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CUTIVA, PESSEDISTA '

.. - ) N Cl-S I ViO ,DiSCURSO ;Dtt SR�' ,�RN�êrO�:;:I!0.�..
-

��-��&d�&nr dns2 ��r�o "Cor'reio':dó'H_'Jv.)·', prestigio-
tanto.:'.o 'sr. Q�,lliC1Iio ,Mol'lais suge--60 mat-ll�ino' "porto'a!.�grense, as·

, ,

, ,ri-ü, "corno urna formula conoílíatõ-sim noticia '�' tetihi,=t,; do' ,P.S.D. '"

da, que a Executiva aprovasse to'gancho, eyétu�da'-1!, nnite de donun- '\ 'do��os 'atos assumidos até então',go" ".' ':., "

'

peJ�'''sr�'�Frêitá� e 'Castro. Assim,,,:Á . reunião, da Comissão Exe'
antes, de ser posta a: votos a propo-.;" cutíva

. do PSD,: gauclro realizada
�ição para '3. i-da elos srs. Fontoura,domingo fói: cerca'd,i{' U:1l110 de im-
Marciâ(é Oylon ao Rio, em conris-portancia .quanto- d\. sigilo. Desde

" sãQ: o"sr�'Joã; Neves r:��oirou a suaa semana p'a�'sid,a "ÔS aconteclrnen-
pr,e1,iminar. de" que fosse escolhidot{)s'7-elacionád�s 'cuin-- a escolha do

O MÁIS 'ANTIGO DIARIO DE 'SANTA CATARINA � '�' "

. I ,naquela
.

mestil� 'noite o nome do.oandídato pessedista à presidêncía
e D. 'Gerente. SIDNEI NOC�TI --'- Dlret�� 'Dr:.RUBENS DE :,lBRUDA. &4.08 -

candidato. ,Consf�erava S.,5. que,da Repuhlica ficararú ellt suspen- tr.,rletirlo. '. Diretor de Redação GUSTÁVO'·N:E'\TES,} uma ,vez aprovada integralmente· so, a espera, do�, reex'ü!1l' da si tua" .
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a ,�tuàçã9 do d'�fegado' gaúcho no" '::;Q :OI��:,:"i:I�'d:;�.��a ':�.:::J. ARO XXXV -( florl.1Í6P;US- - Qualla-felro. '.0 de Mllo Jle 1950 f ' M:, 10.846 ����:Iti:�:;m:!���::�nt'do c���Apesar; do .,igl� .i.?,'?'" sob o t -

.,

Jiogranden" � sr; Nereu Ramos.qual se reuniu a -ExecutIva, nessa, '

,�:,', �,' E" . .. iSentia'se' satisfeito porque aiímen-
'

"

, -. 'ih' d 'f" .«: Fausto de Freitas ,e Oastro Antô . fim o 'delegado do PSD gancho _
mesto Dornelles 1701, incisivo ereportagem, ,co '- en o III ormacoes ,." '
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j
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f'. ta'va "a c'onvI'c;:',a-' d'; que a C01Ul"S"
•

If'
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d
" -,

'.' nín Campani Ástério' de Melo' no Rl'O pediu á executiva que s'> categonco. Começou s.s. porr a L
. ,

-v o v[unto a iversos os seus , mern- - �
,
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.,,'
,
..

'

, " d" .'

di
. são recem. nomeada nã� teria ou''hros pode agora dár um amplo re- Moacir, Dorneles, 'Nestor, Jost, Ara' manifestasse sobre o, aceri'J, OH_ e. mar que tem as suas rvergencias .' .,

'd t t pessoais corn 'bigéneral Eurico. Dn Ma alternativa senão homologar o-, ','jato de -tudo quanto ocorre,.1:l na noi-, mi S.iIva, J.oão B3I:.,i�ta. �a Sil.va, sacérto "os SejIS a .os '\/U:1S a ,1,' ',nome ,d,o vice-présidente da R,AP'Ú-b I Ob N B t T til t d de npe ho do m indat J tra, mas -nunca à:s negarão Isto, '

-

.

te' de dominao na sede esiádua1 do' �a rre mo, J er m o, o I a�!,.oU E:1S I}O ieser n, ; ,

" ,

blica, visto ....,omo ,continuava' o"- PSD,
-

o ,

, Carvalho, Paulo'ACi()li,. Cândido: q�le tinha 'a honra. de deter., A:16J_ll enfretant('), não implicava em quaL , �

Cardon e, José Mariano Be(lIs� I dos apartes dos srs., Cylon R(:sa quer ;dissociação, com' o Partido. mesmo reunindo as preferênciasA REUNIÃO PRELIMINAR FALA O SR .. MARCIAL TERRA movis Pestana, Herl11es Péu3ira de pois era pessedista e jamais aban da maioria�Pe�'J ,espaço de. duas hor'as ,e me" Abrindo �s trabalhos,' o' sr. IM?l" SOHza e olllros, aprovandQ iute· donaria, esla agremiação, a- d�spei' CONTENTAMENTO -GERALia, da� 18 às 20,30 horas, os dirigen" cial Tena, que estava na. [lresi gTaln�'enLe '.a atuação do ,orador, � Lo de suas re'':WQes 'd,e amizade e ÁS� 2,15 da madrugada, deixava· -tes pes�edistas,08stiveram reunidos dê�cia dá .lVles<;l, 'junt;:tR1ente _comi' sr,: Frei�a�' é. Ca�tro. :ec��:u ,,;'1;1;1' até mesmo c1é afEi�,o ,com o sr. Ge b reci�to 'da reuAião o sr. Glüvisnuma., sessãEl ,pJ,'�enminar, e1urante os' srs. LUIZ Pa,checo prates, ,Cy vel'e1ad,eu'a ;co,nsagr�çª,o do pICna túlIio Vo3rgas.. :0 que 'cenSURava � Pestana que,,'cé�c'ado, .pel�s jorna-',ri, qU,a'1 p·:rocl.Ír�r:a,in assen.'a.r' as ba· . '

'.. -

. .

d' d cl e' r'a" fato" de sendo ".
S<

'o� �osa" Ga�t�n Engler� � ,N�y i r�o a maI1el:a cOJ;no_S(\_
.

,eS:llcum e arou -
. o

'

"',
'

listas, . declarou que 'poderuamos.ses· par'a Ulpa, odenta'!;ão uniforme BrIto' (secreLarIo)" pronunCIOll_ � I bm, na, -capICal d'a Repllb]'.c,a. do o governo fede,ral umá r,epres.enLa· ent.rar, l,1rBa vêz que estavam con'na .reiInião- di noIte: Falaram qua" �l�f�ô dÍscurso da" :reÚn�ã-o. D�s�e,' encarg'o _de represen tant'e (10 PSD. 'Cão pesse7Üsta" apoiar; em varios éíltid�s-' o; trabaihos. Reinava nr)tI'O oradores: sr. Fausto de Fr,eitas ,lillclalmente o prpüer " p,essedlsta

f
CmUS$A{) COM AMPLOS PODE· I.Dstactos, as op'osições contra 'o pró '!'nteri.or da séd� ,pess.edista·"visive�;e 'Castro; Gaston Englert, Cilon

que consfelgrava tão séria ares' 'RES, prio ,PSD. Atualmente, até o, PTB contenlamento. A re'unÚio haviaRosa e João Neves da FontoUra. O pons,àibilid�de que naquele' momen A_pedido elo sr. Batis'c, Luzar, tem recebido �s maiores co·nside' sido ,en�erradla sem ,quebra da Ulll�delegad'o do' PSD gaucho junto aQ to ,lhe pesavam, como presidente' do, foi dada á palavra ao seer,etá, rações do Cate te;. não, segundo a- dad� I?artj.dária.�De Iloss'e da nótaConselho Nacional do partido tr�' elll, ,exércicio' do PSD riogranden" riõ'ger'al �o Fartido, sr. Gas!on creditava, por �ni�iáava do ,gaI. o�icial, .ipterpelamos diversos di-.çou um quadro geral da situação se, qu� desejava' dividí,Ia com 'tls· Engler�, que leu. uma, prpposiçãQ Dutra, mas de amigos seus. Men rfgentes- pessedlstas é verifiéamo�'pol1�,jca e ,de, su_a participação na� seus cOJl1panheiros da Goúlis_:;ão l,i,á assinada pe1,9. maio1'Ícª, dos cpre 'cionou neste sentido as, recentes que, 'enQuanto li; cQr;r nte pró'Ncd·emarches. 0 sr. cGasfon Bngle!';, E±ecutJ_va.' �\�sim, havia. c:o�voca I ,sentes -e m.ljos ��.er1s são os s,egifrn conferênci-as entré o senador Sal, reu a inte.rpretava como uma ra-.;transmitin�o aos' ,correligionári'Os elo, espontaneament.e, a dlreçao' do
I
tes.: , g;-c!o Pilho e o pre�idente da· Re· tificação d!! candid�ttiia ào paUsuas;.i'mpre,ssões j,)essoais' do que partido.' Assinalou também filIe 1) - Pl.eitear a inl'ediat.a r:él; púbÍica.·, Relembro.ll tamb�Í11, se;'n�, ti-co- catarinense, os. demais a -contem observado üItimamente na es' 'êste alo vÍqha pel'feHáment�' aQ Q1ao do C;on;elho Nacional Jo Par entretanto mànciol).Ur nbminaJmen� sidera:vam como "um documenüjfera

..
fed·eral, mostrou a inconve-. encontro d�s' desêj'os ,do :s.Í'. Fau-s Üdp, a fim ,ele, que sej-a<,.escL'lbido t� o 'sr. Paim Fi}�o/�a, açãü"d,e cer-' mais amplo, ,abri<a.. iguais oportuni-1iiencia de c'ontinhal'!.:._o' :(JSD �põtalf' tõ ,d,e Fi'chás ,e� G�stro, q'i: p1:�t�n' '.o�JíóU1e:.,a, ;�ei\in:qj:C.?ci!b� Q:ó?i,{ti-:,-G.'m, 'DQ.s elemento� dp HSP g,auGho que dad��s ',� (p,Hros� cà,.)�di:dátos potên"'do o nóii1e do·sr; Ner�u -Rm:nos, qué.� -C[Iá exl'JOr á Ex�cw�iva 'á s�à a'tua cÍi.a�to·,pés.s�ctist.a à:''-p'r:SfdcHc.iír' da' agiam jutt-o M CaLJ:te" gjjam:fo erá ciars. A�:não desfru,tàva daS" ',simpa_lias. ao cão ef om�í-Ia 'a respeito.; .

�
. .'República;" '�'" '." interventor neste Esfaçló' o sr. CyCat�Le<. Disse que esta inc,ompiüi' A.EXPQSIÇ..{O DO SR. F'REITAS 'E_,

>

2) .:_:_ -Nomear uma
• �COrÍl:SSfi.O íon Rosa,' no sen1,id� de �afastá'lo A INTERPRETAÇÃO DO SR. JOÃ[)'bBidade principiou com o _discur·, CASTRO compo,,�,a dos srs. Marcial l'P,rl'U' do governo. ,Nesta;. ,üpOduni-dade. NEVES

'so pronuncia,do ·
.. em jl1lho do' anp COlÍl a 'pal<avra" 0.1 sr. F;eÚ.as, (J Oscar Fontou;'a e' Cyl,O'r{ J;tos'a:; pa que aliá,s fo,ta 'ã -'Ó",tima "em

'

que .' Q sr. J�ão Néves' da. Fontol.;ia�!lassado, no faJacio do, Govêrno, Castro ,yoltou a relatar as demar·--ra, juntamente com o: sr. Fr�júas C IJ-onversara pessoahnente' com o cón-vidado-a manifestar sua opinião-nesta Capital, pe�o. sr- João N�ves ches pflÍ'a a ',solução do problelha, Casr�ro, ,entrar em entendimentos g'eneral Dutra,. o, s�:, Ernesto D01' scir:� ,a�ú;�rida not'a, declar"ollda :Fontour�� O�ex-?hanceler ?�nte�·ll'eS�al,tando. c!ue te11.1 encontrado il� com. ,ai> ,demais secções, eS-li.ldL1ai� (lelIes advertír� ao �hefe 'da Naç�() ',ql,1e, 'a��sar de t� sido. longa .e·ton con'!, ,veemenCIa �sta afn matI" maIOres' dIfIculdades para uma do ,PSD e eom as outras corrente� quanto alo IJen-go',.'que represenl"a ex'áusiiiva. a reunião, saia' 'sa:tisfei.�
· va, oI�sérvaIÍtlô

.

qu� de nen�uma, deds�0 Ú��l, por parte do Conse �politi·cas;.
,

,.

_
ria.afastar do Executivo gaÚChe) (I to com 'os resultados a que chega'maneu'a o $eu dIS-Gurso poderIa to8r ,,'.'lo Naci-onal elo Partido. Desin' ,I 3,) - Investir a >con'iissão adUla ,sr .. ' 9ylon Rosa, umdlOmem por ra. if .,

_

'\lSido tomado como· agTaVO ao o,a' cumbindo'se da -missão que reée' referid,a dos mâis amplos-p,odere& todos os' títulos _j!i.gp.o e que vi "A ,C:ofnis;ão' É;'ecutíva _ de',tl3te. Poi' süa vez, � srs: Cylon Ro� bel�a do PSD g?ucho�,após a r,e-cen. no desempenf10 d'e sua. tarefa. nha fazendo um.,.,govêrno correto' clar.olÍ � ratificou por unanfmida"sa e Joã'o Neves' transmitiram t� çonvenção extraordinária! ten c
'Está proposição, logo dé inicio e ,ponderado. Se tivesse se .deixa, de It,odos os atos do del�gado Faus;.tarnbém uma. formula de tudo tara' 1)01' It,Qdos os meios apr,ess-ar foi reé_ebid-a 'favoravelmente 'nela do influir naquele sentido; teria to de· ,Freitas e Oastr,o e investiu- 9 -

qUanto lhes 'foi dado observar nos ,a sõluça�, d'o problema. Ent,retan' 'E,xecutiva. O sr. Oscar Fonto�ra. o presidente da., República, i-ndis. ceI. Mar,cipl Terra e. os drs. Cylon,:enbendimgntos politicos que -se to, est�s tentatIvas foram pr-eju�di 'entretanto, solicitou que foss,-;m BuLivelmente, cOJltribuido para ré, Rosa e Oscar Fontoura de' plenos.Ill�.bree�sam na c3ij)itál da Repllbli· cadas si,st�matieÊllnent-e por alguns nem definid,os' os ainplos po-del'es foroar as 'cor,ren:,es �. adversár'ias. podéres para l,evarem .a bóm te.,!'-''Ca: 1id�resc péssedistas ..Quantó' à assi 'a "que ela ,se ,.referia, ficando ,en ReportandO'se ,-à ,decisão que de! mo a1;> neKoci�çÕes indispensáv.eiJ,1(s 21 horas voiba'ràm,' li sede !ia nati.ira que' apôs .ao docume�ibo' dll' tã'o esclarecido que ,a Gom:s:;ão v,eriaI1f os pessedistas adotàr na- à escotha definitiva do candidato:'"partido os membrbs da Executiva. apóio ',á- cancliã.afu1'a dO �r. Nereu· poderiJà, inclu.sive, promover um qüeIe momento o ,sr. Ernesto Dor- É um bom sihal ele' Que.os home�:>.A�otarnbs ali a pres,ença dós sr's. Rmpos, disse que neste particular mov!m�nt,o junto às. demais s'ec' helles 'manifestou-se' pela jndicu' começam :a. entender-se em tornoAdroaldo lVlesqlíita. Arm�do' Vi, seg'U:ini� rigo'msam,tin�e as' insfl'D: (;iões estaduais do PSD p�rá reunir ção do nome do'sv._-. Nere'\.l Ramos, 'do interês�e, üonium. b nosso de- ..toriflO Pr::it�s,' Baibino 'Mascare: Ç6es re�ebidas pela -Comi-ssã-o Di o""Conse1ho, caso ocorfésseín no O sR. ... ,JOÃO�EVES"!tETIRA A SUA leg>ado é� um 'dos s_ubscritores da,nhas, "'Cylon Rosa, c{ue representou l'elõra u:o partido "qual' seja a de vas protelações. Assim slúido. c .\.�o PRELIMINAR recom";'enda:Qão do llome do sr. NB"
"ainda o; ��',)3iro �,FilhO; Clo-vi; apoiár o' nbme ql�e' ,reunisse Inaio· l! comissãó em 'apreço jui:g��, De'sde o inicio, da reu-nião, que reu R�.n1'os ',peranté""'o Conselhõ Na-
..

