
o senatt�
..�.,���'�.�e�.'...'�',.��·d1:

" do"'Presiut;Óle, : ��:�; .

Porto Príncipe, H�iti, 9 ,(V,. A •• áiu.aJ. ;rég�tÍ�ção;" do

A.) ..2.. O gabinete hàitiano re- Háit� estipú� que _o. prestden
nunciou, em consequêncía da te da Repúbli��na.9iP0de .ser .

disputa sôbre ô futurq'político, reeleito.
'

;��t-.t�f,
do presidente Dumarsais Est�-·

"
.

,
", DIST'ÚRBIOS ,NAS- RUASme.

O gabinete havia proposto a i
' Porto Principe, Haiti, 9 (V.

�O,� ANTíGÓ·D�IO,DB SANTA. CATARINA, . ,', _,;_ .' ,_,;; reforma da ConstttuiçãQ,J.,·c;lo A:) - A maior parte das atíví-:

".,.Jl'IefárIõ • D� 'Q�':�, SmNEi NOCETI""::" DJntor'Dr. RUBENS DE 'ABJlUDA �.lJ[9S.. Haiti, a fim de que Estimé'pu�' dades nesta, capital ficaram
�r". Dir�tor de Redação GUSTAV6 N� ! " desse candidatar-se á reeleição paralisadas em' consequência
':IeJll "

' ,
em 1952. Essa proposta encon- de uma série de distúrbios nas

����������'����'��������������'���������I��������������������. Ano XXXV : ·ftorlan6polls· ... Oumt��felrà, 11 de �alo' de 19SQ' �':,,�. 1��84!. e h�uve alguns síntomas- Ae quais foi. ferido � !iros o d�ri..
. protesto público, .embora . .o .gente- da

_ oposiçao, Itucle!l
,

-

.•
,'"

, I' "país ainda seericontraem és".' Chauvet, e ,grupos de amotí-

A· seça-O' I�a'Beha'" e's"I""
:

e
.

'P' S O a' 'taào: de sitio'. ,
'i' �"�' .:

.. ,ió nados.ínvadíram osenado, co-

� .

'"' ,'.'
" ,;

,

,

...

- a� C'O' ',sa" ··e -. �O'" _' I.' •
:. ',r '., ,,"- ,', '.;;':� .,1" '," , :rrle,tendo dypr,edaçõ'es especial-

."' ..
...()._.v....()....()�\I,�('"._ mente contra. o mobiliário do

d Ih
-

·'d
. Senhora ,Aderba'J edírícío. Os";dlstúrbios ocorre-

, vonla e' Rara esco er o seu ;c�ndl ,ato· R; da' Silva
. ��i:J�i��:��itse�'"

E '1
.'

t 'd
-r-

F -,
-Ó'Ó,

C· t.l origem na crise política surgi-
,'_ .. n, revls; '8. O Sr. '_ , rei as .e as r� da da cisão �er�ficada nas fi-

:- i' .S. Paulo, ii! (V. ,Â.!) 2..:)1 Foliui 'deu-nos prontamente e '!i!r. Freitas -Ora, 10' sr; Nerêu Ran;l-0S não reuniu rleíras do govêrnc sôbre a, revi.. ,
:"� da Manhã, de on tem l]li:uhliéa a se' é Castro: Mas preciso ainda tomar apenas doís lteryos. Roi além desse sâo da COI'l�tit'flÍção e a_�ques- .

i:' guinte ,reportagem de' ,A'ssis Barbo- i contacto. P�a:r$iciPlU' .io 'presidente quoI''LGn:' Não havia: porqu·e recusar- tão do estado de sitio. '

'I::: SR: ," '", .1, da: República 0" resultado da, nossa m-Ds'á' il,poiHo": .�, �. Em virtude dos distúrbios
. Río, 10 _ Viajand0 .no mesmo

I reunião. Conversar :eoIJl- ,ós srs.' Gi Fmaliz·andd o seu. encentro com a maior pá.rt,e das'
.

casas co-
aviãó,' chegaram hQj,e .á tarde, de

I

rHo Junfor, Nerêu :Ramos e Agalne o ·r,e.:pOIÚ.r, o sr. F�:eitas e. 'CaJ;tro mercíais cerrou suas portas e

Porto Alegre. os srs. Fr-eitas' e Cas-
I
non Magalhães . Só então é 'que .po- eonf'irrnou a notícia da proxima en- a. Uníversidade, 'assim comp

. tro ',e Adroaldo M:e�G!JJáta .da Costá,; derá ser mãrcad,a a datá da reunião trevísta do embaixador João Ne-
.

.grande número de estabeleci-
:,; ÍIll� mflítam, 'c,ól1io é sabi!io rras

I do conselho nacional"., Vf!S, da. Fontoura'. com o senador mentos de ensino, deixaram

'.�, .drias'alas "�m que se ,dii:V:ide:� P. S.l :-:;�E os demais membros ,da 00" Getu-lio Vargas. de funcionar, pois os estu-
•. D. gauchor , Ambos mostravam-se missao 110 P, S. D. :g:aiuwhQ quando "�verdade ._ disse-nos 'ele _ O dantes se d�elararam em gre-
". s-atisfeitos com os r-es:ultauõS .da r�-; estarão n9 Riü? . embaixador João Neves'· irá a São "'ve. Entretanto, o aeródromo

,

'I
" da cidade continuava"-em fun-".>',.�P�liã'Ü dà Comhsão Execu,tiya do. _. 'Depois de am.allh� chega'rão Borja avistar·se COIl1:0 senador Vá'r-

.' .,"'RIO 'Grande do Sul, que .d.esde ° fim com foda a ,certeza, .os :81'S•. Oscar gas"'ê ir4 depois a,'Çachoeira; \lla cionani'ento, como' de ,costume.
;r:\'\(ia semana 'p'russada pr.ehdia a aten-I Fontoura e' GiloJ;l Rosa _' 'ill'for·' terl'â natal". ,�" ,

':� "Cão dos politicas naci.o,nais,' I,mou'nos 'o �r. 'Freitas i3 Castr.o· d
", ,',

E f
' \ '

FE8', .•..•.......,•...i......... O' 'ermei1t8 "da
I •

'.', Fal\tndo ao repÓl'l-er da FOLHA coronel Marcial Terra ta-�vez se de- .

,
", ,

'

.

'

"J:.I{' ",'-,
DA iVIÀNHÃ,. ainda no aeroporto more algllns- dias: m�s, p,ois "tev.e /'

. ,

• .,'
(' 'Jt ti /

'

Santos Dümont, () .sr. ;Freil�aB ,e cas-,'
de i, � Ale'E,te p,co .•,,"", a uma Msituação dos; hui.. - " aClooã· a euOllo '

iro decla·rou o seguinte; -. r,eUnwo de pecuan!itas. O· Conselho, I

,I 'Faz anos hoje ,a 'exma. sra. Rio, 10 (V. A.) � A .&l1fermeira
- "P,ouca

-

coisa t,er€1:a dizer, Nacional do P. S. D., entretanto" gr��Dtes italia'no� .. d. R.�llh Hoepcke da' ,SIlva, dig- Arin'inda Celia 'B,arl'oso, ex-enfer'
aJém do que foi' dito; cum -a-d-mira-' pod,er�, ser convocado �esmo sem l1íssima espôsa do sr. gov;er- ·fileira. -da FÉB;c aoãbil de intentàr
véi clateza,"ila nota do P. S. D., ga.Ue 'I a pr,ese.nça desses nossos ilustrés --:iRi�, 10' (A. N,) É o seguinte nadar Aderba.I R. da Silva.. ação no' Judiciaria _ plé'iteandÜ' a,

" �" <lho. :ô'isc{ltim.os ��uito: E d,epois de companheiro.s. " Eu trago çl'eden-. comunicado do Ministério das' Re- Ar disoota s'enhora, qrie é do- sua reforma com os vencimenl�OS,,

'Jlroloi:rgad�s debates, cheg'amos à_I ciais 'pára valar ém nOme do par' la�õek'" Exteriores distÍ'iburdo, á. im' tada de uma grande abria afei- no posto qUé ocupava '.ao tempo em
I--

eonclusã·o. de ·que tb�Qs'��fawamos! tido".
'

" pr-eIlsà: O.Ttamaratí �acaba de .recé- çoada . ROS' sentim.entos man' . ':(J'l1e serviu na For'ça�Expedici0ná,·.
::.. ,.à�' ácordo. Es_ta .a verdade, ,Q� pesse·l- --E quaL}erá,a 'atit�de gaucha �er �a embai::�da d� Brasil\erp.:-R'o-·, Íl'ópiéos ,e, aos ,gestps de soli- ., tia !la Ita.liã. :1 J

_'
';'. ' �,

,f�,Jii.stas gaúcho,S ·e!f:ão hoje'_mais uni- .perante ,o ,Conselho N�cwllal do P. ma mformaçoes pr,ecisaíl que e;lcla- *' dariedad:e cris�ã,i conta, na o� Alega: 'Armi'irda que antes de em-,
'-'<Ios do que nunca no locaúte 'ao I._.s. ,D.,? ' recem, reduzindo'se �s, suas exatas ,ciedàde' catarinense, CQ-ID o "barear para Q teatro üa gtl�rra foi

, :' proble,má sl:c,7�,��rio. _)!Z' o)H?car-el --=-� "�a r�uni�o ,de _�orto Alegre ?!.:.o.porç�e�, ? }.9)?lar�.ção . rel:at.iva, "".;:r:-'6spei;�o· e a �s�ilÍl_a, ge.r�q;js, '<!\le c

. jul.gad�/ ap�� )!�i:(�Q, sci�ii'çô, Somo'
: _,�tl'o popular- .quê,.�:;d1��,(�s�.ao,

..

m'llsc7 ./' �
. .'di��,\,lO��. O_�F� !f!,·�Ita� !lo, CasJ:o.: �� .S>k�lJ!g�.\:l.� �.o,s�:�mi,�r1M��"�la�;.����, .4,l:�n.�t�m. a P!o��zao ,de S�t\ ::0:. "-. 99n�t.aift!a.:; flO!l'�nnéi;ti�a. '-,

':,,3: cluz:.E 6 JOSS"Cf tiOfiípq-Illi:eiroj em· � J-o i�n'l.,:.,pl-e;l'tl1 .�' ,1'1mamme�.ente FQj.fB1!.as��BJl�·�t6�'I,,,:!:.;-.Z' '�êt'J;j,�h" .....
'

bre espítjto'�ln·.f . ,._':,;,;.
'

.•:"'- :::-';::-
. - ""': '_ '

_

: .i5áix-ad'or Joft.o' Nev�s"d;a "Fonwura rrúficadas tóda,§ a� �in-has atitu' �che.fe .tla missão 'de adminig,t,raçãô - -Patroci<na'Í1du< e iúcenltIvandu te. Ol"a'ujca� d'o' "1"1" ,';' citando u01l0�'tá gaucho, :cres!le�: I des, cOln_,r�fer.e·�CÍla.: �6 �r.opre��
I

de c�o:ber�?ão €��nomi9a norte- g'eperosas' iniciativas
�

de :cari-
'. .H!,. ' ;'. ,,'. .'.

.,

/� - {;ou que dlSCUtLr é urna forma con',
da .suces�ao .presIDencIal, .1ll�lus�y.�[a�erI,0ana.

J1a, It�I�, lPerant� as co- dade, a exm:a

...
sra. :d. Ruth

D,
.

IstérlO'. p.ublloo, .

I .

.
'

tundente de estar de acôrdo. l\. o .co,mplomIs.so 9ue -assmel pe'.a �Isso,es ·das ReTaçoes ExteTlores da 'Hoepcke da> Silva· da expTe�- .,'" _' '" , . .

, ., ;reunião de Porto Alegre foi uml candidatura :�o sr. Nerêu Ramos, Cl!-mara"dos, r,epresentallites e do "são, na espontapeictade .dêsses· '" -RIO, �O}V.. A.\,,,- 2 pr�sI�ente
''belo espetac)Jlo democratíco, ILendo'! após ter 'v,erificado que o nome do 'S.enado' dos Est'ado's Unidos. O sr. 'atos, a "uma' profunçla ,e cJ.ara '�� Repub,lca,- ·em ,:fIle�sage�, enca-

, ·co�o' resultado f'eliz a (verificação, ,I v4'Ce-pr.esi�erit�� da·,.República ,con- ZeUer'bae)1; em 'conta,cto'com o n9s- 'compreen:!;ão l}umana, vincul.a- m:nn?u .�o Go��s�'O ,N.acIOI;a). a
.

.

gr
'

' . .

d' I
.
_, ",' .. "-' leI orgailIca do Mmlsteno PublIco1iUr� ·e !imp,les de qu� ia, secç�o ��u- i

• e.g�v� a �n:alOna :e�m�ga ora do so representaTI�e >dip;I.Oilllittcq. er:n .
da ao� mais e:eva,dos esttmulos ',. " -. '.

.

.'

,-cha e,sta coesa, resp�It�Hdo os corn- paI �ldo, mais cle d?IS terços, tal- Roma, desmentIU" de maneIra nlaIS do seu coraçao. • P ·b-d'
,. /

.b-
'-",

-

pl'omiss.os allt:eri.ormente a'ssumi- vez, do conselho naCIOnal. Era esse, categorica, as dedal'ações que lhe 'Por isso e támbém 'pelo preso rOI I' a as e'xl 'Içoes-.. � dos". "

,. ,.' ".. ,I de resto" o n9��ó compromisso, � foram atribuidas., 1;ais de0IaI�R'çõe,s, -tig'j'o de sua· pessoa nos cír"

d,'o l'UZ1 ',' del- ,'u''ego "'.Ü de'.315ad�o sUI-rio'grarÍdense no" será mantido"'. 'Ja Impressa; em ,seyfâ,rata dos' culos de' suas' relãçõe§" ,a rlig;. (j ..
Con�erho INacioTIàl- do�P. S. D. não O sr. Freitas e :Castro fez ques', anais :do Congresso" dos Estados' níssima' dama será, ho'Je,. alvo Rio, :lO (V.' A.) -:- Telegrama de-
esconde o seu otimismo ao 'assegn- �tã0 de acentuai; esse PO,TIto, qú.e pntdoi" reç�fu�ndam a �plicaçii(l de sinceras demonstra.ções d� Belo Hori.zonte diz que' à� chefe'

;, , Ta]:. ao reporter: . julga' da maior' imponlancia: dós/fttP.:clo's' 'do;,i'!ia;ftorMarshall na â'prêço e admiração, 'partidas de Polícia. 'daque!.a capi,t-al proibiuy'*' ;' ::_ "i;\..gora nada mais justifica -::'- "O con;PTomisso �ra no Sêl�ti;;i )i\ll.ig,rca:�9: ita:IJa;lÍr,para Americ� do, de todos os setores só�ia�s e 'as �xibiçÕes:,qÚie. ',,,Luz, dei Fuego
. (]ue o _P. S. D. protele � sua deck do de apoiar" o 'nome que���l1lti '�ly' Sut Qúaneg_Z� (�lg1,.lú1'as oibservagêígs . traduzincl!J .�o legítimo: r�g�zijo p're�engia re,alizar, alí e em é ou-�r.ãS
são finai, esco'iheíld.Q definitiva" d·ois terços da v,atação do:'�. 1;& -conl-faria ,M;ünig,I\ação'italüuia para com ,que se lhe regis.ta o' trang- cidad·es do Éstado. .

