
Alto XXXVI' 1Ó.850
"Flor-ianópolis, 13 - E!Il -no

me da .Assceíação Barrig'a-Verde
queira !UCeitaT nossas sinceras

congratulações pela da La' aniversá
ria .dêsse vibrante' orgão ela im

prensa. Cor-dialmente,
, . (a). Tenente Nogueira de Castro,
10 secretário",

"Flortanópolís, 13 -:- Tenho li!

honra de _t:pansmitir a v. s. cumprí-.
mentes e votos de. prosperidade ao

jornal que dirige, no dia em que
".0 Estado" entra: no 36° ano de

lutas. Saudações.
(a) Alcides Abreu,' Diretor do

<Cooperativismo". "

".trleUrlo e D.
o MAIs ANrIGO DllRIO DE SANTA. CATARINA .

_

'
.

'

Gerente: SIDNEi(NOCETI:::": Dlreto� Dr. RUBENS DE A:R�UDA B.ülOS
Diretor de Redáçio 'GUSTAV6 NEVEs 'I'

,

,

linda·. o ,nosso ,aniversario
. :I\l.nda a prop6síto' do transçur- . ,'i�L()FJ.anópoJis;,..J :��A_o' �'O"'ES"

•

�
.. \. / .' . o
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< ,: ,'.

• ," .•".,' • .

so 00 'all1V'ersál'iQ.. de,:'.9 Está·qo'" , .tado", bpl!J.a ,�,!ln.pren- ,

a, Ú do corrente, recebemos: mais sa cahurineÍi,s'e;, ,se��· denddados ��.',
os te1,egl'amaS seguintes :

,

diretores e re� .ref; po( motívo . -it�, .

I "FlorianópoÜs, 13'___"Rec_eb'a com do registro d�<�ais 'u.,m�""'p'atri6ti- ,ri t
os seus dignos companheiros -os ca- etapa .vepcída, ,,_�pF!�sellto ç_or·, '1

,

meus cordiais cumprimentos por dia,is__cumprinre'fitos' e votos . de ----.....

.�o.tiv,o da, festiva data ..
J • crescenees. prósper idades.

' "

ja) Ferreira' Bastos", '.. (a) Heitor- W. dos Santos".

Florlanó.polls- - Quarta-feira, 17 de Maio de '950

o Conselho' . Nacional do PSD indicará hoje -o seu

candidate à' ceaveaçãe, ,No ilustre mínelr«, lr� � Crís-
, , ,,' , .

. I "Florianópolís, 1,3 Envio aos Outros telegramas e ca-rtões de'

fiaDO Machado·8 preíerêDela u.!l_·ihcadera do. Pa.rtíde, prezadose .dísfintos .arnígos o .meu felici.tações; que temos à nossa

_
_ grande ,iabl;a.ço de felicitações por mesa de trabalhos, serão publica..

.
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dr.. Ad' b 1 R da 'S·) '.. , motivo da- auspiciosa data, 'dos na próxima edição.'- pOIO
o

unanlme ... O
-

r,
I

'er a· � a 1 V8'. re'pre- (a) Lopes Vieira". Manif,es\Lam.o.-n.os::aglrad·ecidos a

d N R O
'

-!- todos esses ;bons amigos, cujas
sentou ó _ r.·'

.

erêu _ amos..
.
utras notas � "Florianópolis,,13 _: Meq gran- mensagens de congratulações tan-

de abraço ,extensi,vo aos demais to nos ,d.e�anecem e esbimulam.

companheiros de redação, pela, pas- _t�!\""(�>.-.t�()4IIf

sagem do aniversário .do jo,rnalo "Q:: =.

F"E�ta�o", grande defensor do poi) Rompen com a 'eue,iÕi,
.ba�:�g�:�:��\;ibera_to�" ra'vãu dó· Traba'l.bo

BELGRADO, 15 (V.A.) - O.
Álto Conselho da União Sindi··
cal Iugoeslava -decídtu romper
relações COm a Federação Mun
dial do Tr:abalho, dominada pe-
10s comunistas, ,em vista da po-

"Plorianõpolís. 13 _:_ Um abraço lítica hostil do comínrorm para
pela festiva data. com o governo do prírneíro mi, �

(a) Osvaldo Machado". nístro Tito. ·Simultaneamente, a

União Sindical .resolveu não se

juntar a nenhuma outra: organi
zação' Internacional. desejando,
assim, provavelmenje dar uma

prova de sua ·ind�pendencia.

' .Ó

"Plorianópolís, Ú Cumpri-
mento os dir-igentes do jornal amí
go com votos de felicidades.

(a) Antoní., Dib Mussi".

Aparição de Nossa·
SenhoraReforma na

lei eleitoral RIO,;t 5 (V.A.) Telegrama de

São Paulo diz que, sequrulo infor
mam de Pinhal, . desde domingo
ultimo I a. população. local está

grandemenq� isüereesoda. - com o

q�e Oa-OTl'C no lJ,cgar_ Fonte da Mir
Na Cigana, distante 'ttln quilome-.
ira da cidede,

-_ ..

Afi1'rnam testemunhas de insta,
o I ,

que ali está aparecendo' uma ima-.
gem ele Nossa $ephorã que emer

ge das ágtwS1:ij.��Yerdadeil'a m�tlti�.
• ..,. �':;'_ ,:h,.", t

-

,dão permanece,i,)po local ,espe.rgn.
do � ajJ'arição 'iqd;. ..Sonia. O fa_to
�q.q:ibem foi confir/riado por uma

{iilia 'de caridade e uma profes'sorà
" ... '1:'6 ��

.

.

da '1i;_scola Normal?

(Continuação)' 'V t '----- '.

..I �........••••.••••••••.,

��
,

�en�ou-se novamente em. 1847, obtendo apenas .doís votos,
É reaznente de làl11�ntar que Balzac, .Stendhál, Bau· . Em 1849 eoucor,reu a duas cadeiras vagas (a d,e G.:ha,wau-

,

�

<Ielairé, Zola :e outros; - como foi dito pelo CAM, � não ft'ln'da: lem'OS que dl·ze·r briand e a de Vat-out) ,e também dessa v·ez não 'teve mais-
"

houves,�em tido -asseÍlLQ sous la, c_oupole. I J.I
. '.

I que doi's votps em cada escr'utípio. Falecia no ano seguin-·
o O'fato não'd.iIl1{nui o mÚifo 'dêsses 'altos nomes, nem 1 ......

·

•••••.••. ..... " �,''.'..::, .•>.••••.• ,

te· sem 't'er ingressado na ilusb:·e Companhia. Sim, a iS
lpnova a inuDilidad·e, da Acrudemia .. S� lI'ela não ingressa- ,.. ---.---

. d� agôsto deste ano faz -cem anos que moi'r,eu. Eni verda-
ram alg,uns éscritores d:é valor, 0'1111'.os"muitos hão .sido

ALTINO FLORES' r de, 'está mais viv'O 'do que nunca; ao p.asso qüe alguns d,a-
por, ela' re-cebidos com grande jusotiçã e ·uful1ia. / queles mesmos "imortllis", que lhe r,ecüsaram o voto, se

.

As 'eleiçõ'es, s,ejam dé'que �s.pécie fórem, �ão raras à sua aspil"aeao, pois, até, fora' do�mhient� acadêmico, afunda-ram há muito em penumbr'oso olvido.,.· O êrro
vêzes :apresenLám resultados surpr:eendentes. Possuísse er·a êle 'cünsiderado de jll'aneira pdtiC.o' benévola. Depois foi dos .acadêmicos? De,r.eJlUbs censurá-los .por isso? De
o homem o dom de esco'lher com acêr� e jutgar com éI:e morto, - quando, em· geral, as preyençoes, costumam acÚdo ....Mas, quem jamais Os louvou quando acel�Pa-

•

>equahiniidade l),erf-ei,ta, não .,s·eria o voto um!! coisa tão desarmar·s,e ou a�enuar:se, - ilustres �iguras do mundo ram? . , .

:l!recári-a e discutível. Acresce que a sua falibil1dade mais ),iberá-ri'o alimentavam ainda a _s�eu J'es,p'eito opiniões ver-
E :saudel'aire? Quando em d,ezembro de 18ô1 lhe' veio

1�àciI�ente poderá )i-'sl'ific!Ul'-se ,em' qll'estõ'e!; die al"t'e e. dad,eÍl'amenle desfavoráveis. ,Flauber,t .qualificava -0 Rou:
a idéia de Úlz:er-'se acadêmi.00, havi'am àpenas decorrido

�Her'atura" onde não sÓ os i2-r.e6eitos de técnica, mas, ainda, ge et Noir d·e· livro "mal escrito '8 inIYompreensív,el, como q,uatro ianQs.,·,e quatI"� meses depois do ruidoso 'proceSS,l>
a diversidade de gostos e (;lS preferências ptessoais, influ- .. caracte�'es e COlÚo intenC'O:es". Sainte;Beúve, p'Or sua par- oriund:Q.das.,FI€urs du mare em que fôra condenado ao,

e�l i-l1<�v.ibàvel;rnente, já em qualidade; já em quantidade. te, achara '<detestávej,s�' os -rómances' d,e S'iendhal, que . pag'amento ;o:à lhulJà de tr:ez'entos f'r.ancos po,r lü:,ráie à;
É praxe.• o 'candidato à AcacLemi:a'" fa-z·er espontân;ea- havd'a '�tenLado .r,eler",' CuvilUer·FIeury mal:s ;ló�,ge' ia, ao" nlO'ráL 'p-ó.bliC� .. Ô;; °al!l_i�os c'ensUl'a,rà111:no. Ir paI'a a Àca -'.

Inenlte as demarches ness'e sentido. Geralmente, há si,clo dize'r: "Quanto aos seUs romances pro'priamente .:ditos; eu
. d,emia? era' lima"d,eserção! P.or outro �ado os a'cadêmicos .

>assim. Não sabemos
o

s'e '<'Sí'endhal pensou em .irigres�al' ná só d'esejaria qUle os L'i!sse,m o meus inimli.g'os, - s,e os, perfeitámente Ienlbl:ados do 'es�and,Q;:roso' processo, via�,
precJ.ara CQlllpanhia. Po-d'e-se perguntar se essa, ambição' t,iv,ess'e". (,Cf L-e. rOIDem' lIaiul'Gliste sous le Second Empi- na ;ápresentação da sua caÍldid�1ura uma provoc'aeão fran.
puramente honorífica. teria cabimenLo numa existência -fie, de P. Martino), Note-se�lé ap,enas citamos" 'opiniõ:e,s. ,ca. ,Pa,ra Baud·elaire, Do? en:_tanto, se �iss'e, o seu design,io,
'em ,g-rande parte "emipí·egada. em satt)isfaZ'er int,erêsses' Não 'as discutimos.