'

,p',e,stana, ErHE}sto Dorn-eles, ,repl'e·. res pos1'lilbilidgdes. Verifica'ra s. s ,cessário e cÓriiass'e p�ra �'lC.'ó por vezes esteve bastante ag'üada cionar. 'Este ;lItoÓ acaba de s'er ra.
, sj3ntando � üpnb'eÍn ,o. sr. _�ntôl1io que....:e� nóme do sr. Nereu Ramos c'Om a maiori'a dps voto� do .cOD e até n{esmo qí.Jase, fói'à" do contro· tifi�Bado pela' c�rnis-são' e,�ecutiva•....:.Bj(�ltencour_t "de' Aza�nbuja; FraiJ,' cOli_,Lav�éoin 1;36 -d'os 198 votos' do 5·elh,o, po.çieri,a Me' <nJesmo -cov:vo:' 1.9 da .cJU.mIlainha da mesa" 'o sr. É, clar9�...q_1.le;�às, negociaç.ões. ültE;lrio�,(' ,

.

c!sco Brocha.cfo�c1à Rocqà, côm' re· Conselho' N�-cio11!aI. N'estas' eondf: c.ar este Órgão à revelia �
de' sua .Toão .l'l'eve; slrstentava 'a pr'elinil' Í'es podem 'se fixar no nomé

.
de,present:iLção do sr. Protásio v.ar· ções ,era lógico que ,devia apoiá·(o.ê _-ppesi.dência, fora da: i>êi:le pcartidá nà'rde qüe a Executiva "não d�verÍa outro correligIonárÍ-o á altUra, por':gas; :Favol'ino ,Me:rcio; com reprf)" Mencionou, adema-rS, as sucessfvas:·· ria, onde seria então hrrç'ado

.

o abandon�r, aquele recinto sem all.' qu@ até lágora nada., há de defini-se�1taçã'o d? seu 'pai senador Ga� palestras_',gue mantivera 00111,' t,lea'ndidato. Fi,coú· bem' frisado; 'co tes ler üÚÚcacto clafáinente, o :nó' tivo. Mtú;,nã.o 11Ouve, ';dur!'lnte .::.t\m,Ilo MércI-O;' G;I'slon Englert, géneral E\lrico Dutra, Ilas quai{ mo oJns�quência' ela �questão d:e me do canclidat�a 'se;' 'ap,oià:do pe' r,euniã-o un1a sÓ 'Voz êontra a fi,Gli-cério Alv,es,.: GLlílhierme H!ld,e- S. Excia; lhe reaJirma'ta_ sempr,e,!1 o_rdem l�,Vantada . pelq' sr. ,.ascm lo PSD gaúcho: No lli!)SmO sentido i�ra' do' sf. N�reu R,amos. O essen'
,

bran:d, Herm� Pereira de Souza, que' não. flàzia quaisql.l.er objecõe_� Fonto�n;a, CJ,ue" aqq_ela comi!';,si'io manifestaram"sé aJém' dQ.... senad'or cial" já agora, é concluir estas en-· com ;�s repre�entaç?'es dos srs. á cimd:i;di.�ura do ltider catari�en" ú'á ao Rio' Com .ab�oll.i'ta iridepen' Dornelles, os ;�rs. Glkério Alves, fadQnbas ,negociações, e cheg:ar <li

']'ar.5O· Dutr-a:<e ,Róqu� Aita;' Joii\J se. A llltinía de,stas palestras, esü·1 d��cí.a. e po.d'end'P . delib_er�r' >' em
. Ba�!s�a Luz.ar?o,. Frkncis�o �Bro'l um� SO�!Ç�9 a .'altura do mamemo

BatIsta, Luzardo .Joa'o Neves da vera l)r(:)sente também o sr .. Gas�! deflmbvo mdepenclenteniente d-C chado da Rocha e outro,s.. l1acwnal "

,

-
,

" "& '. '. •

I' , .' jF " .' - •

- - - - - - - - - ••••_.., ••�,•• - ..........,
Fontoura Luiz P-ç'lCheco Prates, ton Engle�:t qUe ,asslIn testemud:ha . ql!alquer ,COI,lsulta:- à ,direçãh; do

,....�••••••••••••••"':••••-.-••-.••••••••••••••••••-':'••••"" ':' t .:�
_. -;t:·� •• ••
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n

·
;:�;,,�:í��o :r;��:�;i:td',':: l,�: :,�ilt;�Wn�;:;:o,\::hld!�:�l ,P,'�g,,�; �j�������eS·Ui�t�.';Oi �a:s,:�' � fO;��. �C' "'O'",m",b":

.

,a>:" e"': ·a·:'0' 'ifêsimp-rêgocedo; l\{anlla,:', Terra, com l'eprc sucessor; AfIrmou aIl1cla,' 0, sr'j Neyes·, da .J:i10,1�toUl!a, -qUe alI-ás .fez. .'. _, "" ,

, _

,sent'ação' doi srs. Aristides oe íVIo Freitas e' Castro que," por' sugés.' dur<inte toda 'a reuJliâ� 'fI'e'qui3út�s
.

Genebr';I', fi (Y; �.t..;?"""A -Câmara mércaelos estr-angeiros." Segundo ,o"rais Gomes e Dtonísio Magalhães, tãlr de aluigós dó PS:çy, ga"Jchó, iI,lte�'vencões" todas elas em favQl In.ternacional 'êI-o, Trabalho encare' relatGrio hQj.e e1ivtJlg1ado, o ,d�sem'Nestor Jardim, Nicanor Luz, Ota' au�cu].ta'i'á el81UeIlt.oS'· da d:reç.ã-o �d,a, oandi'daturá do s'r. Neréu', Ra- celi',à necessiÇ'fade de- úma vigorosa preg:o tem _causas div,ersas. Nos Escílio Moraís, Os·caÍ-. Fontoura, 'com nacional' do' PSD, C[boa'nto· ás I1o�,.,i:. filOS, Gonforme informarnds- ;', em 'campanha ;mnndial�'oo'nira
'

o de· belos Uni,dQs foi ,causad.o ,pela de'repres.e.Djação dos, srs. ' H:rqfilo bilid.âd�� dos srs. Adroaldo l\�s npta ,à pal!�e�' ..

<,.

�sel11prego. Afirn10U' q�te,l. pOI' en pres�o . .QQn�luilldo,.. di:.sse que (jAzaIÍlbuja ,e Joaquim:' Duval. Embo quita e Clov-i_s Pestana (l'omo ,'evén O, D�SüyRSO '

p.o: !3R.
'

ERNESTO_ quan.to, 0, d'ese1llpr'ego . nã,Q conslI- Gomhate ao, d�eselUpi'eg'o exige-, a11:-':'1'a não se?do membros da -Col11is, tuais ca.nclid'a.,tos, mas observo.Í1,;-. <" .. 9.oR�EI:,J;ES ,�, "

.

tú'e pró'blema ':páÍ'a o� países� latino· t�s �e tuclo;,a. éstabiliz,ação 'e.a ex.sEio Execútiva; p�rticiparam, ain'· que os lU{SmOS não ,eneontl'arim:u, ., ,.Se�tUl�o, :as, infermagj5e;,.,.. qU� a�TIeri�anos; Acr�s>(�.e��ou 9pe a �ua p'ans5.o COntinua q.o..«::omércio. mun'd'a, da 'reuni.ãe d,e _ar1tem oS srs. a ne-cessán:a ,reCeI).tividade.,·1 Por
'

cons�g.Ulmos, .

o dis,QlrsO d�.> sr. sltuaçao, entretanto,' depende dos e1ia). -'-""",......l;;

"

.: '-.
,

-"

..... <' ,
" ,
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.,.. o ESTADO-Quarta-feira� 10 dê Maio de lJ5J

l�forlBa� lImtS ,tlIOI ki.tftlõre., do fttUMIo

,c
"---

'I" ��-��;óó- .. :.J:..r rJ.roLª�a��L ;;� �
I�. :1

"facI•• _Oftc..... na .

�� ,/
A POSsibilidade de que .,o pró' são as mulheres mais ímpor-

( .JoIe�Pm&e .. I ,
-- Mo� - ...... - xímo presidente dos Estados tantes dos Estàdos Unidos.

Dil'etor: RlJBBNS A. BAIles :::.\1111 __ - .... - 11 .. Unidos use saias em; vez <!e PaJ.1indo do .axíoma de que
Pro.;......"-'o·e Dir•..a-te ",'!li_. _. _ �.... !alças compridas nada tem de as mulheres são as que [ulgam...-_.

I• .-....: -. � -. '

sIDNEI NOCETI -er:- _ .,...; absurdo. o próprio sexo com maior se-

IDuetor de Redaçio: - _ _ Quem ° diz é o atual víee-pre- veridade, PAGEANT resolveu
GUSTAVO NEvEs _�"'::'-o' �I$_. - I� sídente norte'a,lilericano, Alben z:eunir a optníão=das 272 prín-

, .A1Ito-ylatlo ..0&....... -4 0WttaI Barkley.
'.

cípaís jornalista;
-'

norte-ameri·
- • lIón& .'

J' "A lhe t s� ........, .,.... :.......�,.� s· mu res pene ra{am cana.
-

..!� ': . �irtualmente em tõdas as pro' Á deferminação da ímportãn-

......p1clo Sal-Brulle1ra - JolDTlle -

f'
-

t d
' tor" da

.

d di d
.

f A •

18 horas. � _. rseoes e O os os sec. - es a,Cla epenr la'. a ln Iusncia exer-
e �!:.o '8ul-BrutleJn CurItiba vidã pública dos' E�tados Uni-' cída pela mulher na �ida con.

TEO.A.,...
. .: dos e, em todos �os casos, têm tsmporânea,

.,:���.- ...... .AI. enriquecido e enobrecido os sec· O primeiro lugar
\ 'coube a

,_ ,\uto-�1aoIo ca..... - .,.... tores onde atuam. "Eú não vejo El'eanora . Roosevelt, víuva de
.Auto-V__ � IOCa9Ut nenhuma razão - já seja legal, Franklin Delano Roosevelt.
-Ihora .

.

.Autl,.v_ C1� 'hIIU'Ie moral ou intelectual --que ím- A sra. Roosevelt é presidente
_ e horu. peça uma determinada .mulhar da Comissão de. Direitos "Ruma'
7 =--...- 110 0rfIIt6..... - 1A&'IIU:- de ser Presidente dos Estados nos das Nações-Unidas.
lImprta GlAIrIa:- LInM - ,.. Unidos"

-

Além disso, '_e,sta' senhor:;t es·• e� .borae. I •
.

Jh::pr...., 1!IlruIIQ...... _......_ - E Barkley acrescenta: creve uma coluna diária' para
1. -... .'

"E h á"...Jto.VSrocIo � _ l1ajIJ _ U IM U con eço V rIas que pos a imprensa e dirige um progra'

'fURAPldO Sul.Brullelra. _ "on:'t':Ile _ '

suem todos os requisitos". ma 'de televis·ão .

13 horas.
.

-

Mas o próprio presi�'ente Tru- . Dos, 272 votos, a sra. Roose-

• -:�o 8ul·BrulleJra -. CurItiba -

mau reconhece o grande valor velt obteve 2.14.

AU»VIiqloQU�� _ �-
da mulher na vida política dos As que nela votaram resumi-

_ I llor...
.

Estados Unidos. ram sua opinião na seguinte
_ ...ut:,:!� �'- .I_..ue "Atualmente, linais do que frase:

.
-

, ,.'. o dr. Breno Sanvicente, suplente de'
I AutG-V1a4:h 0....... a..:.-a .. nunca na história, o povo com- "A capaCidade ínteíectual,' a juíz-presídente da Jtrnta de Conciliação e

r
_

...
6
..30pldobol'uSul·.Br_ ·_·_

- """'Uba -. preen:de que pode se serVir. do posiçãO ,.e a grande simpatia que Julgamento .de FIorianlipolis, no uso das-
...... ...".... "..... .. r atribuições que lhe foram delegadas pe·

e R,hárpa'dsO' Sul......-.;...e.- _ "O'·ID-". _ g.ovêrno pa.ra> a-�canç_ar oportu' (tem' por tôda a humanidade fa' lo exmo, sr. juiz presidente do Egrégb
......... ... ..'.....

dI" Tribunal Regional do Trabalho da, 4&-18 horas. nl ades maIS amp as e segurança ;tem .sentIr a influência da sra. Região, faz saber às Diretorias dos Sin-

7 �·1Io .� - � -

maior, e assim conseguir verda- Roosevelt não sÓ nos Estados dicatos�dos ReIlresentantes Comerciajs dI?"
. ,- ..,' Florianópolis, do Comércio Atacãdista de'

le� _ar-u.q1l4!Ml -�.. de ira ind,_epen'dência para si mes- Unidos como na' estrangeiro, em Ftorianópolis, do Comércio Varejista, de'

d ..l.

tIl t t' Ih Hotéis e Similares de Florianópolis, da,.
Auto-Vtaolo ltaJl' ...... laJII .- II Il1O mo e seus escenu'en es. panos cons ru lVOS para me O· Indústria de Panificação de Florianópo-
ru� _._·u_ .N... n-w "Elste conceito de governo I rar as condições... de vida." lis, da Inçlústria de Marcenaria de' FIo·

-..... rianópolis, e da Indústria da Extração de-
- 16,30 horu. - afirma Truman - t.em sido O segundo lugar na investi· Madeiras de Santa Catarina que, aproxi.
_ar�, Sul �.' - Ptrte.u..n

grandemente solidificado pela gação' d€ PAGEANT foi con· mando-se o término do màndato dos srs.

QUlNTÀ-I'IIIlRA ff. Vogal e rc·spectivo Suplente, represen-

.u�Vlaçlo ca� J'triK Participação cada v.ez maior das: 'quistado por Emi1y Posto 'tantes dos· Empregadores, em exercíéi()

AleF. _ II horu..·· mulheres em nossa vida política, Eml'ly Post é talvez a maior alI'
nesta Junta, ficam notificadas para que'

A to-V'_"& -ca._"'_ ...__........ procedam, até o dia vinte � cinco (25)
_ -: bo:o _ ....- .."...w....

mediante a orfentação realista toridade do mundo em matéria do corrente mês, e ,com observância do<

',A,uto-Viaçao Catartn_ "eIJlT!lt
.' disposto nos artigos 661 e 662, ,da Con.·

_ • hor... com que. encaram os problemas d'e etiqueta. solidação das Leis do Trabalho, às elei-

'bl' s E l' 'b t' ções para a escolha dos nomes que com-
4utG-Vtaolo catu1n.we T1dIuta pU.' ICO . screveu um Ivro so re e l' porão as listas trípli<)es pará a designa- I

- A��
..
�""o Ot� . _ <-

,

"Estou Seguro de que as' mu- (Iueta, cujas traduções são ih· ção de Vogal e respectivo Suplente para .

,,- ....-
I,;' _.( o biênio de 1950-1952,

_ 11.80 boral. lheres ctDS Ji!,'stádo-s Unidos con· contáveis. As listas tríplices deverão ser entre--

'I �uo .Mo� - Lqua -, tinuarão a ex;ercer' os direitos E�plicando porque' elegeram. gues até o dia vinte e. sete (27) do mês

:amp.� Gl6t1.a [AC1JII8" 1/1 d t' t" d
,'. I em curso, na SecretarIa desta Junta, à-

e 7 1/2 hora&.
_

.