» ,

.

mente o c;ndidato:';
- .' ,

Se nenhiun i,deles alcanC'���,;oi' �s ô ;Brasil, !seg.undo depoimentó Q,O curs'ó da sha, dllta natalícüi� .

A dançoarina,:'-como não canse'
- Acha qúe o· nome será conhe dois terç'os seria�então di�{;�:aa un;a sr. ZelleI'b-ach, teriam :;ido emitidas' i,Ü 'Estado";' müito r�peito- 'guiu a rev;o;{ação daquele ato, Í1n

ddo aüida esta sen1ana? consulta ao ge'úeral Éuiíê'ó' Çiáspar por ,um -parl�mentar norte-amer{ca- sa.mente,' se as�ocia ,a essas' jus- petrotl u,pi man'�dado 4e segurança'
�':'�'Pe']o -meu des'e.jo, seria co· Dutra s?bre- os ql!� .tivessem obtido I no numa das, .c�as do< Congr.és'so' tas. fila:�ife;�a?õês e 'vot�s '1:e' suspe'ndendo a por,taria do chefe -de'

l1hedd'o arnanhã" mesmo - resp,on· um qumto ou maIS no -conselho�: cios· Estados ,Urudos. . felIz anpiersarw. _�.po',icia, que é in�usta e il.e,:�..
. ,II: - SOBRE,A "HISTOIRE" 'DE' ADOLFO' BO�' I!� �.� i sUÍl!1os. É de crer qu'e;r-depois d'essá ti�agem, 'outras h�u:,

.�'����,�as :��da�u���ã�à�!loeí�r:ota��S��:i�A���a'·:It�:.d���, ' I·R,-o'd-a"lemos' q' íf1e'
.

d'·I·z'er' 18 �:s��� �!,d�S7r�i,�zr;:!�fr��9,J: :!���:9sde�e�1� !s�:��
Patos a Bossert e á suá ·esl.imada Histoil'e,âe la lité,ra- N -

,,'
"

'.' __ .<.��.. ,' ..
,', "',_" '1' .. , _'1_;, ... '

.. ,'
.. ',I

. :'haver�m�sido .aproveiva1as neta tôd!ls as·i.I1I(iiea-ções fei-
',> ,t ÚI'Re_ à.llemallde. A �espeito:: dêsse livro, apar�cido em. . '

'. '. 'tas ao seu :âutor>de. diversas procedênCias, desp.e o apar.e.'.

.1901 (e' não em, 190'0; cOlpo ass1o:vel'am o.s rapazes do � "' ..' '.............. ,cimento da obra, cO.ffiipl�:'anelo'1fl êle ainda' com' estudos
CAM),' escreveram �les: ité, antíciuaqíssirn:o e, hoje em'

".
'.

ALTIJVÓ Ji'L6RES
� :. rea'iizados 'nesse intervalo,! se.ndo qUe': a parte 'relativa à

-dia, lmprestável.�' P,onderámos qüe" essà
.. :raz.ão hã� co- ..., ",��:, <.

'c
literatura conteJllpórânea -r6.ra inteiramente r,6'fundida até

, JlÍia' pois seria fácil citar-lh!!fs." inúnienas, ObqlS que, ape' nest.e 'passo arrojado: '�u)iià ohra l1terária J}ode ser 'a�tiga àquéÜt' d�ta, ·atém de: U:ll'e'm sido atualizadas as 'múltiplas:
sa,r 'de 3I)tiga;, ,continuam brÚhantes é prestaIit'es como mas s·empr!� aLual,"'nuncà antiqtiada,":'.Toal não' é o caso da nQ:ações bibli.ográficas." , .�

,qüando viel"am a l.ume": Que nos respond�I'a.fn êles? Isto,:' Histol1'e d'e Bos�er(_ .. Este 'livro, 'do escrito.r� gauJês já
'

' .

� próprio dessas o,bras .envelliJe.ce1·em "aP.ó� certo pra-I

_, "Dissemos antiquado e não antigo".
.

.' . r., não pode ser m!!is 'arrimo, de ninguém'. ;; Outras' obras: sô- - �o, já POl' os re'spectivos _,."autores haver�m �Jalecid,o, ,já
Mas, nós não sofismáramos ao graf.ar antigo ao lllves ,bre. liter,atura�alemã viÚam c0mple.t;; as laêul1as, 'ôs -'de' porque,. me�rr:í,o em vi'da, qeclip.apam da obrigação de as a-

�e ,antiquadO; Trata·se. de. duas pahvras SinÕlli:l11a�.. , Aliás, feitos, as fal'has; novos' conheciment,os vieram ,modificar tualiZ'ar nas sua's sUClessivas' édiçõ�Ji �.(se:i,é: qu� as )l-Ouv�) ;
n.ô;seu primei,ro ·artigo (4 d,� abril), êles mesmo érisma-

.

'oertós juizo� cr(t.i.Q.Os( div�rsos en:os de ,irité.;:p.re.ta�ãó his�c mas, :s·e o_:_\crüt_ério qcre norte,:t1,ü.:a ,suá"Uhura, do pontO'd€�
.. /i-am Bossert de "velho"'. Ora, velho e�tá, p'élo senti,do, tÓrÍ-ca qüe se encontram' ira referida obr,a. Eis POl'ique a vi�tai m8todológi(:(} ·e·' C1;ítico;)&'1"'elevado.-e seguro, a liç,ão.

ltHÜs" perto de q,lltlgO do qp!e de af!t'iquado�: ',,,
.
'e" ' Histoir.e de- Bossert' é hOjE! em dia alitiqttaÚi'ssilli1 J Lin-" ' �ela�, nO.-5Iue�'p'once,r?e, aos p?r(�?os

-

,ei;�uâa!çlos, . n�o .�o-,

Todavia: não nos repug'�a 'admitir a'subtil gradação pl'estáv.,el."
I

, ..

, ,>,:tr�:'a Ipu�fo,_com"o:_decorrer elo tempo. É o que, na OPlllIão
.

.
. •

·significlltiva _confe:rid'a aos Itermos anti{flo e ' an�iquq.do;. Gr'ave ibem o(léltor na �ê�ó�):.áji'li· iflã'irf ,,;,dy!s maio�es .a�:'OEidílct.es, se dá çpm
. a Geschichte ele.,.

''Pois q-u.alquer diciQ_nário de sinõnüno.,s ii i.ndica. b que: p.O' afirmações contidas nesse aud.acioso"'fll);" _a,: ',r#Júlscken;_ D!ch_tufY' de ,Gervinqs, não' obstante haver si-
,

'

réin; nenbmua- léxico ensina ,é qt1e antiquado signifique: pouco a 'êl:13 tornaremos.lor enquant;b':�'f'l,Iç�' � s,;jI1uxaí';i; ,"dlo Pllb'li�'ª9a.,h�,oento'e:ta�tos ,an��; ,e -é o que não aco�-,

'''substittâdo pOl' algo mais c01npletb, mais pérfeU.oi'. Tal mente' a isso, algumas -cop.siderações op'o'rtunas..
' t�ce, em,.-cel'to gl a,u, ço�n a Ge�chlchte. der deutschen Llt-

\Significação, equiv,alente a.:_ "que fOi suplantado 1101' o-ú- Faleceu A-d-óIJo, B'o'ssert' há dezo�bo ànos �ape,nas. Se ,te,NLtw' l� v,!, Jahl:ll.:'nnd!ert, de .l,. ,�0''' "'dt� (1853), e na
-

tro"j é justamtm.{e a' qu'e H. Bruuswick atribui g ontigv't é "verdá�� que � s\:�a ,Hisio:il''e �e, la'.lit�. "ázzein§iLJd(. �;jV ,qua.l �e sali,e�tll:U, cO�'o,mal fun�a�l!��":)s,, entre outros,
Enveredando, 'no 'ep(anto, por uma trillra,. para êles, 'a lume ,;pela pruneu:'á vez em 1901 não é menos verdade os JUiZOS ,SÕbl e GCBth�, Gutzk0w,.�Hel,ne:, 'etc. .

:.(le�c0nhecida- !�, ·c)J.t}ia de riscos impreyi.sí�eis, .conU��lam" que em 1913 'já estâ:va ,em. 4a. ,eêli.cãü', 'q{í-eJ'á�, ,é a �qU�::�o< C�niinua 'nâ'<3�� p'a�ina ,

..:

PJh
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PROGRAMA PARA MAIO � DIA 1,,4 � DOMINGO ';""COCKTAIL '_, ,INICIOr=9,30 ':HORAS �,DIA 20'� SABADO _ SOIRtE ORGANIZADA�PELO PIRE!�RI
DA, FACULDADE DE,FAMÁCIA E ÓDONTOhOGIA. ,D01A 28 _ DOMINGO ;;"':_,COCKTAIL _' INICIO: "9,30 \)lORAS: ,;' ,

• -

.

_

'.._" ,

'

,__'"

�' NOTA: »PARA.�TõDAS ÁS ,FESTAS VALE COMO%fNGRESSO O TALÃO DCiHVJÊS. A·DIRETORIA NÃO MAIS LEVARA. EM 'CONSIDERAÇA.0 A,ENTRA·Dkjl),E,P.
,

S9As ESTRANIJÀS AO QUADRO SOCIAL.MESMO ,QUE ESTEJAM ACOMPANHADAS' POR :ASSOCIADOS�" r r: '11'
.

T ,.., "'!,' .' \.
"

_.,. :�. ,i"' �"" '.". '.'
,.-

N�s .

b.stid'ores '. éJo mund.o CO'Dselbo 'C·Péni-
" "

- ............ ,...;. =:»
"', � ',tenciario,

".EÉoJ?dt,no.< �. ãpre
·Cáfi
:1ad,aPor AL" NETO

LIRA

te �:
bOje

"

Ata da 647a sessão, do 'Conselho Peníten
ciário do Estado de Santa Cat"rinl(

, Aos trinta' e um dias" do mês de ,márço
do, ano de mil e novecentos e cinquen·,
ta numa' das salas da Procuradoria GI')
ral. da República" r",tmiram,se em sessão
ordinária, os" membros do Egrégio Con-

, selho 'Penitenciário, drs.,Othon da Gama
. Carlos' Magno "e, Lucrécia BoI:,-, ,de 18 dias o.e, luta desesperadã Lobo d'Eça" presidente, Agr ípa de Caso

'giá POUC6 Pod,em ra,zer ]!lelO des- por part,e dos -belgas, tomaram tro Faria, Vitor Lima, Nícolau Severía
no de -Olíveí ra, Clar-no- G. Galletti; Joa·

cEmdéIite que têm nas ,vlzinhari., conta da Bélgica. quírn Madeira Neves e Leoberto Leal. rní-
, '1 -.,' c!ados os tra,balhos, o sr. presidente
ças do trôno da Bé gtca.: " .

Leopoldo,' recusou'se a acom' mandou proceder à .Ieltura da.cata da ses·

'Em realidade" nínguem pare" panhar o' govêrno" belga ao exí- são anterior, aue foi aprovada e assina-
_ da. Expediente: Ofício do juízo de direi.

ce capaz de soluciona'!' O caso de Iio de Londres, e rendeu-se aos to da comarca de Cr-Icíuma, remetendo .a

Le' poldo
'

..

gep.'e�,ªl·s' .alemãee. ,\ carta de guia da sentença que' condenou
,

' O, .
.

' o sentenciado Arnaldo José do Araújo.
Leopoldo continua sendo o rei Hubert Piterlõt; que foi prí- o conselheiro, dr. Vitor Lima apresen->

. .
'" , -

•

-tou a sua declaração dê voto no pedido
'que tem um trõno no 'qual não. meíro minístro.vda Bélgica du' de Fedelino Carboni. Ordem do dia. Fo·

Se pode. sentàr. ' '" rante. 'a guerra, .TeSume o ca,so ram assinados os pareceres favoráveis
aos pedidos .de Fedelino Çarbonl e, J.oão

No' p(lssado dia ,12 de março, de LeopOrdo. -nas seguintes pa· Alves Ribeiro, da lavra dos conselheiros

os ,l.;,,'elga,S r'ealiiaram:' um plebís- Íavra's :"
'

drs.« Ot'hon da Gama Lobo d'Eça e Nico-
U'" IJ lau Severiano de Oliveira, respectíva-

cito para .decídír si Leopoldo rle�. . _ .
' mente; 'e contrário do pedido de Adão

. .

'

, "O rei nao e um traidor. Nós Severino, da lavra. do conselheíno dr. Ví-
,CONVITE'via ou' não ocupar o trono que, '': '. '.' ',' 'tor Lima. O conselheií'o dr. Clamo G' .

.... :teoricam;ente,.ainda lhe perten l.,amaIs_
duvidamos de suas bõas- 'Galletti devolveu o pedido de Miçhael INAUG1;JR.A,CÃO "BOITE' DA COLINA"

'

nt nçoes" Ko.vac, ao dr. Agripa ,de Castro Faria; e

Ce
"

':- !.: ;iIiI_, I e ..
,

. de W!libaldo' Henings; também ao dr. 0, Departamento Social do Lira tem a satisfação....
de convidar

Leopoldo' h,avia prometido ab�, ".E ,não, há ,nada, ?e. ínconstí- Agrtpa de Castro. Farta. O conselheiro
seus .associados para a abertura e ínauguracão de festas, se,manais

t I f d
. dr, Agripa de Castro Faria relatou o pe-. 'f

dicar 'em, favor do Principe UclO�� no a�t? ,t( que, Um reI dido de João' Silveira de Almeida, decio nominadas "Boite da Colina", na �oH,e de 5a. feira, ás 20 horas, co
. se eqUIVOque dindo que o postulante aguarde a época '

'

Herdei'!'o Baudouín; de 18 anos,
.

,,' "

,

,'. . I para livramento; contra ó voto 'dos con- ,a apresentação do. notável cantor ínternacional Carlos Dix.

si o'hll-ivesse< menos de 55 por
Neste caso, os: �Jnlstros �o' selheiros Vitor Lima e Joaquim Madeira Reserva de mesas ,na Relojoaria Moritz ..,." . '

b 1 d d I Neves, que 'concediam a comutação para "�!Í.(cento dos)votos." n:am a. reSPo.nsa' I I a, e, pe OS '12 anos. o conselheiro dr. Joaquim Ma·
"

'

. cf"
. .<. •

• attOs reaIS. " díera-.Neves devolveu ao relator' dr. Claro __ .----------------------.....-------... :j...O plebís to deu ao, rei exata-I " ' ., no G. ,Galletti, o pedido de 1ivramento

mente 5'1.68 por cento da vota- Mas.o facto e �ue o

rel�aglU
de Manoel da Silva.Barbosa. Nada m::is Tríbunal

�

Regional do Traba- ,V'EN"DE.,SE'"
.ci

� ''- • ' -e- ,
." por conta próprIa, contr a havendo a tratar fOI encerrada a sessa? 'h

çao. f : ....''''�,',. � /� � da qual eu (ass.) Rubens Ramos, secreta· lho da 4a. Região
Sendo tão escassa a margem' opaUão, de sell governo .. ,

H

I '''rio, mandei l�vrar a presente atI!; assi"
" Os principais oposi.tores do nada por todos e por mim retro subs·

, .... I>ols loco:tnóvels, 150 ca'l',alds, alta
da voté).ção a'-favor de Leapoldo,I . _

..

