " o.

.,;;,-

1.500.000,Da
"

�':';'.- �.. _, �

387.80�,4(l

20.0ilO,OI)'

,- CrS 1.90,7.S02,4U,
.

,
DEMONSTRA'ÇÃO DE LUCROS E PERlJAS

D: É,B I T. O
.

Saldo de 1948- .. :'
'

' .. ..

'

.

Despesas' gerais .. , ,.. .; , .,,_, ..
_

'
, . " .

.Conservação de máquinas e equipamento � ; ..

'

,Iinpostos e taxas .
,

,.

Comissões . .

.1

39.236;71t.
23.735,30
5.225,40
52.390,40
2.045,80

•

c-s '122.64;1,60

82.371,20,
36G,OO
645,1();

,
39.258,�íl

Cr$ 122.64:�,50

Florianópolis, 31 de !iezembtQ de 1949."
Dietricl{ von 'Wangehhe'im�, 'd!r�tót�': ':;
Hans yon':Wàngenhéi,in, diref6r.
josé Vit::tor, GârCía, ,Guardâ�li.vr,os.,�

.' (SC.),' Is{)b n., 0.281.
PAJtECER, DO .CONSELJlO FISCAL

.

• Os. abaixo-a!;!sinados, membros do conselho fiscal da Fundiçã:o-Sapé SíA.' tenôo procedido ao exame:

'�e �onferência dós livros" contas"balancete�, dO�(lnlP-n�to� e demais' elementos: ;elativós aos n�gócios da:

spci�dade durante o áno de mil .'novecentos e qua renta e .nove; declaram pelo presente ,qtÍe _QS enCOll-,

tr�r.� eóm per(e�ta' I)rdem e'. clarezá, pelo que são, de par'eceí;, devem os m�smos ser aprovadds pelr.s

s.erihór�es, adonjst�s.
."

. . ,. •

•

t·
"

": Florianópól,is" 24 de fevFeiro de )950.
' ,

; i .-I. - . .

;;..
. ,'_ ,Américo Souto

'

Djalma Moellmann
Silvio M�chado

,/
��----------------�._--------------------------�-------------

t , �, _ '.. �

-

-_,
....

r � j _ �

"

"; .. ,.'

:-:',-

Tra·nsDO rte� ': �·Aéretls· ·,·�Cála'tifl:e'nS!' , ..SIft- . -

�éej�:, .FLO,R1NÓ'POIiJs'·',
�Uma crGanlza.çã_o genuln.amenle' -êat'arip8.Dse para s,ervJr t-;.:�!-'-
'

. :·-:�·)'<.-::-tsãrità-�·tarflía. ,\;
,
..

; .

.

Operi)�' co,m àviÕes
<

DouVglas IDe':3
,

� '�:'-- t- H à "R 'A R 1·.0· S �
?"

As Ter.ças" e Sextas�Feiras para Láj�s e Porto Alegre.
Ás Quartas-Feiras e Sábados, ,para JoinvilTe, 'Curitiba,

.

Parauaguá, Santos e 'Rio de Janeiro. c. •

, .;
.

"(

Agent�f: FIUZA LiMA & IRMAos
�, ,Rua Conselheiro Mafra, 35:-Tel. 1365

r"'.
"

'-

,\

)'
I----�--------------------------------��-------------------

I "
ChQt'iClCi ft ·otfll1l. .,llo d.�•.

vllllta: tlnteê da tlf��'lJ.a!f�M f!lUftlll çomp,,�•• M�".fRIZ .am
E 2�mm .�,!"r .. LQ.

.. ,
''-

16.,n., Fabricante e dii.trlbuidore. da. afaméad�.':GOil.
1; 71 f.açõ••. a'DISTINTA- e lUVET�\JPo••u. um gl'all�

d. llIol'thn.nto:' de: Ga••miral.. II.cadoll,' h:ril!ll!l,
bona e bal'ato.; algodõ••• 'moftoa e a.,lamGntc.

.
paiá alfalat... que,' I'ec.b., .dir.. ta�Gmt.�: deli

6ltu'iS, Comel'ol••t•• do InterlOl' no ••nt!do 'de Ih. fO:il4U'Sm �lIJmG

Flo�fafi6pol!II/�a'fFILIAIS elq Blum.:ria,u:. Laje••
_zmrmnrzc
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'o. ESTADO-Sexta·feira,'
.

'

,

stantina

"

T�CRÃWA:PROSEBRAS

�4 Y r s o·,
1· "tl\.viso 'a.,os meus amIgos· e clie'ntes ·que reabri' meu
ne Q D t"

-

,\
v en ano a rua Tenente Silveií'a li. ,�·9, sala"1'

a
O consn�t<?tio esta "aparelhado 'para' atender, todos )'os

sos qa chmc,a dentária..' "

ária�nexo, um �em_fióntado Loboratório de prôte.,se �Den�

g '1: para conrecçao de dentadur'as modernas' e pontes
, rI lC�S . � '/' _

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

..-- .
'

AR! .MACHADO

C!rurf{ião ,Dintista,f\ _

-'.

-

-.�

E SiNTI-SE BEM!
SIm, se não esquecer de
'que Magnésia'Bísurada '

,

deve, estar � em p ,r ,é' à
�-., ':j

mão para eliminar 08
�

sintomas de, uma dlges.
tão imperfeita: azta, cõ-
Iícas, nauzeas e golfadas.

poIs locomóvels, 150 cavalos, alta e

baixa, Marca "WOLFF", Alemã, 'ano ra

brrcação 1920 com bomba, condensador.

vapor super-aquecído. Estado- de novo,

Idem dois' geradores," alternado- 230e

volts, 50 ciclos, marca �'SIMENS", 2300

volts próprio corrente longa dístãncta.
em perfeito estado, Qualquer lnforma9li.o
Travessa 24 de Maio 18 - ItaJiIi "7' San,
ta CatarIna,

"

�(CiDdérela»,.novo
Iilme

"

Disney

" -

de 1950

,CLUBE DOZE DE AGOST'O
, v I�

r

"

,1

.