_

,_
emocra ICOS q'Ue em e fonna . EmilY Post para o segundji

IWj
ru!, Artista, Bittencourt, n. 8, �fi.m.de s�.

�. J:zpreajo ar-u.qu__ llruque .;;;; a construir uma nação cada gar as 272 J'ornalis'tas explica. rem remetidas, ao ex_mo, s,. JU�Z, preSl-
1. lIoru. .'. .' dente .do EgreglO Tnbunal RegIOnal' do<
AutG-Viaçlo I� _ ItajaS _ 11 110 vez maIS próspera e maIS fe' ram: . Trabalho ,da ,4a �egião. ,

- na. r " "
. '. .

. FlonanopolIs, " de maIO de 1950.
f"'9G-l'lIfe �'.-�� Ripldo Sul.Bru1lelra _ JoJDTU. '_ lZ.

.

. ..'-<"' Ela determmou . 'em grande. Breno Sanvicente, suplente de juiz dI).

"TAL- - 8,01 - 101nTm. 13 llpras. Rec.entemente, a revista PA- parte a maneira.s da nossa soo Tra,balho, presidente.
R.!'ptdo Sul·BrasUetra _ CU11t1ba _

S • 1 -'

-------

Cultiba - Para..p' • h�
. G.EA:NT _resolveu fazer uma in" ciedade, e dessa forma. influen- I

A'
_.

.

PANAIR _ -;,::nto�;r::ro' - -:�:e::..Sul=.:::
X.DeCO - II vestIgaçao para' saber quais ciou a moral do nosso :tempo-". I

..

' "'AgO n/··I a\,'":'h ,-,.auRO 00 SUL _- •.1.... _ RodOTlArla 8ul Bru1l - P6tte �

�1G-tz.30-eUJ. =:,itho�,'O :=-=� D'A'T'I LOG RA FIA ··.d.a A·sm(aJ �
PANAIR _ 14,35 _ Sul "

.-
- M

n..-tr,-'�_a.> ÀutG-VlaçAo ca� - �
v...... ·' - 11.30 horu.

-TAL", - 13,01 - Lajes e parCO J:xjIreSIlO 110 cn.toY6o - t..- -

., "bar... -

.

_ :.&lure Auto-VlqIo ItaJa1 _ ItaJal - 11 110
1 PANAIR _ 9,25 - Norte

-

��u_ llra8Que __ ,

CRUZEIRO 00 elX. - O."
.Ripldo Sul.BI'u1lelra \- JoIDTll.

�. 13 horas.

vARIG _. H,60· - Norte ti -:�!!o Sul·BrasUelra

PANAIR ":_.,i4,35 -:- Sul

.
Qvinta-,et...

"TAL'" - s... - 1.I..m. -
'CàrilAa - Fan..p'
� ...to. • RI••

PANAm - 9;25 - Norte
PANAIR _ 14,35:_ Sul
:VA8IG-_·.t2�SO - SUl

,oRUZElRO 00 eUL - tl�l.
......
OBUZEIRO 00 BUL - tI".'-
...

-
"

!k, -."-'

Representante:
Ao �S. ,URA,

Ra. Senador Dantaê, 40 - ..
andar

'

· TeJo:' 22-5924 .:_ Rio c."e, Janêlro
RAUL CAS.AMA\'OB '.

RÍIa Felipe de Oliveira. 21 _

_

r andar
TeL: 2-9873, _- São Paulo

ASSINATURAS \

i l!a Cap1ta1
� .�t •••••••••• CrI
Semestre • • • • . . •• Crt'
TrimeItre ••••• '.. CrI
.... Cr'
Número avoleo •• CTt'

N. baterl.r
Ano Crt 100.00
Semeetre .••••.•. Crt ·80,00

·

Trlmeetre Crt 35,00
Número a'VUlso •• Crt 0,&,
ÂDtmcl� taediante contrito.
.. oristea1a, mesmo não

Publicados, não serio
�dos•.

:& dir.... .., se respo..-

iI
N.bWD peloe conceitoa

•

· eDiitldos nos artiJlOll
�. usinadoa. \...

au a a ue _-............_�» _-L= _...a-_·J.-T_.....

Viação.Aérea
\' Horário

8e(l'Unda-fe,,.a
":TAL'; - 13,00 - LaJ_ e P.....

.lJegre
'

PANAIR - 9,25 - Norte
,VARIG - iO",(o,,- Norte
.PANAIR _ 14,S;5 _ Su1
OBUZEIRO 00 eUL - t8.U

lJorte

Sellta-fetpo .

- 13;00 :- LaJee • P'I'�-TAL"
.&Iegre
ORUZlIIRO 00 eUL - '.II

, ...
'PANAIR _ 9,25 - Norte
VARIG - t t,60 - Nort..
PAl'jAIR _ 14,35 --:' Sul

8dbado
-TAL" - 'S,OO:" 10112ylll.

1

Curitiba - Pa·ranal1l'
, '

- SaDtos • lU••
TA.llIG - U!,SO - eul
CRUZEIRO' DO eu'L - tl,1I

Jferte
.

I,

Atac� todo o órganismó
rEM SIFILIS ou REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM.?
USE O POPULAR PREPARADO

I·a .JJJ:lf) r:J
Aprovado peio n. N. S. r., como auxiliar no tratamento

da S)filis �- Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao orga,nismo, agradável como licor.

Corresponh'1cll
Comerciai'

.... Con,ere
Diploma'

Tribunal ,Regional dQ....Traba-
lho �da 43.. Região '

. .

Jnnta de' ConciUa�ão,
e J. dr FlorianópolisEdi'al

DIREQIOI
Amélia M Pigozzi

METODOc
Moderno' 8 EtlcieDte

Aliviada em Poucos Minutos,
Em poucos m�p.utos a nova receita-�

- Meftdaco - começa' a circular no
sangue, aliviando 'os acessos e 08 ataqUE::",

I da asma ou bronq'uite. Em pouco tempo..
é possiveI.dormir bem, respirando livrE" e·
facilmente, Mendaco alivia·o, mesmo,
que O mal seja antigo, porque dissolve e,.
,remove o mucus que obstrúe as vias res-·
pirat6riast minando a sua energia, arrui
nando sua 'saúde, fazendo-o sentir�se'
prematuramente velho.Mendaco tem tidõ
tanto êxito q�e se oferece com a garantia':
de dar ao paciente respiração livre e fácil.
rapida1!lente e completo alívio do sofri-,
mento da asma em poucos ·dias. Peça.
Mend.�co. boie mesll!0' em qualquer- .- farm4Cla, A nossa "arantia é a sua maior'
proteção. �

M e:D,daco A�a��,::.m
.' '

, -

··VEN,OE-SE
Dols locomóvels, 150 cavalos, alta. &,

baixa. Marca �WOLFF". Alemã, ano' fa
bricação 1920 coti}"bomba, condensador•.
vapor super·aquecido, Estado de' novo•.
Idem dois .geradores, alternado 2308,
volts. 50 ciclos, marca "SIMENS". 2300'
volts próprio corrente longa distAncia.:
em perfeito estado. Qualquer IniormaçAo>
Travessa 24 de Maio II! - ltajal:"_ San..
ta Catarina.

Rua General BIt,lencourl;
(Esquina AlbergiJe Noturno)

48

,

i
. ..... � . . . . . .. . . . . . ..............• '

'A.VISO
A

.
PREFEITURA MUNICl!PAL.

DE FLORIANOPOLI,S comunica·
aos seus-cóntribuintes que recebe
rá, sem multa, até o dia 15 dO aH-'

dçlllte, os impostos pre"diaI e -tePri·
toriaI. urbanos, bem as�im as ta-'
xas sanitária e de . assistência e·

segurança social sôbre imóveis.
/' "'

....

-t' .. •• ..... • _ ... • •••

FRAQUEZAS. EM GERAL
VINHO . CREOSOTADO

..

"S I L V E I I A �t

.
lU.B.UlO

Auto:-v� cat.artn.eue, - OIIrlUlIe
_ II :,horu/ :' .' '.

RApiqo . Sul·BrUllelra Jo1nY1le
13 horu.
Rfcpldo, ..Sul.Braaue1ra

• .horas. .

..

.- I hora.
-

A�to-Vfaelo
'

C&tar1Jl.eIIM

":U:'� oacann-
- e hon.a.

· Ilxor.AIO Mo� _ � '-

1bor... ," ..
-

�&rueq,_.. - --.. -

1. boIru. ;(D
.Auto-ViafIo l'taJa1 - itaJld ...;"11 ..

faa. �" '

��.-.Oft"'"
- '.80 horu. ' .

� GI6J1a - Lqau - I -11'
e 7 1/1 hora& .

DO:MINGO
,R4ptdo Sul·Bra81len-a - CuJit1ba
• horaa. _

.

---..........._--------------------------

t ,', onf�!����!r��Dt�".a !��res
,

Por: alma da }ne§,quéciv:e� e �audosa extinta, senhorita' OnJalia
.\rgentina, ISeares," .suais S:l'mãs ;.Züieide, M.aria e Tenente Ernesto Soa·
i'JS,' f�ram ,rezar, dia �10 do corrept'8! (qum:ta·ftiraJ n,o altar de Nossa

Senh,ora,Auxiliadora, .its ,7 horas;�pa G.atedrlill Metropolitana, uma mis
�a pela passag'em do �o IPês do seu fa'.ecimento. Grato a ·todos os co·

Ifh�cidos e ainigos, qtie. G'ômp,areeerem este att6 cristão. .

.

,,'. -
'

_._.------------�--�--------------------------------

r
I
).

l-

j

... ,.'

(

--/'--------------

o . T.lLJI De ITUJJ
hoeueJllá ..........
�,

_

LIVRARIA fi. LIVIU}W
ROaA /

a S í ITI
•

,1 S
.

ÍlsêitiTóRio' iirOüidtJUõ· iO i.:
.•

.

ADVJD8
.

r
.

Encarrega·se, :mediante 'oom'''''o,
co.mpra e ye�� de kDO"'Wc.

.

Rua Deodoro SIl.

, •••••••••••••••••••••••• r.

SENHORITA!
A .ultima creação l,em, re/ri-,
geranté é O Guara'flá KNOT
�M GARRAFAS' GRANDBS

Prelerindo-oQ e8tá -'
.

'acompanhandor a moda

.)\
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., o ESTADO-Quàrta;feira, 4�' d.e.. Maio d� 1950
lo. .• _.

·t. ". �..,... .

..
--

. "
.

•Carlos i'ntX�::,cantn internacional &a1Itafá '�oje '·�i C�De,llDpérHJ às, 20Jl\raS', �I
;: Homenagem aos Expe�ci.naFiDs.:>Havera o.l,bus (�anto) _d,e�I-,--,olf_a'-----_---_;-:---

lFJf,'�ií:3th Médico brasíleire na Ori.ilni�a'çã� Chi(Jn�:�Eli�She�' ;J);��e_xwfÍl' Mundial de Sande: "

,

' . qUXlhp'lm�(halo" .�
, .. )�.. , ; .·i

.

. 1,
.

.

'

Taipei, 9 (V. A.) - o presidente I que cem,mil dolares �u �esm� l�m!ANrVERSl}Rrq� >' .: G_��rEBRA, 8 (U�IS) -:- �OIS e�!' de Saúde Pública,' um program(l
:Clüang. Kai 'Shek sollcítou auxilio milhão dé dol<aI:es �o rll�uro. A. aju-

. r
"... peciãltsbas em saúde pública lati- coõperativo do Gov,�l'I10 Brasilei-

;aos Estados Unidos, a fÍm 'dê 'Coil-I da ao .governo. nacionalista evitará.Fa:� 'al;'os 110):8'0. S'j�. Virg;l'io :\JOl�- . . -

f d si en dos 1'0 e do' InsLitutode,AssuIlJ:'os Inter- > ----,
di 1.

-

provo-�

no·amerIcan.o. s "

oram e I" a

_

_
-

• .trabalarrçar o apoio 'da_dô·'pel
..

a :ft.us um.a guerra.rrtu"tl la .• 'e nao. ,a,Ta cometciante e 'in.�L1��Ti,,\l,; lH,'S"
,t O ga -AmBl�icanos,. em cooperação nos �

I
�

f", .' 'Ó, ,,:' '. ;:,' para ocupar a '"os pos os na r
.

� .

"
_ sía .aos 'comunistas chineses. .cará como a guns a lrmam.

.aa praça.' � , ' nização .M,H,��dia!, de �aú�e. (WHO), ,rales, 90,Amazonas e do Rio Doce.
Kai Shek pediu. ajuda' téÇpiça �e":' .... .'

..

'! -0.-:-, '., ',n_o .:esqll.�ono deste or.gao das 'N�c. -' militar, mas n'ão o 'en.!ib
..
de,.t,r..·o.pas···Entr·eg· (I. �·o.}tal DotO·r. '

A data de. hoje: assinala..o amo
U d G b -

..

• '"l.
í . .-�,", '_' . ,çoes TIl as em ene ra.

Falando ii. um 'grupo der:jornàltstas .,' ...
.

I

'versario· dotsr. "

'. Ant.op,lÍ:> Nà.,�(j.f10, O D M' el' Goí Can L '. '. •

b " t.·/ "
r.

.

are mo '. me:� ,,,,,. _ - ... que, atualmenta, se encontra �1l1 vi- n.a' por - ·e ,,'cop' eflOS.comel'CÍ'an'te em Bignai/u,.· dau, do RI'O de Janeiro, ficará a

J ._ I) I fl" _ sita a esta ilha o ,.generalissimo U ,�. ,; .. '

'. .', •

f) � ': .

d D"
-

d' O
. -

-

1 .
,

.. Londres 8 (B N S) ABrI-"

r • � -:,-, 1'." "
cargo a �Vl?a() ·

..

e
.'
rgan 17.,n(i�',�

2' !.
_, aiirmou que não pensou.vaínda, em ,.. ' .' .' " '-'"� �

'-passa· hOJe a data .Mt'l;dCUI. do si
do's Serviços de Sal'Ide Pública. A -

. 'j'" tísh European Aírways acaba dê
.: ',":', ..

'
-. ;-", ,. <.' II·

.,
-

.. ..

formar um governo no eXhlO,. pOIS ,"
.

.

"1"'Evafidl'o DupmamlJa ue Ca1 va 10, 'Divisão se 'encarrega dos setores '
"

dit
. ied da ;íha rÓI" completar um serviço axperimenta

·
.

, , '" "�T
.

C • Ltd ' '.' '0.

h h' 'não acre 1 a na que a d' -

...

d
.

"

'ou.��rente .��, lhe ....,e�as ..,;,o. .

da administração de �a,ú(�e públi- .De ordeI� do}en OI' engen eiro
taleza. .

.. . .... ,';::�1.,.. de e�treg'a noi�rna � c?r,resp ,'-

mesta capIt.a", . ca
'

llep,artan.Joentos saTIltanos 'espc' dIretor de Obras PúblIcas..dO Esta
,

"Q I
..

'1' rl..t á

I
dêl1cUf por. melO i1e hehcopteros.. .

-
. , • ..

. .,', .

'. ......, -
.. ua .quer aUXIlO a ser". a.uo . ,'o" ',,_. .--'Ó'-- éiaHz'ados eÍlurcf'ão sanitá.ria e do devid'amente autorizado, faço·,.,

d'
.';

d··t t' quê teve a dm'açao de seIS meses.
. �. .;.

I ,'. .
"

,

......1, :', ,':' • ,. .'c'·. t
.. Chma eve VIr Ime Ia amen � eIll \" ..... .

.

.
. 1 o' ..Faz anos' J:,Iojé Q ri'ilmmJ· remar, serVIços de en1ermag·em publIco para conhec1l1l.en o dos 1l1- 'I

'd d' d . d
.

. .

" . FOI a "pnmeIra vez·· que .se .anç u.,
.

�. ' .

. ," '.',
d

" 'quantl a es a equa as, 'porque, as:, I
' .,' 'd t' .' .