I
crita. (ass.) Othon da Gama Lobo d'Eça. Jllota do. "0011-11,80"8-0'" baixa. Març;a "WOLFF", Alemã, ,aDO

a questão permaneceu 'sem SO°
reI .sa� os membros do partid? i�e1�:�� d�agfJ�: G�����' c��f:reL���

,

(j \I' 'I)' \I brlcaçãa 1920 com bomba, condensad

,luçãO. I Soc1allsta, de T>P�ul HenrI o livro d� at�s. Florianóp01is, 14,deábril

J d'
.

fI'
·

Ó I-
vapor super·aquecldo. Estado ct:e 'no

,0 parI.amento, a cargo de Spaak. de
. �,9.5�� ,��é!tª. ,Ql�,i��,. ����:��r��i.a: .. ' e·. e .orlao PO IS, Idem' dois geradores, alternado' '2'

volts, 50 ciclos, marca "SIMENS",

q,Uem ficou a decisão, não poude O partidp Social· Cristão, de ..•.•••...•..... :.� ,....... ••..••• volts próprio corrent� longa' distân
até agora Chegar a um acÔrdo. cunho nItidamente I ca,tMlco, AV-'·I.S'< O:' 'Edi'al em perfeito estado. QUAlquer informa

Observad,Ores' imparCiaIS opl- acha que Leopoldo tem o direi� o dr. Breno Sanvicente, suplente de Tl',avessa 24 de Maio,l-8 - Itajaf -
,
,,' ta ,Catarina,

nam que O .maior êrro de Leo.' to .inctiscutfvel de reinar. A P,REFEI:r,'u�,A MUNICIPAL
juiz,pres:dente � Junt� dle Conciliaçã� e

polq.o fõi O j'acto' de que' enga.- Esse direito, dizem õs catÓli· ,n:p3; ,

"

cOlnunl'ca' ;��;b�Tç���o q�e Iho:i���f�l�e��a��� p�� ,. ''','
'

..

nOli'-ê sôb
..

'es lt 'd d 'I f
.

f' d 'I· I �I..O.R�fNOP9LIS , ,lo exmo. sr. juiz presidente do'Egrégio 'O PR' 'E'�E'IT'O 0,0"014' .' ,''''. ,I •

re º l' ,u. 8:".0 :� u} COs, OI, con Irma O pe OS resu _.

ao� ..sp,us r"qn1iribuinLes que receb(l" ,T.rtJ::'.},:a�, ,�eg,i?ll�l,' dQ.;".,.Tr.ab�ll,tq, <;til- .48 {I
'tlma guerra. c' ". 'tados do Plebiscito. ' .,' \ .'.' '" 'Re'gde; faz',sabel' as Dlretonas dos·Sm·
'$.

" .' , ' 'Ta, sem mu�ta, ate o dIa 1'5 -.d? aIl' ',ciicatD's �dó� Repr,es,!lntantes Co.merciais de OUVIDO E SAÚDE
, Em março',de',,1940, ,Lel)pohl� fE,'m uma 'm�nsagem à nação, dante os in1postos pre"'dial e terri' Florian�Ilolis, do Comé.rci? Ataca�lista de o.s defeitos da aw:ikilo, freque

c, teria 'dito a um Visitante;: " Leo""oldo propõe transferir os .' ": Flonanopohs, do Co;mercLO Vare]lsta, de
,

- . /
" <to'" tOrIql urbanos, bem aSSIm as ta-, Hotéis e Similares de Florianópolis, da temente, sao :progressrvüs. Quand

'� "EU sOU )ã.o anti'hitlerista dir,eitos reais a Baudouin si o '.'" ·r"·" d
'o.

ê"" Indústria de Panificação de

FlorianÓPo'l d b t
'"

t t
'COmo, v6cê., Ma..s. não" se. esqueça parlamento pedir:lh'e que volte

xas sam ar,la e � asslst
..
)lCl;a e. !is, da Indú'st,ia de 'Marcenariá de Flp.' ',esco e.r 'Qs

"
no. IlllClO, ,0

ra ame

seguranç�, social -". sôbre" ·imóveis riar:ó.j?,olis, e da Indústria. da EX\!,a!i'ão d� It.O levará à cura OU,' pelo meno
que a Alemanha vai gannar '3. aO trôno. '

'o'
, Maae'll'as de Santa Catarma que, aprOXl' ,

'

,

>. .. .•.• . . .. . "." .••. mando·se ,o:)término' do mandato' dos srs. tao ,estaCIonamento dQ p,r.ocessa.
guerra." Esta mensagem, porem ... não Vogal e rc'spectivo" Supl�nte, repre�en:" 'Evite' males inctlráveir; pr
O r,ei, paJ:eCia ter razão quan� trou,x.e uma solução para a cri' tantes dos Empregadores, - em ex,er,C1ClO

' ,"

nesta" Junta, ficam notifiçadas ,para qU\! .
curando o especialista ao' se

do Os e.x�, r_Ej'tO�',:-',a,le�ã,�s" .depois se belga.
'

procedam, até o di,a vinte e cinco (25) ". '.. .,

,_ ,.. do correnle mês e com observãncia, do tlr os prtmetrOs Sl!WH de p
'G

�p.isposto nos arti�.os 661, e '662" q!l' eo�.' turbaçõe� d� audicão. -SNE
solldação das LeIS do Trabalho, as elel' ' .'

" ÇÕes para a escolha dos nomes' ql,lé com:
porão as listas tríplicês, para a designa. c ? c ,

ção de Vogal e 'respectlvo ,Suplente para I Z 18 'a,8 O',--s,pe'"Pi'''. ,-a 5'
�

o biênio de 1950·1952: 11. �
As listas tríplices deverão ser entre·

gues até o dia vinte e sete (.27) do mês I!astrl·tesem 'curso" na Secretaria, desta Junta', ã'
--

,
,U,. ", ,�,,�', ,rua Artista Bittencourt, n. 8,- afim·de 'se· "

rem, remetidas ao'/exmo. sr.,juiz presi· '''�aJlaini\ ,do Dr. Niobeu:'dente do 'Egrégio Tribunal Regional do', A
,.

Tr!1balho da 4R Região. �': nte�acldo :g'oderoso,.me..:
Florianópolis, 5 de maio de 1950: dicamento de arande a
BFeno Sanvicimte, suplente de juiz 60 ..e',

' v-

Trapalllo, presiclente. ;

, lor no, tratamento de to�,
.

')gAQüEW\" EM" :cÉRÃL'; ��!r��h�nf�i���1fv��'s� dQ'

VINHO 'CREOSOTAOO' I'
Contém yitamina 1312.

" .. ;7:·�..i...(�. E• .'}.•�.:·...... . �c���· �ar�ê��i��e��;�l��'
v, d

.
,

' aixa Postal, 338� --:- 510_
.
en'..e-se· .lIàlta� felJeídadetl ,eI• .ucl.�_'

'.,de,__ fÍlhinho I

Ma� alo. elfque�.. ,.. • ...J�'.
,r_nte para. o.�ae. "PrMPOUlO'

R.edação: é: ama

.

eãderlle� IA.' CU»J'l'f
.• MUTUO PàJIDÜL. (,

/
.

��--�----�---��-,_.--------��_.------�-------
\ 'Aúla� Particulares�

"

.� .:p

Preféss_or.es': .Pe�tç i:i.'\BoscÓ e O�:va!âo F." �e <Melo (FilhÓ)
""'LeClOna,mLse ,PORTUGUES E MATEMATICA
., " Prepâtâm-s'e cândida:t'os 'â conGursos

, Tratar làs' 2as., '<ias.' ,e 6m3. feira:s' das' 17' ás 18 hs::> li
')Rua Trajáno,' 36· (Séde da 'sQCiêdád'e XX de Se,tembr.o). f,

>

nesta

.:1', ....

,
" '��n�p�rta.ênto

,�': \' Mês d·e,-:M'aio�Plan.ões/
de. Saúde' Públfca

v
. "l. "'... 'J ",' .;)1 �- -' ','

•

".,' )3 Sábado � f'armàêia sto. Agostinho _; R1.la Conselhei:ro Quando a.lg-Qém. tal oomo 6 ...

. ,�a!r�. . ,"" "'. f'.
I .'

"

,

ih.iro da iiUBt�.��
::_ 14 DomIngo � FarmáCiá stà. Agostinho _ Rua Gonselhei- !��:te�;:��j�NbT�:;
'�rb Mafra '

"

... v, Si&. de acrescentar. ao�
'. 20 Sábado-_ ,Fàrmácia �sperança"T Rua 'conseiheir? ·ce' .. ge,n'tiJe-u.'�E$íEE TAi��

. Mafra. ' ,

, ,:
BFl'1 (j NEY'Al'ElUTI'itO, ",' ..

.

, 21,Doming,; _. F,à.rniáci!jt· E,sp'erança- _ Rua Conselhe,i"ro, "'" J ·'V·;'ei.'",n"',dee-'.s'e:,:-"
')

"" úf'njlJ/J..E.T(1. "!.,

"Mafr2a7Sâbad� � Farmãcil:l:d��é -'Rua:'FeÜpe Schmidt. ';: t,lim,",',' ''''�'"'�r,\]'1';-' ,Uma Gasa com b�mrterreno,28·Domingo;,-' farmá�ia da Fé _:_\Rlia�Felipe Scn:mi:dt. �_., _, - -

.' sl'tuada na Rua 3 de l\/I'a'l'o no
, ].0 serviço !lOturno setá.efetU:;tdo 'pelas ;Farmácias siõ. Aif_l .. T{/h1<?�roDA.;�1:tl"-�IE6I1R()j, �Estreito,

"
.

!
"

ln
,

tô:sib e 'Noturna',situadas às ruas Jo.�b Pinto e Trajano.' ,�
,

> ,',
.

'I A
I. ... .

.' ,t:t:ata:r na mesma

,e:omnletãmenteUUliaJ, bIcicleta
nova, .

marca"
1.150, crvzeiros.

-Monarck", . p.or

Informaçõ'es

... ,,,',. .... � ,. So, ..

'

....... .;, ... � ••
_ ......... i,�........ t

CASAS .' TEBlUlNO" c

Possue V, S. Ca.1811 OU ted� ,.,..

\t.

,vender? t.C
.

Não 'encontra comprador'
En�egue ao EaCliíór10 IDi�_'

A .. L. Àlves:'
Ruà Deodoro III. '"

" ,

'\

t' \
,

t'

,
\
"

"
'

'

�

,

.{ ,.-
"

"

" \,
, !

�

,
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,

.··.H.o·J-e..

'

'no',. ·pa·s·s·ad·u. I.at..e- ce.·.D.<.O. '1uOfw���'or
. CI-ue''·�-O··Ia�r';1'O ....

'feriUiDQll a "lIue.rrQ
".

>. ': '·lt"l " B·rasl.1 ->:
-; �,. ec'ODO_iC,a�,c_o�tra.�, � .,

'

H,DE MAIO�,":.c" .

lO, RITZ"".o
,-

., ',.,. AraeutlD8'. ..
.

.

de San.to An�' ·RI·O 9'.CV.A,) -o. Faleceu 'ontem,
a

',� . '. ',:;' :. ..
�m 1644, partiu

.

. :...:.. S.essões Dhics --: .,,'

• tônío. ReCife", com de$til1o � Eu' tarde,'-em sua residência, na pr�i� .

Urna história desenrolada na nw. NOv:.� YO�K,�9, (V. A.) -.0

ropa. O Conde Ma:U:i'ício_, de Nas' do Flamengo, 85,'::9 p.ç.Q_fessor. ,VI' lhor fase d'a' nossa .vida... .Ó,
... ':Herald 'fribu:ne' declara hoje

;0 Depar tamento Social do Lira
sou;

"t,! Brosil,cq"i d=p�"". ao,
85

. A
.
época .Iuesquecível do'. ��Ças- -que exíssem "magnifica, ""r�oc"

'o"� Clube teve a 'gentileza de.
- .,;, 1817:fio Ceá" (Crato) ãnos d e ;aad,: '."

.

• ,,10' 00 A'" .... do,·.Sonho, cor ti... dos negócjos na Amen1a

·oo.viaar-nos para a. prímeira "Boi-
os monarquistas às ordens do .

Nascido em - :Campanha; em. de r6sa" e quando o' mais ê', Làtina\ devido-a divérsns' fatores,

e ri .

COIl"ê"; :<!Úe :será; ,,"",ad� l-allilM""'"
..

JO'é P�ei," Fi". '865, cu rsôu as >,"mei,,, letras "1'UDo. AZU�" ".,,' .'. énlre .1.. o ia.'; de'.tér termína-

hoje, as 20. horas, .'�;. e�. � ,?uaL. sera gueiras, restauraram a autorída- na cidade mlneira. Transferiu-se (TechniCõl<:Ír)., do à "guerra' f.r-ia" ,. ec�ômica

presentado o cantor incernacíonal, "de num movimento < contra "a .para 'Sij.o PíÍulo' � ali estudou hú�
,,'

Com: June ALLYSON, Peter éntre -a Argentjna e os. Estados_

,arÍas Dix, ,especi�lmente_ cout��' repúblfca proclamada no dia' 4 manidades, mah-ículando-se �,-.se- LAWFORD, Mel l'HORNE e 'Joan- Unidos. Também O fato de ter,

ado. 'I'ambérn sera efetuada, nessa 'dêste friesmo mês; guír na Faculdade de Medicina M�GRkCKJEN e "uma ,centena. de aumentado a reserva de dólares

'casião, uma h?menage� d.o I!e" e'm 183.0, em Recifé, fale- do -Rio de 'Janeiro. Fêz o curso garc,��alucinaTItes '... '. dos paísés Iatíno-amertcanos é

Jla:rtal�ento ,'So;IaI' do_,�Ira �. dl�: 'ceu Q Capitão de Mar e Guerra .trabalhando,' Ain�a .

estudante, .foi 1) _ Noticias da Semana -,Na- considerado 'Como índice de boas

tnta senhor-ita fereza F'ialho, ele� Francisco Rebelo da Gama. Tor. nomeado, por concurso, prepara- cionaI. .,. perspectivas. para os' nort,eame-

ta Rainha da '.Fes.�a, dos'''l:.ess��ueI ,nã1l-à,:3é notável pelo heróico dor' da cadeira de Fisiolo�ia., Sua 2) _ Atuálidades Warríer Pathé ricanos na América Latina. '�s�e
as.
-'

.', . .cOlibate de 1819, contra um cor· tese. de doutorando valeu-lhe O
_ Jonnal,

'. .

. aume.rJto 'da, reserva. de d..Qlares

.Semanalrnente- ..
haverá no I:ira. SáÍ'i'o�orie�tal, quando recebeu renome de "tisiologista emérito". Preços: Cr$.5,09 e 3,20.

.".:,
pelos cítados países é atrlbuído.

"Tê'nis a "Boite -da. Colina!', in:icia" três" fe;imentos de cutiladas, na Foi longa e agitada a vida .cien "Livre" --Crianças maiores de principalmente,' 'aos altos' pre:

Uva' que visa proporcionar ao.s 35- oabeça';-. _
'tiflca de ,vital Brasil. Combat�n- 5 anos poderão entrar às 17 hroas .. ços alcançados p-elo café e as- II-

sociados algumas horas de dlstra· '- em ,1837, pela segunda vez, do a febre amarela em SãP. Jlaulo, ODEON.· "'. ' mítaçõés das'
" iniPortaçõe�, .im.

