
Hoie a defesa de Mae· Artbar p�r�àte
.

"

,�:,�

Conúresso dos ÊsIIitDllidij·'�·
. .r.

, Jl
_-1. �- �'" ,"

enviou a �acArthur� atra-': �'iu ��'�$et�não 'possa. ir'su-- �'

v�s do� .ineios:de comun�ca�tt�C.i�p·.�.,emerl.te,.. lon...g.
e. R

..

uS>S

.....
el •.

�...\. '.çso milttares, a seguinte t �ir�m; 'assegurou-lhe q,!� a. "f'
.' .

mensagem: ,�. çã,o, irâ�a;té ;ó�:Jun;-:i";
.

, :dó dil" uês,�·e"�di�;('·'41Í:;;:�'''' .'

"De acordo cem a decisão fÕ�a' ;eso}vIdO �a'iart' até '

das duas Camaras do Con-
.

depois que o 'tóngresso ouça.
grésso, convido-o a, fazer 'Mac Arthur, as declarações
uso da palavra perante uma' do secretário da Defesa Ge

sessão conjunta do Congres- orge Marshall sobre todos

..w_,.,. .t" � w..y.__ - _._ �••••••••_.;.�...;.. .t"..-.:...�••_..� ...;.....:....._..,....._••:.. ';O.,........_.;....,._ :� i�j���:sei�a�;i�'�e abril, es��:ur::;:m�:�o a' Casa

O TEMPO' Quanto á investigação 80- Branca anunciou que Tru-
. bre a 'politica do governo man

' resolvera -cancelar o

Previsão do tempoo até, 14 T'
.

ruman no Extremo Oríen- 'discurso q,ue projetava pro-
.horas do dia 19.. ..

r-:

. .
. te, o senador Republicann nuncíar., tambem quinta-fel-

T,im.,' ipo bom sujeito a li H I x, F'
.

-

e eu erguson propoz que ra, perante a .Sociedade Nor-
geira instabilidade.

.

f', , .
. 'U mesma lcasse.a. cargo de te-Americana de Diretóres

Temperatura Estável,'... uma Comissão, bicameral e de Jornais. Um portavoz da
Ventos de suéste a nor- biparfidaría .de 24 membros ..Casá Branca âíssê.que Trll�

deste, frescos.' - 'isto é, igual á que" rea- man tomou essa decisão.

Teniperaturas extrem I'
. ..

.
'

,

.
. _.' , .. aos IZOU a investigação sobrEl porque" eptende, que aquele

O MAIS/"ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA de hoje : Máxima 22,1 mmi- o desastre de Pea1'1 Harbor, dia-pertence a Mac=Arthur,

Proprietário e D. Gerente: .·SIDNEI NOCETI ma, .14,4. -,

, I e� 1945. Entr�ta�to o ,pre-' () mesmo portavoz deixou de

'DIretor: RUBENS DE' ARRUDA.·RAMOS • 1
sídente da co.mtssao de For- respon,del." el,1quanto' não

, I 'EDIÇÃO DE 'HOjE 'ças Armadas do. Sen�do, o consultar as altas esferas
=':
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8 P" .,
senador democrata RIchard dos Departamentos de Esta-

Ano XXXVI Florianépolis, - Ouínta-Ieíra, 19 de AõriÍ de' 19Õ1
"
No� 11. f.-t.2

\

C a��s
' \

Russel, impediu que se pu- do e da Defesa, á' pergunta
.

"I r� ,
I desse tomar imediatamente dos jornalistas sobre se o

/
.

uma. decisão sobre a propos- general Mac Arthur _ que•.

geral,. das ,iorças_ da
"

Presl",denle� Get,u,oll·o
-

VarD,aS
ta republicana, anunciando embora sem' exercer coman-·
que a Comissão a que prest- do; 'continua no. serviço a-

d
de e a de Relações Exterio- tivo do Exercito � terá que

em . to . a I a ,ex tençao ,Quando de sua p�ssagem por ésta Capital, na me': res
.

do Senado haviam con-I acatar a ordem de 6 'de de-

.

. moravel campanha eleitoral que o reconduziu à: Suprema cordado em' investigar "as zembro po 'ano, passado p€-

do 'duas Ire ., \Magistratura da Nação, foi -o sr, Getúlio Vargas brín- círcunstanclaa que rodeá- lIa ..qual tQdos os. discursos

u" -, .
n eS dado, no Palácio do Gov�rno, <pelo então governador ram" a destituicão de'

,
Mae � de militares telacionad03

Aderbal Ramos da Silva, que lhe assegurou que S&nta Arthilr e os ac�ntec�n;ten�os I com a políticaintkrnacional
1)ESTRUIDÀ Ul\iA BASE, incendios de matas a� lar-

>.' l
'. -'

,"'�
Catarina, daria ;tam- militares e políticos rera-l

ou militar têm que ser pre"

COREANA COM 700 TONE gç. da frel�te, criando uma
"

' • bém sua. cpntribuição cionados com a mesma, O viamente submetidos' á a�

LADAS DE) MUNIÇõES névoa de fumo que obscu- à vitória que se apro- leader republicano Ke'nneth . provação da Casa Branca,

receu a ação de terra d�s �' xÍmava. Whel'ry manifestou imedia- do DepartamenJo de Estado

TOQUIO, 18 (U,P.). observadores e cf)-ças "

de ' Nt\ssa assertiva, o: tamente o rece�o, de \qu� es- on do Departamento de 'De-
. Duas forças especiais de

bombardeio aéreo.
., \" gove.rnador catarinen-. S!.f jnves�igação, a qUe l'efe- , fesa, .

eombate
.
n.orte-americanas,

..