. .

satisfeHo, ser:ia a melhoria da,s suas cond ieões econô.
llIaleI'l'a'l's e praz,eres .eg'o�'s· tas". Se a·' honra tal h_ollv'es·se. Ba�zac quis �)1tr'ar na. Academia em 1839, mas d,.esis:'. b' 'l't -

'f
'

_
nucas e a rea I 1 açao no COllc'el',O público., Havia ,du'as

<êle as.pirado, e,staria sujeito a uma votaeão não só natn· tiu ante a candid'atura d'e Vítor H�lg,O. Tornou á inscI'{'-

. il'almellLe divel'siva., mas, ,talv'ez por isso _mesmo, contrária .. _
vG_r-se dois. anos dépois e ainda dessa feita recuou, Ap,re- ConiinUl ' �a 3 paagina \

"

i'
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Q ESTADO�Quarta-feira, 17 de Maio de' 1950
.

,

·;Jransportes aéreos Catarinense"S/
,. .. ',

.

S;éde:"FLOFUNOPOLIS"
'

.

i.i.
.

Uma' crqalÍlzaçlo genuln,a'inente
.

éatárinense para' servir
� "

'. Santa Catarina. ' .

,

,. Opera' com aviões .D�uglas·

IA fi' o R A R 1'0 S:'

.

.. .

'!.iiJI.i,
.

Ás Segundas, Ouartas e Sextas-Feiras �ar� Lajes e Porto

. .

qp Ás Terças, Quintas e Sábados para ,Jolllvllle, Paranaguá,
Santos- e Ríojíe Janeiro.

Passagens e encomendas com QS, �,geliltes:

C- (t' .

", f-. FIUZA -LIMA & IR'MAÓs·. � ...
..' Rua Óonselhéiro Mafra, 35.-Tel. 1365 ,"

.'

Agencia, da «CRUZEIRO) DO SUL» -� M{lchado & Cia. SIA
.

.

Rua João. :i>íllto .n. ,�.2 --, Telefone 1500
,

Para que você possa dizer o que menda carga para o povo, os Esta,
· quls,er,'e viver sua' vida como me" d.�s Unidos' planejam fornecer au

Ihor que parecer, os Estados Uni- xilio mildtar à Europa 'Uvre no va;
dos estão gastando quase 14 bilhões 10'r de quase' 650 milhões de dó'.'.lr.es

- de dólares por ano. durante o ano fiscal que começa

Esses 14 bilhões d1e dólares- 'em julho. .

,

-

quase 280, bílhões de cruzeiros ao Tambem serão gastos, durante o

câmbio of.icialo__:'repres�tam a so- próximo ano 'fiscal cêrca de 800 mi

ma que os norte-amer-icanos estão lhões de dólares a mais em pesquí-
,empregando na construcãü:..-Q.a de' sas atômicas.'

.

.

ilesa do rnund., livre. , t .
A atitude noete-amerícana él

Sim'lÉ muito dinheiro, sem duvida, plesmente, uma .atitude realista,

Mas o povo e o governo do� Esta' O passado demonstra que pala-
dos Uundos consideram que vaie a vrás, apenas ·pa�'!Yras;'l1,a:da ou pou

pena pagar êsse preÇo para préser- co adiantam par'a preservar a paz.

var a paz mundia, O destino" do ramoso pacto Bri-

.A forma de preservar a paz é and-Kellog,' que declarava u guerra
manter os nações liv-res tão for-tes aholida.t-assirí; como o destino .da
e bsm armadas que nínguern ousa- Liga Idas 'Nações, provaram, que a

rá atacá-las, única forma de evitar a guerra é
- Naturalmente, '�sas nações livres manter-se tão forte que o agressor
'�mlbem estão gastando parâ mano terá receio de atacar,
ter em boa forma as propr ias d.ef,e- • • •• • •..•• •••• •••• ••••

I '

sa�ntretaI).to, das 12 nações do tra- O 'Mucus d.(I'>tidõ do' Atlântico Norte: os, Estados

�;::.o� são quem carrega o maior Asma Dissolvido
Os norte-amer-íeanos sozinhos

R
·

d t
'

estão ·!ta'staudo quase ·tI;ês vezes

.

OP I --omen e
mais do qUe todos os outros 11 paí-
ses .juntos, o. ataques desesperadores e violen-

-

tos da asma e bronquite envenenam.

Assim, enquanto os Es íades Uni· o organismo, minam a energia, arruí
nam 3. saúde e debilitam o coração. Em.dos gastam 14 bilhões' ele dólares 3 minutos, Mendaco, nova fórmula
médica, começa a circular no sangue"
cominando rapidamente oa ataques,
Dêsde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em. respirar e volta

.. o sono reparador. Tudo "o que se fa,z ne

ceseário é tornar 2 pastílhas de M�nd�co
ás refeições e ficará. completa.mente ln:-re
da asma ou bronquite. li ação é muito

rápida mesmo que se trate de ca80S

rebeldes e
.

antigos. Mendaco tem tIdo
ridnto êxito que se oferece com a garanti!,
de dar ao paciente respir�ção ,livre e fá.c�l
rapidãi:n,ente e completo ªHylO do sofn·
mento da aama em pouqos dias. Peça

sa do mundo. Mendacó, hoje mesmo, em qualquer
,

'

. farm4cia. A nossa garantia é a sua· maior_Ap,ena� 18 por 'oento do Orçàn�'en' proteção.
to dos outros 11 aliados ,é dedo icado I M'en'd·a c"o Acab" com

T -. .' a asma.
à def,es'a. /' _'. .' ,

.

Depois dos Estados Unido's, quem V'va Olac'omo Bu" r-IDO' S I "0m:Arcjomais está gastand� Im pre,piwaçáo • I �.,. .• li.. U
.

ti
.

'

�aai�I:��re��:�::.JjUalqÜer ataque
Industria e AgrituUora' ,

�

Cê'ma de '20 pOl' C811:''.'Ü do orça. ., .'

mento ing!,ês é pal'a ·isso. 'Ass.e·mb'fle' I-a '(je:r/'a' ll�f)'i"r",d�iD'áriaEm tercêiro ItÍga.r vem a Franca,
que dediüa 16 por cento do orca· Convocamos os senhores acionistas para a -Assembléiamento nacional'à d'efesa.

geral ordinár.ia que ',deverá rializar-se no
..
dia· 20 .de, Maio DIRE"'lolAfim de 'e.starem prontos par� cor. , y .

'p, vindou!-,o," ás 1:4' horas, na séde social Amélia M .PigozziTe.r em soc'orro de qualquer .nacão
livre, si esta: fôr a't.acRida, os Esta.
dos UnidtJs estão gastando dinheiro'
da'seguinte iorma(' .

,.}

'Em primeiro lugal', os. norte'ame
Tioonos maniem ia maiór' 'mârinha
do mundo: .•

,

'

• - "
"-0' "/...... •

, Em s.êgundo I�lgar; os norLe-áme.,
�;r�oa.Íl:os estão pagan�o.a 'mà;iiuten� Cresciuma, 15 de Abril 'de "1950

"

'çãó de 'uma for.ça: aérea de' 48 gru' .�
Martha Minatto Búrigo .. , Dir. -Preside:Q�e. "

;

pos, �'um exerc�to' d'e"1 o <li�is[es. " "', ,. ... ';;
. Alem diss'o; os. Es,tádo's

-

Ú�i<i�s' AVISO
I'· . ,..;; � RUQ Fêlippe Scbmidt :48mantem tmpas d.e o�)Jpaçã'Ü_:iía'Al:e.' . Ach'am-se �disposiçã� �doS senb:Ol�e.s acionistas 07 -�---���-----_'''''''''':�__''';''...;i �.___'.manha, na, Austrl� e 'no J'apa�".com documento de 'que trata o �rtigo 99 dO"'De'cre;to-lei 2.62s �' .:,,... ...., .'

a.s resp.ectIv.as umda'd.es' .navaIs,e
aé- -de 26-9-40. '.. .. , '_'

.

_.
'

.

�"
l

.
• ••

"'A , 'I
'

. D �<
t·· I' .

.,

Teas. ",
- . '.

-
. _.

"

liU as· .r:ar leu- ares·'N.o :terre�o da ciencià, os �orte; F"
.

I
. ,

'H 'f
.�.

.

:
'

'- '-1
.

do"". '- .

.,
.

-<'. .

./ c--

mÍlElTicano� estão. j.nvert,�nd,o grano "',lU as, ... _

e r_e.$çQ, ge q" .. S: Pr�féssor,es�: PédrÓ."". Boscô ,e. O�valdo. F .. de .Mel� (FilhOd·es somas no desenvolvllnj:ln�o:de.. . POLLI'S 4 C'
'. , .• ,,'

-I "do'
.

t
· f LecHmám-sê PORTUGUES 'E MATEMATICAnovas armas ,de gueI:ra, que ,deve' procure .

•• omerelo e D S fl.a
. Preparam-se candidatos a concursos �.rão servir de avis'ü de cuidado a '

. PRAÇA 15 DE NOVEMBRO" ,.' Tratar' .âs:'2as., 4as. e 6as. feiras das '17 ás 18 hs. àqualquer ?�r�SOI� . RUA' CONSELliEIRq ",M,AFRA:"""'" E'd�fi�io ,Mon�epio ;'. Rua Trajano,; 86, (Séde"da Sociedade XX de Setem;bro)..Como SI,IS.t-O nao fosse uma tre· .RUA .. FELIPE SCHMIDT _ EdifIGIO São. Jorge
- ,.-..._ <

'.

�
• .,.

• < '

I----------------�----------�----�--------�--------���----·----�--�----------�----------��-·.��i,-.----·-;·-<�----,-------J�:------------"

R ã·(j i-'o s' A t I â,.n t ·rd·:a,
(

",.;;'j'
.! ÓN D:A S" L dN (i A S E 'Cu fiT ÁS

, ,

Noc.- bastidores' do ��mundo
,

.

....

. f
,

,J
f ',.

O' é preço- da paz r:
.,..

"

'.
.

Por AI Neto

'y '
•

•

J

. I

Dr. '(LARNO G.
GÀLLETTJ

ADV·OG4D,.O
Crim•• cf••1

OOllWtltu!.ç60 ri. Socledad..
NATURALIZAÇÕES
TltulOll Deolarat6rl0'1

E.cl'lt6rlo e Re.ld.nola
Rua TltCld.nt•• e7.

F.ONE •• lC8a

por ano, os outros 11 ,paises/juntos'
gastam apenas 5 bilhões.

'

·

Quer ist� dizer que para cada
dolar que esses 11 países empregam
na defesa, os Estados. Unidos em

pregam quas'e 3 dólares.
Cerca de>um ·terço do ürçamento

norte'ameri.cano é dedicado à defe·

,.�
.: \

DEFENDA OS SEUS .