<lião e de -arte. os·'�públicanos do Rio Gránde em 1892, contraiu -,o mal çm Des· Ás 19% horas , :postas por vários países. DIZ; em
"

Somos grato pelo convite.
. do Sul iniCiaram o assedio á calvad�. Ein 1895, chefiou luta �. Colossal Prog�àma, Duplo _

resumo, que, tleI?bis dá,Últim� .

]!ENINO JOSÉ CARLOS MULLER -cidâde de Porto Alegre; , con�ra' (') "oolera morbus" que as' 1) _:_'A- ,Mar�ha.'da 'vida:_ Nac. guerra, os. países latino-amerl-

.

F.az anos hoje o 'Íntel�gente. me' ,.._ em 1867, no Passo de' Bela solaya o :vale do ';Paraiba.
. �nsta- FILiHOS DO' DIVóRCIO canos'possuiam grand;es reserva�,

nino José Carlos Müner, filh? do Vista, o Coronel Carlos d,e Mo- Jilu'se' 'depois,
.

corDa clinko, }'lm .
Com: Regis TOlVfMEY e Charin 'de dólares. IEssas reservas foram

::Ir. Roberto !\1ülher, priprietário dá rais Ca�são repeliu ·um �taque- B�urú, donde saUI, em_1896, para MOOFEET. empregadas na aquisição �e _ar.
""Joalheria ·Müller".

'

paraguaio,' dirigidó por Martim ser �ssi!j�,ente db Inst-ituto Ba�te' - MATRll\10NIO INVERTIDO tigos m.anufaturad�s, a tal pon-

-0-
- Urbieta, perdendo o inimigo 80 I' l'iológico de' .São Paulo, ,�,endo SIdo Com: Carole LANDIS e John tO que as-mesmas pareciam qu�-

..4NIVERSÁRWS mortos 'e os, brasileiros 19 mor designado para a chefia da co
_

HUBAARD. ge esgotadas., Diz que o BraSIl,

:pR. AR:MA�DO FERREIRA ,L.IMA ,
tos e' 32 feridos; ". Imisião que combatia a pe(3te bu- Preços: Cr$ 5,00 e '3,20., México �e CQlômbia começaram

.

P>assa, hOJe, a data natal.i..cIa dOI - e� 1888" foi �ido no Sena" bônica� em Santos, mal que. tam "Imp. H_anos"., o ano d.e 1950 em�muito melhor

'.nosso pr,ezado coesta,duano sr. dr.1 do O projeto de leI declarando 'bém.o contaminou. ROXY posiçao ,quanto' ao câmbio. Com

.Armando :Ferreira Lima, alto fun- extinta a escravidãó no Brasil; Entrou em 1889 para·o IIistitu- As' 19%. horas
1 '. respeito �o Brasil, diz _que êSse

-ei·onárJo, do Ministério da Agricu�'
.

-=- em 1937, no Rio de Janeiro... to de,Butantan, onde ,pri_.meira Ui\t PARECIDO_ IJNFERI'{AL país começou a liquidar. seu.;; a-

" houve' um levante armado ,dlf _mente dirigiu a secç�o de fabrico' Com: Freddie STEWART. trasados. comerciais após a alta

aniversariante, que' é pessoa Ação Integralista )3rasi:1eira, sen-, dé sôro antipestoso, tendo àtingid� ,

VENTOS DA NOITE dos preços do café. F:icando em

ligada aos nossos circulo:s sociais, do sufocado. pelos soldados da a direção do,mesmo em 1901, ate Com: Char.les RU,SSELL e Cary nlu�to boa poSiç�? econômica.

;cr{de tem grande projeção, conta ordé111; 1919 voltandO pos�()riormente d� GRAY. . ,

ntre nós com,numerosa róda de
- em 194,2, foi afl,lndado por '1924' a 192'Z ás,. ",l\ie'�mil� f,llnçõ,�s.. GopUnuação do espeta�u.lar .. ;s.e-

MAQtItNARIA'�'''AGRíCOLA

' migos�e. ad,lllir,a�ores,. aos 'quais a

I submarinos
.

do
.

"'êiXQt' .oe n�vi?, Fundàu,�!3J)1 'N'�l"étóL' o··' estabeleci- riado
"'c:HICAGO, 9 (V.- A.) _ Ore-

d�t� ?O ·seu. alllver.s�rlO� é

extraor-, mercan� ,brasileiro "Parnalba mento"i}.1ciâe1q, que tem seu nt:Hlle. BRICK BRAnFORD presentante da Internationar

.(fmarIamente grata. ,

.

.
de 10.585.toneladas e,69 homens Grande glória de 'Vital .Bl'asil Com: Kane "RICHMOND (O Rei Ha�ve-ster ,d�clarou que dentro

. �'O Estado" envia'lhe 'felic,ita- de' tripulação; .. .
é � luta' contra o 'ofidi.sJ?o que 'do Sôcó). /

de 'Poucas' semanas começarão

.

," ANDRÉ. :t'f�L'o :TADASCO .. 'ta)1to'� prejuizos, e:ill v��as e á B()O- .. 1'00 é ,110� Eps.' .os primeiros embarq,,!�!;í A� .ma-

nomiá cáusa-" ai{ Brasil, não ,f:en<};o 'Preços: Cr$ 5,oo;e 3,20. '�O'. quinâtiá �griC'oIâ pa�à.,a Argen-

si(1(') menos '�lHiarite sua 'éonki- "Imp., 14 anos".. .

'hha nO valor de 4 milhões de dó-

buíção sôbÍ'e as secre,ções toscas 'lM:P"ERIÕ' (Estreito) Às 19,30 hs. lares. Acrescentou que ;.0 �ov:êr-

da flranha, do escol'pião, do sapo, ". HAMONA: ',_.

fno dos EE. UU. concOrdou. eIIl

e sÔbre a biologia da, mosca. com An.tônio BADÚ e' Esther facilitar � divisas necessárias

FERNANDEZ. � . -à Argentma, há 6 se:tp.anas. '

"

. Faz anos hoje lo jú�em Zenon 01'

,tigá:.,'" .,' , ' _'.'�;, .......e.' ,-_ ":'
.

f--'"

,

A data de h.oje assinala o �ni

'senhorinhà Orlete Fer-

Ôs�ciüco- 'ó'omes'mais
]J()�/r. J.osé

Licínio Lopes faz anos

famosos<do mundo
.

Um jQrnal suéco ,realizou,
.

recentemente,' uma "enquête"

pa'i:-a s:aber (:fuais os cinco no

, mes mais famosos do mundo

de após-guerra. Depois 'de um

I
árduo J 'dificil trabalho, pôd·e
finalmente' chegar a. um rêsul-

carne )tado �atisf�tÓrio, publicando

,. a s·egumte lIsta;
.

>

',' 10 PeniciUn�; _ 2° energia

Rio, 10 (V. A.) A Comissão - ',atÔmica; 3.0 televisã.o; 4.0 ra-

·de P,ecuaristas qué"se encontra nes" dar, e, por ú',timo, Virilase. um.

ta capit'al pleiteando a libera{lão d� produto cientifico b,rasilefro

]>reCO, da .carne, ésteve na �anhã e qúe vem prestando': val}o-
de hoje no Ministério do Trabalho. so auxilio nó tratamento neu-

·:.Entretanto, não estando aindà"fixai- .ro:muscular, pois é um aliado

'"

• á �·.data da nova',reunião dá qual not�vel no combale à velhice ,

ar,M'C.iparão 'os illuláres ,das pastas '''_ precoce' e um excelente tôni1lo,'
.

,

·<10 Trabalho e da Agricu�ura ·e do t para homem e mulheres ido-.

:;prefeito do Distr-ifo Federal, 'a

cO-I
50S. Yirilase, 'um produto_do

. �issão, se avistará novámeritê hoje' Laboratório Jesa,<normaHza as

.

"Com o- mini�tro Uouói>io Mont�lro. fUll'cões sexuais. Virilase., v.en-

. As áutoridades -' consideram justas. . de-se em tôdas' as, farmácias e .

.as
.

pretensões de um ajústanulnto
I

drdgarias. pelo reembolso: Caio, .•

-do .preco d'a carne. , .:' xa

I

p.os.ta�· 3383 Rio. : .' .

-

"

�

: .. ",:,.

1'1'I1ULü ftXTRAVIADO
•

Para os {ins... de' direito co

munico ter' e�iraviado . mel}

título n. 78.477, do PI!!,l!2..
"Pop_ula_r'" iem�lido� pe� êia.

I Lider Construtora uo mês qe
.

- maio de 1947. . . ,

F�orianópolis, .
1.0 'llié Jnaio

de 1950. ..,.

Nilda G.. )chuch

Transe·orre 'hoje a da{a natalí:cia

.oa exma, sra. d. Maria §chmidt.

TINIAS PARA PIN1URA
COTTOMÂR

·,preço da J

lao,telaa de- c.a�êaD
Rio, 10 (v" A:,) _:_ A' pródUc.ão

de m�mtlCiga>de cacau- do Es.tado da '

Bahií;t, em '1948, atingiu um totàl

de:5 milhões e 183. mil 318 quilOll:
numa impo�tanéi;a.· d� 42 'hlilhões

197 m,il e 500 cruzeiros, alcan:çan
do um pr�co médio de 27. cruzei=

ro� e 40 centavós por quilograma.

Segpndo
.

üif.orma.o Serviço de Es; ,

tàtistica ,dia 'Ministéírio 'da Agricul:

tura .o E��ado' da Bahia é o uir-ico
:produtor-de.manteiga' de. cacaU do

país..
.
'."

'. DB.,
/\_

A.' DAM4S�o D:4 SILVA
. -,

�ADVOGADO
'"" , ",

AÇOBS �fVBI8 � b()�W8.� , ,',:

,.;;,... t!'1;'4
.

,

,.- <\

r
-

I

/ (Edili�io Pérola)
"-

'
"

,

,...és: -1.114 •. 1.J88

"

"'orià.�poli. �'&�.. Cà�rI�:�Or:

....

, ,

"'�'< ,I Corit. da la. Página'- '''', a·I·'·nda lemo-s qUOe"
. dl··z.!er des�âa�o� o�,ar:��:e� �aobci� 7n�s::!��!��tio�:et���n��:

Não 'resta dúvida que '1,1 ciêneia histórica, ,nos seus.
.

..

-
- _'

,

_ -:-'·Crleatroar'meS'endtae'C.;'.olassaI págin.a
literátia)''para que especifiquem.

'1iiV'ersos ramos, em geral;-vai 'coÍl,stantemente enceleil'an.
_

.1)0 novos slvbsíodios novos dücumenlos, nOvos conhecimel,l;
-

"
,

·;tos,. Isso, :entretant�, não {!uer dizer' q,ue a desvàlonização. são mi' bibliográfia em que está baseadª a Histoir� ,de la .':. ,�. . 1'" ',. defeiiõ� as falhas, e o� erro�'
'

.. ,.

.�

.' .,

d G- B'
'. f d' '"

..

ldàae de'--�'"
. 10'_ quaIS as aCURas, os '.

das obras histól'iqas s'eja .rápid'a, completa, fatal;· .. pois, �
litte'r.átur'e alllemamd.e· e . IanqUls,.pro' a ",acu' {

'd' t'" t
_ h' t"

';.,
descoberto.s 'por, êles (ou paI"

. .. D" 1936 é
.

I c rt de e tn ,erpre açao tS orLCa

llluitas vezes, aqueles conhecimentos, aquê'.9S documentos, Letras da UmversId-ade, de IJün"em ,SII.!i!; e. o. .

" . b 'd Ad Ifo BoSsert.

-

.
� .'

'

't ". nJU
..,;:...,.,-

(' la quem quer que seja) na o roa e o _ "

aquêles sLlbsídios, longe de invalidflrem QS conceilos esLa- que continua "brilhant,e e prestan e ��-Çf-'ffienos ,e c .-' 20
.

_ ,,�,u'trno obras sôbre- literatura alemã" ,

.
"

-

.

.. I 'lt"
'.. d'

-

t' d m
. - quaIS as "\

u.> , "

J'el�cidos vêm,' pelo contrário, confirmá-los e, portanto, rol) até o período abrangIct.o· pe a. u 1Ino e IÇP.O �r.a a ,e
.

',.

II ".1 .(me�mas lacunas cünsertar

.
, ".

'" í
" que VleI:am' preenc er aq,tl.e as., , ..

'
,

.

-:solidlficcHos.
. '.,

. . VIda de Bossert. ".,.. :
d aqúêles mesmos defeitos 'remediar 'aquelas mesmas fa&has

.Conforme vimos, representa a 4a' edição da obra dEl, Dito i(iso, ,torn�mo.s ao pass�:em .que os derr0��stas o.. l
... aquêles mes�ds. er;os,

'

>Boss·erl uma hone&�a tent�Hva de 'à{u'alizaçãD amllitica ,e CA7JVr polul'antemente
anatematizaram a obra do saudoso e corrIgIr .

_

"
h

.

cr'I'.tI·CO .e· hl·st'o·"rl·".dor lI'tera'rl'o fI'ancês. De que modoo o fi- Aí f,icá(o ..ref1P.to..
Nao nos v.en am com truamces, em-

-document.a'!. Ai�é- hOJ'e, não sabemos de. nenhuÍna
�.dtica« '"

.

-. b' I ti' ada Dor' btistes' ou sUuter ugIOS. :

:contrária aos�seus mcritos, a não ser a gritaria mQdel'nis·ta zeram1. Declarando-a, em terfiol0s a so II os� an zqu :
-

.

.

'Puseram s rapazes os pés numa rampa Lremendamen-
'

. :il\i Ilh�"dos·Patos. Ao contrário, o'que salÍ'emos de firme, cio estar :·eivada d'e'-lacunas, defeztos, falhas e erros de mier-
, .

.
O

- ência -é 'que, 'a· Ácademia !Francesa, reQonhece.ndo ,a.s reais pl·etaçã.o hi�iórica.;· e procl'amando'a imprestauel, porque, te �erlgosa.
1t d

.

"
,
'A. l

_." 'JlI"gir tão Esperemos o resu a 0 .. _

"'qualidades d� nl'etodologIa'e sintese que a distingu�m, me- outras obras sobre lzteratzzra a ema Ja Vleram co. I,
.

\ :. ,

',recidame�te--a coroou; e piamente cr:-emos que a sua inc�ll: graves imperfeições.,
-..

,

.....,,;1 \:f" ;' !
(Continua)

-j
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4 ,Q ESTADO-Quinta-feilja" 11 de Maio de c 1950
,

f

•

/
De ordem do senhor engenheiro

, dir-etor de Obras Públicas do Esta

do, devidamerite autorizado, faco
público, para 'conhecimento dos; in
teressados, que se acham á. venda,
em concorrência, ,pelo prazo de 15

dias, a contar desta data, os veí-
.Ó)

.culos abaixo relacíonados :

1 - Um automóvel marca Stude
baker, tipo Commander, ano 1942
;_ avaliação bas� Cr$ 50.000,00;

2 _:_ Un1 caminhão marc� Óhe
vrO',3t Gigante" avalia�ã6 .base 'Cl�$', "

5.000,00. ' ,

, Os interessados deverãojremetel' "

suas propostas em envel(jfo,�� ,f�cha :-�_.....' _,_'-,'--'"- • _

dos, dirigidos a esta -Dfrbtch'ià de" ct �

Obras Públicas, declarando, expres,
samente, qual a quantia que of'ere s

cem, para pagamento dentro de 48
, horas, após o julgamento definitivo

,

11a concorrência.
'Não ,serão aceitas ofertas com

,preço,'inférior ao da avaliação ba
se.