,t·;[ilhi-hhodost;'João·P·t�tp(,S. O'Dr GOl1Íes Candau era Supc' teressados,queseaühamaven a,,�:, ,:.' , ·'yll····" "d" mão desse.'métQ,do" e r·anspo[,e
· '. - ..

"
" ..,.. .

, .

-

� Sim esuar·emos em 'me lOres con l' ..:' d
'. f ..

.

-0-· .... -.�. '"
rinLendente do S 'Espé'éial em concorrenCIa, pelo' prazo de '1.., .1' .

. ...., _.' na distr'ibuiçao postal· llranve ·ai

iBriD" ,1.. :S·. DE ·.PRATA "erviçoc '," v. d' 'f .d t' '. çoes para reSISl.lr a agressao COlJlU-
.,

'
,

.

, l'J .'1. d1:).S, a conl;ar es a a a, os vel -".

t C d d' u'e pa-sa renre'sen' noJ ..,e.
.'

..' "

J< d ri !)ra
.

C· O·
, . · ul b'" I' d' nIS a. a, a la q "

..

d" do expe"lCele_branlln",9uL<:I.I:', {o'cas,ue ,-..

me larlO'
c os ,a alXO rea?IOna os:

ta mais um triurlÍo para os ver·
No Cl�rso .es:e perlO' 'f .t·

..

·,
'ia o sr. Erice GçulUü:,hé"dç ,SO'J'Za I· 1 - Um automovel marca Stucle' .

.' "1 dI'. d' 'I' mental ele seIS meses foram eI as
,'.

I'
, 'I' '.

.

; --,' '

'..
.

�".
.

-.i �. "�o melhos. Dez mI o ares e aUX110
.

,.

"t',.e suà dignissiina espÔ�ia (.'I�:!ro.ma . bakel', �lP'� Commander,. ano 1942
a ora oderão ter mais 'valor dQ 2:qn :v!ªg�nli, ç,wn.),MP� �arga �...,,de' S�uza" q\l�, p'M /ess� ausP,iciOso RITZ ,." 'fi � aval.laçao base. Cr� 50.000,00; g

. .:.. . .....:. ...�
.

�'�I t�l de 43.000 �UI1Qs; d!ando��l�_ m�
,

·f8v�nto, receperal11·�íl1l!�.L:,s felicita-
Às 17' e f9'3/4"horas 2.� Um cammhao marca'Ghe

No'vo apelo ""'em Ia dIa pouco ma�s 2e'200 qUIfos'por
,c.ções.; ,

- ;, 1
, Uina história que se repeLe dá Yro�.9t Gigante, avaliação b'ase Cr$ .

'
,

,.,
vôo; Todo o programa, de pI'üvas.

• O feliz casa', q Ite atu�ln,ente.
t ., .. �,

.

5.000,00., .
,

.

'.
d
.'

foi 'concluído sem, 'um contrátem-,
'

nam:en e. .

vor a paz
. "

:Teside·... eu,1:'POl'to-- Alegre; tem os'
O' drama dóloro<;o de milbões" de.

'

Os ilüe6�ssados' devérão remeter .' .. '. , (lO, s.equer. Embora..em e.aráter ex
.

. :seguinLes filho.s: Ali(��, cas�da CO.lll desamparados; são eles os. sua� propostas em envelopes fecha

I GENEBR�,- 8, (y:A.) � O s�cre�. perimeIl;tal, os.'vôos f�ram jealiza�
(1) sr. Sargento Alvaro I�lbe,!l'o; Dl�-1. FlIiHO,s DO DIVORCIO" dos, dirig'id:�s a esta Direl?ri"a d'3 táriõ'i geral' das" )\j'aç5es, .l:.�1ll,9�.s, do� median�� :90nttato com o De.

, 'õe, casMã".G.ón'l.· ,0, -; Sl'� (;a:n'iílbc,:-�r Com: Regi� 'ro.ol.VIEY e Slu'll'y.r1 .Oonls ��bliéas, dectara.ndo,. .'�xpr��·T rry�e Lie, diclarÓl1'.seJ.' cheg.acio
I

pa�\amefit6 ·1e".Q������s, ..ç.??�t�lt?
.

, o()s joven.� :'Jd�é )� v��I�·.l, ,all'n? d:- 'MOFFET. <� _," ; � .' ,s:ament�, ,qual a qllanLi'!l que ofere' Ô fuómêíiià d� t()do� .os q?e ac.r.edi- que foi assi'n'adQ depois de às pró')'
llll�,a 1l�.mh2� a ,,!1lP:!111:},.Slleh Rl-

':- Nó Programa:
. . ;......"""

.. I cem: para, pag�mento dentr�: d.e. 48 tam napaz �'se, unIr.em. em, novos vas préli�inar.es �a;ere� provado'
])(>11'0. . ... .

.:
.

. 1) _ Cin:elándia Jornal _ Nac.' horas, aPrs o�Julgamento deÍlllltIvu. esfor'ços para� por um illn a guer- ser o serVIço pratlcave�, com segu,.·
"O Estado" eil\iJ�j"hes

cumprI', 2) _ Al\laJ.i.dades Warner Pathé da concorrência. ra fria

..
"

F�:l1ndo na ins�ala�ão da ranç'u- :e. ,pontuàl.idade- .r.a7.0áv.eis •

.menlos.
.

..
. .

. .. "":'" Jornal. .

Não serão��ceitas of·ertas com 3a .ass·embl01a dlf Org'anIZiaça.o In' Duran!e .as provas ,fOI .possIvel
.

,;:-0- ."... '.

I Preços: Cr$ 5,00 e ·3,20. preço� .inferior ao da aV'aliaçãe' ba:: ternacioiIàl de Saúde dás ,Nações manten;e lim'a. regülaridaôe de � ,
.-:ENLACE ODETE-ARISTIDES . "Livre" _ Crianças maiores de se. Unidas, ire dje�laIjou:, "Dev,emos 96,6 por cento. "

lRea,liz.ou-se e'm Camp.os Novos o. 5 anns poderã'0 enlr,ar na sessão A abertura das propostas dar-se....admitir q�e. as perspectivas.:�ime· Espera-s·e 'que' um!!!.!· nova etapa
,-t)nlace matrImonial �-a s"ni:lo[',inhf\ de 17 h,oras.. á às 10 horas ;do dia 23 do ·Corren dia tas do término da guer!'a. fria seja alc·allçada no transporte de
·..normalista OdE��e B',ôyei', fino 0r ODEON . te, na Dire,toria de Obras Públicas, não parecem muito convincentes. carga posta'l qu·ancto for inaugura
.n·amento' da' socieCiade CJrnpono Assiste, a esta Diretoria de Obras No ,enlanto, não dev.emos. retardar do o' prim�iro serviço .mundial re-,..., Às 19 tl / 4 lloras
'vense, dileta "fjlha do 51'. Silvio 1) _ O Esporte em Marcha Públicas, .0 'direito de r�cusar tfi., a proD11ra de uma s'aida pah o. imo guIar de condução de passageir.os

:..:. .BleyeI', fmwiQnarioc da p1'4ei1�lrJ Nacional. � <tas as propostas, caso nenhuma de 'l?'asse� atual". Lie, .que SI3!b,a�cará em helicópteros, no próxi�o mê.
:Municipal e de Don\!. Henriqueta. A TAVER;NA DO CAMINHO lá satisfaça aos interêsses da mes· quart'a-feira para M'oscou, IÍüma·. de junno. Nesse'.:�ervi"Ço serãcFem'

. Bleyer, co.m 'o' jovem industrial. 't;om: -Cornél' WILDE, 1da LU- ma. . mi�são para ."salvar ;i ONU". de- pregadas aparelhos dotados de ro-
.

·

Aristides lBl'esola, filho d�' impor i)INO, Richard WIDMARK e Ce-

.

.,

Diretoria de Obras PlÜ>licas., cm clarou que as Nações. Unidas' e tores geme:os.' .

'1ante inclustri'al AugusLo Br'esola, leste HQLM. Flor.janópIois, ·8 de ,maio de Ü)50..suas agencias ,esp.eciais ainda a·1 A Grã Br·etanhá- (>stá produzindo
-.destacado chefe do P.S.D;: no clis RkMONA Gu.nther Egon Becker - Ofi'cia} cr'editam no principl'ó de que a I atuàlmente"" os mais modernos heU'
::trito"cle Leão.

.

.--:

com: Antônio BÁDÚ e Esther i\dministrativo, cl.·I. paz duradoura só' poder'á' ser 'ob�. ,cópteros já tendo: construido' �
.Foram: pal'aninf:0s,. ,dá Boi,'":l !lI) FERNANDEZ ('Sán.ta). JsAtjavd(OA tida e mantida por uma organiza-' maior' do mundo denominado "Ai!'

i '0 f' '1"b Hilário Preços'. '.Cr<ll! 6,20 (.e .

Rio,'9 (V. A,) -. A ,�enhora Ada 'çãol inte'rnacidnal: 'Adiantou: '''Es' -Horse" (Cavalo "do Ar); :Êste 'helio," ·rcivil:
.

dr. ,r"oo"es 1 . es', ' : .' .

'I' 3,20. ,... . .

,

41""" '1""j mil' ':Câmara Ribeiro Fu',cão e ou· pecificame�:,e, J·ulgarnns ..
ser es· cóptero bateu um novo recorde dê)3leyer e ·s·enhora, ';nl.üno· l_)es e "IInP .. 14-anos".

':senhorita Celia Tibes Bley�r... .

ROXY tras
.. dirigÍ'ram-se ,ao presidellt.e da . sencial ao futuro Janto d�s Naçõ�s lteva!�amenito de !)êsp' a� ltráns.

Nó religioso: Augusto Bresola e Às 19 C3/ 4 horas Repúbiiéa' solicitando pensão_ fi Unidas como das agencias .esp·e6ia- pOriLar 7.920 quilos de car-g'll.' O

I'senhora, Vitor Tib'es e ,senhora. (I 1) �'Cine Jornal _ Nac.:.
- montepio ,em mêlhor.� condiçiJes, lizaaas que.õ atual impa�se politi· primeiro vôo "Air Horse" que diso

lHilarió' Biexer e senhora... 2) _ Um' filme de av.entm;a'i alegando 'que é·impossivel.':é 1llan- co nas Nações Unh�as seja solucio- põe de três rotores actonados por
Foram paraninfos do noiv()' no sensacionáis,' repleto

.

de lances ter�eúl''''''em so�jedade com as onus, nadoO, 0_ mais breve possivel." Afir- um -só motor verificou-se' no 'ano'
,civil: dr. Ma� Baier e' senhora,' eletrizal1l�,es: ç.....,

.

.de. üII?-a- representaç&ô advinda' da m'ou (}ue "indub�tavelmente, a re-I passado. '. .,

�-,
.

'Modesto Menegatto, e; senhora. UM 'PARECIDO INFERNAL'" cir�unsiancia doe serem VlUvas e dução (das..
tensõ�s demandarão Os engenhei!:9s', britânicos estão

:Humberto Calgaro 'e senhorita Ce com Freddie I STEWAR'f;
filhas ?e ministros do Sllpl'émo tempo, ·paciencia € muItos esfor" agora aperfeiçoando um modelo bi-

.

TribUO'àl Federal. "os".
�

motor para' o s!!rVlçü de passagei-.cia �leyer. 3) -, Uma .história impr€ssio ...
_

N 1·· S'llvI'O Bli'1Yi�l' C. ,se' t
: /

d" t
-

d Duvido a respei�o 'o DASP, de· - . ros:' O novo' helic6ptero tei'ã capa-o· re, 19lOSO : -_ - �an e que pre,n e a a enç,ao' ,.0 es .

O' b' 'ii' I'"
.

'nhora Juvenal Tibes .e, senhora e pectad'Or! pois fle vaFiàs .çonsideracóf;s. opi" S'.:à.. OSO.S I.' .m.p.or- cidade. paria vinte·e qüatro passa'
:f Alceblades Êreso�a' e'Adi.lls-Bl'eso". ..VENTOS DA troITE.

nou que o. proc,�sso fo-sse l·e�netidlj.
_ ,.,

d
"'..... '.

Ó.
• geiros e .equipagem doe trê's mem-

da. .com· 'Charles RUSSELL'.e Cary aO,.Ministério da Fazenda' que "em ta."a8 e aut'o'm V81S br,os. Poderá ser taIl!bém utilizado
-------., 'GEAY.·'

.

mel!I0res condições para informãI', V no' transpoIite 'de qu�tro foneladas�,
d Rio, 9 :(V. A.) - O 'presi!iente da

· Se ricos quereis ficar 4) ,_ Continu.ação d�' espdacu .po el'á dizer' do mérito da p!'oien- ,,' de �arga.
'1- 1 I são. das interessadas'; República àssi.nou iIoor..eto exone·

· De modo tecI" e ega . I lar seriado:,
'..

rando a pedido do éargo de� insp&' O
....

-t-·-t-J�--"''''''--.-d-�--·-
,

.Fazei boje uma': inscrição \ BRlCI{ BRADFORD to,r. em co.missão da_' Alfandeg.a d.es- i .e e ,o.r. ._.ro.... pt o de ;

Credito Mutuo Predia_; TI - RI�H�MOND (O •._
.

� , com." .noane·. u"
_. t,à c·:.)!pital, o sr. I..e.oncio Maya1, al- ..•.

,i&lel·]··a·do's--e',·:p--··a.r':.a"I·t·t·I';� JdO Sôco):
" �o funcionário da Faze�da Nacioo• � .l:avarI8S ,fi 19° e tio Ép�. " nàl, 'que tambem '-'durante _ mU,ito ILundr'es,8 (B. N. S.) - Uma fir-

i"'OS ale'anflam'.' '� . e'Dr·a�.· :'Irméçlpo.s1: 4C"arn$os5,:O.o· e 3,20. '

. tem.po
.

eX'ereeu idenF�as � funções I Dia londrina' acaib,{:t .à:e lançar Í{i)'
'" V...· em P'orto b-Iegr.e. ':, ""

.

merc,ado um, ap'arêlb,p d·etefar que
BEIRUTE, 8 (V.A.). -:: Três no·

<., rMPÉRto�' (Estreit'õ)
, PaÍ'a substitui·�o' fbi noinea�b o permite a verificação rápida" nas

... vos mila.gres ·ocorreram no' Mos�, _..:,. ,.Não' haverá s.es.sã.Q.. Cinemato sr. Sezefredo ,Mach!ado, atuál dire- instala:ções elétricas',_principa�men',
teiro de São Maron, _em AnaY;l, gráfica. "

'tor das Réndas Aduaneiras. ' te de automóveis. càmlnhões e' 'mo-
�

.....Jl."11,uncia a' imprensa, gue dá p!'e�i .Dizendo dos motivos que o le: tocicletas, das partes' onde se põ�
sÕ��a jovem, Miri� �al'�lf" "que MOVl,as,

.

·t1·pO� de'
-

,8
..�v"l·a-.o' .

de c-aça- �:y�mf:Z e:�t�:I'����a�a;��s�.eo��� de�/�:�:t��:f !�!�i!O�ortátll e' de
, �inha uina

.. petna 8 Qentimetl'03! "U ,.
: 111

.' . muÍlLo me achaVa desgostoso com funcionamento simples, idêntific.fl
, mais curta do que a lOutra se tor- - Wa1rllingtoÍl, 6 (V. Ao) "- A For- p,ort,adores de tais tipo� de arnlas, 'os esforçós qtle vinha fazendo "para os dé!eitos. em poucos minutos por
'nou normal depois de uma vlsila

I
ça Aerea dos Es'tados Unidos está é por ouVro 1,a!do;....porCJ,ue;' -esses. bem desempenhar as';funções de meio de uma série. simplificadora

ao t�1l11ulo do ermitão Asad E!'hêl.( construindo novos' tipos de 'a'viões, bOIi1bm:deiro,s, qadá vez' Di,ais v�lo· ins,petor. ahag�éi.· po):' outro' lado de provas. �
.'

.