'1
' ._"........... _. ii. __a_ -�

-
-

integradas por tanques e
Enquanto isto, as forças �e, l'eve ava o seu 111- � _ .�� __10· "':' ••_ ..........--� <r""

iniantal"Ía avanGaram
aliadas tratá�am de decidir

'" teiro conhecimento das «VOZ Traba(lb'eiS- P.R.P.· �Te.r".
_

na
as posições defensivas do preferéncias .popula- 'T

-

Coréia do Norte na terça- 'nimigo Q tenente general -/ Iles, sem se impressio'- t U D N.feira,' iniciando um avanço l·!
-

.

",.,. 8» um novo ma sus
Matthew Ridgway, novo su-

nar com as 'váias eos,
..

r·· I
•

geral das Nações Unidas em
.

fi
.

d t'd N �_ � apupos que o sr. Getú-
t ti Iioda extensão dt'is frentes p:em�'fC?l an

an �" as a-
lio Vargas recebera U DO- car oca Segundo noticiás que nos

'd b t Ih
' I d cotlS UnIC as eXprImlU stla "

. -

, e: a a 'a centra e oci en- ';J!' ',' 't 1 " . '>-'d
'

momentos antes - do .

'I
chegam da Laguna, o dlretó-

tal,'
,:

.

1e ltIml.a(a na capacI a- ',' RIO 18 IVA) Sob a
'

d U D N I I
'

, ,

d 'd t
." mesmo grupo que nes- ." \"

_ 1'10 a . ,-. oea reunI-

>

U:I h e e suas topas
"' •

, ' -'

d t' � l' t I t
.' );1'1 ue$pa�'Qº e ef115Ut:1,do ,_,.'

'

,

"

'" "
tes- úlÜmos dias, vol-- (ureç.ao u a� 19O, Jorna IS a do, ,resolveu f:'ol�ei ar ao

il,l?:S9�rés1)õndehX�' tle giiel): .

_ ii '" .. -,óRIÍ>@' }'1t �'túu'':',� :"éxlB'íF:-$e aq:ui AlarIco· ��C;lel, apareceu sr..Goven:ad01,.<1o Estado a

'i'a do rus, Dopald . 8'�ban- tr�;;G: '>IIA:EFLEET
-

"t': ,mã" -C'a'i�ft'lh,: '. f '''i' sr' ;'M�:_l:P:a,�",���,roatu,tjn"ib:t_�e- L��g_sti:(i�iÇã.Q, �o" itlIal dele-

'(lhe, dizia q�le uma das éo-, ' (,' "

'

A vontade do povo
nommado \ oz .Trabalhls- gado,de' poliNa;p'ol' el€lrtlen�-

Rldgway, que sUbStltUI\L, . . . t ",', .i t d' t '- d"" h . .
'

lllnas. blindadas destruiu' h . brasllelfO num pleito a, que em como re a_ 01 to as suas ostes. .

um,' depósito de artilharia e
o general Mac Art UI, en-,

. -{ 1''''''� "

gue'm chefe e secretário, l'especti- O atuar ocupante daquêle
viou tl�a mensagem ao

te-I
"

' a eU,Iil. l"UI"" ll1.1 I .....
•

morteÍí'o8 comuúista que os
'. '

' " 'b d ter vamente, OIS nossos co egds cargo foi, há pouco nomea-

oficiais di_sseram que ti. nente-general James A, Van ,_,' ... " -

"

opos em argo�, e

]- Vila:;lQoas Correíl, e 5aimt! do a'pedido'do'dir�tório do

;nham umas 760, tonel"J"s Fleet, que agora Mn'lãnda (J minou () i'êgresso d<J. sr. Getuho Vargas ao Catete, oU( �JS; "M· �r -, ,. PR P
-

.• U D N
..u""

Oitavo Exército I o cer'cam boje, prestigiando-o, ar; maiores correntes 1)0-1 °Nl�za ar l�lS. : ,.'
..' eb,· at�tOl_al' a . . .

de munições. ,.'
.

•

.

, _
�.: t'

� 'd 1 a sua prlmell'a pagma o quer su s- 1 Ul- Q,

RI'gwa', dIsse' , II'tl'cas do paIS Esse apOlO convergen e nlaIS nao e o
1

-

d
'

.

,_

E t t" 1 y "',
"

-

• nove orgao a Imprensa ea� ""-A" I' d'
'

m ou ras par es 11" argo, "el'elO e f'd l'd d que outra expressão cId vontade do povo: a de ver o PI e- . .,

m( a segun o as mesmas

..:l. fI'ente S"gl' d' 'nf'
1 qu a 1 e 1 a e,. .' . ' _

rloc:a tl',"Z a segUInte sauda� :f t d' t
'

d P R
...a

.