A abertura das propostas dar-se-
'" \

á às, 10 horas 'do dia 23 do correu TRANSPORTES ARARANGUAENSE SOCIEDADE ANc)N!M& '

,

' 'te" na Diretoria de Obras Públicas.

Frutas Befres'co gelados ,A_s�iste,--a es.tá,?ir,etoria de Obras
,

, ". ., '

, Públicas, o direito- de recusar ttr (EM ORGANIZAÇAO)'
J'rocore P9'LLI I' '4 ,Comor''c.·o'(alodostr·18' das as propostas, caso nenhuma de

C, O N V,O C A ç' 1\ O,,', �,' �'V�, tá satisfaça aos interêsses da-mas. .

,,' >' PRAÇA 15 DE, NOVEMBRO ma:
"

, ,
,f,

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Mo..ntepto I)il'�t�ria de 'Obras Públicás, em ; "Apolônio Ireno Cardoso, 'na qu;flid�de-det fundador da
RUA FELIPE SCHMIDT '--- Edifício são Jorge Florian6plois, 8 de máio de 1,950: rírma l'�ANSPORTES ARARANGUAENSE ,S/A., Comércio e

J/ Gunther Égon' Becker _ Ofiçiat Indústria;' convoca, os Senhores subscritores -do capital social'
Administr!ativo: cl. I. .' .'

.

para se reunirem no dia doze (12) do mês de maio (do corrente,
lsAt.'lavd(OA ! � ano, às nove (9) horas, no escritório da firma Máximo, ParLsi
,".............................. & Cia., à rua Dr. Vírgulíno de Queiros, s/n., nesta cidade de

, . , ,

� . . . . . . . . .. . . rraranguá, Estadq de Santa Catarina, pa!"� deliberarem sôbre ,

'NEGOCIO URGENTE Q laudo dos peritos, de avaliação dos bens' que devem entrar '

,
_. , para a, formação de parte do capital social � constítníção da

V..en4e-se um Nash, modêlo l sociedade.
"

.

49, com 9.500 kilometros, com- Ficam convocadas novas reuniões para, às quatorze (14)
plEll1iamente. equípado, por >•. r e desessete (17) horas, do mesmo dia, se !? número dos .presen
Cr$ 99·000,op,: ,

.

.

. ',tes às. prímelras reuniões n�o'�atisfizerem asexígêncías"da. lei..
TrataF com Delambert, pnn- ,

' Ararangua, S. C., �. de mate de 19.50. '

cipio da' reta dos Barreiros.' Apôrónio Ireno Cardos� - Fundador.

as idades

�GUlÇA K "FRAQf3EZA
VANAD,IOL

........ / ' ,

.

MOÇAS'. DESANIMA'DAS!
" HOMENS SEM ENERGIA,

"

,

...Não é sua culpa!

��II!:::::�
•

É a fraqueza que o dejxa cansado, pálido, .

com moleza no corpo' e olhos sem brilho.

'A fraquez� ;trasa � .vida porque rouba
, � , .

!IS, fôrças para o trabalho.

VANADIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZAo. sangue cn

fraqueoido. :it de gosto delicioso e pode ser usado em todas

;

J

,
,

�"

,

�-

N.o 1: Regras obundcntesr.pro- '\
longadas, repetidas, hemorroqlos ;

e suas, consequências, I /
.-

N.o 2: Faltá de r�gras. l"eg'rãs· _

"

otrazadas suspensos, deminuidos
� suas consequências. -

,

. ,

Aviso aos meus-amígos e .olíentes que reabri meu Ga-
1>inete Dentário a .raa: Tenente Silveira, n. 29, sala 1'_,'

O consnltérío esta: aparelhado para atender' todos �os
-easos da clíáíca dentária.·

.

.

.

Anexo, um bê�.4montado Lóboratório de prõtese ;Den
tãría, para cótlfe�o de dentaduras,'modernas e pontes
agrilicas. . I

I, • '

.• ,

� ARI MACHADO
, ',

Cirurgião Díntlsta
"f �'�' l

f

/

A't,Lâ n t.id a
c

0N/DA S LONGAS- ,E·' CURTAS
da técnica electrôníca � Atlântica �'�&;per'construção 'para' durar mais - Atlantica - Som ratural- Alta sensibilidade

#
"_

,..�!IIl," �� "., r

Grande alcance - Otimà - seletividade VENDAS A! VISTA E A LONGO PRAZO

'/

Atlântica - O sucesso

\
, Rádios

• i I

Atlântidá
Eléctrolas ,

Rá'd�io
I

,1,'

Diretorltecnico WALTER LANGE Jr.,
J

Transportes léreos Catarínense S/I
, - � Séde: FLO'RINÓPOLIS:-

, .

,Uma crqanlzação gelÍuinamente catarinense para serv,ir
,

" Santa Cata/rina.·
'

.

Opera coma aviões Douglas' De-3
-,-

fi o RiA R lOS:
•

.

As Terças 'e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre,
Ás Quartas-Feiras e Sábados para Joinville, Curitiba,

Paranaguá, Santos e Rio ·de Janeiro.

Agent�!: FIUZA LIMÀ & IRMAOSr
'-

,

Rua: Conselheiro Mafra, 35.-'-1)1. 1365

\

I DATI';L'OG RA F'IA,
.

Dr. Cl.AAt,lO ,G.
GALLETTI

A'D.V OG AD o
, Crime • oi•• 1

OOMtltulção li. SooiedClide.
.

NATURALIZAÇÕES �

Tituloi' D.olcir�t6rlo.

Éa-arit6rlo • R••id"nat�
Rua Tb-cíii.nt.. U.

FONE •• 1468

(orraspon1ancll
'

Comerei. I
'

Confere

.-:-, Ólplo�1
,'(. ,.._

,

[)IREÇIO.1
Amélia M ,Pigozíl

: METODOI

Mollernó e Elieleat.

Rua, General BUlencourl, 48
(Esquina Albersue Noturno)

,

aUER �ESTlR.SE COM (OHFORTI E ELECilNCiA,l
PROCURE A

Alfaiataria Mello·
Rue Felippe Schmidt 48

CLUBE OOZE, DE- AGOSTO
Programa para o mês de maio de �950

Dia 13 Sábado - "Soirée", com início às 22 horas.
Dia 17 Quarta-feira - "Soirée mignon".
Dia 21 Domíngo -, "Baile Infantil, das 16 às 20 horas.
Dia '24 Quarta-feira � "Soirée mignon".

'

. Dia 27 Sábado -o' Soi-rée de encerramento do mês com,

início as 22 horas.
Dia 31 Quarta-feira - "Soirée" mignon.

Comércio e indústria

Dr. ·Zulmar Lias Neves
Reasumto sua cííníce

'(,-

"

Transmlss'p�es - Am pHfícaefores

Catari'ne--'se Limitada
"

-

�
,

Rua Trajano, n. 31
I

Telefone n. 1459

.<
,

i

j
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o ESTADO�Quinta",feira;: 11 de -Moio de 1950 ·5 f
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\

·.'�;.-..(i ,·t/>·
"

, '
.

. ,;
.. ,

r

-'_"-

!

1

:;.}t.,
��ík,�(

"

'::'!í' :
-.�.:'.

I' �._.

Cada :cruzeiro
-.

.

que 'você,despende
com

_produtOs fsso.
tem este' destino:

..

s.

\
,

t

,
'

T r /

, ' a fim de que o público conheça maís suas vanas etapas, elevam-se a muitas.
um ângulo do problema do petroleo,' centenas de' milhões de cruzeiros - que

dlvulgãmos hoje como se agrupam as- .. .se. toruam extremamente .uteis, ao país,
despesas originais que resultam rio cus- pois, . além de suprir recursos para as

to que você paga pelos nossos pro- despesas de administração pública, re-
dutos petrolíferos. (A margem perce- sultam em mais estradas e mais no-

bida pelo Revendedor não foi computa- vas obras püblíeas.
da-nos algarismos que ora apresentamos,
pois o Revendedor é um negociante in

dependente). Assim se compreenderáme
lhor como uma organização, cuja tarefa
é fornecer ao público produtos de con

sumo cada vez maior, 'pode, operando
sob 'o 'sistema da livre concorrencía pro
porcionada pelo regime da livre inicia
tiva, 'oferecê-Iosl a preços, acessiveis, es
taveis e, às vezo/" até mesmo em declinio.

t •

. I

(lu de aperteíçoamento - que incluem'
até viagens 'ao exterior.

Outras despesas, ligadas às ativida
des das ,nossas equipes especializadas,
necessariainente participam dos custos:
as de manutenção (l operação, e 'a de

preciação do material de serviço.
Os salarios e outras despesas sociais,

recreativas e as 'que vêm de ser men
clonadas - e que, também São reaU:ta-'
das aqui - representam .1?

.'

centavos
de cada cruzeiro que r e c ebem o s por':
nossos produtos.

Além do "imposto único", de aprecia
vel rendimento para a Nação, pago 80-

bre a importação dos produtos petrolí
feros, O· comercio de petroleo contribue

para. o país com'mais os seguintes im

postos,: o do selo" o dê renda" os pre
diais, os de localização, índustrías e

profissões, êtc. Por isto é que, de cada
cruzeiro que recebemos, pelos nossos

produtos de petroleo, 26 centavos são

para os impostos:Do poço ao porto brasileiro,
"-

apenas 39 ceQtávos! ""'-'-

.::-.

IlgII$ ,milhares de _oos funclonarios
Oe cada cruzeiro -que recebemos espe/elaDiadas e out�IS despesas

pela entrega d� n0'8SOS ·produtos pe·, Ihlportaldes
' {.'

trenteros, apenas 39 centavos represeri-,. I" ',alsP'artes,', ,a"s·.llIa'.e, 1I1.1I.lra,' tam o custo do produto tal comer ele
chega, prO'nt6 pa�a utlHzaçio, no poF" sÓ, Anos de servíço, anos de experten. aleul anidro: ems' éenllles' 1111
to do desembarque. N'e8ses 39 centavos da. Sobe a 1.000 o número de nossos

. IIcalá. ais 1IllIIles, mi Brasil
do custoorlgínal do, prO'düto, estão in- funcioniu!os com mais de 10, 20 e 30, ( I •

'

"

"

cluidas ío�as as, segÚintes despesas da � anos de casa, o que, computado em oon- Im' 1 't ta f' é'
l"tIntO',' dá um total de cerca de 20.000

' agme o ei or a r� a que en;
-

mdustria
.

petrolífera: pesquisa de' eam- tregar quase dois bll....-s de litros de
anos de expe'riencta reunida..' -

pos; extração' do petroleo ; transporte· . 'difer�teS produtos de 'petroleo a .mí-
do oleo bruto ; a reãnação, as pesquisas .i. esses homens 'e mulheres experí- 'lhares de fregueses,. ou aos Revende-

•

"e ,experieJ?-cias "de 'la�oratorjo; embala- mentados, págamos-lhes bons salaríos" dores que, por sua: vez, os vão forne�er
,

gem e trans�ort�'(9om frete e. seg�ro) do e" q�andQ as ciréunst,ancias são favora- a mtlh6es de consuinldore8,.localiZa-
produto refinad!)/até o portO' importador. '" veis, como e� 19�9, além da elevação c;los em milhares dá localidades diferen

dos salarios gerais, a eles são cO'ncedi- "
tes nO' Sul. :'. no dentro .. .' no Oeste ...

d8$ ,tambem, gratificações especiaIS. no Nordeste ... na Amazodni. ... ,ou onde
A experlencla-eU.' mais que for Brasil!
ctencla de nossos ,Pois bem. Foi isto
funciO'l!-arios' é, por _9ue flzemps em 1949,
seu la'do, cO'ntiJ,lua- entregando nesse ano

mentê melhoradâ por quase O' triplO' da
cursos de treiilitmento quantlda'de de pro-

... <l.

_ lilllies sio arrecadados em Impostas
lIue

.

beneficiam ° BrasH
'

,

As cifras dos impostos que a Nação,
6S Estados e os MUrucipios recebem do
cmnei'cio de produtos petrQÍíferos, em
�

"

... '

\ ,,'

" r ,

'I

, t

<,
, !

'\

dut�s de petrolec que fornec!_á.mO's em
(, 1:939:' -r

- !'_,
�'IO.,' �

. .' ..:!' I' A',' ,
.

.
E as despesas' para o -transporte do

produto de petróleo, até 'sua' capital, ou
até suacídadezínha, figuraram em 1949
com 7 centavos 'de cada cruzeiro .que
-recebemos pelos nossos prOdutós�'

'- ,

'p�r sua vez, o vasilhame e�' geral.
e amade!ra para�mbalágem aqui adq'ili- '.' "

TIdos, bem como o alcool anidro -'cuja
produção total é absorvida pelas orga
nizações, petrolíferas - � outras aquisi-
ções menores de material nacíenal, fi
guraram com 8% de cada cruzeiro- que
recebemos. Isto totaliza :máis 15 centa-
vos por cruzeiro, do dínheíro aqgí ,-ª,pli;;;,

'.' cado.na .eompra de'pródufos locªi:t'�i '.
servíços, para entrega dos nossos,' pr��'
dutos de'petroleo. ,f

,

.

:
-

Um proveito de 8
,"

nQQI eSforço de 100!,'

"�o

8 .eentaves em cada cruzeiro que ze-.
,',

'.
• �

,
•

. ... �
_ l' J..... ,I. \

eebemos pela ;v.e!lda de 'n,oss,os prQdu:tos,
Este fói o nOs.so .lucro: obtido" neste: úÍ- �,'"

tímo ano, o legítimo rendimento- de uma

aplicação que representa 'esforço, traba-
lho e risco. De cada, cruzeiro, :!loventa
e, dois centavos ficaram! coii!.o,deÍJlO�B
trames, no pagamento das.díversasdes

pesas; <?s outros 8 represeJ1tl;1:�,:'o �es�-
.' ; .

mulo dó livre empreendimento, O' 8Sti.:.

<, mulo, para a aplicação dó cápitàt
�

. _,_, ,

.

.� "

.�, 'j ,

'

o lo- �-;.
� ,

' ,'" ,

' .�. • 'I" t .. ,

'... �>f .. , ..
,.

; Com estes 8 centavos, temos, «L.e .� .....
,

gar Idividtmdos aos ,acioniStas'diÍ. . n;êiia � ,���,} "' .

OrgiJ,�ção, e mante),' 8$ rese!Vas q�e,
,

com as- outras fontes de capital, DOS

permitem realizar novas grandes inye�
sões - em nO'vos terminais oceânicO's,
novas estações de' abastecimento, novO's
carros-tanque e vagõet;l-tanque, e outros
equipamentos' de distribuição, -'- inver
sões todas, que',sãO' continuamente ne

cessarias num país que es�. crescendo
continuamente cO'mo o ªràsil.