PULMóES-
Não. deixe. que a qripe oi

Resfriado, Bronquites e rouqui �
dões ameacem sua saudeI A

primeiro acesso de tosse, tome
!'SATOSIN" o-poderoso antísé
'tíco das yias respiratórias
tonifica os pulmões, dá .nova

forças e vigor. Procure a� far
"SATOSIN" elimina a tosse
Tosses e.Bronquites.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O I TOM -A. R

ORDEM DO DIA

1 ° - Aprese:q.tâção; discursão, e votação, do �a�ançó.
e éontas de 1949 e parecer do conselho fIscal;
2° -' Eleição do novo _cQnselho fiscal;
3° - Outros assuntos de interesse social.

.ÂtJântida - O sucesso da técnica electrôniea.' \

Grande alcance

Rá"CHos

Atlânti_da
Electrolas_

Rád·io
Diretorltecnico "WALTER LANGE Jr.

'. IV I S OI -. �A
�

.

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu
binete Dentário a' rua Tenente Silveira, 1}'. 29;-sala I:

� O consnltõrío .esta aparelhado para .atender todos
casos da' clinica dentaria. .

,

'
..

,

,..---- Anexo, um bem montado Loboratórío de prôtesé
I

tária, para confecção de dentaduras modernas e pj)
agrilicas...

AR! MACHADO '

Círurgíão Dintista

(orrespond en-cl t
Comerciai

. (onlere
Dlplom.

METOPOI.
Moderno a Eliel'DI

Rua. General BUtencourt, 48 '

, (Esquin� Albe,rgue Notu'ino)

QUER, VESTlR·SE (01(.. CONFORTI ,E ELEGjHCIA'
PROCURE"A

. '.

;Alfaiataria Mello

-- ,(

Rua Trajãno, n. 31
/.

Telefone n. 1459

)

..
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CO��lt�!lâ ?refúUo rÔI!�!!t�! f!�;!!!"!�rundqda ·.0 Associaçêio .mt.maciona1 +

De taI'rle rumamos para o Oaru, Joaquim resolveu homenagear os, -, D'
' · L"b' rd d-

sLante uns 20 Kms �a cidad�� p�a'
visitantes com uma "soir.ée" na sr:. pro, ,

�m.��raCla e 1
.r.�r. a e

,

conhecermos a llslIla de Fôrça de do c�ube loca], onde tivemos hc HAVANA 15 (V;A.) _ Uma no" [ublsosamente, votaram pelo es- rIaIS Já VIolaram pelo menos 10

Luz movida por u�a: possante
f' hida a vontade. Pelo meio da festa

va 'organização Inter-americana I tabelecímento desta organizaç-w'dos grandes princípios da demc-

i�or,esca "queda dagua que o saudou-nos um professor que multe foi criada com o objetivo de com I permanente' depois de terem ex- cracía, Ao mesmo tempo, a Oarta
,

lash" d� nosso colega Haroldo nos alegrou; suas palavras foram bater as ditaduras e '() cornunis- planado os' perigos que 'ameaçam estabelece 'Os dez prtncípíos basí

o bem deixou imprimido no pa em seguida, retribuüIas em fel1z
mo -ria� Amerlcas. 'Prata-se da As. 1l democracia, num documen- cos da liberdade, sem os' quais

I. �

improviso pelo nosso Presidente sodiaIJão' Internacional ptlo.DeJ;llo- to chamado Carta de Havana. Foi nenhum país poderá dizer-se de-

pobres imigrantes "muito Fernando Bastos. No dia s""e'gu'l'nto
'

•

I
� id d' d d M t ídé

I t·

"

.'
:r:,

" cracía e Liberdade. Esta entíc ade, escolhf a a ci a, e e on eVI eu. i.moera ;tCO.
'

m a nos ensinar.
'''pelas, 7 horus devíamos estar na

nasceu da primeira conferencia
I
para séde da organ:izaçáo.' A ma- 'I.

Decidiu a Conferencia solicitar

De noite, já, restabeleeido do sus- Igreja para a Assistência à Santa Inter-amenicana prõ-democracia e neíea da conrerencta propriamell-'� Corte Internacional de Justiça.

do dia, fomos conhecer (ii clne MIssá. 'Foram J�.Ol··m bem poucos ,'" liberdade.' encerrada na manhã de te' dila, a nova: organização é for- e� Haia, que assumisse ;a custo

arajoara, um prédio que certa- que se acordaram "tão cedo" (pois hoje na capital cubana. Os' delega- mada de T�.presentantes índívl- diá de, Victor
,

Raul Haya de la

e�te enche de orgulho todo o Ia a maioria destara-s., pelas 3 uoraa dos' dos' diversos paises"""

lat�,ho.-I dUt,
ais e não de delegações dos' go- To:re, o qU,�I_s'�' re�llgi'OU �a Em·

da madrugada). ,
americanos e dos Estados Unidos ver.nos. Na Carta de Havana, de- baixada ,ao�omblan-a em Luna há

Dia 19, slll"unda-feira. fumos ao i- Pelas 8 horas saimos em demsn planad., os-, perigos qu\
'

ameaça- clara-se qu,e os governos ditato- .mais de 'um ano. Declarou (I con-

ampO rítotécníco, que .mals uma da da fazenda do sr, Enedino Ri '

ferencía Cj�e a segurança de .Haya

ez demonstra ;0 carinho COil1 Q'J{ beiro, já na estrada que leeva a Bom
de la'I'orre está ,comprometida

s nossos governantes encaram o Retiro, onde havíamos sido convi-
porque o governo peruano não lhe

roblema_ 'agricultura:'..
Está dota dados 'para saboreai-mos um chur-

permitir-ia deixar> o país. O Perú

o das mais modernas construções rasco de ovelha. Pela;ll' 11 horaa.al

consider-a-o um violador da lei.

ara o estudo 'e melhoramento das' cançamos- a sua, bela e bem instala
'RITZ - As 17 e 19%, hs. O ,ex.presidente da Venezuela,

[varsas plantas..
da casa de campo onde nos foi, a

- Uma verdadeira obra prima! Bomuln Bei�aIipourt, sem meneio-

Apóós o almôço, realiuou-se à tar-: prindpio, oferecido um saboroso Senhora -GWita,vo N�ves Filho. -'- A creação maravilhosa do ge- nar qualquer 'governo do conta-

e um jogo amístoso de volei en leite, enquanto que o:s ""peõe,s" es
A �a:�a de' hoje assinala a a�l': nial Walt, Disney, realçada com to- .nente, declarou que a'conf-erencia

re nossa equipe e a do Insf.ituto tavam preparando o' "infeliz" do versário da exma. sra. d. Mana das' as cõres doArco Irtst foi "uma afirmação coletiva de

e Educação, um prédio de ensino cordeiro.
Teresa Cardoso Neves, dígnísstma ,

. P I N O C :C H I O fé na recuperação, pelos povos a-

o qual, todo o lajeano se orgulhá. breio que nosso hospedeiru lerá esposa do sr, Gustavo Neyes Filho, I (Tecnícolor)
,

mericanos, das liberdades sufoca.

d I'
. , p

Secretário do Diretor do Departa- I
"

Verdade seja dita: -Perd�mo!>., pensa � a çonslgo ',uxa parece "

, J No P,rograma: d'as pelcos govê'rnos policiais", e de

'Dia,20 visitamos o Aeroporto,' a que ,esta -turma há cÍlico dia� não mento d'e .Edu�ação. "

'

l' ,1) _' Jornal da 'Tela _ Nacional. confianç:a na 'reconquista, por es-

h'ácara das Revmas. Irmãs onde come mais nada" ·tal foi o impeto A distinta ',aniveI�sariante, quel 2) _ Mágica do Gatinho - Short ses mesmos povos; de seus mais

OS foi s�rvido' um saboroso' leite. com que nos lançamos 'ao '''tI'�\Íla. já'
exerceu' o magistério pata.rinen. Pveços: Cr$ 5,00 e 3,20 �.., C'aros avanç.os sociais, neste ing. ,

o caminho 'para a chácara apro ,l�o"., A culpa é d,o sr. Ribeiro. :P(Ii'S se como profess.ora
normahsta e

t' "LIVRE" _ Crianças maiores de 'tá'nte afogados peh ma'ré reacio

eitamos o enséjo de conhecermo:. qos prep'aI1ou uma SL1P�.resa que que cOI}ta, na soc�edade,local, gran- 5 anl1Js pod-erão entr.ar na sessão de naria. Betanc-ourt tOlllOu p()sição

ma fábr.ica de madeira compel1sa. ninguem esperava. Tudo ia ,�o.ren
de círculo de vel-a:ções e amizades, 17 hor�,s. clara contra o

nazismo e o Comino

a; Levariamos, IÍmrto' tempo expli do às' mil maravilhas .com came.,
il'cc'eherá 'ljote: inul'll'e�s cumpri.: .. ,

'..... formo Declarou 'que
\
"formamos-,'

aMO tudo 'o que conhecemus (J ad- sal.ada, vin)l'o, etc., quando o Pe. mentos e felicitações.
-

ODEON -+ Ás 19% 'Íls. -;, uma familia, .na America mas há.

, L 't b k d
"O Estado" se assoda a essas

"

iramos. O"que ,ma.is, nos ,chamou
Uo er ec num ou que no" p'fl'fla,

Ultima Exibição Um gigante na familia. Nem o gi-

'á
'.. , . 'd'emonstrações� de aprêço. ) O E

'

atenção: em uma' das secções as r ssemos' pa,ra saIr, pOIS Ja eram -
'-

1 - sporte em Marcha gante nem os' outros memhros

aquinas também não' tinham o 13 horas e esta havia siL10 a hora
'Nacional. têm culpa, mas os fatos, são ines.

'made in U. ,S, A." mas sim II eti estipulada para ,'l'eencetarnlos o

'

Dr. Jaimo,r Guimarães Coilaço II c:a;paveis". Afirmou o 'eX"presiden.

ueta "IUdúslria Eií-asileira" f: p'o� volta,
� ,

·Faz -anos hoje o sr. dr. ,T�iáIOl' - S;t.,UDADE. DE T�US ,LABIOS te que, para, terminar com as, dita.

ina� ·catarinense. Mads -úm, fato,r a
T'odos gosLaram do ChulTõ\3eo

Guimarães Col\aço, ilustre advoga., ('Ilecnicolor) duras na America, os organismos

emonstrar que o Br,aslU tlllnbém com exceção - e por que nã.) ,'_ ��o,,:a que:m abraç,.,ffiOS por aquele ," com 'internacionais devem exercer, Sia.

ode e <);9ilstr!)e _máquinas ,pesadas
do pobre cQ.rdeiri�ho qQe elltregou mO�I::o. / ,

,

Eslher Williams. Johnriy John 'bl'e ,eJas uma pressão- coletiva, o-

Estavam 'naqueles',' dia!,' preparando sua tão "jovem 'e esperançosa ,'i'
_ san, Jimmy Durante, r":auritz/Mel. brigando-as a l'espe'-it�r os direi.

uma partida de madeira que i'i'Í.l da": ,Senhorita
TeJ'esinha Cordeiro 'chior e Xavier Cugat e sua Orques tos hum'anos.