Ppr ,outro lado; 'um corclln"d1 de de caça, eqdipados com dispositi- 'zes, fa'zém dimin,í1Ír "à efici,e"ilCia ã conclusão ele que �sse.- esforço' Com auxiliq do' aparêlho. viBrifi.
nasé..ença �endo ;;e ajoelhado dic1'l1-1 VIOS autOll1aLicos especiai,s parTa. a dãs operaçõeS: d:eti,n,t�rüePt��ã6 dos 'irara evit;r ag-abusos. relativõs� por cam-se as vo'ltag�ns, me<Íem�s\'\ as
"te' do I�úmúlo n�tou (luê, rnais taro localização e destruição ele bom- ca.'çqs. ..

.

exémplo, á vinda de, 'automóvéis capaCidades, comprovaÍn-se os Iso,
de, q1iaiqu.er tra'ço de cieformid;l' ibardeiros ifl.inilgOs,. mesl!10 d�lrante �.

.

_
. �Qmo 'bagage'ns, 'em .grande ..parte Ilam.entos e localizam'sê os curLo.

de havia de'�apare'cido�_ _. a noite. ou ceus encobertos,: e .que
.

Segun,do a 'Forca Aerea, rOS novds '�� tornáva inoDerm,lte:' em fnce dos circuitos.
Finalmente, um l'apàz. atac:.tdo servirão Jambém par'a glf i a'Í:' os ca- 'modelos' são equipados com dispo- .julgamentos do Poder Judiciário Embor.á em l)rincípio o detet.or·

,·de úal'alisia em a:rpb.as,,:_as pernrlS ç,as pa:'a as_�ases _d� ,olldl7 partira�'1 s�tivos de ,v.ôo ,alJ.�omá'�ico, dete'n=- :eoncedidos como medida liminar se destine aos veiculas, poele -seI'
tevantou'se dB repe.nte: ,na· frente Essa ll1ovaçao faZia-se necessana, çao automatroa dos aparelhos ini- na liberação dos referidosc v"eículos. também empre-gactü em ma.Íoria

·,do ,po.�'o é' a;ldou sem muletas
-

at(;_ porqu�, doe' U)11 lado, o l�SO. de, bOII�"! aI? oQ�r?UTQ1nll OUlS!UBo<Jm- 'soílIlll PlJr tudo isso, nã3 me cabià'(3utra dos aparel.�os êlétricos,dais C�ll10 \

,;: ao COil\<f.mtO ond e pediu ao Supe' bas atonllca� �torna. m�ls Il11pe�ah' j dIsparo .-dos. canhões; e para aterris: afit:,llde se não exonerar·ml': dQ aspiradores de pó, ferI:os e"lé:ricos.

'<;: riol' quu o aclmi,tisse �OlllO m.J.�I.lI'), I va a dest:UlQ�O. dQs .. )Jomb,ardelFos sagee eontrüla.da.
,

C' j CaFg:�". etc.
·s.

i"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q "ESTADO,___Quarta-feira, 10 de Maio de 1950
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. RADIOTERAPIA
RAIOS X .

. DR. ANTôNIO MODESTO .
,

.
Atende. diàriameDte, no ,Hospital de Caridade

.

•
.
L .

',1

�.
- ...--...,.- .,.-..-----W:- -:w::�-"" --.-.- --,--..-..,...r:.-...--

. ..-,-.,,-.,...-.--:._;, -•••

Médico e parte...

Jlc»pitaI de Cáridade de
riànópolis; Assistente da

�Maternidade
I>�.gnóstico, controleoe tratamento .Ioenças dos órgãos Internos, eaJe'
...pecializado da gravídês.: Dietur·, clalmente do eoração e vaSOl,
�i� da adolescência e da menopau- l)cençaJ da tíroíde e demm 1laíI.
... Pertubações menstruals, 1��"I' -, duIas Internu
tIlaç6es e tumores do aparelho gem- :1iD1� 'e ci�U�gia «le senhoril' _
Ia! feminino. Partos
V;perações do utero, ovirios, trem- fISIOTERAPIA _:_ ELECTROCAR.
tu. apenâice, hémias" variei, ete, ,DIOGRAFIA _"1-METABOUSMO
I:lrorgia plástica do perineo (ru- ,BASAL"
tl!ru) tORARIO DE CONSULTAS: _ ./
JSSIS'fENCIA AO PARTO E DPE- .

Díàríamente das 15 às 19 no-
RAÇOES OBST2TRICAS -,

I)nen,CU ,glandulares,
.

tíroíde, ovi.
ruo

"041, hípopíse, ete.)
"..turbios lIl�rV�OI - Es�erllidade
• ReSimes.
eo"lIoltório R. Joio' Pinto, ·7 - hL
'.I.ii, '

, �. .'
>Re�td. R. 7 . de Set�mbro ., EdU.

E'I"IJI; _� ,Souu � Te-ij4ft: ;
.

Dr. Lins Neves
Ptr.tor da Maternidade e médico .0

Hospital d� Caridadé ,.
CLINICA DE SENHORÀS - CI·

.

RURGlA PART6S

Dr. Newtó" �d�A�illJ'
l:tTursia ,lrer,J - Doenças de SealtQ!i

r&a - ProctoJogla ':.
F;letricidade Médica,' "

Consultório: Rua Vitoj: Meirelêl 'n.
13 - Telefone 1.30(, < '_

•

Co��tllS: ÁS 11,30 horas: e ,i lar·
.� das 15 boras em diante
Residência: Rua Vida! RamOI D.

. ti - Telefone 1.422.

CllJIlea eotchnlTllmeate de triaqu
11.11& Saldanha' MárlDho, 10

.

'" TaJef_)l, 112

. -: ��-::-' ',� --...L :::3
Dr. Polydoro E. S� Thiago

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
/

Pedidos com Representante
'

Para Santa Catarina < "

DORIVAL S. LINO
)

Edifício fPASE - 2.· andar

ICaixa' Postal 260 '

Florianópolis
-.
S. Catarinp.

,

'-

.
,

'cONSULTÓRIO :

Roa Vitor Meireles "�no 11
Fonj! manual 1.702

RESID:!NCIA:
Avenida TrompowsJd n

Fone mal}u.1ll 7.81

e

DR. ANrONIO Dili MUSSi
Médicos

__
, t

....
'

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
\. .,/,

'

•••••••••••••• OI ••••••••••••••••••

,

.

,
'
.. , ... � .. : .�\ .. ',' ..... "." �:..�_..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C' O T. TOM A R

DR. FRlUlCISCO CAMAR.l'
'NETO

'

Advogado
Escritório: Rua Felipe Sçh1m1dt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")

"

,

,

Besídeneía: I\.ua Alvaro de Car-
valho, 36 ....

. lO,. Roldão Consoni
":'�JRu�Gi� GJCtisiIASALJt g:

<, NHORA"S - PARTOS
Wonudo pela Faculdade IH )le4f.
... da Uaf1'enlclade 'de 510 Paulo,
onde foi a•• istente por 1"rloa,'" do
Seniço Cirúrgico do Prof. . AllJi.

, c.rrIIà ....
'Cirarlia do estômago • riu 1IrnIIi·
re.. Inteatiu", deleado e f1'1INO. ti...,,·
de. rlna, prô.tata. bezip, at.ro.

• ",rloe e trompaa. Varlcocele, ...,.
ceie. 1'arl_ e 1Ierau.

CoDaultaa:' Da. , •• 5 1Ioru." ....

1l::1:�t l�:�:t.C:I AuaDei.a· Oeral para Sta� Catarina
",' TeII;f. M. "64

, / I Rua Filipa .Scbmldt. 22,- Sob.
,

D· G' '. "d 'F" � O A SI' ,Caixa. Poslal, 69 • Tal' "Ptot.,ctora" FLORIANOPOLIS
r. uerretro a onseca ;.: r. • al),ta�e a

, &peeialista··'
,

(1'ormado pela Paculdade N�

.•Hle� - Efetivo do' Hoapltal ti. Dal de Medicina da UD11'era1dade'
, Caridad.. II6d1co �r �n��)da �'D..

OUVIDOS --,NARIZ e GAB- . ela • Pl}tcoP.tas dO.,Dt8tr1,to '.
,

r .�. 'GANTÂ .
"

. �,' _ Peder�, .

Tratamento e 'oPeracõea
. i1bMnterno • de ptiál ,l'B1qUS6-'

. Resldjpcia: Felipe Scbm.idt,' IV rco 3.'=� -k,,:::clI.rlO
.�"\ Telefon�: -1.560.. 1IZ·lntemo da &anta Oua de 111·

'l,-,., �onsolt��: P�lá !!lanbá no Hoal)t� �J:a.JgIO�Ó.!e��,
..� tarde: Rua :VIsconde de Ouro '

, N1!IR�08A8, .

)reto n. 2.' "
OOIl8UlUb'to: IldHfc1o' &m6Ua

. '?orá:rio� Das 14 is 17 horas. .•e�id.=: �ua .ünro/da 08r-

•Milton' Simone Pereira '�O'T!i:�!!:" 18 bona

,

Clinica Cirnr8ica,. Oonsultório - 1.J6J.
'-r, .� Res1d&nc1a - LaOS.

J,
",o� de .BeDh,.ra� b��, . .

CIRURGlA GERAL >;:�. pr! Mátio,Wendhause� .1
., Se· d .... .6d!ca de adaltoe • -criaJItIIe
.. rnços OI Professores Bene- OOUUl�o - Rua JoAo �to.' 1.

llIIeto 'Montenegro e Piragibe No- ,"" Telef. M. 169
. ,

.

. (sã:'p •• 1 CouaIta da. 4 ., 6 lIcIru
guelra ,o.� alUo) bdclhcla,: ,eu� ...... li. ..

OoDtuU$8: Das'U ia :17 bor.. rr.w. III I.

RÚ Fernando Macbado" 10 O P I F_-----...... _ ,___ r.· eu o ontes'

D M S'C I' . ClID!� e "dor
-

r. • • IV. cinti Ooua1t!)rlo: Rua Vitor .lI4eil'eWa, ...
Telefone: 1.405

C_ultu cLu 10 ia 12 e daa 14",
" ..... RelidaucÍ&: Rua Bl""'"

22. - TeI�ooe: t'.6lfO

-,--, ...

Serviço' completo .e especialisado das DOENÇAS 'DE,
. SENHOR�S, com modernos métodos' de diagnóstico e tra-

tamento.
'

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO ,BASAL

<, . c

Radioterapia por ondas curtas-Eletrucoegulaçãé-
Raios Ultra Violeta e, Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano; nO 1, 1° àndar - Edifício

-do 'JMont�pi·o. ',,- .' - .

Horârioe- Das 9 ás 12 lÍ�ras ;_' Dr. Musst
.

Da!! 15 ás A8 h\�ras - Dra.'Mussi.
Resldênr.ia - Rua, Sàntos DumQDt, 8, 'Apto. 2.

. Florian6pou..
.....................

':
... ....... .:' ... "','" ....... C/

i._

: '

'.

FIo-

'___. FlIDd.da em 1870 - Séde:, BAHIA
,

�. INCANDIOS E TRANSPOR',I.'ES

. \ '
Cifra. dó Balanço de' 19" ,

.

CAPITAL E RESERVAS CrI ' 80.900 fto6;So '

Résponsabildades • '. • . • • • ••• �. rCr' fí.978.401:755,97
Receita .'.: .. .->.;- : «» ",'

'

� .. .. CrI 67.053,245,80
Ativo • •.... : ......•.. CrI 142.1!76.60lU!o
SInistros pagos nds últimos 10

.

anoa ....
"

Cc�· 98.687 816,30
Responsabilidades ...... •... .. .... < .. • Crf 76.736.4QÚ06,.2o

. ,

Díretoresr
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.' Franéisco d� S..
Anisio Mall8Orra, Dr. Joaq�im Barreto de Araájo�__

Jos' Abrtla.
qr.r.'_-...._••-_-_'_-.-.::r.-.-....-_..._._-.-_._'_-..

- .......
-

....
-

..._:.·_._..._-..._
.._'.w_.....-.r"f'_ w _ •

", GARAPERIA
.

/

COI!!motor eletríco de lHP

VENDE·SE
Tratar desta redação com

Ó Sr. Demíngós ou em Itajaí
cc>m'o Sr. Luiz Noceti.

fÉ1UDAB, REUMATISMÓ &
PJ..ÀCAB. BIFILITICAS

BUlir, de 'N�lIue,lra
M.dlaooao Quzilla, DO t,atGlI\.Dto

da' .UlIle

I
'

OOtMPAN�� � �Os, . CO�lAA
5:_ �CCtDENTE5 D'O TRABALHO -4

SÊOI!�·SOCIAL:": ,
PO�TOAlEGRE, '

• ( ••

<, / /
RUA VOLUNTÁRIOS/DA PÁTRIA N,O 68. 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL,IIS3 • TEL!;FONE 68411 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

.r-

.

,

.'

corO" Clt ,cc'pôrto de
,

SÃO 'RANel-SeO-no SUL 'para NOVI' 10BI
.

. Infol'epagõ•• Goenoa A�.ft". (. . I '
• I, '

. PI�rlaD6poU. .r· -:- Carbs' HoepckeS/A - OI.,... Teletone 1.212 ( !tai. celel, \

São Pr.nci�co do Sul-Carl01 Hoepcke S'rA ."..CI--:; TeleloQ� 6'''. 'dO.)��MAClt'
I. _ '<.' ,

- -,

./
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O' ESTADO�Quartà-feira, 10 de< l\laio .ríe 1950 _ .5 _�,
;'--.��----�------�------------------------------------------------�------------------------�--------���------�--��--�=--.,��

%.':18·.,. ,.••.%$/ 0·1.'''••
,PROGRAMA PARA MAIO -_ DIÁ 14 - D�MINGO -COCKTAI'L -'INíCIO:' 9;30 "'HORAS - DIA 20

..
"':;_S�BADO _.. SOI�E ORGANIZADA PELO DIRETóRIO

iDA FACULDADE DE F_AMACIA E ODONTOLOGIA. DOIA 28 - DOMINGO - COCKTAIL - INICIO: 930 HORAS. .'�
.

, . ,.
-,

;N O TA:
..
,PARA TÔpAS AS FESTAS VALE COMO IN GRESSO O TALÃO DO MÊS. A DIRETORIA NÃO MAIS LEVARA EM CONSIDBRAÇÃO A ENTRADA DE .PES� .z

í
SOAS ESTRANHAS AO QUADRO SOCIAL MESMO QUE ESTEJAM ACOMPANHADAS POR ASSOCIADOS.

. "'"

,

.

,

"

1 .

inCUtO. paz com LIRA TENIS CLUBE
a Aos ria.

.
'

CONVITE,

Londres, 6 \V. #A.)' -=- Os .vIce- INAUGURAÇÃO "BQITE DA COLINA".
�

ministrqs das Relações ExterIOre� O Departamento Soci-al do Lira tem
'

a satisfação de convidar os

as quatro potencias levar-am a S6US associados para' a abertura e inauguração dê festas semanais de;
'llfeito mais uma. sessão para discu-

.

nominadas "Boit'e da Colina", na ,�oii:e d-e 5a. feira, ás 20 horas, .cóm
til' o projeto de _tratado de paz com ,;f apresentação do notável cantor ínternacíona] Carlos Dix.

.

:fi Austria, Pelos
-

cálculos. feitos, es- Reserva de mesas na Helojoarta Moríts,

a foi a reunião nO. 25'3 desde o \
.

.

-I
.

im .da guerra. I" 1,-:', - : ••••_ •••••••••••••••••• _ •••••••••••••_-_••••••- •••---.-•••••-- •••-- ••----.-.- - �.-••••••••--.-••• - ••••-

lnf.ormações' colhidas 'em boa

•. aCIDE'Z ESl'OU'ICIl..
1', r

fonte ·adiantam qUe os represen- .

antes do "big four" ainda não i "llE,OA" I. 5.UI,hegRrarn a um acórdo sobre o as- M
unto, O c1e'egado soviético, sr. Ge·

.

hi acidez estomacal,.... azia,
Os sintomnast dlêanciaPe�óllcas _ "aze�

.