,
,

J.

" \

'SIINDIJlD 011 C'OMPIN
tIL. r-

y
'"

Df .BRIZIL
-

'

:'

,

/

" -

�----�--------.----------�----��----�------------��-------�--�---- ,---------,---�-
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Q ESTADO-'-=Qtiinta-feira, '11 .de -Maio. de, 1950 ..

r«

6

"

/
. -::"'" .

, :
\. ','-

. .,.' t
.

.
' Virae a.· Santâ,Câtàrina�b.,eãs,üÍfi�as'detôlelítl-�rlug.J J�' �-'�,,,afiiiip�ã9' .�� ,

,_, "�;�,�'�,Dia 17" a' ;,��tréa:'Dést� .·UapiJa:1 / ,,:,�.,-�,": "'I' :,'
'

� 'c., ,'; ':Oóp,a do "M�:iido':;'J'
.'

, :
,",- ,,', ::., ' d� VOI�iQ�I,,,, q�ê .O�ft_�p.-ta <?{título "te. f;óg,é;l'i'ão' n�>Vl;mr�nt�, 'as, �q:l!a}. ,." �i�poa, 9.(V.,A.) -;; éOS -díreto- 'a;:Espà:n;J:;la e"pela reação do Ptr:",

Soubemo�; a�' ",t�n:tê:
.

segui:á, de tetra-campeã mineira. '

, .: _ :eql1Í-pes. Os·.5, jogos restantes; sé' .res 'da Federáção ,; Portuglú�sa blíco, "que deseja ardentemente
, que a Federaçao·'AHética Cata- N�da manos fde ,ri é3cÚ)ições 'le' pão- êfet'ílàdo�)em ·,Bl'�sque,- Ita. ,de ,Futebol <reuníram-i-;, sábado V�F seu .quadro no grande .1or-

rmense.. no intuifu .?e".:qÚundir vará a �feitó, o Minas Tenis Clu ràí,cBlumenau e Jb,iiiv.iJI�, (2 j o' 'para de'signàr o quadro qlIe .en- n�io' mundial." E' claro que -sf :

O voleibol I:ntre...o",s:hÇtmad<;>. sexo be em
'

�anta C�tal,'inÇt� �' gos).'·
.

,',

, .,' frentará a Jnguaterra ,a 14 o 90' Os dirigentes" do fultebol �portl{';
fi·aco, "acaba ,'de cônc1uir entsn : ,E es:tréia 'das moças, míneíras Aguardemos a. temporada da corrente, mas lt-inda .é ímpossí-. gUês'''não' àceitatem'ó, convite

,�� dtmentos' com <� .MiilaS �
,T€nis está marcada para-o, 'dia 17, do valorosa equipe de vol ei. míneí- vel prever si o fut_ebÓl

'

portu- p'ára· "ir 'ao Rio ,de Janeirõ é
';;'- _) Clube, de' Belo,c:H{)iizQnte;�, p�rà. co'r:r:ente, na-quadra: do Lira r:çe, ora, certos .de que ela saberá brio guês será representado nó Cam- porque sua equipe> nacíonal ·fí- .

uma temporada em nosso -Está� nís, frel}te á-, ASsociação Atlétí- ,lharf dandryuma demonstração peonato Muridial)"o: R_id <te Ja-' CDU muíto longe de
. satis'fazer

do dá famosa, 'equipe. -femÍ:riina ca Barriga 'V_erde. No dia seguín do 'seu poderio.
•

neirr» As duvidas /resíiltam da
I

GObretu«ó "em, Madrid, Qllàndo,
'.

r,

'-

"

'

..
< nítida'

, e�imili.ação ,qo" quadr�:,dOs e:rj.cO,�tre§.�eFmil}atoIi,�s,,,com
português' quando- dlt jogO' com. � EêPanha; "Àssim' açrédi'ta-se
.� •••�...... ..' � •• :'.�. � ".���.... -",�,; Clne' 'a, Fetlé:t:.aç'ãt8,lusitapa não 1.0-' �

"I '-. '
. .J '

, mará qualquer decísãe �ntes de:

nauguraçao --uO ter enfrentado a Inguaterra e

; \ '

• ,
.

"
,a Escocia, com, um novo quadrrs-

,maiOr .estádíe do acentuadamente modificado.

mundo �,Joe Loüís e o títu-:
1· ·Continental unlv1n'sUarhl de ,�: Os resultadas 'do .

II"�'" d' it 1 d B'
___

.

- '.. ,_ , , ',- "Rio, 10 (V.A:) � DE<- acordo O;.mUD 18 � Ox
.. '

',:, Fu'l'e'bnl
.

estadualde .'1
,.� com"O que, se,l1oticiaagora,,;so,! ...NOYA Y'DRK,""lÓ AV. Á..) .

.......:.
. mente no ilia 16 de junho, será Os círculos desportivos do pu-

"

Riio, 10 (V.A:) - Fo.i �rgani-I palida' p�câembÚ:, os ,sÜ'1Js�qt1.en- ,'.
.

F t b I levado a efeito a inauguração; gflísmo dizem'. que as 'circuns-
Eada a, Tabela' Oficial dos- éote� teso no Panque Antanicá, e.pos-; ,

u e o do tElStado Municipal d,o Rio de: tau'clas farã\) com que Joe 'Louis.

/jos do certame maxim-o do "soc- sivelmente, 'dependendo I alnda, 'Foram .os seguintes os resulta- Janeiro, notavel obra em vias de volte a reclamar para si o titu
cer" estudantil sulamericano, I de eDltendjmentos finais, tere- dos 'do recem--findo certame' es- conclusão, O embate de' estr�ia lo de campeão mundial de box.

I divídido em dois turnos e que, mos c-otejos nos '.' graIl!.ado� do tad)1al ,de f�tebol 'de ,1949 e suas da,magnifica Praça de esportes na categoria de todos os pesos�
'ficou assim constitulda

'

: I Rio e Curitiba. '.
-

respectivas rendas: -. . seria travado entre- uma equipe Mª-s isto no caso de' que Ezzar([
1.0 turno:,

.

Juv,entus 2 x Ipirang,il 0, em do Rio" e lIma de 'São Paulo, Charles, o atual caqlpeão 'recUo.
i �ja 28 d� maio --::-=,pruguai x!Copa Rio D"'anco .Porto Uniãó. Cr$ 6.285,00.' mas não tamariam parte no jogo ,nhecido, não seja aprovado nG
Chlle. BrasIl X Açgentma. ,

,/ ,".... . Juventus ,3 '?C' Ipiranga' Ô, , em Os elementos convo€ados"para o exame médico de"agos�o pr6.�
,-'Dia 13 de maio c..:_ 'Uruguai x RIO, 10 ''V.A.) :.....:... Dé acôrçio Cano'inhfl.s.· Cr$ 5.670,00. '

' seleciünado nacional)' 'ximo.
Árgentinél.. Bra�i1, ,x C!'!ile. ,

com '0 ,regu_lamento da ,"Taç: Ôlh'upfeo 4: ;x: 'AtléÜco' 2, em
_·_..�,_· .. _-,-·_:·_.. __':"'_....__ · __·__'_,i'_---'-'''7-·-·�------·-··-'---'�'----",-_:---- .. -

.

'hDli� 4Bde junho �'Argent-ina x" Rio �ranco'_" o jdÔ�9 ,dte ddomtin-, Blumena_u. Cr$ 11.743',00:
' ! .. ',t ,V9a. ,8iacoDi:ô" Dó'riO"0:"8. A�•. Vomérciu"C i�, rasil � Uruguai. go,:encerrar?- a. lSPU a oro' Olimpi'co 3' x Atlético '2, eql ,8:'

2.° turno: � réu em ca�o de vitória dos uru' Francisco. Cr$ 8.260,00.
-'" 1., ,'_,

'I d t·· /I •

'It'Nos dias 7,11 e(1:4" ° certame guaios. 'Vencen�o os brasileiro.s, Comerciário 2 x Hercilio Luz
_', D us- riU, e agNCU ora ;.Y

prosseguirá com a ín�sma 6.rdem haverá ul1).a pr<lrrogação de. 30 0, em. Cresciuma. 'Cr$ 15.140;00.
,', '

,

dos jogoS acima.. 'minutos' e, _S�. p,ersistir O empa· Hercilio -Luz 2 X Comerciário
o'_

-

O primiiro -encontro deverá Ce, �m tercêl�o jôgo será reali, 1 e·1 a O na pl'orrogação, em ,Assembléia (ier.ai ordinária
Bel' �efetuado l{Ô E_st�dio�Munici�, zád,o 'de�tró de 72 horas'. '-

'

'Ttibarào.'Çr$ 15.675,00. ' .'
'

"" '
'

,

'., ,

'

--,: • <. '. '.,
'

, Olifupico 5 x Juventus 2 em, Convocamos os senhores acionistas'para ,a 'Assembléia

l\larca'dó; <p'�''''a,rà;'' ô: .dia' '21"õ "·Cam.p"e.�,' ','Biup::€m�u. C;$ Íl.73Íi'00,
..

,

'
"",

-

g'era( ordinária.�que:deYer;i rlalÍzar-se no' dla"20 :de 'Maio

,
,:$' '", ,

",
_�

.
,," .' ij

.
.�,. • '

'

; i ,0hlTI,plC,o � x J�Iventus .. O, em p, ,vjndouro, ás, 14 horas, na,'"sécle' social.

't' ,(, d" de' I' , Porto UnIão, Cr$ 7.391,00. ".",-

o,na o. CI a, IDO e"< te Is'm()' . Ava,i '6 x HenÚlio Luz 3,' em �ORDEM :00 DIA-
O Depar�afuentó:.,.de élclismo" 'o �ertarile. d�v.er.i�ci-Õlrta;"cóm' FPoli's-,� Cr$ 9)4�)0. 10 -Ap"res'e�tª"ção,,' discursão � vo, tação do balança

da F,ederaçãio" �léfica. 'C,atari' o'concurso:" dÕs ·"nieilio're.s· peàâ - ;' AV�l. 3' x H1!r.41li9 Luz 2;-' em, -

, _ � e cQIitas def'-l�4!,) e p!trecer do', cons�lho fis�aI;.nense resolveu' niàrcaT, para o ,list�s ga cídadle, os quais vêm Tubarã-o. Cr$ 16.250,00.
.

-

20 � Eleiçãg do novo conselho fiSGaI; ,

próximo dia 21 do corrente, a treinÍlndo quasi diariamente, de, Qlimpfco 6 Ji; <Avaí 1, em: BIu- 30 _ Outros /ssuntos de interess� sociaL.
realização do, Terceiro' Camp�o' sejosos de' úma mã.gnifi-ca "pe'r' meÍlau. Cr$ 19:755,0'0.

,
'

nato Citadino de 'CH:lismo. "Irormanc-e".'
,

'Olimpico 4 x Avai' 1, em Fpo-
,

lis. Cr$ 19.786,00. _

,

, Rieridá brtita do C1ertàme:
Cr$. 1'47.637,00.

- ,

. . '....
, .,:.... - .... •••• e_e ...

c:

Direção de 'PEDRO PAULO MACHADO

<' "Cresciuma, 15 de Abril de 1950

Campeão d�' TrianlUlar pa-ranaense
.

" 1" '-",

o C'oritiba,',
-

, Cur�tiba, 1,0'; ('V.A:) Peran _

te', grande 'público, defrontaràni;, Os catarinenseli Nivàldo, San '

se domingo, deci,:Íindo' <) Torneio ford, Tonico, e
-

Antoninho tive'
Triangular, os� velhos' ;rivais ,Co· ram atuaçQes destâcadas, princi'

'

ritiba e Atlé�icó, vencendo' o , palin�ute ,o priíneiró que foi o

primeiro pelo escore' 'de 3 .a�2. ínélhoi-"· hbmem' no ,gramado:
�. .

'..,...,.
. -

a
'

�_.. �, �__� ,__� � �/_,�,�� v'

OVasco inviEt1l:eniDr.ladôsG�uchn
-=

,; . "

' ";- .. em ,NoVO Hamburgo, e perma'
. Os esquadrão '�ii13tp ,dp' Vàsco·�n.�,e��<?_ iJ:l�ictQ. Ao, q�'� se '.in
da Gama, do !tio de .ranei;r,O,�:fiJr.:I!'a:;��� ,Porto AI.eg�e, o grê· _,

reali<zou domingQ, �,s.e.'U ", se�o�miç.: e'f-UZmaltin.o regressa.rá '_ao
compromisso em gramádos, dOr. Rio, em vista de 'fle enC,outrar

.

�io Grande d5},rS.:�I,. e�it�apgo,' e��o�a�a� ,a ,l}taio'ri��d(,)S' �eiIs jo:" ,:--. ..
"'"

por um tento �c«n. -o;, F,'l«;)riano! gadores. " _' :,.. . < ',I' , .'
)

, .... '-I :," f:.,,,.' , ". .. ...
.

'\. ,
.. ,Agentes: -ComercIo & Trans.

Em . Janlíq:�â{tâçl,;aiÜiz�.e. eiit�� . ���i����g��::
" Catariô,�:t1ses, e' Paralfaenses ',"Lis;ribUidores 'catJO� Hoe-

Zfnder Lio's�d=eBigííad'D p'íira;�nrg:�lIízadór" ,�C�1l c�ix�' �?:��, t21�d,
d ·'0

'

, ' ..
' .

d
. FlorlaRopolis ,

'.
-

a equ1118 arrlga-ver e'
"

',�:" .' ,'. "

.'

.

,: "

, .", ,tos desi�nou'õ �feciente coácb

'C'
• 'p�" ".

-

" F.orlJ;m"e?rqad.,OS.'., de'pleno ,exito Zin?er Lin�,�.p.J,'eJ;laradOr_ 'do �i'" �'oq' ,oU'8'1"-0'S·'" � ral'a'bs entendl'm!:lntos processados. guelrens�· Amda este mes serao' ,'. .

entre 'a�: eritidàdes máximas do I (ni,ciados os ensaios.'
.

"

,

.

"

. rute?014ê Santa.Ga;tarip.a e,P�
. ,

'I��e''mblé·l·a �G4r�1 Ord' jDaria. rana, para ,a reahzaçao, em CUl'l p' d
" lIui1

,

' "U U

tiba' � Flo;rianópol�s, ,no próxi' ._ er
.

eu-se I

Devidam:ent� 'autorizado pelo senhor Presidente;'convo-
mo mês de junhõ, de_"dois eu'!� /-.

co os senhores associados-d,êste Clube para toínareII?= parte na
.contros entre as seleções dos Una--calota de automovel STU- Assembléia g'eral ordinária que F)erá realizada ,rio próximo sá-

,

' dois ·Estàdos, em disputa da Ta· DBAKER Modelo Comand ti- bado, dia 13, àS 15 ou 15,�0 horas, respectivamente em pri-:-
, ça:' 1\mizade.