'S'e,r expo<rtaidá .para a PalesUna.' Ex '
,Na volta, passamos pela estl':lda,

Transcorre hoj-e a data natalicia tra.
c,

.

v]ica,ram·nos que est.a madei'ra. n!) m�is alta do Estado (mais' de 1.60G da g.entilissima, senhorita Tere�i I lU

Rio seria ,envot.vida em papel ceIo,
.. metros) numa altur;a ,em que nem nha da Luz Cordeiro. funcionária AS 4 TURBULENTAS I" l... f

'

fa.n'e e em .seguida r�metida lA0. seu
mais os pinheiros crescem,por ter publica estadual. com Vd é, pa,r'a, O � " ,",

. estino.' ,', . '" . ":,',.' � �,ltrapassando_ o ,seu habitai; Alra "O Estado" feli-cita:a., Rathe Von Nagy
,

, Almoçamos neste tlia no tão be'rÍi y�ss�mos igualinent.e um vale onda
Preços: '--.,- 'Cr$ 6,20 e 3,20 EE UU

-inst.alado Colégio San'ta R()sa orid� po:r mais qu'é'iolhásse-m�s só vílJT;JOS ftleMn,a Ana·iJ-�.aria de'jiA-ss;is , > rllmp,. ,-M ap,os".
•

,

III

1flOS foi servido um -SllCtl�nto 6
es�neleto.s de pinheiros denot.1Udo Faz .anos hoje a galanf�' menina : . . . . . . . . • . . . . . . •

-t\- _

()pi",aro almôço. A'estas boas Ir o tfemendo incêndio que há p::,u Ana Maria de Assis. filhinha do sr. ROXY _ Ás 19%, hs.
RIO, 15 (A. N.) � DespaCho

-

A '� d t I
.- Pedro Moaci.r de Assis e sua ,exma�i,

'pl'ocedenl-e de Nova'York �nfor,ma

'mas,., p.ó;stolos de, Caridade o nos-
cos' n.o� eVlls ou aqu� a .re�ta()

Programa, Colosso

'So humilde' mas sincero "muito Os pr UlZOS' foram astronomlCos. espôsa d. Ziümira ,Ana de Al'sis. ii) _ Ci-ne Jornal _ Nacional.
que o sr. Teofilo, de AndI'ade, re

'�brigado". "

Urubicí encantou'nos com os Felicitações.
- H

preseU'tilllfé do Bra'sU, junto ao

, "I·

:"bure�u" pan-americano' do café,

'Às 13 horas deixamos ,esta bela
seus ouros e Imenso ,trigais".' I

PESAD11:LO HORRIVEL

A 't "d f' Lui- Antônio Póvoas
decla,rou que na safra de 1950 -

�ida.d,e de L.ajes que tãn,tas- sauda
pos 'ermos' mg<erl o um 1'e or-

-'- '

Com

-.deli deixou e nos dirigimos em. de çado café reenc'etamo's a, volta a Passa Hoje a, data d:e aniversá· Albert .D.fkker
1957, a iniciar'se 'em julho proxi

'lllanda a, S. Joaq'uim, a cidade-mal·s
nossos !,aves. com 'o cor.açã'Ü pulsan· rio do intelig'ente rÍJ:(\IIino Luiz An· III

--- '

mo, ,o Brasil pOderá fornecer aos

d d•
tÔ' PÓ f·lh· h d A

Estados Unidos 12 mf1hóes de sa

'II.lia do sul do Estado (1.360 ms.).
o e alegrIa por termos conheci' mo ,voas, 1 m o 'Ü sr. ge· - Um sensacional, movimenta

'() calor e.stafante e 'ai insupor.táveJ
do mais uma região dêsLe Ílos,so nor Póvoas Junior e de sna dig dissimo e el-etriZ'ano1:e "far-west�

CM' de café.

b] 'Est d É d et- nissima espÔsa d. Rõbelia Póvoa's.
-----.....--....--

....-...-

�ira engUllda- no caminho foram
e'Ü a o. o- caso '8' r-ep Ir

LUTANDO PELA LEI

-esq ·d'
,- l'l.nu-e]e ditJo tanto e,s.palhado em

" Ao, peque-no ,aniversariante o com 'SUbm!lrl·OO'S d'a,s"o-'
UeCI' os ao. darmos ,e:ntl'aáa nes-

-'1

., U "

'ta paca,t.a e simples cidade do pIa'
Santa Catariria ,"Conhecer para' n:os�o :abraço. Tom Reene e Betty Milles

nalto iq.ue tanto nos sensibilizou ,A�ar".
I ã d

- UH nbecidos na costa

,

"Il S'ua, bondade e magn.animida- D
'

I
,-

'd
' ssociaç O, e Continuação do gigant'es.co se'ria·

e. Depois de termos tomado ,um RepreSa Ia o
ao: '

' alDerl�aDa
tão necessáriô banho espalhamo'

',.

I,'orelo'n 0'11•.'''4 '.'
Esç�18lros de BRI� BRADFOBJD.

110S pela cidade. Com mais alguns' _

"li fi ó li
12°, e 13° ,Episodios. WASHlNG'IlON, '15 (V.A.)

-eolegas fui visitar 'a nova Igreja, LONDRES, 15 (�.A.) _" A Grã- 0,fl811 DO, S
com O DepaJ.1�mentO da :Marinha es-

"Illll COIJStrução. Lá encon.tramos o Bretanh�, ordenou:i
embaixada' /L A.ss-oci�çã!>. EOS Escoteiros de

Ka:ne Richrnond '(O Rei do soco). ,tá ip,vestigando as noticias so-

aeVllJP· P,e. Viecelli; d�gno e ope 'da T�hec'Üeslovaquia em Londre's Florianópol.i.s convoca Os melJlbros
' Pl'eços: Cr$ 5,00 e 3,20'

"

bre a preSença. de um submarj·

�O�tO Vi,gário( A, êste ,beI!:_emérilo parja que dê !por lenCErradus 'as -de sua divêtüria e tambem os no-
"Imp. 14 anos".! no desconhecido nas costas da

a er Christus" devoerá o-,povo de suas' a'tivida'd'es informativas'. ",os Chefes que- á,cabam de concluir
Nova JeIlsey: A primeira lnfoc·

/'8. !oaquim uma 'das mais belas e O sr. Êrnesto Davis, suiHlec�e 'o Curso, para uma-; r.imnião que
liMPERIO � (Elsf.u.eito) mação sobre a presença deste

mais originais igrejas que se éo- tário'padamentar do Mlni.ltro dlliJ. s'erá r:ealiza<Í-a no salão Paroquial'
Ás 19 % boras \'

I
súbmarino na costa a�ricana

tlhec�, quer pelo seu estilo" quer Relações .Exteriores, declarou, na: da Catedral, 'amanhã; (lia 17,' ás 20-
UM .ANJO Ell\� ME-U"CAjMI,NHO :� fol tQl'necl4a pelo navio' ta.n(,lue

�la Idéia genial das �tátuas qu'e Gamar,a dos Comuns, que esta me- horas.
,.- com" "M<>bile' Oa8".

'

--4!lrcund'arã!O todo o ,ed'fffcio a meia dià foi tomada em J'lepresúl,ia á,_ Outrossim, são convidad;as para
Dane Clal'k _Geraldine Brocks. Até agora' os, caça-,sUbn-iarinos

.altura
.

. -
�

.tf
'q e 'se espa\barã.o pelos arre- decisão do governo tcheco,

-

que esota l�eunião 'todas as pesosas que'
da marinha e OS aVloes nao con-

o�s obed'ecendo a uma -ordem to- su-spend"eu os s,erviços infol'mati· se iI)teres]l3m p�lo d,eg.envolvimen. TINTAS: 'PARÀ PIN1URA seguiram localizai" �o submersi-

� "sui ,gên'eri's".' 'vos britanicos' ,em P'raga. to, do El!cotismo no nosso Estado. C O T TOM k R velo
--��--�----------��------�----_:--�----����--------------�--���--------���������,-----,-----

-y
'Cánt. dá 10.. 'página 4- d dI!

ou, por outra já. -está resolvid'a de a-ntemão ... Sou ca:ndi·

agas na Academia: a de Sc-ribe é a d'e Lacordaire.�Come·

'

ln' I- temos
-,

que Il'er.... dwto e ficare'i'send,O sempre
candidato:Mesmo do meu leito

!:a�J.PO:élta -3'!l dernarc.lte_s com a visita de pra",,"e a vá'I'ilos ,.'" '

' '.
, "

' de lllorte, se vi'esse a saber doe qualquer vaga na ,AcadeOrrtla,
..... r.

emlcOs. Desde logo, porém, percebe q(Je o ,caminho é

'envia'r-Ihe·ia uma carta corp a minha cart'didatura .. '
uer

'UI ICT'
"

-'
�'

.. - é ê t t
' l'

'.r
'

lImo. Redqbr,am cad� d�a as resistências. Desesp'e-

'me louvem quer me cenSUl'em, .o; fauv se: "ravel a ,u·

'{j
anCado e �eradh.. jvinga--se dos "Imortais" r,elat-an. e, inspirado pelás mesmas auras, voJtou os olhos cubiço· ta ... A Acad.emi,a sera, pois, ,oficialmente

avisada da minha
r

..

O aos amigos, em' fl'ases de causticante surca�m,o nos
iiOS para a Acaden;ii\. E explicava: "I�so nada mais será c'and-id'atura tõdas as vezes que ela tive,r de substi�uir um

cafés" e nas "rodas in(f'c-pendentes" as'" visita,s" f('itas .do que o
resultado lógico do pas'S'O que acabo�dre dar". O�' dos seus membfos". Diante disso, que, atitude devec,iam

,.;m busca de votos fa\'ol'áveis,' e pro�ocando estpónd�sas socialisHls. entretanto, não conseguiam peil'ceher àí nellhu· tomar os acadêmicos ... ? Bem conhecida é a f.ormidável

:�galhadas. No ,enlan'�o, êle eSCrevera DOUCO antes a sua ma lógica, De Jalo. -Zola aipresentou�se candid'ato, conc!)r· página 'em que êle d,-es-cr'eveu.. com
z·ombarias coruscantes.�

,,;e: "Ser 'da Àcademia é, a meu� "e�, ;: única honra que
rendo com Paulo B9q,�g,et. Começ,a a' j,nsistent,e série ,de uma' sessã.o da Academia. Se a 'Acad,emia j3ra aqUIlO, por

homem-de-letras pode so.!icita'r s,em corar".
apresentações, s,empr:e recus,adas pelos' "imortais" com que tanto emp'enho em entrar nela, e tanto,despeito po,r o

'�o\r.Mais ,inte,r'e-ss'ant,e é o caso de ErrlPiio Zola. Quando o persistencia não menor. Zola tornar-�e agressivo e, assim, n&o haver conseguido?f.I'. Os gl'and'es homens também têm

s
erno o condecorou com a cruz 'da Legião de Hunra pouco a .pouco, V'ai alienando o� votos dos acadêmicos Ique su-as, fraquezas - ..

upôs h'u't

'

"
,

I,
-

110 .'
I a g.ellte que o autor de Germinal recusasse a a prinCípio lhe eram simpáticos. Nada, porém, lhe imp-ür-

,�.,_.r nral"l:l vI'nda dã � f"" O'

' I
'
,. "

'(ln't
" ' . s. eSl,eras o' l-ClalS. rOman(llsta, no tava: Passara a s'er, ,por capricho" uma "candic,ato crOfilCO .