",,' In o 1 ormali:n.\ ...t d O.·t I s;dente da Repu'b.Hea armado dos poderes de que neces-

._
t!'.

"

.' , '

on es, o Ire orlO O·

•.
�

Schanche, as forças das Na-
va e eSpllIQ ô 1 ll,vo'. , '. _

I
'

cao do preSIdente .GetulIo P f ce a caso' crl'''d pe
'" '

't d
. 1 it para pro$.l'\�rar a Naçao

( >' ., a o " .. o -

"00 U 'da avan"a m
r..xerCI o e (t i5eus Igua men- s a

,

t' I ..' - Vargas às massas trabalha- I . U D' N' ".' � ,_I'

'" S 111 S " ra
te valent�8 servicos naval e órg'ão de um partido que lhe da o seu. concurso e aI' .

a
.'

. � ., apos reUl1lao,

"quase sem oposição",
�

aereQ 'Qu-e o apoi�m fixàl\am sua, solidariedade e no qual foi bUSCà1' a maioria dos (O;;�. '.
t· éd' d "A

resolveu mandar com.issão·

Um oficia! �lia-:.�Q intor-
nQ�S e elevada� normas de ,s�ns aux�lial'es imediátos, estamos perfeitamellté à vdn-

Voz '��'al�a�l�r;ta'!O ap�az-me para, n�sta Capital, poder

,mau que acredlt�vã que o,s 6tuacão nos anais milital'es� ,tade. para enviar-lhe, nesta data, qqe lhe marca ° nata-
dirigir uma. sanda".. ão cor':--

"'convencer" o Sr. "Irineu\

v,e1'1TIelhos estaVam se retI-(Q' O't E' "t Il'ICl'O a's I10ssas maI's respeitosas homenagens com augu-
"Bornhausen de que o seÍl,

, d<l' ,.- ,
. r 1t. ue'ro que o I avo. xerCl,O I '

..
. ,_ . dial às massas trabalhado- r'

.

ran pala Ulpa n�v� In lã

I e os serviços naval el aereo I'l�ios de um· govêrno de paz,. d�,trabalho e de progresso..
ras, manifestando ao més-'·

corre IglOnárlO deve pE_!f}\1a-· �

ile defesa maIS pro�:ma. de
que o -apoiam saibam quão I ...;._.....·•·.......•....·_-.........·•·............_,.,..-.;_··.........

_·_·..-..r-..·,.,.....•.......,..,-J
mo tempo" o deseJ'o de que

necel' no exercicio do cargo,'
'

Chorwen, ,um bastIa�. na ,

.

..

• _

d'
.. .. Como se vê, há qualquel"

fr�nte ��ste-ceI��r�; a 2� ,�:�n;�:e�t�ao���;.�o�� �:= Acel'la:çao ,pU' 'r' .: urao e maioria ���i�u�ec�o��;:��:a:mO �::o� e'stremecimento ·entre os di-

qUllometIOs ao I')�. te do Pa
t'd

.

'1'
.

d'
. l'etórios phrepista e ude-

I 1 38
ver I o o pl'lVI eglo e com- .

V
dos ideais e· aspirações que nista da, Laguna .. , e por'

Ta e o '. . !

.•
partilhai' con:-'e�es alg�n.s

.

do .DOme do ena, João Carlos Ual nos congregam. na cruzada uma simples situação de'

MOVIM:rgN''l'os SECRETOS
de ,;,eus e�plendIdos S<eIVl-

, ,

".. '. da redenção social em que delegado de polícia r. ...

O lllirm'igQ continuou reali-' ços.
• .••

'

_ •. •• __ •••
RIO, '18 (V.A.)·- Em ia- prensa, não atendia aos an- estamos empenh3ldos" .

....""'_..-••_-_ . ."... _,_..,. _ .. .--.--.- - ,.--------

.

h
'

l't-
-- .

.�and� 'movimentos de tropas 1..:' .
ce da grande recepiividade seios de armOl1la po 1 lca _,.,._ -,.,.,.,. ..'V , '

:$�'tetos sob a ,proteção da CA,SA MISCEL��IA dlstrl- que teve no Monroe a men- entre os poderes executivo \.
'

-turtina ,de fumo, especial- bUJdora dos Rad108. R.C.A. sagem em que Vargas sub- e' legislativos da cidade, O TINTAS PARA PI� O riso' da c;·ldade
.

:mente dellsa;na zuna' da re� Victor, Válvul!;ls e DIS,COS. meteu' á 'aprovação da alta. sr. Lutero Vargas voltará, ,C O T i O • A I ._

pTesa de Pukhan, l�a frente
.

RUfl Conae111eiro M.afra. ,camara legislativa. o nome hoje pela manhã,. 3:. confe-

.central. , .
; I.,.�_......._;..,.,..._...........- .........."""""" do sr. João Carlos, ,Vital renciar sobre o assunto com ........w..,.,.._............•.........,.,..·""

.