.

rgi Zarubin, todavia, anunciou es-
" arrôtos, a u ,

ercem
ar preparado .para discutlr o artí- dam" qualquer pessoa e ex

�"innuência maléfica na sua· .' , ,

ô nove do. projeto, referente. ao
vida, no lar, e na sociedade.

�,�''

..

','esoal'mamento e á desnaztf'ícação
'

�-��
a Austría. Por sua vez, o delega'
o dos Estados Unidos, sr. Samuel.

eber, perguntou diretamente ao

epresenlante soviético se o' gover
o de Moscou desejava ou não {l
oncíusã., do .tratado de paz. Zaru-
'in negou-se a responder esta

per'lunta.
.

Assim sendo, os- trabalhos não

rógrediram, enquanto a Austria

ontinua exigindo a éonc'arsão do

ratado, para que recobre a sua ih'
Iependência, 'I'em-se .cogita,do, nos

eios 'aliados oéjdenLais, de dar-se

ndependência á Austria unilate

almente, mas o assunto não en

ontrafia no 'momento a sua opor
unidade. Ignora-se, até, se ames·

o 'está incluído no programa das

onversaçães .
da próxima semana

esta capital.
Um ccomunicado. dad., a, conhe
er esta tarde, aqui, anuncia uma

ova reuniã; dos vice-mini.strQs
as Relações Exteriores para.·o dia

ilJte e dois do corrente. A reuni�o
e ontem fora convocada com ape
as, quarenta e DiLo horas de ante

eder,wi;. e -a pedido. da propl'ia de'
egaç.ão soviética.

. ,

Magnésia 'Bisurada'

Dr.' lulmar c Lias Neves
..

Reasu·mio su ii clinica

Dr. CLIlANO G.
t;,.'_LETT.

A D V1i,O G;� 1;> .(),l.,
;

.' C'!tm!.. 4!�.t� -:-'�'{
Oooetltuição di Sôclé4.ad..

, .N�TURALlZACOEe'
Titulol Dlolarat6rlOll

'Eeorit6rlo I RI.lc!.neta
.

-

\ Rua Tltad,ént.. 47.'
FONE •• i468

: Comércio e Indústria

\

Comentário Int.ernacional·

Escravos� 2,
Por AL NETO

! •

Rápido 91ívio parq'
dor�s nas'c�si�s,dor�s'

-,' :reurnáticas,contusões,
lumbago" tqr,ceduras,
etc.

Osr'comltês nacionais que estão
empenhados no movimento em fa

� .

vnr dos chamados ."escravos de St.a-·
líú" deverão unir-se em uma Co
missão Internacional.

<,
•

, Entre os comitês 'em questão des

tacam-se o ,Comitê Nacional Fran-
'cês e O- Comitê Be'(l'a.

r-

Na Holanda e na Itália também
já existem comitês similares.

.

, .. O comitê inglês acha-se ainda em

formação. ,

, . Segundo
'

David Rõusset - chefe
do comitê francês' - a Oomissão ·I'n·
'Lernaeional, assim que esteja orga
nizada, pleiteará o apôio das Na
ções Unidas.
Em especial a Comissão tratare

de conseguir a aprovação do Con-
-

selho Econômico. e Social das Ns
ções Unidas, uma vez que êste 01"

ganismo já mais de uma vez conde
nou o trabalho escravo.

Rousset descreve o trabalho es·

cravo na Russia corno uma pirami '.' ...••

de cuja base são "grupos" de 60t -: :

.ou SOO operários.
Este� "grupos" trabalham do-

baixo da vígilancía direta de bri

gadas de ehoque.varnradas de me-,

I
tralhadoras,.· .

• Não se ;ab'e exatamente fJ1Jantós,
mas vábíos dêsses grupos de 600 ou

../ -,. , _'-
. 800 operários formam uma' "diví-

--';"'---��,.�------------------, são".
Várias "divisões," por sua vez,

I' formam uma "região".
Uma "região" constitui o 'campo

de concentração em si.
.

Estas revelações de Rousset, qu>
foram aceitas pelo Comitê Naõiunal
Francês, provocàram 'uma 'ónda "'d:e
protestos por parte dos comunistas
No dia 11 do 'pass�o 'mês de fe
vereiro, o semamirio cnmunista
Les Lettl:es Frarrçaises atacou Rou'_
set, chamando'o de "me'ntiroso
sltm'vergonha" .

Rousset imediatamente instaurou

Levãnfadas Nofurnas
Envelhe'cem'os HQI1)'ens '

',' Freqüentes levantadas ou mlcç9.�.� �nb� �
turnas, ardência, resíduos e8b�anCl:�lçado8

-

na. "urina dôr na base da espinha dorsal,
na ingu�, n�8 pernas -. nervosiemo, debi
lidade, perda oe YlgO�, podem ser eau-

�

sadoB pox:_ uma enfer�ld�� �a próstata.
Esta glânduta é um dós maIs \mP'2r-tante.
órgãos ·ma�culino8. Para con:folar. êstee
transtôrllos e restaurar rapIdamente a

!aúde e o -Vigor, siga o -novo tratamento
ci'ent!fico cbamado Rogana. Mesmo que
,seu sofrimento seja antigo, garantimos

á
.

··.�ue Rogana o aliviará. revigorizando .ua "UIll processo .contra o seman 1'10.·

�ândUla pr.ostática e. faz�nqo co.m
que

••• • • • •• • ••••••• '. • • • • • • • • • • •

. pedindõ 100 milhões àe fl'3DCO-S de
se sinta muitos anos maIs Jovem, Peça

.

, indenização.,
. �gana �m qualquer farmácia. Noua Ia· I .'

tantia é a sua melhor proteção. .
• •.. '.' , ' ••...•••. i

. . . . . . , . . . P,ara. defender-se, os comunlS a!l
-. ... _. .._

R"
-indicado no tra· NEGOCIO URGENTE- / teriam.·que provar .� falsidade da"TINTAS PARA ,PINTURA Ogenatámento de I!rOlta:- af'irmaç'i'ie,s d,e Rouset, e mostrar Visão ,maior e 'inail. perfeita

C O T TOM A R :. 'ites, uretrites e cistit.,.; , -,' Vende"seYum� Nash, modê}p que na Russia .não existem 'campos que a de um bom' ,biuQcu16
.....--.._-....,...�------_---� - 49, com 9:500 kilômetrQsj,com- de trabalhp escravo. alcança quem tem .6lidà
RANSPORTES ARARANGUAENSE SOCIEDADE ANÔNIMA pletamente .equip·ado, por .•. A principio, Les Lettres. Fran·

inltru_ç�o.:-
f

Cr$ 90.000,00.... _,
" !{aises prpmeteu provar ,tudo, ip.

Bonl -livtOI, .obre todo. I 'OI,
Tratar com Delambert, prin- clusive ,qúê ROlÍsset era um· discÍ-

.

I
. aÍlsuntot: �

,

j'
'.

r

(EM ORGANIZAÇÃO) cipio da reta dos Barreiros. pulo de Trotsky e' um mfm�iroso.. , LIVRARIA' ROSA"
"

, C O N V O' C A ç Ã�O � ••.•• '. .. • •• • •...•. .' - : - . • . Mas depois desisti!). da
.. idéia, P Rua DeodoFo, 33. _ Florian6po!(

I, Apolônio IrEmo CardoSo, na 'qU:flidadé .. 'dei fundaqor.!<ia . �. 0
· oí.o ••••••••• o •• ,' ��ed��02;p��s!�r��e�r�ef��i�mciou I o o ••0.......... � r.. �

"

�
:.

Ilna TRANSPORTES ARARANGUAENSE S/A., ComercIO e

'V' d
.

'Dentro 'de um mês, mais ou m!'" C.mi.al, Gravata.. Pifamll
ndústria, convoca os Senhqres súbseri�ores,do .capital &ocial ,

. en· e-se nos, deverão recomeçar .as audiên' Mei•• da.'melhorei; pelolJ�......
ara se reup.irem no dia doze (l.�� ,�o,mes. de mal? �Q corre�.t�, UlllfIJ bici�1eta completamente cias eu]. lôl'llo dêsl"e proce�so, Darei : pre�1 16" iUi CÁSAdUIa "

no, às nove (9) horas, _no' escrl�o� ,da, fIrma Ma�.?J. }!a!,lSl nova,' marca' �Mon,árck", ,por' ..

' En1quanto isso, 'em. Lake .
Sué-

�CELA:NBA ';.;i RoaO. UaTr'." "
'�\

eia., à rua Dr. Virgulino ,de QU�Ir(��l, s(n., n�st� �Id�d_� d:� '1.150' cruzeiros.' '.' cess, o Cô�sen�o' 11Jp_onômiéõ "e S(l�
'.0-'.. . ' � .

raranguá, Esta�o de Santa:<?�t_arma� para delIberarem sob:r;e
, "Informp.çóes' _. nesta Redação: cial das ';Nações JJnidas c.o,nsider3�

-

ção soviéticá na Alemanha.• _

- �.

,·laudo dos pentos d�avalIa.çao. dos,;be?s ,que, de,,:e� �ntrar •••. :: •... ", •.• ' •.
'

.• ! • -. ó. ... ••

uma nova _petiçãü no sentido de .' .os deportádos', s�ó �q�l8lps que ,,',

ara a formaça-o·de parte .do capItal s·o.cla[l e' cdnstl.. t�:llçao ,.da 1."" ," _ ,

", -_' ,y q"le se efetuem investigações sÔ- de�onstramiq!latlquedr ObAJfl]·.cao ha9, '. ,;.r
,. . . 'li"'

V d
<

.' ,:. ,{
•

•

•• .' regIme coml ms a _' a
.

eman a
.ociedade. "

I'" eb e s'e -'
,

bre o trabalho escravO na RUSSla. Otiental .o,u aos ideais so�iéticOs;-' ';' ,

. Ficam -convocadas l),Qyas reuniôes para, às, quatorze' (1�» , i.' ,t�..' , Ta� petição é assinada .pUf 4.000" A estar Il;0 .. que di�,êste doc�men-.: ';

dezessete '(17) horas do mesmo· dia se o número dQs prElsen-lunm
casá com bom terreno, I refUglado� de terras domlHad�s .pe· to!, nos ultImos meses 35 mIl aI&.

.,
. '. .'

.- '_ , .'.', " ,'o 'A •

'd l' 't ii, • R 3 d M' i lo �remlll1.. '
", '-" maes foram deportados da :lOna de �es as prlmelr�s reumoes nao �a�lSflZerem as eXlgencu�.�. a elo 81 ua�a p� U3; e

..
alO

nOj
.

Neste d�cumento, se, diz que os ocupação soviéfi.ca e' Internados em

Ararangua, S. C., 4 de maIO de, 1950. �',
_ . EstreIto, ....�.. ,_ russos estao deportando para a campos de tr,abalho' escravo na

Apôlonio Ireno Cafdoso --'- FundadaF. � , A tratar na mesma Russia ..cidadãos da zona de ocupa' Rússia. (USIS).
.

Emplastro Sabiá I

.JOHNSON
Um produto da Johnson a John.on

Bom
.

binóculo
�rilU�e· visão

.�

,R á�ld",i'o s:
·

I.
!' O. N- O A· S L ONG A' S E C U 'R TAS � �.

Átlântica - o sucesso da técn:ic:'eléctr�n�ca - 'AílâD_tica \- Super éonst�uç'ãO paia 'durar mais �Iântica � Som r-�tur�l-llta sensibi,lÍdade
Grande al�ance

i] át��e,tividade SENDAS' Á.. VISTA _E. 4- �ONGO PRAZÇl'

Rádios cElectrola� Transmissores Âmplífíêadores ,

;Rãdio ,Catarin.ense limitad_tlântida
Diretor)ecnico ·WALTER 'LANGE ,Jr.

\ .

Rua Trajano, n. 31

"

,

/.

,

.

Telefo.ne n. 1459 "

.. r,

" �I I
l: i

i

.�

"
__

1. ",.....

..
'

\,-.

, �'

"

-

J

{.

r
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Q' ESTADO:'_Quarta-feira. 1'0
----'��.�'�����--��--����--�------------���---�'--�"�--------�----

6 de MáiQ ,"

de' 1950
. -�

TAÇA " O�Wj\f;D,O l:-CRllz .. - �"

VUória ,do, JlQadro «'B») , do Brasil,'�,
,0/'"

. �):.', ;, <'" ':', ' cendo os nacionais nor 2 x 0111
,R,10,-' 8' (V';A.)' ",.1-,No: estádio tentos de Pinga. ° quadro bra-

•.,;
de}Vas-co:,aa '.jG�m·a ,pelejaram síleiro foi êste: Castilho, sarr-

Direção de PEDRO ,PAULO MACHADO ',' ontem. e� ,disputa da Ta'ça "Os' tos e J;uvenal. '(Nyna); BaÜ,er�
'7

• -

� .

waldo Cruz", osselecíonadós do Dãrfilo/e Bígóde ; FTíãça, �an:�

Lara Ribas, O' n�yo více-presí-
Brasil ':B" e do Paraguai, ven, ca, Baltazar, Pinga'l e .t{oárigues:.

, -,

L" CD'
,Os vampeóes' eatari- INovo motor sueco. ,I Voou 'c,um, azas 'd3

_

, dente e-d_!l. F�. '.-. , .,', , '. �_" ;�� Denses da fut",b;()t. ESTOCOLMO, 8 -(BISI) 'c- A' '.,
-

1_ .:
.

"

_�eunida em sessão ?e, �s��m- 4e��t�si�.<'Alflf;e:db .,Gampo�� 9ue :Ó,,·çJllp.�eonato! Es,taçill�i>"d(l c�nhe<?i�a. compantííaeueca S?à:_! ',�. " Oq8, "

bléía geral extraordínáría, a I, �e' eX0!lell.()ll '�fn(,,;v}?t,a . dos !,;eus,1 Futêbol, "promovido- pela "Fede- n1a:Vabl,s 'levou ao mercado, um MEAUX, ).4" (V.A,) _",.. O "Homenr

F; C.' .D.. elegeu o "'de_st�cado rp.uit�s "af�:z;�res,.:O no'vo"yi�e"fraçã(r e�tarinense de Desportos novo mo�or ,de, caniínnãn que P�ssaro',:, francês: Leo Valentim,
despoTtrs�a coronel Antonl(! d� �r.esldente da- enl�ldade e!�ce�e�- i foi'i;nsti�,uido em 1��7, ,,sendó o co�some .apenas ,L�5 litros de�ga· d�n'I�nstroL�, fot? ,��quaj.quer du
Lara Ríbas.. coma,ndante�>ge'� nai,que ta.nros 'e',tantos:-serv�Iç�s 'Avai o primeiro vencedor, Abaí- solína por, -lQ kííêmetroa e que ,vld'a, .que pQge.,voar eom suas'

-... ral (ia Polícia Militar do Estado. tem prestado aos esportes de i. XO 'damos' a relação dos, cam- segundo se
<

cálcula, podéFll,' 'an�';: asas Ide J<,:)l1à�.V'alenLim' 'que é sar-

par�, viçe'�;esidencia �a ,e�tida.
- nossa _:terra, já foi smpossadà rio

II peões l?��·iga,.s.verdes: dar

..
,400.00P. kiÍôn:etr�s, Semi que: -gento 1�0ex.ér'ciCo fran.cês,' lançou-

de mater f em substrtuíçãç .ao cargo. . 19'27 _ "Avaí -v
, haja necessídade de trocar as ve- se de bordo de um avião- das for-

". .

' I
• -'

• f' r .•

" "

7

'

� 19�8 - Aval. las dOs cilindros. Depois de três, ças
'

aéreas ,francesa,s 'a, 4.000 me-

Homenagem -pós'tuma aos � vítí- I 1�'29�'·'�,'ca.xias' (-Joinville). ail'os.d,e>experi:ências: a emprêsaktros,d: altúr�, sôbre o aero�romi:J'
,

. '" 1930 -= AvaL .0
começou. agora a Instalar, êste i de Meaux, voou .corn suas asas de

, " m"""a:.Jos de Supor'-'a " ·1 ,�931,�:""Lauro��g11er. � motor em seus caminhões e ôní : lona".,eXlencfiiIas até+chegar a 600

U
,

\,., 6
.