, anlo, aceitou-a. Aceilou 'ainda mais a l'osf!tle d'officier São palavras 'suas: "
... Não tenho questão que

I,
resolver,

, 'I, .

3'

(ContinlloJ
NOTA. - Na terceira col.m�:J. do trB�h{) l)uhl-iC'RdO'

d I, '" -o 'b
",.' " ,

f
-

d b
"

o:,�tCll1, on' e se ,e o;'ga. s úe, ase, t;lll-S:J?:
..

o,' us e aStJ .,
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RA,I)IOTERAPIA
",RAIOS, X

.
. D,R�, ANTõNIO MODESTO .. -t •

_

Atelldê. 4iàriameDt�, DO 'Hospital de-Cárid.de ":
.

"
•

....._� -::-- &��.._ & &...,,""'::-••J'..'!'_•....,..'7-
- - - -..-'"""'._..-. _Á .;

'iii> t
,'_'

. Dr; 'Lin'� Neves,' 'Dr. Polydorq E.' S;"Thieg�
.....&01' 'da MaternIdade, e médico .0 '

Medico 'e' parte.... .

, HoSpital de 'Caridade _ .. IIoepltaI de.
>Caridade :ele

.

FIo-
CLIN'ICA DE SENHORAS - Gl- rWlópolis;."Àasistenté da

RURGIA' ,PARTes . Maternidade -:

IltaaaólÜéo,
.

controle- 'e tratamento Joençaa dos órgãos' Internos, eI Jt;.'
MPeclalizado :da gravídês, Diltor-' eíalmente do coração e vaso.',
M.,. d. '�ole.scência e da menopau- 1)oenÇ8a da üroide: e demaJa II...
... �ertubaçõe8 menstruais" i '1(1.... d�,��eJ.:nu . :
lllao6es e tumores do aparelho leni-' :!1n1ea e cirurgia de senhora. _
W feminino. ,Partos.
()peraçóe8 do' utero, o.virlos; trom- 'l8IOTERAPIA -'- ELECTROCAR.
..... apendice, hM'niu,' vari.es.· etc. OIOGRAFIA � METABOUSMO'
DrUrgia pl_üca do perineo (rtt

,
BASAL

_'

1liIrU)
,

IORARIQ DE CONSULTAS:-
J,SSISrnNCIA AO PARTO E OPE- Diàrlamente das I5'às 19 ho-

RAÇõES OBST2nuCAS ,

,IJoeDç.U glandulares, tiroide, ovi.
ruo

"OI. hipopise, ete.) ,

....bloa lIlervoaoá- Esterilidade
- RegiÚJ,es.

.

Eoualtório R. ,Joio Piuto, 7 � hL
l.411 ' �.'
Rui.1L R: 7 de Setembro - Edil.

[:nJI e Soüea - Tel. 84ft.
.

CONSULTóRIO:
. ROR _Yitor Meireles o. 11

'. Fone manual 1.702
RESIDBNCIA:

Avenida Trompowskf n,
Fone manual 71111

,;D,� Rôldão Co"jt�nil�.:�
"

CIRURGIA GERAL - AI;TA CI··
,

RURGA - MOL�STIAS D. s.
. NBORAS -. PAllTOS
"armado pela l'aculdade de .edI·

.... da UDinnldade de 810 PaaJ..
onde foi assistente por .,6riOl __ do'
Serviço .. ê;rúrg)co do Prof. A1l�a

CezTIIa N...
Clrui'!ia do' est6maa'0 e YIaI .tftD]a. .

m, IDtéatin�. delgado e �. ·ti....• .

li.,. riu., próstata, 'bexip.. utllro,
nirioe e trompa.. Varieocele. Iddr.

.

... ceIe, -rarizea e bernaL
Coualta.: na. 3 i. 5 horu.·' rwa

Felipe Schmidt, 31 (l1toa da cu.
- Paraiao). T.lef. 1.598,; .

.uld�: Rua Jt.tlm:e 1...... 1781
.

TeId. II. 764

Dr. "Newton d'Avila
Clra..... ger,al - :óo.e..�aa de SeDIaO·

'I'� .,

"

�,/.ry�':-:- rroetologia
" mêtl!icidade Médica

�uuÍtórjo:. Rua Yit9r' M�irele.· n ..

.. -'-\:Télefone '1.307
_

Consultas: M,.11,30 hóru' e 1 taro
ie das 15 horas em diante
ResidêncIa: Jluà :Vidal Ramo. D..

• - TelefOne 1.U2..
.

Dr. Guêrrejro d. 'Fonseca
.' .. EQeçlaU.ta ,

IIjd1cttl - Efetivo· 4f� Boapltal d.·.....
..,' €aridade ",

','
,

i ,� OUVIDOS� NARI� .. e ;GAR·
'.

.

GANTA
.

,

�

Tratamentá e· Opel'aÇõe.
Resid'ência: Feli1;)e ,Schmidt, IV

_ Telefone: .1;560 '

(:onilultas:' 'Pé1_a niã�: no'" Hósottal
IA tarde: 'I\u"a

.

:Viscb�de' 'de Ouro
Preto li. 2;,"

..

,
• ,,-' ','

..

HOl"áriot n.,sc�4;rjs '17 horal.'
-�--'-..........."

.

�

.

Dr. M'ílton;Sirnà_ne.P\�lei"
. � €Jjniea C�rur.gic.' r"

.",., '.
"01'-1.."... ��ho,r.•• fr"

CIRtJR(iIt\'''GERAL \
Dr."MáridWendhíu's�ri

Doa Serviçj)l dOI' �:rof�ssôre8 Bene�
'"��� dRU��:=' ���

lieto
. Montenégro é Piragi])e,No-'/

. ,

. TêIef. M. 76'
....eira (Sãt. 'Paul'o). :.

• 'CoIUIUlt& . du � i. 15 lIImu
.... a.!d'açIa: :'eUpe SduW .....

.

Ooa,ultas.:' Das. ti'is t7-horu
.' rEtId. IJI,

,.

alUI l"ernâÍlab �acIiado, tO ,Dr. Paulo Fontes'
"

O;. ;:M...,S�� C��à.��nti: '�., �ltÓri���: ev�t� IL
....._..-' eI

. Telefone: 1.405'
........... , a: uálnmente de �'triaatU'" " l ,�. �aJtu du ,10 ,i., 13'. d... 14 I.: ,Ru Sl1daalaa � u

'.
,

, " �. Raid!ucia': Rua BI"":'--
,. , 'Tele,_' ,Il:' 7,a�:', ", t� �A 12 ",_,_.

- ..
•

' .,.:..
'......0!I,8: ••6l1O ..

'

. Dt. A. ·Sinteel.
(.ormadô 'pela Faculdade Rac1o

.. ·DAl de Medicina ga UnI.,eraldade
do Braall) ..

I�co �r concursõ da .usiat6D,
.

ela
.

a Psicopatas do. Dtatrlto'
" l"ederiÜ. '

'1b:.lDterno de Hospital Ps1qu1l.
trtC9 e Kan1cO�o Jud1c�o

da ps,pltál Pederal
'1b:-ID'terno da &anta Oasa de' UI
séricórdla do B10 de Janeiro

.<"

.. OLtRIOA .IaDIOA. - DOJlRQA8'
, • NBBVOSAS ,

qonsu1U1r1ó: .uttcto AmtUa
.••to - 8ala a.
Bes1dêncta: RÚli 41l'aro 4. Var.

Yalbo; 'lO. ..
..

,
•

Das' 15 . la. UI hora
Telefone: .. .',. ". '.' .....

OOnsultóno "- 1.st...
lkBid6ncJg':": 1.101•.

. DR. ',FR���g' CAMAIU

. Adv�gado ,

Escritór�o: Rua Felipe Schtmklj
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraisõ") .1

Resldencla: Rua Alvaro de car- :'
.

valho ,3.6 ,/
, " ", '

FlorianópoHa j'

'-GA-,.R-�PERIA
Com motor eletrico de 1HP

.'

L' VENDE.SE
Tratar .desta .redação P�lll
o Sr. Demínges-ou emJtalai

"-

I com'o Sr: LAiz No.ceti,."
R�A VOLUNTÁRIOS· 'DA PÂTRIA N.O 6'8 • 1.° ANDAR ",'" .

.

'

. �

,

'Age;it"i;��"p;�sí;:c;í;ila .1 Eúifrié�í�;I�'
,

Rua Felipe Scbmldf, 22-Sob. Yedlaoc60' ouzillca. DO 'tl'Cltomoat
Cai'l. �Post.l, 69 - Tel "P1olectora·. -' FLORIANOPOLIS . do. �Ullla ..

'

....y .. -.;.

. - I-

:�: I
- �, -�,

.' •• �,

-

I
j �

,"
• 'i

DRA. WLAD.Y�LAWA �bL?WSU"""'MUSSI'- � "

. e

DR. ANTÓNIO' DIB MUSSI , ,

��dicos
Cirurgia-Clínica Geral..Partos '

Serviço, completo e" especíalisado das DOENÇAS DÊ!·
, BENHORAy-com modernos métodos de d.iagil�stico e tra-

tamento.
-. ':. ..

�

COLPOSCOPIK - HISTERO(- SALPINGOGRAFIA - ME

,TABOLISMO ,BASAL,.
,. <'

• .o;
.._
-.. .�

.,

'::"--- ...

�
Radioterapia :,'" ppr'�� ond�s' curtas-EletrocoaguJ�Cã�.

Raios Ultra Violeta e .ÍÍi:fra, Vermélbo.;· , :.'
ConsuJtório: flua T;rajano, nO i, io, andar - Edirléio

do Montepio. ."
.

·.··,".c . ,.".' " '.', '>
'. Horário: D.a� 9 á�� 12 fror�s' ':__"DÍ:'. MusSi.· ':

.