As 'pa�r�l.lhas aliadas ve- CO·UI'I· tis' lele,to p'e-' para pl'efeito ,da eida:Ie, e�� (I novo governador da cida- SAio "om'emora.
,
daram ° 1'10 Pukhan na ter:-. pera-se que amda hOJ'e seja d,e. li \I

'çà-ferra á noite, á oéste da I EE "U a 5'
. esse' nDme api'ovado, senão 11·vO do centeoá'gralld� represa '8 na tel'mi�

. OS . v. '

por unanimidade, mas pelo I/'.._......_..........-..�....c........_••�

.

.-

nação do lago artificial de op'era",·os b"8 :menos por expressiv� maio.- prorr1ogado'o pra. r-lo de SI'Iv·lO '

. 24 qui!ometros e encontra- 1 1-
..

; 'Iria d�s senadores, Varios

'ram fogo leve de armas cur� ·1· deles, em conversa' com a 'Romero'
tas que atiravam das posi- SI fUrOS I reportagem,

ma'nifestaram- ZO de licencaf pa.. '
-

�ões inimigas. ,
RIO, 18 (V.A.). - O go- se francamente �avoraveis , RIO; 18 (U.P.) _ N,o pro-

o inimigo parece' decidido vernado
..
r amel'itan.o por in_,-, á indi,cação do sr. :João Cat�. ra I·mporta�a-ó �jmo dia 21 o Departarnento

a ficar na represa que con- terrriedlO do kmba�ador 'dos los VItal para a governança.
.

.

Y d'os Correios e Telegrafos

tI'ola a afluencia d'agua no Estados Unidos em nosso da crdade. I, RIO, 18 (V.A.) _ A CE- ,1a�çará em circulação o se-

,:rio' ?ukhàn; quê corre para paiS, dirigiu um convite à� "Acompanhado d.e' vad'os XIM tendo em v,ista o gran- lo comemorativo do Gente-

1> sudoeste até Seou!. entidades sindicais e aos vereadores' trabalhistas, o de acúmulo .de pedidos de l1ário de Silvio �omero, que I ,I;II;;=�-";';';;';';';';;';;';'';_J..� _

• trabalh3tlore\; de grau su- sr.,Lutel'o. Va.rgas procurou prorrogação 'do prazo de li-' têrã-ova�ordesessenta,cen-

PEQUENOS INCENDIOS perior, para indicarem cin- ontem, o sr. João
I

Garlos cença de imp'ol'tação, resoI- tavos: Os novos 'selos serão (l'lMEDICO Como vai

Duas patrulhas aliadas co, opei:,ãrios que' viajaram Vital, de quem é amigo pes- veu considerar automatica- de formato retangular, ver- o nosso Petebino?

! tentaram chegar à represa, -para aquele .�a,ís" onde fa- �óal, e fez-lhe. sentir, em mente prorrogadas por ses- �tical, impressão "of-set" pa- UDENILDA i" Mál, dou-

màs tiv-eram que retroceder, riam um cursoide especiali-', nome dos seus' correligioná- senta 'dias a valida,(ie das li� pel filigranado de GOl' mar- tor! A pressão' mínimà �é

ante ° fogo inimigo, Os

801-'
zação e, ainda, para cOl1he� rios, que a ctlmposi,ç.ão do ce�ça,s vénciveis de 10 de 1'on fotografico, b desenho menttS de dois ,., E a má

dadO's cOI\lunistas produzi- cerem a orgar:ização sindi- novo 'secretarJado, confot- marçO' de 1951 e 30 de abril foi realizado a traço' por xima talvez: n..em �negue ao

.1'am milhares .de pequenop cal norte-amencana. .

me fora divulgada p'ela im- do corrente ano. Bernardino Lanc:eta.,
.

I dois "
'.

' .

. ,., . i r

..

WASHINGTON, 18 tu.
:p.) � O Congresso dos Es

tados Unidos convidou ofi
cialmente O' general Douglas
'Mac Arthur a pronunciar
um discurso perante uma

sessão conjunta da Camara
de Representantes e do Se

nado, ás 12 horas e meia de
. quinta-feira.

Por outro lado; os paria- . cíonados d'i'teta ou indireta-' tratará em seu discurso, de
mentires democratas' impe-' mente, com a destituição do questõés' rel�cionadas <com
diram que fossetomada logo general MacArthur., E tremo Orí t

'

, P x remo ne9 e, a respei-
depois qualquer decisão so- O Senado aprovou' por to das quais ele e o presi-
bre a pretensão dos repuhli-: unanimidade o convite feito dente 'I'ruman têm opiniões
canos para que se realize pelá Camara� ontem,' para diferentes. í

uma ampla investigação da que o .generál dirija a pa- Depois de haver O' Senado
politica -do presidente 'I'ru- lavra aosAois corpos legís- aprovado o convite, 'O pre
man no Extremo Oriente e lativos em sessão conjunta. sidente da Camara dos Re
de todos ós, problemas rela- -Tudo indica que o .gene�al presentantes, Sam Rayburn,

i

Avança
ONU

r

r

1
I.
,r

\

\ I
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I
DR. MARIO

.