-"r

c

, 5

xpõel·,o g��t Peron à pôlitica de

,:se:u,�p'áís ,e� lac�,'�ô ç�apUalí�mo'
BUENOS AIRES,. 2 ('\! ,A.) r

"""7 A' nacional, enquanto por meio do

',�Eceir� pos�ç�o:' da ,A,i:geulina comercio estatal a Argentina con-

oi 'oonslderada como uma. a'.Eer- seguiu construir a quarta marinha"
ativa entre "coletivismo e o ip- mercante ,d'Q mundo, que lhe pos
fvidualismo", pelo presidente sinilltará entregar seus produtos
uan ;l?er_ón, no seu discurso de a qualquer' nação que desejar
'ês-horas, 11a sessão inaugural tio comprá-los, "livrando-se �lé" pos- ,

�vo Parlament?, hoje realizada. sivel chantagem".
chefe. do governo, qualificou o

�

nmun.ismo 'e o capitalismo corno Perón reiterou a sua declaração
orocões não satisfaturias para os de que "cortaria suas mãos" an

iroblemas politicas, economicos e
tes de aceitar um em'presLimo es-'

?ciais do �undo e insinuou que trangeiro. Acentuou g,ie a posição
mundo ocidental deve recorrer econômica do país é tão' .favoraver

'

novas medidas de justiça social, que já se pode dar ao �uxo de com

e desejar sobreviver na" luta con- prar sessenta toneladas de ouro.

ra o comunismo. Repetiu o seu convite ao capital
!\. terceira posição assumida pe-

estrangeiro' par�a estabelecer-se na

':Argentina - disse Perón _ não Argentina, onde lhe serão ofereci-

,'a neutralidade, mas "uma ação
das amplas garantias".

-

Decilár.o'lll '

&itiva - gfaças à qUar o gover-
o presidente que 'a Argentina se-.

o tem sido capaz de evitar o /p('_
ria economicamente o Jmaior pais.

-

Igo do comunismo dentro'das do mundo, ,"E desejamos' sê-I01"

renteiras do: país". Acrescentou
- adiantou.

' •.•>'; •••••• , •• • ••••••••••••••• ,

,e;' em virtude da sua completa Ressaltou que "a situação eco- VENDE-SE
idependenoía do'"dornlnío estran-T nôrnica está melhorando, que

eifü, a Argentina adquiriu voz estão decrescendo gradualmente'
tiva no concerto das nações, por- as divergencias entre o capital' e
le "e�tamos. livres. d'a�,' (llia�ç_as' o kabalbo\ e que' o desemprego
coucrmcas e ideolcgicas . 'I desapareceu, enquanto a popula

�r:atou longam,ente da açiio go- ção, como resultado d� crescimen-
eluamental destinada a assegurar to natural e do programa de irni-

independ-encia econômica é de- gl'aoão, ultrapassa agora' de dezes
larou gire o' comércio estatal e a sete milhões pe' almas.

'

aciona".lzação dos servioos essen- � O, discurso f.oi frequeúí;emen te
�s livraram o pais da pressão interrompida por prolongados

. - ,
- .. -

, , '

strangeil'a, taúto -que "não mais aplausos .dos senadores, ,d,eputados
ependell10s d'e ,poucos comprado- e dip"lomatas eslrang:eiros. A opo-.
es,\mas. podenl0s vende�. e com- s,ição,- porem, não com·pareceu.
rar de quem quisermos". Perón e Evita fa'':lranl à ,', noite
Aduziu que '9 periodó do rapós-I na Praça de !\!fayo, "durante um

ue:ra havia fornecido uma opor-,' grande 'çomicio· org.anizado�' pela
umdade pal'a a ind1:'lstrialização Confed'eraçã'o Geral do .Trabalho.

'

,

, I
"

.
(�

Programa para .o mês de maio de 1950
,

Dia 7 Domingo - "Cocktail dansante", das 9 às 12·horás.
Dia 10 'Quar..t�-feira - "Soirée mignon".' ,

Dia 13 Sábado - "Soirée'�, com início às 22 horas,'
'

Dia 17 Quarta-feira - "Soirée mignon": ,/'
,

Dia 21 Domingo -

- Baile Infantil, das 16' as 20 horas.

Dia 24 Quarta-feira -:- "soírée mígnon";' ,

'

'

Dia 27 Sábado' - Soirée de encerramento do mês' com
início às ,22 horas.. ,:;", ,�, ;.:,

"

,Dia 31 Quarta-feira - "Soirée" rnígnon,__ .,'

.

.:
;;

,

.

Pre-c��iz-a--MacÃJii1;r"u�ITànf,à-
-

" nh!l. anti-comunista DO Japão
TOQtJIO',3 (V. A.)� o gen. blefna de se saber até onde de

Douglas Mac Arthur deêlarou vem atingir as liberdades das

hoje ao povo japonês que deve minorias" que procuram a des
ser levada em consideração' a truição, é comum .a todos os

possibilidade de fechaménto povos üvres qo mundo". -

do Partido Comunista. No dia 15 de março de 1928,
Em declaração feita, por mo- .apolicía, em gigantesca ínves

tivo da passagem do terceiro tígação realizada em todos os

aniversario da promulgação da setores .comunístas do Japão,
nova

\. Constituição [aponesa.. deteve mil pessoas, Entre os

'Mac
AO
Arthur disse, que "os co-J detidos figurav� �yuchi Toku

muríístas atuam sob ordens e-I' da, atual chefe dos vermelhos,
manadas do estrangeíro para japoneses, 0, qual .esteve preso'
.acabar pondo o Japão sob o do-! até-as forças de ..Mac Arthur

.mínío de outros. Salientou que I ocuparem o Japão. Foi precisa-
as concessão de amplos direitos: mente Mac Arthur que" em' .

aos comunistas - se converteu i cumprimento do acordo aliado,
em "inst�!lm�e�to de destruição; ordenou � I

libertação de todos,
40 povo japonês" e que "b.pro-. os comunistas presos..
"

'

.\

Dr. Zulmar lms Neves
.Reasumíe sua ·clinica

, '.

ATENÇÃO CATóLICOS DE FLORI1\Nó�9LIS
Será exibido, na próxima' sexta-feira, dia 5 de maio, em

duas sessões, no Chle Odeoli, às 17 e 20 horás, o importantissi-
mo filme.

.

A MASCOTE DA CIDADE

com a encantadora, gràdosa e atráente' artista'
Shitley 'Temple

Preços: Cr$ 3,00 crianças Cr$ 4,00_ adultos
Em'benefici9 da obra;,Cat�quética; do G. E. A. São José.

r'

.{ ,

Bom, lbinl\cúlo .

.tlra.ad,e' visão

Uma' bicÍcleta Glompletarn.:ente

n,ova,. 'marca
.

-Moparck!t;, ,por

1,150 ,cruzeiro's.:" : ,

Informaçõ-es '';"úesLaJ R-edação:
VASAS II T1iJRRlIlNOS'

Possue V. ·S. -casáe oú. i!nê.U.�· � .

vender'l
Não encontra comprado!:"!
EÍ'tre$lle 80' E�r!Lórto'

Rpa ,�dero M.