'!..., I?as tq' á�
.

is horlls -:- Dra.' M�ªsi. ", 'A',

Resi(jên"ia i.;, Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

..
'

"

'

't' " Fundada em 1870 - Séde: B�HIA
INCANDlOS E TRANSPOR'l'ES

Pedidos, com 'Representante
Para Santa Catarina

,DORIVAL S. LINO

I
Edfficio JPASE - 2. andar

I
'.

Caixa Postal 260 '

. Floria�,óp�,liS '- S. Cata.rina .,
"

� 'Vende'·se
'

( . ;
� .

..'.:.'-_"

'. z- Cifrú. do 'BalaDço de' 1944 "
.

,

CAPIT� E RE�ERVAS :.: Crt 8O:9001lM,So
Responsahildadea f .; .. d Crt 5.978;40Ú55,97
Receita :.. ;, � '. '.... ert 117.053,245,80
AüvQ • .' .. ;. � .�: ., .. :. ..:.......:........ Crt .�. t42.176.6011,Sô
Sinistros' :pagôs nbs' taftimo. 1� ano. ... � Cce·

.

98.687.81I1,So
R�poDSah�dades �' •• ', ;�._ :':;:' ...... ., CI1 7ft.736.40UOft,20

.

, .Díretorea:
Dr. P�mp�n9 d'Utra Freire de CaH.lho, Dr.' F�.nelsé� de 8i,
Anisio Mà8Hrra, Dr. :,foaqui.m Barreto de Ara6jo e,Jos' Abre•.

,

,JrJ.�-�-�:�·_�-�-�:"'-'-�rr-:��7�����-:"".-.--�.�.-.-.--�----.-.-.-, -.' -': .. _ :.. z;:

, ..

Uma' casa' com bom terreno,'.
situada na Rua 31iê Maio no
Estreito, -;

.

A tratar na me�ma

--
... -'.

s e e e SOCIAL:

poriro ALEGRÉ

, ,

·1'J'êu,II!P.Jr:�à., ·regu.or�.:ta ..... cÓ.rg e. Clq:trto' de

SÃO FRANCISCO DO SUL para 10'4 'fOll,
.

._ _

. Infol'magõ•• c;Jomo. A�ent••
- '., ,

'.

P!oriap6polil , ,"" "C.rlOI HoepckeS/Á -. CI-_
Tetetone 1;212 (. E�:l.� te lei.

, _�ao P'ranci.co do Sul -Garlos Hoepck� StA '7�;I -:: Telefone 6, 'dO�R�MACg
-�.,--

·,!VIR(iEM·-�·ESPECIAiJDADF'1
> "." ,.;. -

.�

. CJ-,:,WE1;ZEL lNDUST�RIA.L-JOINVrLLlU

, -

I
'

..

< ","" •

.ir
A ,RbUPA

. BRANQUISSíMA
.

, '

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,r

s,

.,d�":'·h,om� :â1i' ,�' tud�

,",
.. �

,

é um nome' que -traduz liderança, pod-er. Vem de "

.'
Caio Julio: César, o célebre 'cônsul ê impe

romano cujo nome foi 'perpe�uadp em sinônim� de realeza.'
. ;�".

. -.'
.

.

rador
[f.,.

,

, ."

t.

, . .

. � �.
",'

é ,o nome com que FIR�STONE, o
,',

"

"
-

r

�riador dos pneus-balão, batizou o seu'
, ,,�

.sensâcíonal pneu de bái�a pressâo (241bs)•
't.-

I

. ,:.:

56 o Super-Balão Firestone, � co.nstruido com '. Su�r-Se�) "

: rançi: SlI;á 9rcaça "gum-dipped" .(C1.!jos cordonéis são, mcr�
,gulhad�,nuqt banho ,ae latex) é fundida numa só peça, 'a,
um -eempo homogênea e flexível. Basta olhar" para um', . ','

SUpef-,;B3lão para compreender - pela solidez do desenho
':;_ boj�do, pela ampla banda de rodagem, pela 'genérosa dis-

," po�ição' diis fendas anti-derrapantes _j que Super-Balão 'é
'

,.1 �� ? :'; o' �n�u 'qlié o seu carrc merece ... e 'a' sua ,segur��ça '"

PessoãI exige ! si"?: o' nome diz �do" . .' E Sup:er,&Ü:� I ",

Fl�ESTONE significa,_o máitimo, em segurança, o máximo •

�'maci� o �áximo em quà�'me�ge�-!, fircs:,gne é",
tamj,é� o, fabrica�te 'do (o;_moso De :Lu�� �Cha�;iOn.,

,

c·

.'.,

,,'

j.

..... � ..;.

�
. .� r

56 há,um super-balão'.• �,
. -

:
"

.';. ;'
.

�

CD

<.

� "/ t .,�. ,,==
: r"

. :.
. �.

. \

..........
)'.'\..

,,? '.i:"*$.'" n�:_'�,/ :,'
'';' -a. �

� �

...;'
','v

'_ "",.�
_. ,r.

, ,

I
. (tNDÚSTB.lA' BRA�ILf['RA. -,

C'.

:;.. 1"" 'u , ../ o .CRIADOR' nos PNEUS-�AtÃO
.

-:. . ;.,

oi í

'"

" Eng.,Résponsavel ,

"t) ,J' ",COSiABILe '; GAtLU,CCI .; ,:,':'
", ''','

, E' P U. S. p�,;�, ;;- ,':' ",
,; .

;;; ri�:__, S :A O -._'P...,A U L"O' ,f'"

_

1- �
":!'
.•-�":::"

.

;.. ...,i.,.. h,
_

.-

EXECUTAM·$E .SERVIÇOS' EM OUTROS ESTADOS
-Rua B�rão de ltapetininga, 224 - 4 .. andar -.sal�'9'fone 3.38�3

..
.

�.

,;
� _�N'fÇ>NIo' )SAAC�; NUNE�'

"

,,'

Rua, Ne"stor .,Pestana, 2(ll- fone,·4-6605' " "

.;.t, :-

lJ�pàrt�.enlq '; ;d�; Sa'de. P6blica'
'1' _�/]': �':Mê� 'de-��aio,�PlaDtões
•

� t •.
�'

h ,:.

.... lO. •••••••••••••••••••• lO •••
'

••
'

••J

, NEGOCIO URGENTÉ "

,
Vende-se' um Nash, 'modêlo

,49, com .9.500 kilometros, com
pletamente' equipado, pOJ; ..•
''Cr$ 90.001),00. "

'

Tratar com Delambert, prin
''Cipio da retà dos�Barrei1'6s.

, '

20 Sábado' _:_ Farm;icii Esp�rançà - ;Rua, :Conselheiro
Mafra. "

,', '" " .'

,

,'::Ü D'omingo,;- Farmâcia ,Esperança .:_ Rua Conselheiro
Mafra.

,
'

,

' jtl, � ."'
'

, 27 Sába,Oo - Far:rp.ácia da Fé - Rua Felipe Schmidt., '

J 28 Domingo -, Farmácia da Fé - Rua Felipe 'Schmidt. IA .0, serviço not�rno sel;� e!etuado� pel�s' Farmácias Sto. ,An-,tomo'e Noturna situadas as rua� Joao Pmto e Trajáno., '

�, •

• '

�,
• 'f: I '_

•

� .:'-,

�'"

r' ,

_'..'

alívio para
dõres nas costas,dores

- .... -',

reumáticas, contusõesl\ iI-'_" �t: .. :1. �
j

...

.!:Iumbago;�' ior��d�r1:1�;';.._T 1
�� (

�

,étc'.' etç.

v ,'<MiDistéri�' 'da' Aari
je�Uura, Serviço" de
I ,Economia, 'Bural

" ;

.

,·Edi.àl
"

"

, )

"

, ...

'-
_ .... ,

_.

';;pois iocomõvets.' 150 cavalos, alta e

'baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa

br1cação 1920 'com bomba, condensador,
vapor super-aquecido, Estado de' novo.
Idem dois geradores, alternado '2-3ot·

"voit's, 50 ciclos, marca "SIMENS", 2300'
vol1(s" pr6pr-io cqrrente lo;"ga distancia, � ,

em perfe1to estado. Qualquer tnformaç4o
Tn,vessa 24 de Maio 18 --:: ltaJal

....;. ,SaDo
ta Catarina.

, .

,',
. � -,..

'
' '

'.� ,. .

. ..--- -

" . '"

�," \:1Homens' ReJuvenes(Idos"
,

�'
, porTratamenloGlan4ular",

. " I-tt"
'

• .c..: .. t

Fréqüentes leyantadas ou mlc� no

turnas, �rdência, reefihlOs esb!1'n!l�I�oa
na' urina;, dqr na ba.e da' eep'!'ha_ dl:lr",,"�,
na irigua, nas perna!; ner.y0818�O, ',(lébl
lidade, perda ,de vigor, podem ser �u-
...do. 'por uma enfermidade na prÓ!!táta .

, E.,ta gl�ndula é um do. mais importan�•.
órgãos masctJinos, P,!!:8, con,trolar êates

transtôrn'bs e restaurar rapIdamente" a

Baúde,-e o Vigor•.8�ga o nevo tr�tamenyo
cient!fico ehamàolo Rog�,na.,Mesmo, que
.eu sofrimento seja antIgo, garantimos
que Rogana o alivia,rá, revigotizan�o- tlU& '1�

glândUla prostática e ,faz<:n�o com que

... -V. se sinta muitos anos maus.lovem. P�a
Rog.na ..m qualquer farmáCIa. Nooa ga- ,

,_�rantia II a .IIA melhor 'proteção.

R
' ' -'indicado 'no tra-

ogena, tamento 'de nroat,a.-:
tites, uret�ite8 e cistites.

.
,

.�

fRAQUEZAS EM' GERAL"
VINHO €REOSOTADO

'

�' S I L V E I R'! "
,
i

,'E",p'as'tro $0&16
')O"HNSON
",Um produto da J�hn..on • John'GII
... �. "

.
O Chefe da' Agência do" Serviçi), .;

de Econorriia 'Rural, "neste 'EstarlQ;'" .

,

, comunica ,que, d�., conf.Q-rmi�ad:e
"

com a poetaria nO� 625/4"1, "do' 'Sr>
'Minis<\'ro 'da- Agric\Jrtura e' 1l1'st,t'u-', -

ções Especiais da Diretoria do S. c,

E. R., acha-se "aberta na' 'sooe desta ' ,'"

Agência; :ã 'rua Conselhei;,o Mâfr� n.�
,

3?, em FiorJa�ó�{)l1s, áté'31 d6� cru.�, :.-<

rente, as mscrtções pá['� 6 l)l'OV�':;�
'de habilÜacão de C1:(�ificadote,s'" .. .__

de produtos de origem' animal e

vegetal 'com títulos aínda
'

não "t:e- ",
x:

gistrados neste serviço.
\

,

As jnstruções que í-egulam a r:�r�:�
,ferida <pwva, bem como" 03 progÍ'á::
mas',das diversas espeçi'a-lida,àes,:"
toram publicadas no Diár-io 'Ofici�l
do Estado,

..
de 25 -de julho 'd'e 1.9.48�";

Florianópólis, 12 de maio de 195Q"":
Jacques Pierre L -/Irócp, r , 'Gíiep� .:'

da Agência.' �. " (
"

;, "O:

,DIGIRI BEM
• "., .. -,' �r '

'DIGIRa, ,EM",PIZ I:
, .