CI�c����E��9, e

crianças. , •

Consult6rio - Rua Jo;;,,, Pinto,
16 - Tel. M. 769.

,

Consultas: das 4' às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior 4ii. Tel. 812.

o ESTA,DO
Administraçlo.

Redação .e ,Oficinas à
rua Conselheira Mafra,

" nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos-
tal, 139.

.

Diretor: RUBENS
.

A.
RAMos.

,

Proprietário e D·ir.
Gerente
SIDNEI NOCETl
Rept'esentan'te :,

A. S. LARA
Rua Senador Dantas,
40 -"60 andaa

T� ..:" .�924 ,-' "Ri�, de'
.'

Janeiro
RAUL CASN\lAYOR
Rua FeUpe de OHveix?
aO 21 r: �,&ndar

. Tel.: -2.-9873: São
Paul-o

� ASSIN'ATU.RAS
Na Capita.l

Aoo ' � 1-00,00
Semestre '. Cr$ 60,.00
Tl'ime8tre • Cr$ 35•.00

,

No Interior
Al1� _ • . .• c-s 120.,00
Semestre ' .. erf 70,00
Trimestre. Cr$ 40,0.0
AnunciO'S mediante con
tráto.
Os originais. mesmo

não pu'bHcados. não se

rão devolvidos.
A direção não se 1'eS

ponsabilíza pelos ,cOIl
ceitcs emttidos nos ar

ti�s aSSÜ1.ado8.

.,'
COMPRA�
vEnOA "1'

CASASE .rrlll[�1
HIPOT(CA:>

-AVALfAcórS
l(("ALlSACO(� '=�====�=���,,;;;;;�=�'

QUA "rODODO".J,j
"'OJ1lAI"IOPO.l.IS � ,sAnTA CArAIIJf't'A

'11

CASAS À VENDA

RUA S. VIC'EN,TK .DE PAULA, 2 qu.arto!>, sala etc,;

teI:reno '20 x 33 (Cr� 23.600,(0) firianciado "","
AVENIDA MAU,RO RAMOS, com todo confo:rto, 3

quartos, garaje etc.. terreno 10 :l[ 40 (financIado
pela Caixa cl Cr$ 5-a.OO&.00) ,_ .

RUA cRAPECÓ, 3 quartcs, aeya luz esgoto; etc., 'casa

de madeira, toda p'íntllda' ,à o}eo, a.lugOOa po-r
, Cr$ ,40:0,00' .•...• , ....

'

.. , .•..••........• , ..•.•••.

RUA ALNIIRANT� I,AMEGO, 2 ·pequ-e.has casaa, cone

tl·ú;.d�s·' em um de 51 J( 10,' ótimo' lol!al para depo-

,

sito etc.,' fundos para o mar , , .

'SER"VIJJÁO ?RANz-Om 2 quartos, varande, cozinha •
.

�hu't"efrO' etc.' t�rt:�n'O· !\t;o s 3'2 tfitranciada/ pelo
Montepie CI'" 63.000,00') , , . " .

'

....•..•.

COQUEIROS (rua Des. Peitt'o Silva). 6 q,ulfrtos, bano

nherrcs, c.ópa, salão de j:anta"t., salão de visita./ po
ri" 'ltabitaV'e\; d'ep<Jsi'tO' etc, te!'r.Elll'o 24 x 6<l, :pt>den
do ser v<!ndhlo 3 Iotes (financiada pela Caixa'

Cr$ r4ll.000,Oú) , ; ...•.•... '. -",' , ,,, ;' ' • , .•. ,

ES'r-RElTO itr,a:\>essa 1° de Janeiro), casa (le inadeirll'.
',4 quaztos, 2, salas,' C't1Zil'lltll, esgotc.-ctcda Ilinta.da

EST�E��e;' �r:�::op:ZN.Xs.�O�e .�;����.). '�;�f'a�'���',
" <,!'Ua"l'tos,

I

sala, cozlnhã; banhei!',) etc-. terreno
15 J( 35 ;"' ..

'
, � ..

RU� C'RISPIM MIl,{A, 3 quartos, sala, varanda etc.. , ..

Rua FELICIANO NUNES PIRES-,
• 5. quartos, sala,

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

'SACO DO'S LIMÕES J3 qua rtos, etc. serve tambem

para comercio , . , , , . , . ; , ... , .......• , , . , .

;
... , .

,

RUA MACH:ADO ,�E,stl:eito), casa de madeira coin
-

3

DR. ROLDÃO
CONSONI.

Ch'urgtil Geral - Alt& Orurgia
- MoIélItlae � ee� -

Puto8
Formado pela Faculdade de

Med'lclnll da,Uni!(!rsI�e�dIe São

Panle, onde fl)i assistente do SeI'

viço Cirúrgico do Prof. Alipio
Corrêa �to..