�i'IEtIa;i.lalli1!\
(O REGULADOR' VIEIRM
"

A mulher evitàrã dor�s WASHINGTON,
' 2 (15818).,

-

ALIVIA AS CóLICAS UTERiNAS Walt Disney, o conhecido artista,

E
.

produtor de, desenhos arrimiado&,
,0 mprll�a-se' c0!D vantagem para
combater as Flores Brancas

� CóÜ� um d'Os maiores' nomes da Cinéma.
, '. • '",

• c t'Ografia norte-americana; acaba de
cas Uterinas, Menstruaes e ap!'s o' brindar seus inumeros admirado.

farto, e Dores nos ovário�., , 'res 'com mais uma produy'ão, in-
É� poderoso

_
Clllmante ,ê' 'ReglJla- t;' tittdada' "Cinderella". '

,

.

�()r por excelência.,.
.

"'LUX
� " Os críticos do país não' poupa-

'/
O' SEDATINA, 'pela SUa' com-

,

�)rovada efiéacia é,��çeitada por
ram elogios à nova obra d'e Dis- "

•
médicos ilustres. !Íey, ,considerando-a, o' melhdr ,c tr.a-

balho do' artista, de-pois,de "Bran-
"FLUXO S�DATINA<e.ncontb-se'em -c,a,rde 'Neve' e os set.e �mões". O fil-'"..

toda parte.
.

-
�

". '�, ' .'m� �e bá-seia n51' velha ?ist6ria i�- I.. ','

� t
-'

R' f
'

1:
fantII da Ga,ta ,Borra1.helFa. As can-

" Vllio maior cc ma�s pel'fe�ta

&U as','· e resco,--ge adOS·\9,ões.do filme são já 'cantadas em _gue , � um 'bom t>�i16�k

rocure PO'LLI � S Â Comercio, e 1·0'dustr'lo"3" tO���i� �:íS;50 artistas-e um maior
I', a�can:Q i��:ruÇã�e.m_, 1Ó',)da

.

_'"

....
',_ ." ,

' ,', numero de ,técnicos' trabalharam Boa. hvros, 8o,brc( todo.

".

RUA CONE:trQA 15 DE; NOVEM.�R9 ", .- �" du�ante seis, anOs nos, estúdios de Bssun tos: '

,

RUA
' FELiPE

iEIRO- MAFRA -:- E��fl�lO"�onteplO" Disney e� Hollywood, para '�Glh-' '.' ,>LIV-RA�lA �O�A "--

.' SCHMIDT � EdIflClO Sao }0l'ge pletar a grande' produção. Cerc.a
Rua De.�����,.. �� .-. F.lo����?POH

, de um mi,jJ1iio de désenhos foram CASA MISCítLANEâvfdÍltFi
féitos para (JlH3 fossem sel,eciona- .buidor. dOI :Rádio� fR'.�C. A
dos ;'os 125.000 que aparecem na'

. i( torilVálvulal .e; Dilc,o••
pelicula

-

:RU8 Con.elbeiro Matra,
,No no",o desenl10; 'gatos, camon-

dongps, '.cachQrros e' passaras, apa
recem com caracteristicas d'e cria
t,liras humªnas, Os dois novos,'he
róis dafauná' de Disney> os 'ca�
mOl_ldo'ng?s Gqs e Jaq"-j_á,,,COIJle'ça111
l'LValizar 'com Mickey 'ilill popu-

laridade.· ,

" .

-:" ,�,
Os cat;acteristicoS' satil'i cOs 'da

produção acentuam o' va1.or da
obra ele ,i,taIL Pis.ney, enriquecida

" .. \

Dor, uma grande dose de húmor,
fantasia e melodias.

)

, \

O·Mucus da.
�\'Asmo,Dissolvido
Rapidamente

..

o. ataque. deseap'erádores ,e violen
tos da sarna 'e bronquite envenenall1

o organislpo, m.inam a energia. arruí-

nam 's sn.úd'ê é debiUtam o coração.,�m
3 minutos, Men,élaco, nova fórmula'

·�P1édica-,. co�eça .p. cjrç�Jãr' no sangue,-'�...<.
, dominan<!o ,..rapld'!_mcnte os ataques.

.. :d�,-.::
..

'

'J)êsde o prim'eiro�di�;co�éç8).aIde���a-i· À �

_
,. recer " dificuldade em 'respirÍlr'e volta.

"I
ó ·sono reparador. Tudo o que se f�z ne

.

, ccssário é tomar 2 pastilhas de Mendac.
,

iis refeiç9cs c ficará comjlet]unénte li vre
"

da asma ou bronquite. A açãu.. é 'mUlto

t"ápida. mesmo
·

....que se trate �e ...c��
tebCldes e antigo., Mendaco tem t,do '.,

__�nto' êxito q�e�8e�ôferece' comt'a gar�ntia. �.
'" de dar oo"paeiente respiração�ivre e fá'e!l
r8pidãlnen�e e completo al!v�o,do ••ofn-,
mento _

da . asma em POUÇQ8 dias. I.p�{
M.ndaco, hoje IIIesmo,. el!l qualqu.l'r.
-fàrm:ácis,-;- A DOMa,garantia ê a sua�\. : .':
_prot�ô. "J O:;'.� '.: ..

' ....

'.:.. !��?' ,,).;

"I' ,

:���:",da;c·. A�a=:'_�"
. :�.,i�.:·... �.�.�, '7. ,

.• , . r:·<>,.
• ••• �� :.:.�{"".r' -:::,

•• ,.
_ .NEGOCf6: ;trRGÉNrn ';

,

• ,�_
� -

(", ! ,;-' t
.'"

,

Vende�se um Nash; modêlo

49:; com ,!i.500 kilomettos, com:'
pletarriente equip'ado, por ...
C.J;$ :90.000,00.
'Tratàr com pelambert, prin..

.'

cipio da ,r,e!a dos B�r!ei.J;o��

1

,
"

, I

,-'

. : ... � .. "... - ....... -�. .

fltAQUEZAS -E� ��RAL
,VINHO 'CREOSOTADO.'
"S I L'"V---E·I R A"

, '.

1

. � . . . . . . . . . .. . .

MlilitAlJ..;felieldad_ .ehJ aaI!Cbili""'"

,. ti<\! l$f;!í 'Ifllhhtbc I "

i

&1.1.&. uio 'esqueça. qac o' IiIlHlil���'
.

,"W'4!!lH'l: ,a:r� o Mfll "'Prn�OUj;G'(
6 uma .e�der1leta, 4.. CMJi:DliH1J"
,�fUTUO P�EDu..L.' <_ .�

",.,••. -." •..••• , •••••••• , ••• 'j" •.
'

'l'ERRENOI
O �scrlt'Órlo Imobiliário À. L. Al"'", __

\ sempre tem oompradores pãrll cwíe..
·

5

terrenos.. -

j •.

í' , Rua' D�oJoro P "
,,4 ,. �_
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Com a demissão por motivos

lmperiosos do. sr. Alfredo Cãmpos
, será reaHiado hoje, ás 20 horas,
na .

sMe' de, F:C.D., í.un� sessão
Ce Assembléia Geral Extraordiná'

".