"

po; 1948. Pede-se' a quem meira e segunda convocação, afim de ser eleito o novo Conse-
,

p�ra . dirigir r o, prepa,ro ,do achou avisar telefonando para' lho Deliberativo para o período - 1950-1952.
«scratch" barriga-verde, a, Fe' 1220 ou 1482 que será gra- ,

'. Fforianópol'is, 10 de maio de 1950.
'

der,é!,çe,o Catarinense de Despor tificado.
�

"

Alexandre �Evangelista � Secret-ál�io j�t

,;.) \,
,

Martha Minatto Búrigo -'Dir. Presidente
� �

AVISO
, f

• Acham-se á, disposição dos senhores acionistas_ 01
�

documento de Ique trata o artigo 99 do ,Dec.reío-lei 2.62s
de, 26;9-40.

- '

"LIRA 'TENIS- ELUBE
... '.

• .", - �. l<

. Maiq, -: Grande: Fes;ha,:organizada pelo Grêmio Lira.
, ....Nota -;--: ,Servirá de,,lngrésso 'O talão<do mês, de abril,' não send<l

permitido a eutrádfl'7d>e pessoas, est�anhas ão cluhe;' mésfnó; em compa;.
n�ia de �óci�s': sem o' eÓp;lpetêute ingresso. �,' ,

.. , ,-
,

,

.

,

l, '�, .'

'I � J" J

A '

_ FRAQUEZÁ .--UiMONAll?·
"

,>

,
., Tosses, escanos. sanguine�s, c:uidado!. '"

'

,

� 'Se,a 'tosse o atormenta � exige do se:u prganisIIlo�um esf9r
ço,sobreumano pr0duzindo ansias ,e ruptura ,de vasos'capll.a:res,
evite

-

chegar a �sse_� e_xtremos, tomand,.o a�gu!ll,as doses do RE
MEDIO REYNGATE, as got'as que dão alivio..imediato nas tos-

,,_- ; t '.,. ,', ...•_. {
.

-, '

ses e bronquites crõnicas'ou recentes, secas;,ou CQm ç�tarro. Um
u:nico vidro'de REMEDIO-REYNGATE'é·ô bastante pat:a desobs
d:ulr as 'Vias respira.tqria�, nbrmalizaIidõ a'sua i-esplraÇãotdâlt
,do alivio e beul estar, .porque o muctis é dissolVidó. Quem tem
bronquite, eflcon�ra _!lo'REMEDIO REYNGA"TE a sua 'salvaçãa_
Nas farms.; e drogs,,, �ocais.\ Dstr,' Araujo Freitas., Não encon._

, trandq nas, farms. 'e> dorso do local, 'envie antecipado Cr'$ 25,00'
.

para fi End. Telegráfico M;�ndelinos RJo, que remetemos. NãG
'aterrdémos pelo reembolso,' ,

-#"

,
, _. -.....__, ., ........ '-'

•

\ e,.>
' .•• ; '1' .;�,�

...
_ !' ;:_

� .. .. •. .. .. '!' ".. •

:rlilRRIilNOjI
O" Escrittirió' Imobil1át1o A. Ji, AI....

sempre tem comprador.. para' caua- '.
terrenos.

"

Rua Deo.1oro 31

,
.
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Iof
:t

"_

RADI,OTERAPIA
RA'IOS X

-

� �

DR. ANTôNIO 'MODESTO
AteDde. cliàriamente. DO HOIPital de Carid.de

.. !' .

'1' ,�'

O ESTADO_;:_Quinta-feil'a, 11 de1!iía;íór de; 1950'
,� / ,

. '

,": :-- -.:'..-,..
-

---7".,
- ---., -.-.,.-.-.- ..,..-.-'.PJ.- ,,-,,',_,...-., ..- _-_

..

_...

Dt. Põlydoro E. S. Thiago
IMntor d. M.ternidade e'médieo '0 Medleo e p.rte....

Hospital de Caridade .. Boepital de Caridade de
CLINICA DE SENHORAS - CI- rianópolis; Assistente da

RURGIA 'PARTOS Maternidade
Otalllóstico, cón(role'!é 'tratamento IOenç.; dos órgãos internos, elJe'
_pecializado da gravídês. Dístur- eialmente do coração e vaso.

�oa da adõlescêncía e da menopau- I)oenças da tiroide e demaia 11..-
.. Pertubações menstrua.is, 1��". dulas, internu
maç6éa,e tumores do aparelho geuí- ;lln1ca e ci�urgia' de senhoril' .... '

lal feminino.
'

Partos "

Operaçôe,s do utero, ovirios, trem- !'JSIOTERAPIA _ ELECTROCAR
pu, apendice, h6rnias, varise., etc. DIOGRAFIA' - METABOI.JS�O
CIrurgia plistiea do perineo (ru-· BASAL
...)' , �ORARIÓ DE CONSULTAS: -
',s8ISTENCIA AO_PARTO B OrE- 'Dlàriamente das 15 às 19 no-

RA_COES OBST:BTRICAS 'ru.
'

'

",

Doenças glandulares, tiroide, ovi- CO��'QLTÓRIO:
rto-, hípopíse, etc.) Rua Vitol.: Meireles D. II
Itbturbios eervosos - 'Esterilidade Fone manual 1.70J--
- RegiJ!les. RESID:tNCI4:
Colllultóri&,R. Joio Pinto, 7 - T�L Avenida Trompowskl 12
1Ml Fone manual 7f11
IlNtd. R. 7 de Setembro - Edil.

Ci"aa-e-Soü,;â":::"" Tel. 84ft. ",� '�

Dr.
, ( �

Lins Neves

"O,. Newton d'Av:ila
ClnÍraia ger.l - Doenças de SeDb�

na - ProctoJogia
,Eletricidade Médic.

Consultório: Rua Vitdr Meireles n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à taro

de das- i5 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

II - Telefone, 1.422.

s»: Roldão 'Cons'oni
CIRURGIA GERAI, - AJ.TA ÇI.
)tURGA - MOL:45TIA5 D. S"

NHORA5 - PARTOS
,

J'ormado pela Faculdade de, Meti·
.... da Uab'énidade de 510 Pau14i.
ende foi ...istente por .....irio. &DOe do
5ernço Cirúrgjel1 do Prof. AlIpt.
\' c.rrIIa Meti
Clr�. do e8tôDlllgO e YiaI Ifrea]a.
re., intestinOl delpdo e. ,rreHo, ti"JI·
de, rin., próltata, bexiga, atera, ,

."rloa e trompa.. Varlcoeele, 1II4n
eeíe, ,..riu. e herna••

Conlulta.: Da. J ii 5 hora.. I ru
"clipe Sehmldt, 21 (alto. da eu.

l'areilO). Telef. 1.598
..e.ld�ncb: Rua Esten. JIUdAIr, 170;

Teld. M. 7� ,

Espeeialista
Médico EfeUvo do Hospital d.
'_ Caridade

'

OUVIDOS - NARIZ, e GAR·
'GANTA

_ Tratamento e oPerações ,

Hesídêncíat. Felipe Schmidt, -Y9
Telefone: 1;560

.

, Consultas: Pela manhã no Hospital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto' n. 2. I

Horário: Das 14 ás 17 horas.

_ D�.Mdton S'imone Peleir.

,Dr. M. S� Cavalcânti
-.'linlca ex�:!:::ente' de ,eria....

)tua 5 Ifarinho. 11'
Telefone )l, 1U

Clinico e operador
Cltuultório: Rlia Vitor lIIeirelu, IL

" ,Telefone: 1:405
Cliaaalta. du 10 ,. 13 e 'da. 14 t.
.. m. Reoid�n«ia: Rua BluiaIi.;

11:1, - Telefone: 1.630

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
...

� , �'\
DR. ANTONIO nm MUSSI

.

Médicos
Cirurgia-Clfnica Geral-Partos

/ --'

·1

"

Serviço' completo e especíalisado das DOENÇAS DE .

"SENHORAS, com'unodernos -métodos de diagnóstico e tra-
tam-ento.

.

� -".'x. ".\

'cOLPbsCÓPIA ..L. HISTERO - SAJ,.JPINGOGRAFIÂ - ME":,
'"

TABOLISMO, BASAL
-

Itadíoterapía . por ondas . eurtàs-Eletroeoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho. +-,

Consultório; Rua Trajano, nO 1,' 10 andar - Edificio
do Mori"tepio•.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MusSi.
Das 15 ás.J8 horas - Dra. Mussi.

,Residênria - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2-
- I
"

'Agóra,

� -.
.- .. �

-

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

8 'Sí,Jj:ão' ,�'
,�,

.

.. , .. ..: ..

- .. - - . - - . - ....... -J.'.', ._·_-..'_·_-_',_·....,.",._-_-_·.'_wlltlf..·&-..·...- ...."!_-.-_-_,· -_-.,

, COMPANIUA "ALIANÇA DA lIA1llA", ,

'

Fundada �m 1870 ...::. Séde: BAHIA
'IN�NDIOS E TRANSPOR'J'ES

--... Cif� do Balanço de' 1944

C�ITAJ. E RESERVAS Crf
Responsabildades ...... ..; .. ;. Crf
Receita

'

:�. ..•.....•..•.•..••.•••• • Crf
Ativo ;.... .:..... . ....• _ . . Crf
Sinistros pagos nos ólti�oi 10 anoa ... ; Ct�
Responsabilidades . «••• : •••• • •• ,..... Crt

,

Diretores:

80.900. fI06,So
1.D78.401.755,97

67.Ó53;245,So
t42.176.603.80
98.68'1.81f1,�0

7f1.7�6.40U06,20'

Dr. 'p'amphilo d'Utr. Freire de C.rv.lho, Dr; Fr.nciseo de Si,
,

Anisio Mall8Orrà, 'Dr. Joaquim B.rreto de Arà6fo e José'Abrell.
.,.,_ -.-..'_'_._'_._._._-.-.'_'_.._._._-..._._..-..

-

_._._._._..-..-.-_._._ -_-_---_-_ _ ...,'

.»

-

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. tINO
Ediílcío IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis ::: S. Catarina

-

-" .1

. ,DR. FRANCIS,CO CAMAR.l
NETO i

Advogado, •
•

1 .

� U'" I r

Escritório': R'qa"rêlipe SC,h1m1dt
21 (sobrado)" (Alto da casa "O
Paraíso")
·Residen<::�: Rua Alvaro de CfUIo
valho, 36

.

"

FlGnanópdllJ,
.. '" '*" - .. .. ;,- � - «

CASA MISCELANE�:IHlItri
buidor. do. :R'ádi'o, ],�i�C. A

ictor.IV61yul•• ', er'Di.co••
::RulI CODlelbeiro .' Matr•.
!

�
'. .

............ lO' 'lO ...... ,lO .':,I� .• � •..•.•••

"GARAPERIA
Commotor elétrico de lHP

VENDE�SE
Tratar desta" redação com'

, PÓ�10 AlÊGRE ., e Sr.Demíngos QU em Itajai
,

I com o Sr:', Luiz Noceti.
�UA VOLÓN�ÁRios DA pATRIA N.O 68' . 't.õ "A�DAR -':1 c', ,

.

CAIXA ROSTA!.. 5aa • T�!.IiFONE 6640· T�"'GRAMAS: .PROTtiCTORJ,<>.
� -_F-E-�--ID-A-S--.......�E�U-M-A-,T-I.".�-.:"M-�O;

...

E-

,40�D;Cia. �er�l· par� .8t8. Ca,tarjna I �EliíirCAdeSINp,uoeira" ,Rua FelIpe Scbmldf, 22-Sob. '

_ M.aloacao cnizUimr ao tratam.ato
Caixa Po'stal, 69; ; 'Te' I!OP10te'ctora- - FLORIA�NOPOLIS 'da tjWi. '

!: T

)

.• ',-' t �'

".
, 1'"

TranlJpo:�}ell 'regúlarea de �"carg o'.

c,."sIo 'RANCISVO:�·DO ·'SOL, 'pâ'ra "NOV4 ,yOII',,<
Infol'magõ•• com.o••Agente..

�

Plori.nó'polia .' � C.rlos H'oépek�S,/A �CI- Teletone 1;212 ( Ead., t'e,l�I'. '

São Freneilco 40 Sul- C.r109 Hoepcke' S/A ';"',CI _:"Telelotle 6 MOOR€M,ACK
'"_ , I. ,,'

'. '

'\i

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

'

._'-.------- ....,_... -

,S��Ã���RCtJit
ESPECfAUOADE

: t '

""VIRGEM E.sPECIALlDADE"
(}lA,WETZEL INDUS',fRIAL-JOINVrLLE

'rORAN A RÇ>ÚPA_ BRANQl1ISStM��

./
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o segundo Oentenário do Dísérí- A co'missão organizadora das
-

co- I -...'
-

tE' I d d Ito da Enseada 'de Brito (no Municí- memorações "'é.c�coIriD;sta dos �srs. '�s,eneao ue." Impos os'
. xp �'são, ,e _tau,que' ,e pelr�' eo,

,pio de Palhoça) vai ser comemora- Dr. José Boabaid, Dr. Ivo Silveira, b 1
"

do, no dia 13 do corrente, com ex· Dr., Jpsé 'Tav're� da' Cunhá MeIo, ,para ' 'o eis "
' '

RIO, 9 CV.'A.) � Teleg,'";�á�de alimentando a perfli�atriz ..
'iltiliza;"

- �ressivas so ',�rJi.dades. ];)r. 'Hélio Rosa, . ArL Bal.demiro Salvador informa que a I'.:t ,de da no ,poÇo 66. Pouco depOIS de t.o-
O programá, organizado pará as Wagner"José Lupercio Lopes, Frei Rio, 10 (V. A.) O presid�nt.e O�ndelas foi abalada. pop terrivel mar os controles'da caldeira, ,ô re-

celebrações, é o seguinte: ' Fidencio Feiclmann Ófm., Oswaldo _da República assinou decreto cQn- " ,
' '

exp10são ,que encheu de panico os ferido operádo foi � sllrpreendido
,

Às '9,'30 'lis:.,� Recepção e sauda· Oandiao de Souza, Ja.c' o" Knabbel!,' cooendo aos hoteis que se estabele- ,

'"
-" 'o" d' Ad b' 1 R: C

'

1
'

"

cer,em no territóri� 'nacional isen. moradõres loc:ãis ,e inullleros ro- pe�a explosão. �á:pido, ainda teve'

'�lao"ao ex� sr· r. er a 'amos, I'�, elsGl Ri a. meiros que se �ncóntravam na Oa' tempo de fechar a transmJssão de}
da Silva; Governador do Estado e ,', ção dos impostos fe,der-ais, estaduais

, 'pela dos Milagr:es. óleo e passar para rua sôbre a cal-
,., ,S. Excfa. ReVIDa-. D. Joaquim Do' P do M'·11·ltares

e municipais, desde que sejam agü'
.-

'"

ascoa S A explosão verificou-se cerca das cIeira, cürrendo em sêguida para' ,O'
�in'gu,es d'e /o.1i�eira, Ar�ebi:spo· Me'. '. 1'a construidos, sendo a isenção pe .,

,u . . 14 h01'as de ontem e pelos campos seu pô'sto, que fica a uma distancia
tron01 ita,Iíó.'

-

.

CONVITE'
. lo prazo_�: cin,c.o anos. '

" ' �
�, petrolíferos notava-se, um vasto de 100 metros do rOGaI da explo�

ÁS 9,45 hs. 'Haste,amentQ do ',: .