.
C!r�., do

. esto� e, 'ia:s
ciTcular$, Intestlnes delgado e�
grosso. tiroi-de, rins,. lH'�stata,

55.000,O&J

RADIOTE.RAPIA
RAIOS ·X'

DIt. MfF6IOO IIODDTO
A_ii., 4iàriua••t �

._"""------ .....---------

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E,

D&; ANTôNIO DIB MUSSI•

Médico8 bexiga, utero, O'Y'ári�s e tr&mpas,
Círul'Í'ia-Clh)i-ca Geral-Partos. Vàri<:ocela" vadzes e herníae,

&irviço compêeto e especlalísad« das OOENÇAS, DE ,sENHO- Consultas: Das 3 r,s 6 hora&.
BAS, com, modernos mêrodos di! ,diagnósticOs e tratamento.

CO'LPQSCQ'PIA .� H'fSTERO - SALI'INGodWfA - METABO

LISMO BASAL

Radioterapia por on-das cllrtás-Eletr()e�agu13çãG Raio" Ultra

Vitiletll e Infra Vurmetho.
Cõnsü Itór'ioc Rüa Trajano, n4 1. I' {l,odar._.EdlfiCio, do MOllte·

Cona,! Rua Fellpe Schmidt, 21

(alto-s da casa Paeaíse),
Tele!. l.598.

/

200.000,0t;.,

ResidênCia: Rua Estev-es Jú-
8O;OOo,Oe:�

(

nÍQI'• .1.763 - Tet m. 164.

DR. M. S.. CAVAL
CANTI

pio.
\ Horário: Das 9 ás 12 horas -, Dr. ?du.s.si.

Das 15 ás 18, heras '--: Dra. Mus-si.

Rl!sirlellci-a _: Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

7MOQ,oD'
125.000,0(;:1>,

Clínica excluatvamente de cri
I

anças. '

Rua Saldanha Marinho:; 19.
Telefone {M.} 736.

200.000,O�
DIt' D.JALMA MOELLMANN

CLíNICA NEpROLOGlqA E DE OLHOS - OUVIDOS NARl:t E

GARGANTA
DR. I� LOBATO

FILHO,
f)�

C�SA, DE SAúDE ,SÃO SEBASTIÃO,
Spb a direção do dr, ,Djalma lIoellmann.

Com 'O concurse de especialistas com, fama européia.
Exames e tratamento moderno' das, doenças do ststema nervoso.
Dlagnõstice e trata.mento completo das moléstias dos olhos -

o�vidos - na!'!\: e garg-antà.

22.000,Otb..quartos etc' ....... � .' .

,I

Doenças d� apa:rêlho rel!pirãtórict
• TUBERCULOSE AVENIDA �IAURO RAMOS; 3 lotes de 12 x 45, pre. C?

por casa '�lote ' , , ','
'

•........•..

RUA RAFAF,L'BANDEIRA, 2 lotes juntos de 16 x 21

(preço dlUl' 2') .. ',' ' '.' , , .

. Aparelhagem modernis-sima importada diretamente da Suiça. Tlsiocirurgiã,o do Hospital Nel'êu RUA FELIPE. S-CHJ\nDT, um lo.td d,� 1�,50 x .3\}, Í,rllut.e
Comrllltas .na Casa. de Sa-úd.e S50 Sebastião das 9 horas ás 10 e Ramos. Cuxso de especiall,:aç!W . á A\'en,ida de capt�Hn<J á, Ponte Hsrcilio Luz (.lu.i,t3r

'da, 14"áa' 18"bor8.s dlàriamente. pelo S. N. T. BxAnterno e El:. �, dé futuro)
'- -:'" :�'

,
.. : , .• , ,,6o.()�9,00i'

a8sistent� dê Cirurgi.&, do Prof.J, .' .

'

''- COQUEIROS, um teJ;l'iÍn�:c.olll a ár� de 27..8211,!,om2 ..

Ugo Pinheiro Guimarães. (ÍUo). _{j'IUZf' LIMA & IRMÃOS CAPOEI!tAS '(U,líl. te'l'renô com a: área de 84.0o.0,OOtI12.
. �ons.: Felipe Schmidt, as. :. I "Go.ns.. ,Ma!ra, .37 ..

'.
' e�trefuacr:�o éom uma. rUll"�OS .fundos, com possibi-

DR., A. SAN'TAELA.' COfl$ultas. diàri'amente, da:� llí'� RlOJian�pohs .

.lldlides de" lot,e-am:ento ,
;.............. OO.OOO,O&-

(FOl'tllado pela Faculdade Na- às 18 horas.
.

' �
.

. ,I.. -:-- " "::,,' 'I'iPt:ntNo À \r.ENDA EM PRESTAÇ('jE�
."

c?onal de Medicina da Univel'sr- Rqs.: RUa Durv3l Melquíad'és., ,Vompro ' COM�RA DE CASAS. TE.RRE�OS, CRACARAS e SITIOS
Curso Nacional dtl' doenças, dade do BrasiJ). • 28 - Chácara. do Espanha.

, 1,,' OU alu',gO.
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, cha-,

mentais. Médico por concurso da Assis· caras e· sitios. '

/
. . '.'

.

HAMILTON VALENTE .