O' �8raD'�e., �D'DelO�;··" ..de, ,D,om].ng,O
Avaí. e' QUmpico�

.

na derradeira peleja pelo I titulo maxino du Estad,o'
-�------��7l.�-�----���-----�--------���'--- O�á���C�e�p�lde_�mmM�a �a�a�

co, depois de amanhã" do maior' traordináríac derrotar 6 Avat

':).'mais ,e�l)�oígant,e 'e�b.
ate pelo I' GllÍ. seu 'próprio re�u�ô, leV"

ando
titulo maximo do f.!J;tebQI cata para ..o' Vale do .Itajaí o' pompa'
rínense. _. 50 titulo de ,campeão' c'atarinen-
Será um

enco,n.tr0. dêstin�do
"
se de ft.j;tebol. Se ,,'6, Olímpíco ve,� ,

n, agradar cem por cento.' cer. será o' primeiro clube, bln·.
Avafe Olímpíco serão �s con- menàuense a conqulstar o cetra.

tenderes. o "onze". campeão da I' máximo do JE,'stado. /
, Capital espera rehabilitar'se do I Adolfínho, Fatéco Bons Jair.

Terceír,O
"

'TO'rnei",O M�nicl"pa� Treinaram OS insucesso, do llltimo domingo. 'I Benteví. Guida, D�nda, 'Saul.
.

_ quando, frerite ao mesmo ad Niltínho. BitÜi.ho e Nizeta de'

Uníversítari'a . b"r'3"sileíres
versário, sofreu em 'Blumenau, um 'làdo, e .Nicolau, Oscar: Adu-

�_
nmargo revés pelo escore de: ci Vidal, Pachaquinho, Y�ger,.

1'�,. 'I Dia 10 de junho: Voleibol e Os craques nacionais volta? x 1, aliás a ma:i'or derrota q�e I �récio, '.Jalmo, Tes�inha, H;ortó"

,E' o seguinte o programa do: Basquetebol - Direito x cien- rama ensaiar na tarde de terça' ,ia �ofreu em. c�rtames e�tadua.Is·1 r io, Walmor e Rbne,. de outro.

Terc,eiro Torneio Municipal uni'l das Econômicas; fieira' em São JanuáriO, result�n- HOJe. no estádio da rua Bocaiu- os craques que depOIS deama,

versitã,r:io, promovido pela Fe' Os préllos de .voleíbol ti bas. do' sair' vencsdos.: por 9 a 5, �a �a, sob as o,rdeJ;1s, do, ,
"coach' ! nhã p�:�:s�nte�rã.o ,o. ,pú�lic()'

deração Atlética Catarinen,se de' quetebol serão disputados na
.

equipe. "Azul". formada Por C�· Oswald.Q MeIra, o "quadro �zur I
com � FQ.a� sensacional duelo tu

Estudantes:
'

I cancha do Lira Tenis Cltibe ' e' tilho. Santos _e �uv�nal (�,ena/
ra r,ea�Izará o seu apronto. pa . tebOlIstlco. de todos os tem�os.

Dia 6 'de maio: Futebol - Di' os de futebol no estádio da. Bauer, Brandaozmho e BIgode; l. O Importante compromisso , Sll-bemos que uma. g!andlosa,
reíto x Cíencías Econômicas.,

'

F.C.D e
, ou no do 140 Batalhão Frtaça, Manéca, Pinga (Ipoju- que se �vlz!nha.

.

caravana �e _ esport!sta:s blume�

Dia 13 de maio: Voleibol e de Caçadores, com inicio ás .. can) e Rodrigue-s. O quadro I A equipe bíumenauens«, de', nauenses virao presenciar o en

Basquetebol - Direito x Farmá' 15,30 horas.'
'

"Branco" formou com Barbosa,

I
pois da -erünante "performan- contro, torcendo entusiaetiea

cja _ Odontologia.
-

De conformidade com as pos Au&,U,st,o (�indar<?" e Juvenal) o '�,e" de' domingo, acha:se CO�� _ ment: .pela vitór.ia do campeão

Diã__2.7 de ,maiQ:' : Voleibol e síbílídades, o Departamento Tec- Mauro; Eh, Danílo e
: Noronha fiante e espera conseguir depOIS no Vale do !tajal. .

.

Bas,quetebol .:.::.:.. Ciências Econê>- I nico da F.A.C.E. fará realizar. (Alfrédo) ;
. Tesourinha, . Zizinho,' _:__ .... __ .. _ .. ' , .... , .. , __ ,_, '_.�_:,--.,�-.-""__---�----

mícas x, Farmácia - O�ntolo·' competições extras de remo a Ademir. Jair e Chko. Baltazar "" '\

gi�ia 27 d,e maio: Voleibol .: ld1e J::��od�ê�t�e��l�:e� ��. ���é��,e�:�g��)' ������� ��: ])0 MEU' ARQ'OIVO_u
, Basquetebol·....:.. cíênctas Econô: Lenis num, dos últimos domingos dTigues, Jair e Chico, foram' o, LXXVIlI
inicas x Farmacia --: Odõntolo ,I.do _corrente,' n�ês, em, J.Q,cai� <.:U\�' marcadores. O Campeonato caríoca de fu' Êm junho de 1948 O Floriano.

gia.:, serao, respectivamente, rala di] ... ,.

�
..

"
... , .: .,� ... ,. tebol de 1907 terminou empata' de ,Novo Hamburgo,' disputou

Dia 3 de junho: Futebol-Di' i 'baia' sul. estádio da Policia MiE· do entre o Botafog� e o F'lumí- dJim,s p�tM,as' em Blumanau
. reíto .x Farmácia :.,,_ Odontolo.: ,Lar e caricha do Lira T-enis• 0\ América soperou nen§.e.· Venceu ao Olímpico por 3 a :[

gia� I Clube. ,

'
.. � ao P:ümeiras por' 4 a 2.

,

, Do'vamente'8 seIO�a-o Em ,1948 O Caxias' derrotou O
{I\J Figueirense por 4 ::l. 3, em Join'

O.. Arsenatvencen'.a taça da Ingl'a,lerra "

. ,chilena
'

vile.

A partida foi pss'istida 'Por cem
I
§antIago, � �v.A·á -.o e�qua'

, ESTADIO DE WEMBLEY, In' mil especta..Q:ores .. sob uma chu, (r�o do Amen,ca, o RIO de Ja·

gla,terra, 30 (V: A.) - A -equipé vinfra ceganee. .

Não ofereceu nel:ro, yence�: novame�teda' se:
do Arsenal 'conquistou -

a Taça lanc(� ,emo.cio�anteS,;6· .caraG' leCl�nado q�Il�eno, ::.sab� o, pe

lie Futebol Association, batendo Lerizou's� prmclpalmente pelo 10 e core der 3 .<1- 2.
,

pór 2".x O, em, finàl, o onze d� esplêndido tr<rh.alhG' de defesa
.. ,

" �
. , ',' .