,�9�2 7-, J:?gue��_énsé'. bus." ,:, .. '.
-

"

I metr�s do �olo, e então fechou' �Ii
'_', aos. valorosoe

jogadores do Tori· ,19�3'-.-�.�ãQ f6i:Te�lizad(). A eco�,or�lla;- de earburan
..
t� él

asas

.e abrIU, o paraqued�s, VIU-.,Cumprindo uma determinação no-. da Itália, tragicamente vi· 1934 ;--:-" Clube '1W:lêtlCo Cata' c.onse��lencIa, de se ter modítíca elo pousar no centro do aero�ro::,
da F.I.F.A., domingo .passado, Ornados' no grande desastre rínensa. .: , .' do a can1ar�' de carbur-ação no I mo.r ,

'
'

",,1'

ante"s do ínícío do prélío final avaitó.rib de 4 de maio do ano t. 1935 - "Figueirense. ," cilindro e.de que o motor é oons- O sargento :V'alenÍim,; de que a:

do Campeonato ESttadual 'de Fu' passado, em Superga. Em todas 1936 - Figufeirensé: ·tiuido para" injeção dIreta do imprensa francesa zombou .rarta-

tebol, os craques do, Avai e do Os jOgOS de futebol do mundo, 1937 - Figueirense. carburante no cilindro. T-ambém mente depois, de sua pobre' de-

\ Olímpico observaram um -mínu- realízados domingo, foi presta- 1938 - Cip (It'ajai). o consumo ��, óleo lubrifiéante ·mon�tração de domi'ngo passada"

to de silênciO] em homenagem da idêntica homeriagem. '
,

1939, - Figueirense. torna'se'menor. � , �
, dec�a_rou aos )ornafistas o! seguin-

. �940 - Ipiranga (S. Francis,
- A co�anbi� faz uma .gl"ande te: �"ELl vos cdisse que_ podia fazê-

No'"VO�' ['ecord 'DaC·I'o'l,'al de Uatara-o co).--' � exportação para o Brasil entre lo. Acreditai'me agora?" O rosto'
,

..;

,

• -,
.'

�
". 'ii .. i n "',, . 1941 - Figueirense. � "", outros países. Para mà'ntê-la -e de Valentim e 'parte de sua roupa

,Rio, 9 (V.'A) _ Dom�ilgà pela-I
rior era de' 4 minutos, 52 segundos "

1942 - Aval.
. aumentar a que efetua para ou- 'branoa 'estavam 'maRchados de

h-
'.

'1943' ,_:_ -Ávai. 'tros países, está contrUlnao 'ago' sangue, em virtude dé um corte
man a, na plscma de Tijuca, foram' ,,_C 1 elecimo ,e pertenci'a a TeLsuo'

I d f 't d Ok 1,944 - Avaj. '

'

--; ra uma nova' fábrica, de 12.000 qU,e sofrel�' sôbre os olho;> ao' sal-
,
,eva as a e el o uas tentativas de

I çamoto. '. ,

,recorde, pelos cons,a;grados, n�da. ' _'-) " •
.

'

1945 - Avai. ' �etros quadrados< 9ue lhe per' tar do avião" o que, segundo dís'-

ti R' d C C R 8
1946 Nãe, foi realizado.' ,

mi'1j-rá intensificar sua prOdu· se, elificultou sua -visão guando

B��·�ssia;,c�rp�im:�:n::�e:ui!rS��' opa.' 10 .' ra nCO '1947 -:- 4mérica' (Joinville). ção. Também se eSpera que o no· descia para a terra""a umá"veiaci·

d
194a ,.....:.. �mérica (Joinville). VOo motor se torne um bom arti- dade que, ca'.culou em 213 quild-

'dPerar atO 'madrcaJ o.s 200 metr.os ,nad;) RIO, 9 (V. A.) __

'

Segu.ndo O '1'949
-

01"
.

go .,de 'ex'portaça-o.
-

,

e cos as e o N ....,
-

'

. �mpICO
-

(BIUme- ,. metros! _. por. horá. , ;.:>
. ,uni 1'8 ,e OVlSSImes, regulamento da Copa "Rio Br n. )'

"

'. \ ,_"
i! ,

C m t p d 231" 8 d
.

a nau. -:--._, ----- Mais de' 500 pessoas assistirãm

O� r�co.;��So\a:fe;iores:'pel�:����' ����:ia?2���r�f��l{:�r�ro °v�necr:�
.....•. •• Com rai�s I S6 obtem à demonstrªcão de vôo do sargen-

tes respectIvamente a HeI' dOI'
"

,. 4a vl-tõrl-a de' Joe' Ih
to Valentim, cujo corpo. no. e,spaçiJ,

"

,'. '

10 ,e 1- dor da presente sede (1950). " ,,-,L'11.e n._r mosta'rda \Tl'S"O 'a'ra\T.s

ve�ra � Juho Artur _e�am de 2,34:' 9 A taça será vencida pelo se-
UI {li

"L de podero.sos. b�nó-

e �,3'l 2.,' 'I c· d bt' 5·t· I'",U·'S no ,Dr"�sl·1 ESTOCQLMO, 8 (B'ISI) )', _._culos_ pareci,a 'um ,a,\,ião "Stukanr
',' "

'e lona O que o Iver VI onas li li U I -

d
AI an .BogOSlan, o notavel, p.,ada- alt"rnadas Ou 3 conSecutI'VaS' N

' Foi" lançada recentemente n'o a emuo em voo' e mergulho.

d I
'" a cidade paulista de San,tos',or .carlOca, 'superou ho'je 'o. recai"" :6"'13 '1" mercado süeco, uma nova 'espé' .. , .. : ......................••

de metropo.litano e b' '1' 'd raSI
.

venceu nos anos de' o eX'campeão mundial de todos cI'e d'e mq'star'da, q11e se obte'm TINTAS PARA IM,PR'r.SSÁO",

.

. ._lasl elro os 31, 32 e 47.
"-,

�os pesos, joe Lbui " realiz' o..
r.

400 metros nado hvre,:marcando o I
.

b UruguaI nn."LI:anos de 40, bad 'lV
s ou, sá de uma planta 'conseguida por /' C O T TOM A'R

tempo ele 4. 50;' 9 A ma n. t,
'

,
v"'

' <?.. u Imo, a sua quarta luta .

, , . . . rva an ,�- 46 e 48. d.e, exibição, em, nQsso pais, der'
melO, d'e mutações na granja ex· i ........•.......•�. �

rotando _fa-cilment'e no, primeiro periTentaI d� Svalov,. no sul da !'c� �egetale paulatinamente s�i�
assal�o a T0JllI!IY' GiQrgio. Su�çIa, e cUJo' rendImento de rao para o mercado outras var,ie..

Hoj e, no Pacaembú, o. "'Demo. óleo e s�mentes é maior em cO�'1 dad�' de ,cereais, árvores fruÜ.�
lidMêle, Detróit B......"enfrentará o sequên�la' .de :qayer s��o �xpos·' fe!,ás', verduras, etc. As

-

investi-.'
chileno Arturo GOdoy, .que por

,ta. � r�los X. As ex.pE)_n,enc:ajs de, gações sueea's estão muito- à;di
duas v,ezes lhe tentou arrebatar T�dl,açao se efetuam com Çluase antadas, no que se refere a vari
o Ititulo máximo .do, box 'mun'

to,das as plantas, declara o Pr?, ar as propriedad� genéticas das'

dia!.
' f�ssor A:�� Gusta,fs�on, reno�a plantas, por '.meio de radia�i:tO'

•• ;--. ••
,
••••• : •• •••••• •••••• dp especIlIsta sueco, 'em genéti- Roentgen e IteUtrônÍca.·
I.

' -

Grande Prêmio
�

.

.

São' Paulo' �

do L'
.�

8 'd
'A. prova',máxima do turfe paulis'

,

.

e OUI� .. o oy POS5ui ',uma
'

defesa ta ,e uma }Jas maiores da América

d dl'· -I b'I
. do Sltl:o Grande' P,rêmio São P,a�o.

"

.'

'

'.
: e � lei

-

, oque'io ",
,,"

1 �-

-

na distancia de 3,000 inetros com

, �IO' 6" (Y: A..>
..
�al�ndo ,sobr�

'o"m.
ente atento, pois:prot�ge mUI:

o prêmio 'de 500 mil cruzeiros foi

chIl�no Arturo �odoY, COm quem to. benl os pontos vulneráveis e
disputada"· '(íoining� passado 'l}ela',

,lutar� na �róXlma ,quarta'feira, ,só '. excepCionalmente se deixa.
:lOa vez. Triunfou o cav�lo 'uru·

o ex"Campe�o mundIal Joe Louis apanhar de surp�esa".
guà,io .Zonzo montado pór E. Gar'

fez urpa sérIe de observações in" _ :. •
cia. Em segundo lugar classificou-

,
teressantes, para' concluir: poso -.> ,Pe' r�de'u..·. '-se

>

.'
.. se o)r;ap�'e .favorito ': da' "p��\;a,

> slvelmente, foi----God'Oy um dos ,

S�a'.!ow Tail, inglês, e em '30' Sa'
adversários" mais tecnicos ..; -oom ladito, argelltino:" : .

Que7 lá tr�vei COIn);)ate. Se ie;vei Una calota de automovelS'i'U- , .. �.o.. '

••• �,:L.; : )f
Van agem na 'segunda luta, 'na DBAKER ·Modelo Comand ti- 4 I t

-.,

'I
.

·

primeira � coisa foi outra Godoy po 1948: Pede-s,e a
. U a' p� o i10mp8,O-' -

P9s�u,i uma defesa de dificil blo' achou avisar telefonandoq;::;, Dat'� mondl"al' ',de -bOI:.q�elO. �ara derrub�r ,Gqdoy, .6€', 1220 ..,Ou 1482" que ,será gra- '

ra preCIso que eu fIque absQluta-tificado. •
.

.

Bufalo (N()v� York)/' 8 (V: Á.)
- A luta entre' Ezzard Cha'rles,

CO·PA"·' R'IO' BR' "Nr'O' ,ca�peão mundial 'de box 'de to-
, .

' '. n. \;J" das' as categorias, e Fredde Bes· "

r . perrota�n. o quadro «4»�do Brasil
� ��refi;:�!d����i���a:�te..v::;�

,

SAQ PAULO, 8 (V.A.) -'

OI
Copa Rio Branco. ° conjunta 7 de julho proxime.,

qyà-dro "A" do Brasil, jogando nacional jogou as'sim' formado: Comunicando essa noticia, De-
"sabado no Pacaeinbú, foi derro' Batbosà, Santos e Mauro'

.

Eli, wey Michaels, organizador d'e

!ado ���a seleção uru�uaia' pelo R:ui e NOr�nlla:;.. TesÓ.!;lrinha, -Zi' clarou que �quela data ':foi -'fixa
sçQr� de 4.a 3, em çhsputa� > da ganho, l\detnir,.'Jair e Chico. ,'da :pára pôr termo' aos rumor'e.s

segun-do os quais o 'cômbate �e' , •
<

' "�'\'.,
,; ,'<,

O --,Porllimou'tb ria retardado indefinidamente; ·DeDte�·· 'Com'errt- T.' 4
"

. E,ntre�anto, a data não s.erá con�! JI, ít�. I
•

�tO e, ransporles
o Aston Villa por'5x!.,. fIrmada sinão quando ""Charles .� ,

, 'C' 'R'
>

'.

SI"
.

J.
o Portsmouth' tem o mesmoest·' �mos ,A

�ver comPletaIl}ente. r'estabe. _.

.' UI � Ml.
"

,

nÚmero de pontos que'WOlvér' teCIdo da enfermidade cardiaca Rua Joao Pmto n. 9 �aixa. Postal" 2�O - FLORIANÓPOLIS
l�anton mas o seu "goal average'l de que p

,

f
/ �

,

'

é superior; - te.'
arece. So rer atualmen- ]Ji�tr.ibuidores: Carlos' H090cke S. A., Com,. hld.

Y I' ,/
'Caixa Postal ns.1. e 2. - 'Florianópolis.

,

,

"

Jogos da 'Copa do 'Mundo,
em "Coritiba'� ,

subvenção de 3'00 mil cruzeiros.
. Rtesta saber àgora se a entida
de maxima dos desportos nacio
nais concordará Com essa verba,
lIma vez 'que' a sUa solicitação
foi de meio milhão' de' cruzei-'
ros.

\

CURITIBA, � (V., A.) Ao que
tudo indica, haverá jogos 'da
Copa do Mundo no Paraná pois
O goYer�ador Moisés Luplon
resolveu conceder á' Confedera
çã.o Brasiíaira de) D�portc)s a

' ...

. ,Campeão inglês
LONDf(,ES, 8' (V. A:) - o

Portsplouth ganhoü 'definitiva.
m�mite o Campeonatq. da Ingla'
terra d,e Futebol, primeira;

-

divi.
são, ao vencer sáb�do à ta;de

_ •. ,-'-��_-'-'-'�---"_:--'---"'--_-,-"

de ci�ento ..amiarUQ
/:'; ,

litros, paro

CÍ'gJl.Q frj a ou ii ue "te

. U�'ES '.
"-

INOXIDAVEIS
.

tflGIENICAS
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-Recehida a dénÚDGia contra rrestes' A ':léreeirà'
iÚQ,9 (V. A,,).- De',acQrdÓ' com nistro '(Ia Justiça,"sr"Benedito,Cos.-: ':pr'o-;"XI-!D"'a'so parecer' do procurador geral da ta Neto considerando 'sull:!versiv::l

"
.

,

'

'

,llepúb!ica;'o Supremo Tríbunal fe' uma entrevista ,
..que Luiz Carlos l- "

deral determinou ao juiz 'da 3a Va. Prestes concedeu, ·à, "Tribuna Po- 'DE BORDO DO TREM DE TRB' anunciando a vitoria sobre a AIJ;;' íef�v.?s I?0,l-iti_?os.
ra ,GriminaJ" que receba-a 4ie'tiuncia pular,", condenando 'o fechamento MA:N, 9 (V .. iA.). _:_" O presidente manha nazista.

'

haviam "critióàdo .essa
, ' '

"

decí
- n!r

an devotou a maior :"'p'arte atribuindo 'obJ':etivos difehá tempos oferecida pelo promotor do Partido Comunista. "Esse 'pro' .'J;'ru'mal\"declarqq: que 1\& ecisoes .ITUn)' "

'

,
'

, .

,.
-,. -'., -

"t ." -, "p'elos �. Es.ta'do,s' : {Ia seu 'di,scuiso .a urna ',crU, ica da, 'que . �óraÍn '�imn,cia,dos P,Orlando Rjbeiro Castro contra os cesso 'estava paT�Ii,salio, agirardan- a' serem: omaaas c '

srs. Luiz Carlos Prestes, João .Àma· do a decisão. stipé�jo'ít p'elQ' 'fàto"de Unidos nos rir�imos"'me,�'es de�er'" 'sitri_a'çã� 'internacional. Disse �le da �ação. Asseverou ,que�,
zonas, Mauricio Grahoís e outros o juiz daquela' va.;4., c.rimiti�L sej�r rhinarão a ,exp}osão:ou não .da ter- _ql),� ;:'à proximà

-

guerra i- mundial povo) ao qual dava' contá
elementos comunistas. Julgado incompetente para'{receber ceira guerra mundial. Em discurs-o 'não �e desenvolverá inteiramente 'atos, ao, "povo que tiijh!a'

Esse processo foi conséquencía a, denuncia do promotor Orlando pronunciado quando' o' seu trem se em solo estr_ange}ro, acrescentando r; o privilégio de saber".
de uma representação do entãb mi, Ribeiro Costa. achava, em Galesburg, .Hlinois, 'o a ref'erír-se'ús nações �eJll
..................................................... presidente Truman criticou os íso- que os ísolacionistas- dos Estados. disse Truman que os P.9\

la�cionistas e declarou ,que eles- Unidos ,e�tào "ajudando a Hussia". continuavam ameaçadõs
eram aliados d-os' comunistas. "Es- Truman qualificou. o, seu dis_cur· lit;�ri�mo:' "Os Estados TI

ses. honl,ens>':'_ ª;sina"':lU T�u' so. como'; de improviso, mas ·f;lló�l aduztu - procüramvtra
t\' .', ,

' "con;ulfàndo', lwta� cI'ue tinha 'B1t:l '�onjunto com essas rÚt,p'man - não' enchergarn diante :do ' . �

'. ' • s�u P<;ldei< Disse- ele que fi,' sua via, 'de preservar a deiiiecrac" :'seu-cnariz, não vendo; portanto, .0' , ,- , "-
,

gem: através do pais não, tinha :'01)., herdade". "

terdyel preço' "que este país !terã, ,.
'_,

'

de' pagar, se._fo'l�em vencedoras as
Ri.....b4I_�_II"C,.._0()4_H>_-.c:>4_'()4_IHl....()41_�_ao,l

"

suas idéias.v Os mesmos homens, H'ec'e seam'enIo Ger"a'l do" "0'
,

FlORIANOPOLlS _·tO de' Abril de 1950 que �oje pruêuram d��erminar ,a i 'n ,:
-

.