];x-diTetor ,do Hospital Colóhia teneia a Psicopatas do Distrito Ca,sa nova com 3 dórmitó- HIPOTECAS
FERREIRA "-

Sant'Ana. Federal.
Adv........do rios',�de 2.00 a 250 mil cruzei- Recebemos e apl1camos quasquer import;ancia com garanti...

Doenças nervosas .e mentais. Ex-interno do Hospital Psi- -'" ro8 óu alugúel até 2 mil. biJlOtecarias. I

lmpotencia Sexual. qUiiitri.co e' Manicômio Judiciário Sel'viços' de· advr>g-aeia.; Informações apto: 2i3 Ro- ADMINISTRAÇÃO DE PR�DIOS
Rua Tira'dentes nO 9. da Gaprtal Fedf>l'al:

'

em gel'al, no Rio .de Jane.i-
ter La 'Porta. Mediante modica cumissão, aceitam:Qs pro.::ursçâo, para admi-

Consultas das 15 ás, 19 hl>ra8. ElI-lnterno da Santa Casa de ro. Cobranças. Registros, niS'tral' prédio,' recehe�do alu�uel, pagando einpostos etc.
.. Encaminhamento de proces: FERIDAS,. RÉUMATISMOFONE: M. 798. MiserieóTdia do Rio de Janeiro.

Res. Rua Santos Saraiva, 64 Cliníca Médica - Doe�as Ner- 80s. Recurws>ROO Tl'ibunais li; P:r..ACAS SIFILtTIC-AS ,CHACARA

- Estieito. vosas, , " �:l���t�ça CóÍnum e do Tra- Blt-lir d.e N,oguolra SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.0()O,00m2, arvores

Consultório: Edifício Amêlia U frutíferas, café e outras bemfeitorias .

Neto - Sala 9.
;. Praia do Flamengo, 122, Medicação auxiliar no. tra· :FAZENDA8

ResidênCia: Avenida Rio Bl'an. apto. 510 - Rio - D. F. ·tamento da sífilis·
co, 144.

' , ,

Drs. Walde'liro Ca'seaes

Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio

nal de Medle1na. Tislologista e'

Telefone 1.153 - Largo Sã9 Sebastião.:

Flol'iauópo1ls .:..-� Santa Catarina:

DE. ALFREDO
CREREM.

18.000,O(!t,

DR. ARMANDO VA
bERIO DE ASSIS Uma pequCl1a fazenda em C1OTasvieiras, com frente I á

famosa praia do mesn)O nome, tendo ,4.344.728m2,MEDICO c'asa de residencia, engenhos, local ótinlo para a,-

,gdcultura, avicultura etc' etc .. , , , .

Consultas: Das 15 às 18 horas.
Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

D08' Serviços de CliRica Infimtil,

da) Assistência, Municipal e H�s
pitai de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia

Consultório: Rua, Nunes Macha"

'do, 7 - Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

(iOO.OOO,Ot; ,

INFORMAÇõES
Sem comlü'o�isso, para o clilmte, damos qualquer informação·

dos negocios imobiÍiários.
..

e

Ro�erfo Lacerda
".' ,

ADVOGADO,S
Cobranças amigáveis e j1!ldiciais, inventários,

despêjos, desquites, títulos. declaratórios, natura
lizações, retificação de nome, investigação de pa

te�'ni�ade, usucapião, ind�nizaç.ões,
.

ações trab�Ihlsta:S, contratos, requel'lmentos, protestos, defe
sas, recursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados com &ua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - FOlie: M-711.

DR. NEWTON.
D'AVlLA

r

Cirurgia geral - Doenças de Se
nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire
les n. 18 - Telefone 1.507.

QUER VESTlR.SE ,COM CONFORTI
.PROCURB A

alfaiataria· . Mello

E ELEGANCIA'
Residênci.a: Rua Marechal Guj·

lherme, q - Fone: - 783.

DR. LINS NEVES
Consultas: Às 11,30 horas e 'àDiretor da Maternidàde e mé-

dico, do Hospital de Caridade. tarde_ das 15 horas em diante.

CLINICAS DE SENHORAS _

Residência: Rua Vidal Ramos,

CIRURGIA _ PAR:rOS
.

1-
Telefone 1.422.

ASSISTENCIA AO P_�RTO E

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DR.' PAULO FONTES
Doenças glandulares, "tiroide, Clínico Operador

ovários, hipopise, etc. Consultório: Rua ,Vitor Me)re-
Disturbios nervo;sos - Estfll'i- leso I

lidade - Regimes.
'

Telefone: 1.405.
Consultório: Rua Fernando

Ma_,
Consultas: das 10 'às 12 e das

I. chado, - Tel. 1,481. 14 às 18 horas.
.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif. Residência: Rua Blumenau.
Cruz e Souza - Tel. 846. Telefone: 1.620.

--------�----------------------------------------�

,
Rue F'elippe Schrnidt <IR

A L'U G A,':S E
ófima sala, po centro

.A t

Preça 15 de Novembr_o, �O; 2· andar'
(altos �o Restaúiante Rosa) .

Tretar no mesmo local:

Dr. Renato Ramos da Silva
AdvogafJo'

Santos Dumont, 12-,Ap. 4
.

r \
Rue

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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É interessante observar

oI
Oswaldo R. Cabral

A maioria entretanto, não foi na cantiga do' adversá-
tom de menosprezo com que UDN.