," ',,'

','o segrêdO::8stá t-
em adotar o 00 .'

,

"da M'agnéslà
. ,,' ",

,Blsurada,que'pro-, t'
;

'pórclona lm'edtat�' ,

r � ,

a:livio,n�Sd!g,�iõe� '�.",
,

,

dlffcels, p!»�ql{� neu... •L
traJiz8:. a h1p�Facld�z , :1"
.�stom�ClLl :� 'I!-�s I�I'-' \ ',,,

, mentaç(JéS gâstrlca�. "
'

.

-'-�:.!,
.

,

, ,

,

, ." � g 'ÍI.é�s�la��
'J

,: ��Bisurada �� -

"rooÃS, pM{Á ,�i�l�RÁ�, ",<�7,
,.
•

,cC . .o'T·'T O M A 'R-,

.- -:..ç:: .'

, t

;;:'_J
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_'

Ivan· �contiauará· nPaulà Ramos

I ,'Sonhe á nossa reportagem que
'os mentores .do

.
F'igueirense e do

.Canto do Rio chegaram a um acor

do: satisfátórto para a realízação
de um .nqvo encont.ro entre a equi
pe dtíl Nijerói e a sel-eção da cidade
na tarde de amanhã,' no estádio da

F.C.D. \
.

Ü clube niteroiense, n�!5 sete par'
-tidas que disputou em Santa Cata

rina, aincni não conheceu o lámuI"

gor da derrota, inclusive contra a

Ólírnpice, �.etentoT. da coroa de;

campeão elo Estado.
, ,,�

8008: e BifiD'bO vesíeram a
, l�quefa', ci,o�, Pa,j.meira' ,

Bo'Üs, o ;\jlÍÍals "çogl'pleto _ �enl.rf')1 att.l,a_çãO, • pr'i�cipalmente o, pri
médio que se conhece em San,t-r. melro -que fOI urna das grandes
Caí.anina, 'e Bitínho, outro' valor- rigu'ras no gralpado:, .

novo- do bebol barrfga-verde, per- O centre-atacante será transfe.

teIicendo ambos ao .Avaí, i-nt33!"ll'. 'rido para"o clube- de 'I'eixeir-ínba, -

râ� 'o. ';'oI)ze�' do Palmeiras, de eonforme já dívulgamos .

Blumenau, na partida que Ó alví Quanto a Boos nada sabemos \

vereie 'disputou domingo, naquela mas consideramos díf'icil a sua

cidad:e contra o Canto do Rio. 8e' saída do Avaí, clúbe que defende'

.gu,ndo';;n�i�-cias .que'· .,�ec-ebeffl!�s-I h.á 'l�UitOS an�s, s���re C@Ilhde-

.

Boos e, -B\tmho cumprn-am boa dicação e acerto.., '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Embaixaüa Prefeito 'Inlenlioo ,4eCarvalk
"

)
,

Pelas 9 horas visitamos o hospi- pectivanlente para ta, 2a e

tal Nossa Senhora dos P.J.::'lzeres; se. Levariamos .demasiado tem
hem instalado com modernos apa- expondo tudo o quê- nos foi da
re�h-os de cirurgia, Está porém mui conhecer. Apenas isto: Nossos c

to' aquern do 'Mãternidade "Tereza r-ações de brasfleiros
Ramos"" que conhecemos logo em não de pouca alegria
seguida. que as maquinas ,ali empregad
E esta, uma modérna construção, tinham a tão 'bela etiqueta -Jnd'

muito recente, uma das mais hem tria -brasíleíra" em lugar dU'Qu,el
ínstaladas, o que denota o carinho pouco patriotico e pretensím
e o desv-elo dos governantes que a "made in U. S. A." ou outro qu
construíram: Percorremos tôda as quer "mude". Para desfazer s

suas dependências e:'l, nossa "êi- peitas a boa irmã expsicou-nos qu
cerone'( uma irmã de Caridade, nos todos' estes, aparelhos brasilelr
ia dando' os dados técnicos. desempenharam até agora o seu p
,

, Soubemos, assim que só o nrérlio : pel corno qualquer outro que lcv
ultrapassou a' casa dos 2 m-ilhões o "ruade",

As diárias são hara-
30, 15

..

,

A embaixada "Prefeito Tolenti
no.de Carvalho" do G. C. Pe. Schra

der. na terra dos Pinhais.

Lajes, a linda princesa da serra

sempre atraiu muitos admír'adores
e entusiastas dias 'belas parn;gen;s e

, " '.. 'encan tos naturais.

L'egl·sla' ,'I·va
' Graças ao incansável empenho

,

"

. " 'de nosso presidente secundado

, , p;;;:r outros não menos dignos e es-

Hessão do dia 16-5· 95,0 1°) - Pr-imeira discussão do Pro- forçados -membros da Diretoria

Presidência : sr. José Boabaíd. jeto de Lei n? 32/50,. de origem le-, cônseguiu-se do mui digno prefeito
Secre(Jaria: srs. Pinto de Arruda gishftiva, que visa .alterar 'díspoaí- da Capital um oníbus que nos foi

e Alfredo Campos. ções da ,Lei nO 61, de 19 de dezem- posto ao disposição por cinco dias.

ÁS 14 110ras\..:,éom a presença de hro de 19/",5.
'

" A êste nobre coração, verdadeiro
26 srs. deputados o sr. Presidente Sobre o assunto níngusm se mà- amigo dos, estudantes, cumpre aqui
declarou aberta a sessão. Lida .a nifestou c' a matéria foi' ap�,o:vada registrar, nossos mais, efusivos VO°

ata, f@i Ia mesma .aprovada sem r'�- .para ,passar à segunda 'dis,cussão. tos de prosperídade ,e o nosso ter"

tific.ações. 2°) - Primeira discussão dõ Pro· no agradecimento: Que Deus lhe pa-
Antes de declarar livre a palavra. [eto de.Le? n? 32/50, de origem le: .gue.

() sr. presidente respondeu a con- gislativa, que visa alterar a letra Com a promessa' de estadia-por
sulta do deputado Waklemar Rupp, "b". item XL, anexo nO 2, de Lei nO 'parte dos RR PP "FraD'Giscanos da

feita em sessão do dia anter-ior, de- 247, de 30 dêdezembro de 1948, cujo Qui saímos em confortável onibus,
'ôlara-ndo que a qualquer deputado I projeto é de autoria do deputado que na parte posterior levava nos'

assiste o direito' de fazer a, revi- Nunes Varela, e se 'ref-el"e a limites sa saudação ao povo lajeano em

são dos seus discursos proferidos no Mqnicipio de Rodela. uma vistosa faixa com os dizeres

em plenário '-8 que 'este direito é Ninguem sobre o assunto se ma- _:_ "Os Pr-é-Untverastár'Ios saúdam

garantido pelo Regimento Interno nífestou passando o referido pró. o povo Lajeano" .

.da Casa.
.

jeto de Lei, n? 32/ 50, de origem le- Naquela radiosa manhã de dezes

./ Livre a palavra soli�itou-a '0 sr. 30) - Votação do requerírriento sete, de Dezembro ia o onibus ven- ,

Os-valdo Cabral, para encaminhar Saulo Roamos, soldcitando à inser- �endo' as distancias Que nos sepa
ii. mesa um requer-imento pedindo I' ção nos Anais da Casa de uma ravam na meta deseja':Ía. A princf
Inserção na ata de hoje de um vo- carta do sr, .Desembargador Sal- pio era ínfernak a algazarra. e o ba
to de profundo pesar pelo f'aleci-] via de Sá Gonzaga. 'O' requeri- rulho que Os membros, da 'excursão

mento de ConsLânci-o Krllmmel. menta f'oi aprovado por unanimi· (20). praticavam. 40s, poucos po'

!t\Ipoiaram ,àst'e reqUêriment,o, res- dade. - Para fluzer qeclaração ,de l'ém esta vivacid:ade ia �endo subs

ipectivameEte pelo P�B, PRP e voto, usou da palavra o deputado tituidtl por um silêncio mais ou

,PISD, os iSenbiotCes Sa'ulo- Ramo�, Konder Réis, 'que �xpôs as razões menos pl'ofundoO. E 'que muitos não,

C�!oso da V,eiga e Nunes var:�a'll -porque ...v�:tara a favo?:', í\',Thtiu, o estavam acostum::ldos a viagem tão

lIl'tJNES VARELA, - Em segUIda g,enhor Saulo Ramos voltado a longa, e ad,el'nais õ esgotamento
OCUpou a trib�a o. deputado NU-l tribuna pa,ra versar o assunto 'da da m:a.i'oria não era p'equeno _d-evi

,:J1oes V/areIa, hder da banca-da do exploração do p,etróleo pelo m.O· do, ,em gTande par�e, aos esfo.rços
�SD",que trouxe a0 conhecimento,j rropól:io ·,esltatal, declarando-se in, disptEJindidos nos ex'ames;:Pequenas
da Casa, um telegrama que lhe en-, trans�gent'emente con,tra" o r,epór· e ,p/acatas vilas iam '-sendo deixa-

(�.er�ara a firma Saule, Pagnoncel- , te I: Essa...
.

•
das.