,(

"

'

- r,,-'
'

eclosão d,e' uma terceira guerra, ,"',
" _.

,

'Como' se./' !tIrai· ro"a -

a hl"st"o' rl·a I��;��<ll�o��:l :Zi:�sd:���1:1��a�r; I A reunião, ante-ontek, '\ dos- àgentes de:
.

U _" , . !II.. Oleira, conflagl;"ação, provocalldo' Realizada ontem, nesta Capital, 'o

,O caso do emprestimo de Blumenau e a fiança' do Estado também a segunda". sessão de abertura das reuniões promotores da reunião d
,

"
< , dos Agentes de Estoitstica na apreciação do 'e'leYáfl9

Pcis 'bem, Daqui 'reptamós-a r. - M�isi;,aC!iante disse "Trumans ju_ "Conforme havíamos noticiado dos. serviços censítários, ,

direção do '''Diário da' Tai;de" ,cliciosajUente: "Teremos a tercei .reahzou-se ontem, às 20 hs. 1).a se Encerrando õs trabalho
'a' d,eclarar aOs seps leitores ra ,guerra mundial se r�negarmos t de da InspetOria Hogion:al- do Ins sr, Roberto Lac�rda, C'ô
que, quer no caso do .emprés' os nossos �ali�dos, da mesma fO,r�l'a i tituto Brasi',:iro de GeogTafia' e do-se com a Inspetoria Re'
timo. para BluIllienau, quer no com.,.o a Rus�la renegou os seus�ha'l Éslatístic-a, nesta Ca��tal, a sessã:l ,_la fe'liz in:ioiaLiva e' euca,do 'Hospital de Araranguá, dos. '

, ' de aber{ura das reuruoes de estudo I todos O'S Delegados ·MullJ
tepl a seu lado o apÔio e' o O presidente Truman falou ao promovidas'pelo cilada órgã;- par31 necessid,ad.e de, d,esenvol
assentjmento cjos respectivos povo daq�í� da p'.:1taf�rma_ do t�.em I a ministração de circunstanciadas máximo de esforços no 's'
prMeitos. cm_ que ;vIaJa, por mOl!v?" do, qU�'ll:o i iÍls.�ruç&es aos Agentes 'de Est�tt:�!!.ti máior 'a'proveiLa��ento, �.as"Venham, ',', lUllversarlO dia ,sua )PI oclamaçao ca, qua-nte aós trabalhos, do Recen· programadas, ahm de '<I\I

.o �............ seamento Geral de 1.950. . balhos do Sexto Recen

«0$ -pessegtietros» 'e'm�benelícicl 'Colll�r�::�Oo'i�:��.���I�nt: Pli�� �:batl�re:�:i�t�on���':�!j',
'd ·f·lh" d' ,-j -

.'

- '--

da l!'oIlseca Mendonça Oabral, n

OS •.
'

OS "e LaZarOS qualidade oe membro nato da Co

Premios e arrecagação no «setores»' dos depf!.tados missão Censitária Regional, foi

'; e desembarga_dores�, abe,rta pelo sr. AroJd�o Ca'deira,
,

,Inspetor, Regional do IBGE, ,qUij O, t b 'I �d'
"

,

No ·sorteio da rifa ' d,e valiosos I co�..rihu!�ões �as banca.das .q:ue I após proferir breve alocução pres' .tie s a e er.eU _Qobj-etos, .vendida p,elas .e�n{a�� 'se· seI ao alI ecadadas, bem como a
. taudo ,esc!.arecimentos sôbre a ,fi, I

f· d
'

'

.

nhorâ,s dos srs. Deputados e De' �en�.a �e 'un: torneio_ de f�1tebOl � I nali,ci!ade do conyla�,e, c-,on,vidou Q I erl8 O Da�sembar,gadores';, foram cOD't,e:mpla' (eah,zar se hr.evemente, POI clubes
sr. Roberto Lacerda PreSIdente da

dos os srs. Darci Pereira (10 pré, lo��is por, i�1Íeiativa , da. '

Assem· I
Cõmissão Cehsitá�i� Hegional, pa' Constitüição ,e Justiça da

mia); Deputado Ribas Ramos (20 Inel�, em p,rOI da barraqumha � ra 'assumir a �itClênci'a 'da Mesa, em sua ultima r,eunião' ap
'. 'prêmio, e Deputado Fernando Me· destmada a, festa dos Pesseguel' A seguir:, a' palavra foi cedida ao parecer do de.pu1Jado Da

lo (30 prêmio). rO$. ,e 'sr, ,Alvaro M:aia, Cllefe da Agência tenéourt f.avorável ao plmje
Nas tFês noites a rénda da_bae' As «ofertas musicais" r,enderam Modêlo d,e Estatística 'de Jolnylle, da Câmll..ra mandando 'res

ra.quínba.montou em"'Cr�rr-'10,a�8,cio, a quantia de Cr,$ 278,00.
,que _ interpretándo o pen'samento o feriado 'nacional. de 2,de

tendo a rif'a rendido, ã quantia de ••••••••••••••••••••iitiI... de seus colegas ,de todos os l\lu'ni- MO, Dia de Finados .

Cr$ 3.500,00, seildo_:..que a Assem-
bléia 'C'ontribuiu com a quantia 1'100tl8U'O(l O' bo,,·"otede Cr$ 2.000,00, apurando'se um U U

tota', 'até agora d·e Cr$ 15.548,00,
'

S'o,vl·étl·CO"
'

,
resta�do ainda a computa!"�e ao; ,

"Làke SUCcess,� 9 (y: A,) --,' A...(��\....()....()---()._.()-- .

União 'Soviética é Tchecceslova'
quia se �etiraram da Comissão de
Estadstiica das Nações Unidas ele'

vando, a$si111, para 24 o numero de, .

órgãos da ONU, afetados pelo boi·

cote do bloco eslavó.

À propósito do
I

projeto qe" I
lei ,que- :0 deputado pessedista .-,'

sr. Alfredo Campos há dias, a' -

pres·entou à Assembléia ,eLe·-:
gislativa ,allt.orizando o' Go'

vtrno do_ Estado
.

a afianç'aJ'
um .empréstimo ela PrefeitUra
de Blumenair junto à Caixa
Econõmi.ca, veio o jornal' OP,9'
.siéionistz,a com longa tirada
para tentar diminuir a va-li'a;; ,

'd\>-;;a,pôio majoritário no caso;;
Não há niriguém 'por ai qúe r

não ,saiba; ip'Orém, que, haven· \

do o sr. Prefeito de'i3iumenàu
proposto dir-etamentEl à Cai'

)
" t
,

r.

Quando um p'olítit se chega a outro, a lpergunta
- Como'vai 'a coisa?
A coisa, sabem-no todos, é a sucessão,

,

E a resposta, ·quando sincera, é apenas uma afirmaç-ã'O
ignQrância,. Se cat?s'er, O a�'g:uido faz dissertações semp,rê"
l,hiGias' em 'fOl1lt,es autoriz�das: c,oÍn(j lJl11a carta, reserva'da
ree-ebera ou uma irradiação ouvhla ,às 2,15 da maarugáda,
alem de cause?' o indagado é ��den.i'Sta, sustenta invarià
'mente 'que. cer,ta cánd�datura está ·deJiniti�'amente ·enterra

Quanto a 'mim, quando me entrevistam, córÍto um co

Um ilhéu, desportista de fi'bra', foi çerta vez "passár fé
nÜhl� fçi�endtí lajeÁna. M'al_chegiÍl'a, já de bombachas, li,
,e esporas, q1-lÍs fazer a sua 'es'kéia,_ nÇt arte de montar ,'a cav

E vendo à fl'ente um bucéfâlo encilhacto, foi· declal't�rnd,o:
,

- E é mlCiJUe'.e 'Cavalito a:Ií! �

O fazendeiro' �e opôs':lnformando'Q q�le 'o cavalito alÍ'
uni reclomão e que mandaria apefrar um out,ro, mansinhó
pr6prio ,p;r:,a a' pr'imeira cavalgata. O af.oito mancebo',
'quís, 'e'ntretanto, esp'erar ,pelo matung'o piqueteiro, que a�'P
dência sugerli�a ao anfitrião. -

'

E, ,sem ten1po ,para s,er dótibido, gl1in'Pasteou',se _
di

pod'e pa'ra' o lombd do.animal indomeslicado. Sentindá úúe
carga não erra nem "3, do: domiaor nem resp;�.itavel, ,0' cáv
·abalou ein disparada 'de puro sangue. Agarrado 'ao sant'anlô
com. tôdas as mãos, o rapaz fazi� pr08dígi'os .de

-

equiHbriéJ P
evitar a)igÚei,l'â - clesigna'ção regioqal de tombá. Longe'
.fazen�da; ,e ,:;tinda em alta

_ -y,elocidade, e[\controu um peão�
lIKolhi'a. Vendo'o naqu'ela' pr·essa, e sem .perceber· a tr-agé
.do assustadç> i'ohéu, indagou'lhe Q peão, na rWI)Í'O!l :pa&sa�
ae'um p'elo oútro:'

--Onele ,vai?

TINTAS PARA IMP,R
C O T T'O M A'xa Econômica no Rio um em

pré��,imo de cinco nii'.hões de
cruzeiros, não :0 consegd!ha
5enão por inL(}rmédio da' Cai'
Xia Econômica neste Estado e

soh fiança do Govêrno esta'"
dual. Daí, a frustação do iIi�
tentei ridículo da folha oposi
cionisla visando' fazer crer

qu� o proJeto do - sr, Alfrédo
Campos teria sido in.ócuo �'
.buscava apenas impr,essionar
.o eleitorado blumen'auense.
A ,verdáde, 'portanto, é bemt,

". ...:,outra, -Ou o Govêrno do EU�.a'
, do c.oncede a "fiançà ....:.. e a O·

rperação 's� efetua.. com, a Cai·
, xa Econômica em Santa Ga.ta'
,'rina, - :ou o sr, Pr,ef�ito de
Blumemm verá perdidos os� O

".'

'd' PIseus esfo�'ços, no .seritid'o de OI'S anos '� , ano
·i'ealizar, no seu' próspero mu· M b II

-

"nic:ípio, as, obras pÓblicas pIa· " ars, a -

nejáda's p,ara .as celebrações LOND�ES, "8 (B.N.S.)" Nos
do -centenário de Blumena�; dois priinéiros anos de fqnéiona·

Com o fim, ai,nd-a, de indis' mento do Plano MarshàÜ, a Ad' 4 I
'

· .

é--" .'
,

i por:o situacionismo estadual ministração tE:conômiea (�CA),
" greja.

"

CO'U ra a's
;, perante··a ,opinião públi-c'a bhi·. pôs à diSPOSição do Reino_Uni<lo ,�' .

t
'."

d
_',

1 inenaueilse, 'insiste o' "Diário' 4,�91.400,O(jO dólar,es para-a �om· '

-' ,',;1 oura as ,;
,,:_ '

,

da Tarde'�
J
em a�cunhar de pra de' viveres,. ,corpbustíveis,' ma- ANGER,S:.! - 8 (v.A.) ·..::::....:::.�"'1oúse'

Ttconto da fiança" a 'atitude do'" .térias 'Íll'imàs' e' m,::aquinaria nhor Auge�, vigário "capÚiüà''';';da
� � '. .���-

sr. AIfredô_Oampos, c'ujo am:or bá1�ica. ..' dio'cese de Angers, acaba de -p:to'
a Blúmênau ,e cuja lealda,de "

A missão <;Ia ECA na Grã'Bre' testar contra a r·eaHzação de, túu'
." ,', d

.. '

'tanha! ao tornar PÚblicas essas ,radas IJi,e!sta ,ci�ade, salienbftdo:,
, '. '.', .. ,paI'!3;. 'conL:O grau e po.:vo'.' que,." .' ",

' "
,

�; 'bpêrQsam'ei�be' promó�e
-

� ,gra:n- 'éifras, informou que. O triga foi' "A' Igrej-a corttin,ua 'CondenP.l�di:i' �,
'deza dÇtquél� MuÍiicípío sOpre', -Q produto ao, qual se conced!eu vigorosam'ente, como no, passado,

j 1)a_iram ,a qualql:l,er, sus12eição. �aior ajuda nos deis, anos, refê, essas; exibiçüe& sangrentas: ,e ver

,A'fndindo também, ao ciso' "CIo
- :ridos.

....
' ,-

,

,; gonhosas":"
auxílio ao

.,
!':f'&spital de' Ara':' Assim', para , CQ�]1!rá _

de 'J�ig� 'JllIohsenho;- A'uger 'p,ediu 'ào'�

r:ál!�uá, �_ folha dirigida pelo �m' grão '(l' farinha, principalmên' fiéis �que se abstivessem de c�mPll'
sr. F,el'nando Ferreira de ,Mie· ;:t:� a()"CahâêI'a:::foralh, destinados l',éce� ao' "imleeente .espetácn'�-",
lJ·tacha:o ,também dê. "conto 508;,4<Í_O,OÕO dólares:}

.'

previsto parf'�o dia 28 'do Qorre!1-�,e.
,

'-

do' Hospitàl de 'Arar.angoá""
para reconduzil; o leitor à' séc,
de de infâmias que divulgou
bá a',gu,m tempo àquele r-es

peito e' cujas responsabilida'
des teve de cbamar exclu&iva'
mehte a si quando lhe faIÍou
'a solidariedÇlide- 'de alg'uns
cQrreligionáriQs par.a a susten'

" ..:' .'.
'�

.

'

taça.o ,das menurHS",

/

,
" I

...

,lU. -E. <:EI".
_ASSOCiaç�oY d,os Escatei 0'1 de �I'oriaÍ1ópolis,'

A Escola 'de Qhefes. da:'�Asso'cia:Ç'ão {}os' Escoteiros' de FIo'
rianóPolis }�� � gl'!;lIícfe f,�a?er .'de 'Convidar ;0- povo, e]Jl geral.
para a .eerlmQll.la de compronllsso do.s novos Chefe's;, a ser .,

realizada hoje, :dia 10; 'às 20,30 ho'r�s, no salão Par9quial da
C !li tecll�aI.,'

"
,

,

,.
..

/

,:RA,R,!, ',f E��I'D� 5;--
..,
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-
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IN F LA'M A.Ç Õ E S,
,

....
,

C. 0, C E , �,A 5 I.

F,,'-R, I, E " R AS,

'\::
E S P I N H,ft:Sr;E T C�

"

E o gÍ:ameil'o, de pescoço retorcido para trás, ao in'
de(liledir 0' SOS, ape,nas gritou, f.incaclo no :I:íombilh,o:1

}). ,
- l'1um xi xabe!! r

-"-.::_?

-;;'

_',

.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