LiverPool'. O !pri�o t�mpo de palite a parte, mais prii:lci. Paraguaios" 3.terminou\ çom a cont�gem ,de palmente dó Arsenal. A défesa
1 x O. .

I supriu a ofensiv!j.. com alguns X U rDuoaios 2
Ambos OS tentos ·foram mar· belos passes.

'

,

. ,'.

'

,__ R' 4 (V.A.) _ Amistosamen:
cados por Reg- Lew}�. meia 'e�' É a têroeira ,:ez na- história 'te, ��frontaram.se 'domingo no
querda, que soub� tirar prover dQ Arsenal

.

que ele ganha essa estádio do Vasco ,da Gama" os
to 'de dois' des{!-uidos da defesa. I taça - a Challeng,e Cúp. seleci�nados do pamguái e do'

Vitória de Joe Louis -no Pacaentbu �;::fr'a�" �;:'C:�:de��i��
,/

a con:tagem havia chegado a 8 O· 'esportista Celso Ramos,
.

ISRAÉL GOMES CALDEIRA presidente.' de honra ido Avai
São PaUlo, 3' (V. A�) Tommy, no assalto decisivo, fu' .

,

.

E SENHORA F.C.,' foi no :passado um escelen' O A é' d J
.

Quinta'feira úl,tima,' no pa· .g-iu ao nocaute tentando aind:l � m nca" e oinvrle, é um

caembú, perante um .graride esqüiVar·se·,çlo -esquerdo 'de Joe. Participam a seus parentes te pontejro esquerdo: Integrou dos gremios esror;tistas mais ar

public(>, Joe Louis fez à sua LoudS(.·Chegándo ao .fim(, sem e amigos
-

o nascimento de' ele, a turma prin<;ipal do Floria'
, tigos de- Santa, Catarina. Foi

fOlho h M '111
' nopó!is, desta :Capital:e do Amé' f d d

.

danunc!ada . ex�biç�o . ,ao mundO, 110,caute nem desistenc.i!;\, O em. sua I In a « arl \la,» ocorrl- un a o 'no,. iá 14 de j'ulho de
,

_. do" d" 30 4 '50' M t 'd rica, de Belo Horizor�e: 1914
.

�po'rtivo band�_i.rante. '.'.' ,(lresário de Joe Louis -subiu ao'· . la -r - na a erDI a- .

Foi seu advers4rio o...-itaUan9 tablado e anunciou 'que a luta -dê DI', Ca:t:los Corrêa, '

I

__ G" .,' Fpolfs 2 5 50
.

Em 1° de novembro de 1899 J

'Davl'd W"I'lson -fOI' joga·dor ü,,·
1.1. ommy lOrglO, que aguelüou

I
,e..stava terminad::l.' sem decisão, ,.

- _, , '....

6 lt d d b t
o foi funda�em São Paulo a So· basquete do Oldlr'am Atlet,1'!� do'..aos assa OS. an o com a e A' exibição dle Joe Louis foi .'

"
,

- ..,

lIe igual para igual ao "Demo extraordinária. arrancando for'
Cledade Can tiere Italiana, que Estados Unido5!. dl.lran,te 12 anos�

f'd d D t ."
-

N lti depOis passou a qenominar'se Ele disnuíOl1, riád&._ men;"" ®
l,or e, e rOI� '.� : ,o � u mo

I tes �plausós da grs:nde assisten· CI lbe é'
� --."'"

,�roun(i, o Ital1an� f�l duas vezes ela, que lotou o GInásio' do Pa'
u Esp ria e é,' hoje a' ASlso'� 264 part�d�� iCO:D!sec�; S6pl'

'�"lo�a, levantll.�Ii�'�e -quando. c�bú."
-

� Ci\�:odi�e;go�!i�:o:e�:�a�e " �:�p��C:��h��ves::rmi���ÓJÍ:
,

' 1940, o America de JomvIle.' der Jogo.
"

'Serãa ele·ilos hoje' o vic'e-présideJ- . >����jt)�.�ritania por 4 a 2, em"

No dia 20' de novembro' de __

te f C,.,-D' e' OS' 'o:o,os' m"embros d'o .

Em ��vembro' de' 1949.'0 Curi' i �e!��� '::,o���S:ê !�s �i�!!::
: .

". • •
"

,

.

.' ,t1b� ,dlsPutou dua:� p,artIda.s em, da Cidade paranaense do mesmo
.

, J
�

O gramhd9s cata,rinenses. Perdeu: nome, POr 3' a 1.' Foi eS'S'e o pri
, para o Carlo� RenallX' po� 6 a 4, I melro enco,ntro do futebol me.'

• •.• em Brusque, e" vep.çeu ao Olim·: nor entre' joinvilenses e para:-
ria. para a escolha do novo vi· 'piCO por 6 a 3, em Blumenau. náens'es.
ce·presidente da entidade máxi· -".(

.

Nelson Maia Machado. I

/ma do futébol catarinense. Na
mesma bcasião serão eleitos,' OS
novos membros do 'i'r1bunai de
Justiça Desportiva.'

.

Direção de PEDRO PAULO· MACHADO

Em.--- 1926 o dresembargador
Ferreira Bastois, então juiz de

direitó{la . Comarca de São Be'n·
lo, arbitrou. uma peleja �

entre,
os. clássicos rivais 'do futebol
joinvilense'América X- Caxias,
que te'rminou num honroso em·

pa1te pela cOll!tagem de. 1 a L

Em 1947 o Sol de America, ao
Paraguai, . realizou uma tempo-'
rada em gramados brasiÍeiros:i,
Na capital paulis!ta empatou.
com/o São PauLo por 1 a' 1 'e

páa:�,u par.a à Portuguesa de
, I .

.

Desportos' por 4 a' 1: Em Santos-
foi derrotado pela" Portuguesa
SaIlttista pOI" 4 a 3'. Em Rilieirão '

Preto venceu ao Botafogo por
3 a 2' e em Porto Alegre empa-"
tou com '-'O Cruzeiro por 1 a 1 �

perdéu para o Gremio por 1 a O.o Militar F.C. foi o primeiro
campeãó oficial dé porto Ale·
gre. 'Venceu éle o campeonato'
de 1910, organizadp pela priJ;nei'
ra entidade portalegrense que
COntrolou lesse esporte.

._

Em 1945 o ftpSál'iO Central da.
Argentina, disp�tou duas �le'
jas na. capital paulista,. Empatou
com o' São (Paulo por 2 a 2 -€
perdeu para'-ó Palmeiras por
2 a 1:

.

o atletico .. em 'Lauro Müller·
(.