>lI S. A., d,e Joaç�ba, que vers'ava i' 1\']0, hav,endo mais q'Ll'em quÜ'_ A sl�bida da s-erra foi de um mo

s'obre ta 'saida d'os suinos catari-
i
sesse fazor uso da palavra, O· sr. do gleral monótona, com as suas

neDS<es pa�a. o?,tros Estado�, e� .na- {presid,ent,� enc�rrou a s'essão, mar, extensas pastag,ens e os ,esheltos pi,
grante prejuJZo dos

,

fngorlflcos,' cânqo outm, para hoje, á hora re· uheiros que den-otav'anl a grande
,estabelecidos em nosso Estado. De- gimelntal. altura onde nos encont.ravamos. '

(p'ois ,dle s'e deter longame,nte na__ Deixando Bom Retiro c'Úmeça-
flJ:nalíse ,d_.esbe ilroblem<l, o ;;r. Nunes Morte de 'gene'ra U mos o subir nova,mente, pnis Laje�
.01arela so'.i-cttpu à ,Mesa que' o a,s·

"

"

'J I ene,outra'se em um plano mais ele

sunt'{) em- debate -fosse apreciad,o bra'sIFle,·ro vado.

p,ela' Comissão de Agricultura, In- Na serra da Bocain,á dudemos
dusiria' 'e Go,rÍlércio, para merecer v,er os efeitos da erosão eó1.ea, queW.AJSHINGTON, 15 (V.A.) - O
.solução condigna, Que visasse acau· ' g'pavou 'naCfllelas' s'eculal'e� D.edI'ei

, general brasil-eiro NestQr Pegado,
-

....ltelar_ os interesses, nao 'só das in-" ' ras, belíssimas figuras.
• •

t.
com 6"4, anos, faleoeu num hospi·

dus.nas ca armenses, mas do pró- t'al d t 'd d d d "1m
Dirigimos-nos incontinenti ao

/. o.

bl'
• eSI a Cl a '6 I ,e'Pois e,

pno erano pn ICO. . k'
, "Colégio 'Diocesano para vJer S'8 c-on

WALI:EMAR RUPP O
' ataque ae coraçao. O g,eneral Pe·

J'.
�

, C�PQU,
I 'gado-

':se enc'ontrav,a em gozo de _3eguiamos corirodo para a noit'e, ,já
tambem,( a tMbuna para apOlnr a

f'
.' "A .. '. . que o sr. Pref,eito nos havi'a prome

prDtensa-h do sr. NUJl'eS Varela, te- 'I' enas 1)a ' merlca, Junt.a.,mente ,.,com
'

"
'\

tido um hotel para as nossas refei·

cendo v.árias consideraçÕes em t0r- f"p1embros de sua famlha. Ele ha-
cões.

,no do 'problema. ...
'\ via<sido hos!pilt�liz�do terça-feira Infelizmente <'!- carta dos Fr'an

SAULO RAMOS - Fez-se ..ouvir� ,�l::��ce:e �SoJ�.r.lmeJ.ras horas, da
oiscanüs daqui chegou, tarde em

para ap,oiar, em parte, as consi'der:l- _ _.-' m�os &j,s RR PP do 'Colégio e por

ções do lider da bancada do,P.S.D. S
.

I
se realizar naqu-eles dias um r,eti'

Em seguida vo.JLa a tribuna' o de-. enSaCIOn8 ro do' dera secula.r da �dioces'e não

!putado Waldemar,/ Ru'Pp, desta
'

- foi possív,el agasalhar-nos. Sabedol'

vez para abordar assurit,o :triticuJa, 'operaeao. disto o ,sr. Prefeito instalon:nos no

T,equ�r'endo no final da sua oração. EDMONTON (Canadá), 15 Hotel. Provesani s,em onus nenhum
ti c'ons,tituição de uma cOI�issão pa- (V.A.) --:' Vários dr,urgiões ini·· de nossa parte. A ,esta benemérita
ra se enteild':er cOm a Comissão Es- ciaTam hoje uma, operaçã'() des' pessoa deve pois o ''Grêmio uma ou

t',adual d'e Pr�ços, afim d'e,verificar tinada a sepa-rar duas irmãs sia- tra de suas g,mndes realizações.
a possibiHdade d·e s,e diminuir o. mésas de Iseis -meses de idade, T,ambém a êle nOs'S'Ü sincep6 e a�

preçO. do pão nesta capital. ligadas entre si pelo ventre e dente "muito obrigado" e que 'Deus
PINTO DE ARRUDA - Ocupou ,,! ,peito. Anteriormente ditos coirur, o cumule de suas mai,s bém esco

tribuna para'tecer considerações em giões realizaram intensa prá
:.

(h�das bençãos par>a uma prósP'era
tQrno da circula,r nO 21, da' Se.cre- , em bonecas, preparando-se para gestão.
taria do Ini,erIor e JusUça, Eduéa- a sensacional operação. Os, ope
cão ,e Saud,e, que louvá a"direção, rado.res seccionaram cartila'
dOQênoia (e discência dos estabelie- gens, quebraram ossos, rompe
ciment.os de" ensino d'Ü' Estadõ p,elos ram mUf;lculos e' tecido's, sutU1'>a
ótimos resu�tados obtidos pel'a Gam· 'am o figado de all1bas as garo'
panha do Natal dos Láza'ros e dos ta;s.,' ejtc.," ,sendo delicadíssima a
flIhos dos Láz!l,ros, o�ganizada, em intervenção ci1rúrgica. As' irmãs
1940, sob a, iUspiraçã�, do Govêrno que estavam unida:s de frente
Nerêu Ramos. par' uma tira de tecido de ..

Esgota ..'3 Hora do Exp'ediente o 11,5 cm. de OOlllprimentO; por
I sr. presIdente passou 'à:Ordem �o 7,5 cm. ,de largu-ra faleceram du-
Dia. rante a operação..�

...,

,

A festinha do Estado, como desejávamos,
mais endereçada aos gráficos, reunidos em nossa redação,
companhia dos da Imprensa Oficial ,e da Gazeta. Sentimos '3.

sência dos da Euoluçiio e do Diária. Fiei.' vara Gulr::. v,ez.!'
Á hora do início tivemos a gca\a vi�ita do Pr-esidente da

snciac'1o Gatarinens'e de Imprensa, que presidiu' à mesa inau_gu
rà], sOíb a honrosa vioe-presidência do Des. Alves P,edrosa. Nã

'houve qiscursos, ,dada a heterogeneidaQe dos presentes _:_ caie

gas e operários qlle podiam nãa t.:inar ,conosco. Houve brinde

'siTigelos e rápidos.
•

*

Modéstia à parte, a fartura foi' de causar cansaço. Mal 'o

d-esponta'Va já a nossa' redação começava a ser invadida pelos
beric'os, salgadinhos e salgadões" que, em fila i�diána, eram

t'regues a dois dos noss�s auxiliares, adrede' destacados para,

'-1111ster. Os irmãos Mendes. logo, depois que o seu distinto cheI

veio pessoalmeuole tioazer·nos o .séuabraço, alçavám à red,ação finos

aperitivos, dúzias de lararijadas e de Cola-Marte, tudo ,em com

,panhia de um litro daqúela que os passarinhos não bebem; 6ti

mos prodtitos de fabricação dos � irmãos Mendes, industriais �pr
gressistas no vizinho munic!pio de Biguaçu:

Pouco demorou e o Em' Rosa cumpria nab'abescament'e a, pro·

me'ssa do nosso l\ferico, seu novo' proprietário, trazendo-lio
enormes band'ei'jas d-e sanduíches e de pastéis, premíado.s toJo;;

'Uma salva' de palmas saudou os recem chegados. Os nosso� vizi

nh',)s do Empório Rosa, ,natnralmenl�e ouviram essa caloro,sa: re·

oepção. Ê qu,e, em segui.da, mandavam subir dúzi.as de bee,rs g{;lidas .

E assim o abocanháv,el buquê de' presentes do Bar e do, Empóri()
ambos Rosa, ficou aqui, nos sec�s e �olhados, aguardando \a hora�

Gentilez'as finas, que tiveram a duração das rosas ... de Malher-
I ,

'

"
I,', '

A Sobemna entrou q0mo uma rainha. 'Eram pacotes e bandeijas;.

,ba.ndeijas e pacotes: d0ces; camarÕes, emp'adas, sanduiches, castá

nhas em profusão. Uma avalanêhe quali�quantitativa. Da. Adélia

nossa companheira de tr(;l.balhós, sugeriu que inaugurassemos o r�

tra'�,o do Lico na redação.
O sr. Orlando Damiani não veio. Mas mandou duzias de ,e9'

plendidos' vinhos brá�cos de Urussanga. Não s-erá, êsse' b�m ' ami

,g,o marca:do com a flôr de Lo,ttts Sámos muito gratos às suas g,en-
, ,\'.\ .

.

tilezas.
' '

, I'
O ,nosso Daux, como sempre solicito, enviou·nos seu bratl1i��

de Brahma.
E 'ainda, fazendo o pi,rulito, segl:,edou-nos um palpite: um ul.ti-

rr�attlm ao' Joürgé para Que, no 'PróxÍlllo domingo, pI"emeie 'os noS

sos jor,naleiros com "entradflJP'ara as ínatinées. Fica o apêl.o.
A Jirma G. dà, Costa l(�'eil'a, de mo�o todo es,pontâneo, permi

tiu que os nossos convivas' :sai'ssem ,funi'egando, perfumados charlJ

tos." _

Foi a nota\J>urguesa-progressista da festa:
E o sr. Nicelau Savas? Prês�nte, pois não! Dêle nos vieram�aJ

gumas dúzlias de cerveja. O seyt nome ficou no registro com letrat

gregas, d'ouro., .

,
O Chiquinho" como s,em'Pre, não' falto,u a'0 chamamento, despe·

"jando lauía. ban;��ija de variados e saborosos sanduiches em nOl)SiF

mesa. I'

Ao Ricardo o nosso abraço, com os elogios quea 'm'agniifica
oferta logrou- dos convivas.

Também o Café Brasil, veio. O nosso Espezim foi de abafar.

com sua, generosa contribuição de esplendidos sanduiches. PitéUJ

finos e caros, preparados com esmero 'e arte. Os que- não conS,I)-'

gdiram provár desses ;;andudches sairam espesinhadof)'...

Do burfet do Clnb-e Doze vieram bebidas geladas e, empadinhas.
Dl'kbom e do melhor. Um tento 'lavrou o João. E tento de scratch'

, '�
mm! -

FinníI�efii�e aqui se fez representar o \Valdom;il'o, d.o Estrêla,

com um pernil ,de largas in:oporçõe'i, e preparadol cientificamente..
'Para r'ebate; ainda um grande ,prato de uma grand-e maionese. o.

Waldir, nosso técnico de revisão, diante dêsses .dois monstros es'

trelad.os, de ovos e azeitonas,' suspendéu 'o seu natural ataque uof

pas'té,s, ,e cJomentou:
_ Êsse pernil foi para passar a perna nos'outros.

Voltaremos à festinha, oportuna�nte. A todos, entretanto, "

nos_so 111elhor e mais comovido abraço.
GUILHERME TAL

beJ

\,

FLóRIAMOPOLl5 - r, de Abril de 1950 ii

Assembléia

\

Assim que d,esembarcamos do
onibus fi,camos encantâdos com a

fidalguia e bondade dos lajeanos.,
Já no hotel; após um refrescal1�

te banho Ie, \UIlÍ'a suculenta janta,.
,espalhamo-nós pela cidade� para
embora -de noite c'onh-ecermos ,esta
encantadora ":Lajes".

No dia seguinte, domingo, nosso

dever .de catóUcos impunha-nos
uma obrigação: assistência à s'anta
Missa.

'

,I

( I

1
ÇOMTRA CASPA,

QUfD'A 10'S CA·

BElOS f DEMAIS

AHCCOES DO

,COURO CABELUDO. '

'liI.�BI·

"
I

l' ,)
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