A--I'-��b'--'-d--d---d'-'-.�'-f""�- len:çol d&" cbamas. '., são.
pávilhão 'Nacional, na Pra'ça d� sé A tracÚcional 'Páscoa dos mi' I er 8' e e '10 or- '0 acidente ocorreu no momento O tanque que explodiu, :tcr�a si-

de distrital, �lo Sr. Governadór. lUares da Guarnição de Floria-, ' _..

t d em' que entrava 'de �erviç(} o" fo' do atingido por uma.fitisca que se

ÁS 10 hs. ---Jlon,tifical com ser noPoli� será realiz�qa no ,dia i4 maçoes' es a· seu o gl.�sba ,Oaetano Sousa em substi- desprendeI\a da caldeiI:a. "

Trata-se-

'",mão, por ,S. Exqia o sr..Arcebisp� do corrente (DomIngo), as 7, O
c

·.d'
'

Ituição ao: seu companheiro IAntô' de um depósito com capacidade-
-iMet.ropoIÚano.

.

horas, na Catedral Metropolita- SUprimi a ' ,

nio -F�rreira que respondia pela para 250 barris de 300 _litros. Nã.(Jl
'" ÀS fi 30 hs:'L Inauguração .. do :na" comparecendo á Mesa" Eu'

" unj.ca ' caldeira em fuilciona'mento houv�e vitimas.

'niarc6- �ome�o�af..ivo, na Praç�' -da carística os nossos c�marad1;l� :)_ WASHINGTON, 8 (1]S18)

sede distrital, ocasião em que se da MarInha, da Aeronautica, do, Rondo em evidência o "falo alllar

fará ouvir o orador ofici-al Sr. Major Exérdto e da' Polícia Mil�tar, go" de que a liberda.de de iufor'

Jdsé LtíJ)er�fO''''L0pes. OS da Reserva e Reformad'bs, e �ações, em' todo o mundo, está
,

ÀS" 12, bs. _' Al;rnoçó, ofe-ré'Cido à Assoeiação dos éx-Combaten· sendo suprimida, hoje, �DI muitos

�o Sr. Governador do Estado e tes,' secça.o de ::>anta ,Catarina, países, mais' do que em ,muitos

Revmo. Sr. A1'ceblsJ.)o 'Metrópolita- dando aSsim um e.xemplo digni- 'anos ;Ianteriores, os Estados Uni

no.. fíê'ante de amor à Terra de San� d'ôs ,súbmetera� à Comissão de

Às 16 hs.'- Benção com o SRn' ta Cruz no Alio Santo de 195Q. Diren-os H]-lmanos, das �ações
. tissi>Íúo Sacramento e encerramen' Convidam'se as Exmas. Fami, Unidas; um i-téxto revisto de- um

_ Jõ�da plrte'Úturgica.
' lias e o povo em geral pa,ra to· .rtigo sobr,e

c

a liberdade de infor·

"Às 19 hs.'-:Retreta, queimaae I ,fiarem: p.flrte nesse' Banquhe' iÍiações, para qUe seja inclu-ido no

f�gos de artiflci�s 'etc. � Wucaristieo. proposto Oonvenio sobre Direitos

COMISSãq:.. DE HONRA' Humanos.' '
-

� ,. Contra�Almirante Benjamim O novo ',�xto norte-americano

ç.,apt"tal"S.. SUI"ÇO'S, .

SOdré,' D. D. Com�ndante do tem por fin;:reconciliar a" diferen'

_:
_ _

__ ;

5° Distr.ito Naval." ,.., 'çás surgidas entr,e Ias proP9stas

a,"'0' ',Bras' I')
, Te.n. CeI. Paulo 'Gort,çalve• britânicl:l ,e francêss.

'

,

'Weber Vieira da Rosa, DD. Co' A sr�. Fr.anklín D. RQosevelt,
mandante da Guarnição Militar presidelllt.e da Oomissão de Direi:
de· Florianópolis

,�
tos Humanos, disse que I) t�xto

capi,ão Aviador ,Rafa1el Leo, ::norte'americano_. continha I) maxi'

cadio dOS Santos, DD. Coman-, mo passiveI dos pontos de vista
'dante do Destacamento de Base britânica.,e fI'ancesa.
AéIlea .de Florianópolis. É o seguinte o texto norte.-ame· '

,

Coronel Antonio de Lara' Ri- ãicano: "Todos t�rão o direito a

bas, pn. Comandánte da Poli liberdade de expressão sem inter

�ia Militar dO Esta�ro. ' "fergtrcia go;ifemamentJa1. 'Este (Ú'

Percen' t-a'g·UIs" d'0-8 ,?, COMI��ãO D.E 0:t:GANIZAÇ�O; reit� .:incluÚá a ),iberdade de oj)i:

.

uH Cap1tao."Tenente, NelSOn RIet, njão, e a liberdaDe ,de Pl'Qj}urar"

f·'
·

>

d
.

- ,'� .Corrê!.� _ .

,1 , ,I v,eceb.\)r e fórnecer informações e

ISCaiS o 'consumo CapItao:F,or,tunato F�rraz Go-' idéias; por meio ,da palavra, im·'
,

' miphQ "

'-

, c' ,I prel),Sa, arte, ou qn�uer outro
\
-' -,,,,;,,,Rio, 10 1v., A.)' .!__ O 'll'resi:dénte 20 Ten: S. Aer. Hàroldo Sauer 'meio, sem' iIÍterfe�encià,' go�erna',_

'''dit 'R'épub'}i.0a, a:u:to�iz�u á, r�visão GUImarães ,meTítal e serrt fevar-g.e em cont'a
Das tab�las de perCie-ntagens' dos

_ Major Am�rico ,Silveira' d' A- fronteiras.rEste direito �só seTá suo

agentes fi..s�ais do imposto de éon: �vila _
'

"

.,

jeito ,às �imjl'àções quando ditado
("'sumo, ,escrivães, e coletores 'fede- Padre Âlvino Behholdo ;Br,aun ,pela lei e ,nece§saria à, pm[,eçfio da
"r�is. �nquauto essa.

r�eVi:S�9".nãOj
S\ J. "

"

",',
� -

.
segúrança nacional, .à manlltenç:'to

�,

for :u�tllnada: �e�-lhes-a pa.g�, a par- padte,..:Quinto David Baldessar da' ordem pública, e à salvaguar
te flX� e. mal�,-.Cln��lenta ?,�r:cent,o, ,Padre :Santo's Sp;�cigo I da dos principias morais,' à IU'ote'

a. p.'
'a'rhr de p�m1eIro, d� JaneIr�de FIór

..

ialiÓPOliS, 8 de maio de çã? da 'saíide, da r,e.putação e �i.
,1�46. ,

" " 1950. "'"' \.. _

' .feItos de outras pessoas". "
... • '

•

__;;...;:r

� .,,�'i' -I f"

.. f�i��·�,,}..�, .. � �
<, !} 11 ,�, " J ,

c

Igrava�se a situação' na Palesti�t/Mais DIU -_',ataque de Trumao 81J Isolacionismo
_.BE�,ItUT,. 9 '('\L.A.),

�
- �(lirculos a��ra ím:ped�r.a di,:ul�a'2ão de JlO-j LARAM:IE:- Wyo�in�, 9__<V.A.) ':'� situaç�l?< do �QY!J, ch�nê� é. mam, .Lanibem, ?r�ticou aCI!.ement,

Iiem lllformad�s revelam que troo (tlclas a respei [o na rmprensa do" _ O presidente Truman acusou; es- trágíca.. mas os 'Es-taq,os' Uniosç 'a. as táJtLC'as da Rúsia € de seus sats

�as ?e .Isrl!-el ocuparam .pela força Jordão, tendo ,,-sido .suspe�sos vari-! da noite, os comunístas ehiueses de través das ageneías que ainda íun Iites par:â.se apoderarem .do mun-

.mflhár es de acres-de terra dé fazen- os orgãos., massacrarem o seu povo pára au- do .

.

das, prontas para a colheita, na área Nessa "operação, as forças hebraí- 'xiIlat' a 'União Soviética:
cionarrr em território concínental Continuando em sua campanha

de Hebron, aô sul da 'Palestina. A- cas.se utilizàram- d� morteiros' e ar-
" ,O 1 discurso do chéie do executi da 'Ghina, farão ô possível nara a-

contra o isolacionismo, .o -presideu'
crescerrtaaam-e- q�e' essa" ocupação' 'nias' automaticas."Os' habitantes da: vo.. f-pI' interpretado como ::U�a n'la menizar a fome que, a�i ré-irra". ,-

.

te exclamou: "Se permí tünos qué o'

teve: rugar, Dom

'.
pequena

PPOSiÇ.ãOj
zona ocupad�','pr,ocur�raln opo�-se nifesta�ão d�..ílue t,ã� 'cedô :?s Esta: • O' ataque do 'presidente Tru�à:h comunismo to�e conta do ,mundo

dos camponeses arabes, na noite com seus fUZIS, mas f'oram obriga- 'dos Unidos não reconhecerao o g'o 'aos 'comunistas chineses foi 'feito -e estenda as suas garras até 'as nos.

de três para .quatro do cor/rente. A dos, à retirada. .Urri camponês foi' vemo comunista da Chína chefiado em um discurso pronunciado na sas fronteiras, eu-tão não ha\,erll
censura em' Ánirnann procurou até morto ,e três �,prísioÍ1!ldos': por Mao Ts'é Tung.

"

Uníversídade de, =Wyoming. �:r.u� paz e nem segurança para america:

,�-·····-·..;.-·-·-··4�..-..:...···""·······":.·;,�"·'···'·'·'·'.-"�'...•.'.-.' ' ..�.'.-.'!'.',,-...-...-....
,,- 'nos. Não 'po(l,em,o's: comprometer os.

Homenagem ,dá- Assémblé�ià' .L�gi,s- ':�SsS�Sr_���n��siO��m��O p��s�:m;:
I'" "d V' I B "1 mundo. o que os' Estados Unidos

laíiva a' memorIa ,e
.

íta rasl podem e devem fazer é �ssociar-s�
com as, outras naçõss' ,livres, q_e-
monstrande desta formá a superio
d'erida,d�' dos .idéais de liberdade
sobre a mão de ferro da tirenia,

O esforço do ocidente em fayü�
da paz

é ' eviflenciado pelo 'I'rata
do do Rio de Janeiro e pelo Pactf)
do Atlantico-Norte".

! '

pensos�homenagel1l ii me
moria do professor Vital B,rasil,
falecido recentemente na-Capí-

, dal da Hepúhrica tendo' o sr.
.

deputado Biase Faraco, do P.'

IS. D., exaltado as qualidades e

os mér'ítos daquele eminente

"homem de ciência brasileiro.

Recordando o quanto devem

os' moradores do _nOS$O hínter

land ao sôro ana-ofídico, ma

:Pavilhosa descoberta dó Prof.-

Os trabalhos da Assemhléis.
Legislativa, .ontem, toram sus-
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,O""8'egOndo 'Csnte'nário 110 . Dirnito
Enseada de' Brito (?a,lhoça) . será

,

festivamente comemorado
, ,\.

da

o PROGRAMA" DAS SOLENIDADES

"

_,

Os capitais suf�os entradQs no

pais ,e regis,trados na. �iscalização
Bancária até, 8-10-49, de açÔrdo
com o decr.eto-lei n. 9025,'\ acusam

,

os seguintes totais: Comércio Frls.
1,3.60:&:,185,60 _ InDústria Frls. ..

6.930.208,88 _:_ Total:. 'FrIs .

20.538.394,48." ,
"

(

v'itf!.! Brasil, referiu"s'e .ao pas
samento desse gTande dentis"

...
� ._

,

ta' brasi leíro, apontando seus

preciosos "t'l;abalhos quer no

Instituto Butantan. quer 'no

.Instítuto que tem o seu nome.
Reportando-se ainda à ativi"

<\dade de Vital-Brasil em várias

Se ricos quereis ficar
'De modo- tacil"elegeI
Fezei boje uma' inscriçãô
Credito Mutuo Predia

epidemias notadamente de fi:��
i bre amarela, c-ólera morbus e

peste bubônica, a lgumas -das

quais o' acometerem, declarou
que, o extinto era na realidade

um martir da medicina.
'

,

Diz o iJiúrio, ,em repique á Notícia, 'que "e}'''afirmar'se

qlle o General nãü er.i�á contra à .candidatura d,Q sr� Nerêu

Ramos é cinismo".
Tódos estão ainda lembrados da :c,arta ,que ,o Olide da'

NaçãJo. dirigiu ao Presid'ente do ,P. S.- D., sr; "Cirilo JúlÜ?r,
declarando-lhe qúe nãO fa�ia restrIção a nenhum nome pes

sedista. AoS. membros do Conselho Nacional' do s.eu partiqo,"
° General PresidenUe reafirmou s,empre a' sua atitude' dê não

vetar n'enhuma /im:j,jcaçãJo 'dêsse órgão. ,AJnda no domingio

.!Último üa d'êêisiva reunião da'-:::E.xecutiva gaúcha, o sr. Frêi
t'as 'e

'

Oastro mencionou as suce,ssivas p�les'tras que manti
''Liera com:.o Glil. Eurico Dut1'a,. :n:as quais S. !i:x_a. l!te' reafir�
�ara' sempre que nãQ fazia qfzaisquer objeções' à candidatura

Nel'êu. E acresoentou: ".4. ,última dessas palestras estiver.a:

?_'esente tàmjém o sr. Gastou Eng�r:' iJ.ue- a�s-fm tesVe"!uznha"
1ra a d-isppsiçã9 do G(11. Dutra em nao zntLutr na escl'flha,_ da

seu suceSsor". Os srs'. Amaral· Peixoto, Pinto Aleixo" Felinto

Müller, Magalhães Barata, ilful Carneir.o e outros membr0s dI)

,Oonselho Nacional do P.
-

S. D., faland,o à imrprensa, 'deéla.ra
ram que'"do Pfesid'ente baviam oilVido a certeza de que não

,fari,a r�sl�l;�õ��s,,:� lÍoi:n:es,pess�dista: e muito menos ao do sr.

� Nerêu R'3>lnos,:�, Dianfe de ,tantos e tao �eloquen�tes teS\i?munhos
e provas, n1i� 'se1'� cinisnW do Diário· duvi<tar da paÍavra. do
primeiro ma-gistrado? A quepl' o, Gal:' Dútra declarou que ve�

taria' o �nome d,o nosso ilustr'e cont.�rrâneo? Quem, indique. o

jornal udeni�ta, Já de.claro)..l quê ,Quvira ido Priesidente o seu

veto? Cinismo pois, é o afiÍ'mar-se que, o Gal. Dutra tem duas

palavr'ã's e-:-eSitâ. jogandô com,pàu de dois bicos. Essa injusQ,ça,
a U. D. N. ciu� aPoia o O.hefe da Nação, não lhe deve f;tZi8r.
P'orql.le? Porqlle é feio .. _ COrrib diriá o m�e,�j.go do De!:_tS
lhe pague. �,

*

No' sentido de colher alguma' novidaa;e, um velho amigo
, da U. D. N. ·perguntou-me b doe €U s'Ouberà do sr. Oel,30 Ha
i'
mos, pres�dente do P. IS., D., antê-�iltein chegado do Rio:.
,

_ Quase nada,! Ê}ie veio apenas entr.egar ,ao seu' sübs.ti-

Íl.lto a' agencia da ,GosteiraL ,"_
.' O ctirioso }largou 'lm1 palavrã,o' -e sumiu ...

." �

, t
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