:Cistribuidores CarJos 1f09-
pcke S ....A, Com, e 'Ind.

Caixa� "Postal, 1 2
. Flür!aEópolis

, Federação �aJarinenl� de ,Desportos
As,emblél8 8era) Extrao.rdiuaria
_) �Curivocaçã,o "

De '.ordem do sr. Preside!lfe, Pl'n'o 32 I
. -

d
.

v
, u' , ,para e �lcao o._'Ylc.e-

ficam ,c,onvocados os senhores presidenle' da FCD e presidente.
membros da Assenibléia Gerai e juízes do TJD.
para un1a reunião, no dia 5 do an

I

danle, sexta·feira, às vinte (20)
horas, na sede da FeD, à rua João

.

f '. \

Florianop.olis, 3 de maio de i 95(1
I-Iélio ,Quint, 2° sem'etário.

,

,

. Lauro. MÜHer. Na :pr.imeira pe-
O Clube Atlétiéo catarinen'llej a os atleticanos' foram derró'

-se, vitorioso na sua primeira 'B,dos pelo Henrique Lage, pele:,
'

f'�::ursão a Itajaí levou a efei· escore de 4' a '2 .. Porém no dia
t.o 'sua segunda ,excursão neste seguinté,

\

frente ao Gnatá leva,
ano, tendo r�alizado

'

domingo ram a melhor 'pela ap�rtada
c segnnda'feir� dos jog-os em I contágem de 2 a 1.

Agentes: "omercio & Trans
.

portes C" �amos S. F,
-Raa João ,Pintó, '9.--':Caixa
Postal,220'.-FlollianópolisI. .
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Inaugurado' O· ROVO ·sland da:Policia ·MiIi
Boletim 'd� Co_ando. Provas esportivas. Outras nol

.-

Beallzou-se ontem, pela manhã, Fôrça ébteve o 10 lugar, bem co- Prova O�vf)r·nadol'. dlo E.çt
no distr-ito da Trindade, a lnaugu- mo, mais tarde, quando convidado -Revólver: 10 lugar 'Capitão
'l'ação do stand de 'I'íro "C�pitão pela Diretoria' do extintó Oluhe son ,�sdrubal Carpes, --da Base
Paiva", destinado à Policia, MiÍi- A.�emão '- Sociedade de 'I'íro _:_:' rea{ 20 lugar 'CapHao Ú. Tim
lar e por esta construído. O ato foi com séde nesta cidade, alcançou Moreira, da' Policia MilHar.
presidido pel..:) sr. CeI: Lara Ribas, dois bri'hantes ,primeiros' luga- Prova Comie, Beniamin S

Comandante-geral dá Policia e te- res. , -Revólver: 10 �.ugar - Silb'Te
.ve a presença do sr.' Confra-Almí- Com efeito,' outro. não .poderia te- Antônio Nunes Pires: 20 I
rante BerifaminYSódrl,'''c�mLe�'-do ser o-nome 'eseolhído pára a nova -_ Sub-Tte. Francisoo José Sch
50 Distrito Naval, lí-. Othon d'Eça, praça de, instrução que hoje inau-

,

"Prova di;. -Goma d'Eça:
Secretário de ,segurança Públrca, gurarnos como', parte' dos noss,os,�Revólver: 10 lugar - 10 Sar
dr. Armando Simoné .Pereira, Se- festejos em' comemoração à 'passa» to' Deniz de Oliveira Filhó; 20

.cretário do Inter-ior, lustiça, EdU' gem do nosso 1150 aniversário. ga� � 3'0 sargento Alvaro C<J.s

.cação e Saúde, dr, Ruy Feuershüt- ',]<: '}Im preito ,de, jusLiça'�o i!l-
'

Prova Pvesidente -do Ciub«
te, ;Yice' Presj:d�nte d� A�;einbléia, fatigavel, lei �a'Udoso companheiro to df!

-

Maiiá1hães:
,.C,â:pi,tão ,Nelson,,' tC3\rp-es, !Sub' que tanto- soube elevar, prInci- ':_T,iro' ao .praío _

comte. da' Base 'Aérea, sr.. D'Acam-' palmente nesse ramo, o bom no> Arruda Ramos; 20

[)Ora, Presidente do" Club� de Caça me da nossa tradíclonal Corpora- Peuerschutte.
I' Tiro "Couto de Magalhães" e sr. cão.

_
As autortdades presentes, a

Mario Garcia, diretor do Ipase, e Faleceu o Cap. Paiva a 3. de se- vite do' Gel. Lara Ribas" fizera
representações de, íôdas as corpo- tembro de 1931, com apenas 38 seguir uma pro'{b 'vale-tudo e

rações milHares ',da Capital e re- anos-de idade, em 'quarto particu- perimentaram tirp� al'o p
preseiltantes da Impnensa. -lar do Hospital de, Caridade desta Neste, 'conseguiram calor
Ó sr. Cel, Lara Ribas; dando íní- Capital, vitima.d.o por pertinaz en- aplausos os 'srs. "C�nLra- Alml

rio à solenidade, "determinnu 8 fermidade depois de, 'esgotados os' te- Benjamin Sodré :

e dr. Árm
NOVA YORK, 4 (V.A.) - o sr. .,Desmentiu ,que, os Estados Uni- "'�,i.tUl:al ao Boletim do Dia, na par recursos da ciência médica local. .do .smlOne Pereira, os' quais,

Edgard Hoover, diretor do Bllreau 'do$ 1!enham resolvido recusar ar te alusiva ao ato, e que é' do se- Sua mor�e foi muito sentida, tiro de estréia, conseguiram
Federal de Investigações, declarou 'mas a Israel, e precisou. que os pe gyinte, teor': não só no nosso soro COIBO na so brar os pratos voadores.
esta noite, que há uns 55.000 "trai. did_?s do govêrno Israelita a�a '''Inaugura.mos neste momento eiedade ·'<livil, onde o nosso .prezadn A solenidade foi encerrada
�,ores oomunistas" nós� Estados estao em estudos.

.

.. o novo stanq' de l'iro desta Cor- e inesqnecivel camarada.
-

goz.ava 'a en(,rega de' medalhas de p

Unidos, membros de "fôrça bem O secretário de Estado r;futoll !lor,ação, que Jerá como paLrono de invL1'(�'ar estima ,pelo',seu alto aos venced'ores.

organizada, 'disciplinada � destrui- as informações' segundo 3.!r quais D nos�o saudoso Cap. Jóão Batis I e.!hi'�lgo espirito de ca\r�lheiro e --------------

dora". AJém "disso', afirmou qü, lencioooria visitar- a Alemanha La PaIva, - C1dadad exemplar. ,
'

p
, A '

I dexistem aproximadamente meio mi ocidental, ,durante sua estadá nl' É, não resta duvida, uma justa 1l:ste ComandQ s� congratL�a ropos a, n �peD�
Ihão de "hipócritas e desculdiStas Europa. ,Declarou não estar at homenag'em qlle se, presta ao ines- com Lodos por mais ,esta realiza-

dêo"ta da' Erl·'trél·a,JIlorais" nos Estados, Unid{)s, �qut corrente .dos ,bQU,tos, segundo os IJl1ecivel cam'ál'ud:l-\que por mais ção".. "

p�dem ser classificados como rü(,\_ quais o chanceler terÍa sidQ, con ,de 13 anos prestou ao Estado e à Em seguida, o sr. CeI. Lara Ri

comunistas, "dispostos a cm:,nprir vidado para "ir a Londres, durantQ IlQssa FOfl)'a os m:ais assinalados tías convhlou- o sr., Contra-Almi

orden,s éomunistas". Estes indivi as reuniões dos três grandes e dO$ c, reolev�antes : serViços, _ através de I r,ante Benjamin So:dré, pelos 'V1l!
,<iuos, �rescentou,� estão ,consta0 doze países dó Pacto do Atlântico. wmlssoes que d�sempênhou com htares, e o nosso: diretor, dr. Ru-

temente, solapand.o, como' termitlis, "'(��()�(�P""()"
muita retidão, com muita b'ravu. 'I

bens de

Ar,Euda Ramo,s, 'P,elqs'
ci-

as b�es, da SOCIedade
_ horte-aI!!c_

fi'_.
,'cu e sobretudo' 6bm muita léalda vi�, a darem, os tkos, inaugurais

ricana". '

OI reraplura-do de, 'quer 'nos tempos de paz, quer, do novo stand, o que foi fei!o sob

.Hoo�er f!ilou' na grã loja ,ma�o,
"

"

.' ,

,

,

' : 110S te,mpos de guerra, : aplausos. "

nIca do,Estado de Nova York, <lue D' d' t t h
. N.asceu o 'Cap. João Batista PaI'- PROVA,S ESPORTIVAS'

,

, .�. os e en os ,que se aVI'am fora-
lhe concedeu medalha de dlstmçat "d d 'pl't ., õ'

"

;va, nesLe E,'stado, em 1893. Ingres' Seguiu-se a êsse 'aLo U1l'a

./' da maço';aria; , , fg,l.. o ta em ,enClana, ,

um dêles ,�

E 1 H
" .Dl on,em recaptúrado em Tiju'

sou nesta Corporação em 18 de "petição ,esportiva, que teve' o
sc �rlec�m OOEvert,,'dl'J.ue aUf�drçu quinha. ""Os 1 Lrês )o�tro�' eslii:o, sen-' dezembro" de 1918. Foi grad�adO I guin�e_resultado:

comuDIS a nos s ::l os Dl os a ' 'd' ".

t' p.o posto de SeguOdo 'Penente a.31
lião' 'pode ser mêifi;d� pelo númeio

'

o s:egU1� os, nU:. p�s a que dei�a- de dez'embro do mesmo ano, e efe'
de membros maS" pela "I'nflue'ncia ,ram" espel anilo-se qllC, tambem I' d, h d °d

Llva o nesse post.o 'em 1922. Ain
nas massas" que exercem, êS�"8 'ven, am a ser 'etI o,s � qualquer
•. --

t N h" da, ,a 22 de setembr,o de 1922' foi
, elementos" Disse que os filo-comir m0Rl-en O. �n u,m, de�es, entre. - ,

ta t é I promovido p'or, mer'ecimenlo ao
nistas são "extremamente p'edg'o' no" e emento qu�" .pela perI- ,

,

I I 'd d
.,. posto de 1O-Ten.; é, f,inalniente, ao

sos ,nara a seguran"'a, internado-
cu _OSI a e, pOSSi> causar iríquie-

� ....
t

- li de a'�,I'il de ,1925, 3-0 posto de Ca-
�, Jlal". I :

I
açao. , ... ", ." .

pitão.
"

\ Nirmou o diret9[ do B.F.I. qUI!
'

:TINTAS PARA 'PINlURA,
. Exerceu pof vári.as vezes as ,es'

os filo'oomunistas "são como hi-
C O T TOM 'A' R piri!lOsas' missões dé Delega,do -Es-

Pócritas, � des,cuidistas morais, ""!e' "..
'

'1' ,peclal e Regional de Policia, com

���.C'U,c,':n�ta�;:�!�e' Jpl�;c�r,i�:d�=: ,'-i(osV·la·:oa-o--p-'�a-r'-t-,' ·I� muito tir,ocinio e, 'clarividência
n tl ,que lobe fizeram credor do aprêco,

"trmr . ,-

c,·parà d� 11001'erAn' confiança e estima do Govêrno e
Declarou que os ,filo-comunistas , U \J , ti· autoridades.

represeptam "fonte de riqueza c·la de lofo m8"o-' sPmo integrante do glorioso ':recu!sos fin�nceiros, valiosos COD'
,

' J� \I, el R,l., tomou parte ativa e sal�entetactos e. alaV'ancas de pressão �o LAKE SUOCESS, 2 (V.A.) - A ,(a campanha revo\lucionaria de
cial, econômica e políti�a, b�m Russia notificou àt Nações Uni- f 924, onde rec'ebeu o seu batismo
�mo <:ampo �ara colheIta de .J�' das qu� o� seu r:epresentante: ' de fog,a, no' entrechoque de Botu
f!mDaçoes, e�plOnagem ;.e, ag�n!es: r,Ub-co�lssao� de h�e:dad,e de m- catú, li'}° da agôsto..do nÍesmo ano.
Em seu dJ:Scurs:o, 'radI?,,�lfun�;. for:na�oe,s nao parllclP�ra d!l con-I' Para ava.Ji{ir ,a' sua bra'va 'condu

do por uma cadela de radio-eml� {erencla de Informaçoe�, que se , La ,'no decorrer d'es�!l ca ' h
, ,.,..

' ...... mpan a,"

6Jor��, declarou q�e os membros do lll�u;gUrara em MonteVIdéu .�o dra bas'ta lembrar.os inúmeros elogios
! artIdo Comqmsta' dos Estados IJUlllze do corrente. A Uruao So- que recebeu '(los se h f,

., . , ,
'_ us c e es, ca�

Unidos f'movem-se como titerc�! I7Iellca_ sera, .:nt�etallto? represon' da qúal mais digno, enobrecedol'
, manobrados pelos cordefs 'maneja. lada na reumao m

..

augural por um e honro's'o' 'para' os que enverg.a-
"

dos pelo "Hitler" vermelho insta membro da emba,lxada russa em ""',.,., CDmo e'le a '
.,.... farda inLangiveJlado em Moscou". Montevidéu. que vestimos.-

't!!�R.� (�!�I!!!S1!}9o n�V!1g! �:�!:t:f��:' �t�ç;::,':��
ceu hoje;. às 19h30m, nesta capital REPúBLICA, fonduta., _,' �

\

na Casa 'de S�úde Sánta CatarilJ,!l ,�ém disso, erà o Cap. �aiva en-'
onde' ,e.sfava hospitalizado, o !;.}.,_ (j presidente, da República, logo tllsiasta dá instrução,. notadamen
Morvan',Dias de Figueiredo, êx-mt' que tomou conhecit�ento da mort� te a elo Tiro, d'a qüal .se tornou
,nistro dD' Trabalho. O corpo dI! do seu antigo colaborador, envlotl! exímio "executante, tend� mesnlo
Uustre qomgm p!Íblico foi mais sondolências' :à família eI,llutalla I em vári.as competições que se 'rea
tarde removido ,para a Escola Ro' determinando/a ida a São Pauli lizaram nesta Capita� logrado a,

berto Simonsen, ii rua MonsenhOJ do' sub-chefe de gabinete militar
I
mais desta:cadas classifica'ções,

J\ndré, ,0nde sera feito o vdório J
a {im de representá-lo nas últimafl entre elas a' que se levou a efeito

-deven�o 'o eutêrro sair d'a:quelll hOJnenagen� ao ex-tifular do Tra I por ocasião do .840 aniversÚio de

:/: local_�s. 1? _-horas de am;nhã, p�rl balho. ? ,!ovêrno ,�andará ce�!'l.,' griação desta F,orça -e que entrei'

o ee:lJllterlO da Consol�çao. > brar_ exeqmas de sehmo dia. I elemento,� ,do', Exército, Marinha e
---- "'---:-7'.�- .:.::_�_--::.. ..
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55 r mil jrai�ore8
Esjado,s

,

comunisjas
Unidosnos

WASHINGTON, 4 ,(Y�.) - O de'atlânÜca e o que ainda resta a

secr-etário de Estado sr. Deanl (lizer nesse domínio. Afirmoú, por
Acheson, que p�r�irá p�r� Paris-e o�tro l�do, que a atitude -soviética
Londres _DO proxrmo sabado, con-. a respeito do tratado .de Estado

cedeu uma entrev_a hoje á ,..jm� "austriaco parece constituir 'uma

prensa, Declarou que o�' ministros nova inanobra d,ilatória, Acresceu
de Negócios Estrangeiros das na- tou que os Estados Unidos, de sua

rões "do Pacto do Atlântico e êle parte, prosseguem 'nos esforços a

próprio estudarão o que foi feito fim de ser obtida a conclusão do
JlO decurso do a.no passado, para tratado e a retirada das' tropas de

�- f ' 1 .

� ,

reforçar as defesas da comunída- ocupação.
'

,
' '. �-
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FLORIANOPOLlS� 5 de Abril de '950

Re1Jnião, em' Londres'
\ céleres do Pacto' do'

dos chao
Atlântico

PARA

�,C Z
fERIDAS,, -

E ,M 'A S.,
INFLAMACOES"
COCEIRAS.
r

\
R' I E I -�R ,A S,

E'S P I N H AS, '(E TC.

\ ....
I

,

GBNEBR,A,
temala pl'OPÕS à ONU que a

tréiu seja ·tl'ansforma�a. num
tado independente, depois de

periodo de dez anos de fideicomi �

sob, as ordens daS Naçõe!i Uni

A �uatemali! fOi a primeira,
cinco- nações, pertencentes II

com� ,mi�sã'o d;:t. Eritreia, a redigir
se' plano spbr.� "0 futurO .d�· an'
", ,I colonia italiana.

/

há dias aludimos às violências dos governos u

'nista do Piauí � na

'

Paraíba, o' jornalzinho c\a vigilância v

com a situa'ção d� 'Alagoas - Eistado ondé 'o p,S.n. ,é oposiç
e o g'oyêrnó�aderiu aü' sr, Adernar d'e Barros:

, ."- I
Queria, 'com isso, o Diário negar autoridade ao SImp:.es

mentário. ,;:'
.

Pois bem! Agora,- 1).0 Senado da República, quem
,

as viollincias dü' gov,êrno da Paraí'ba' é um dos mais altos Tíde

ud,e.nistas: o sr.' senador José Américo.
.

INa sessão de ante-ontem, o jlustre paraibano leu meia

zia.! d-e telegram�s, contando' que à' PTOipagandla da vigiL4nda
foi 'inIciada, a ."<lace'te, na gloriosa ...erra de João Pe'Sroa.

Jfntre ,êsses' despachDs,. o , segu�nte, l1!erece destaque.: o .•
),"-Campina Grande - Lam-ento mformar que o mumclplo

Cámpina Grande -está vjvendo sob o mais rig.?roso reg:�me
.opressã,o policial. Ontem ocorreu mais um caso' o bárbaro esp

'camento de que foi vintima Man.oel Jardim Sobrinho pela poli
do distrito, de :Fagundes no lugar Jardim, pelo exclusivo, In

vo d� solidariedade com a sua can'didatura. TOda a popuIac'
sobretudo .a rural,' está aterrorizada, sem garantias para a ma

j"estacãe liv·re de nossa consciência politica'. "

Para seu conhecimento\ transcrevo o telegrama
de dirigir' ao ,governador' Oswaldo Trigueiro:

"Noss�s amigos que em' 1945' sufr,aga'ram oomigo o' no

de V. Excia. 'para g'overnador de Estado, estã.o sendo, agora b'
'baramente espancados em pl�na' d'e�egacia, conformti acontec
oot'em a -Manoel Jardim Sobriilho, no lugar Jardim, distrito
Fagundes, pelo simples fato d'e ie,star solidáJr-iü com a c�n(l;Íd
tura do !lli,gisiro J,osé �mérico. Fatos' idêntico� estão >se r

Lindo C0nstantemente, alem de prisões jnjustas pelo nlesmo
.

tiVlo. Confiam:J'o nas palavÍ;as de - V. Excia. de que seU:' gove
seria ljautado./pelos melhores' propósitos :me; Drdem, justiçá e

berdacfé, venh,) solicit'ar Ihed.ida,s urgentes e eficazes contra

,at�ntal�Os COITti'�"'ios a' d,ir�itos iI,ldiy!duai:s aSSl�rados:P1
,'Constituição. Para comprovação do qu�e- d�go conguzirei,. 'se f

necessário, ManoeLJardim à sua presença, a fim de testemunb
• como seu eorpo' está retalhado por profundos f.erimentos.

Saudações 'Cordiais - Seve1'ino 'Cabral".
Como se' vê, o preÇo da liberdade, lá pelos arrai�is ud'en'

tas, ,é o muque!!!
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