(
d

.

t rio, e aparou o golpe,
o representarte u, ems a se Celso Ramos Branco

A
.

sub-emenda" foi aprovada.
referia aos colegas petebis- UDN.
tas da dissidência e também

.

Braz Alves _ PTE.
Vendo-se perdidos, os vereadores udenistas votaram

contra o projeto ê o f'izeram cair. porque a sua aprova-
a preocupação de provocar Cássio Medeiros - PRP.

I ção exigia dois terços de votos da totalidade dos 'vereado-
riso nas galerias, objetivo Minas, Terras Públicas, Es-

,

,,",/' I que consegue maravilhosa- .fâncías Hidro-Minerais
res. Deste modo.rpor mera teim.osia d� bancada ud.enista,

r._ ius mm í:ec:ofZR ue ,

L" SI
.

ki nSD preocupada em servir ao Prefeito e nao ao povo, f icaram

A'XTIVERS
-

RIOS
mente. ' eClan owms I - .1,. •

d' d t 'h
.

'

1" A .: _..._; Cecília Riegemberg, fi- , Com a palavra o deputado Walter Tenório Cavalcan-" prej
u ica os os con 1'1 :llntes .em atrazo.

_

MAJOR ALVARO 'I'OLE�- Iha' do sr, João Riegemberg. Ribas Ramos, representante ti _j_ PSD' Oportuna, sem duvida, fOI ca declaração de voto do

TINO�
.

VIAJANTE: '

pessedista de Lajes, deu co- Frederi�o Kuerten s:·'.Osmar Cunha que, �m palavras eloquentes, re�pons�-
Ocorre, hoje, o aniversá- DR. ANTONIO MONIZ DE nhecímento à Casa de um UDN

hilizou a bancada udenísta pelo fato de os pequenos agrr-

"rio natalício do nosso dis- , ARAGÃO. '. . télegrama recebido da Prin-' F' .

N
cultores e os pobres do morro em atrazo com seus p�ga-

.tinto conterrâneo," sr. tIajo!' E�cont:a�se nes�a CaPIt�I, I
ceza da Serra,. assin�do pe- V�:���:coJ � �vce�neid!.TE. mentos na Prefeitura, não tenham sido beneficiados pela

Alvaro Tolentino, membro: o _dI. Ant?1l10 Mom� d� Ara- lo sr, Ataliba Xavier de PRP.
lei dOe autoFl'il,á �a 'Fbancad.a rnaJh'oritáfria�b 'lh d I

· do Instituto 'Histórico e gao, médico, que ate há pou- Ataíde e- onde se denun- Negócios e Contas Muni-
sr. avio errari tam em ez 1'1 ante ec ara-

"Geográfico de Santa Catarí- co exerceu .o �argo ,d,e .dire- ciam as perseguições a ele cipais ção .de voto,' na qual mostrou os verdadeiros objetivos de

l1a� e funcionário público .tor d�, lIosp�tal MIguel movidas por udenistas exal- Manoel Siqueira Belo _

emenda Gercíno. Esta visava inocentar o Chefe do Exe-

federal, aposentado. - Cout� , de IbIrama.., tados, os quais. em grupo PSD.
cutivo nas atos praticados com .desprestigio' do degisla-

O ilustre. aniversariante, O Ilustre facultativo, que superior a 50 homens, ten- Olívio Nóbrega � PSD.
tívo. ,),

-que tem prestado ao Estado ontem nos deu o prazer de taram eliminar-lhe a vida., Renáu Cubas _ UDN.
O 'discurso do ilustre sub-Iider da maioria esmagou

-de Santa Catarina, através sua am�v:l �isita.' veio f!- O órador espera que o Go- Qtacílio Nascimento, _!.

,

a cabeça da cobra, mostrando à evidencia, que enquanto
<das suas publicações sõbre xar residência nesta Capi- vêrno do Estado tome me- ,PTE.

os vereadores pessedístas trabalham pelo Municipio, 08

Hi t
-

-ía o mais assinala t I udenistas se conservam dentro de um sectarismo partida-
, s OIl, ,S \

- a. didas capazes de coibir os Cássio Medeiros - PRP. '

-dos, serviços, será alvo de .
' -ahl.\só's,1te seus correligioná-, Petição, Estatística, Divisão

'rio incompreensivel, encorajados -pelo sr. Prefeito, que

expressivas e carinhosas Conferencia rios, e protesta contra � fa- 'Civil e Fixação de FÔrça não presta as informações solicitadas no único intuito
:manifestações de estima e

to de ser ° próprio sub-dele- Waldemar Grubba
de entravar as atividades da Camara Municipal.

,�prêço. do seu va�:o circulo sôbre arre gado de policia quem es eja PSD.
' I

' O povo que tome nota desSà conduta do governo mu-

-de smlgos e admlIa�ores. _ '. �. , , chefiando os desordeiros.
'

,Protógenes Vieira i nicipal e de seus interpretes no Iegishltiv'o.
"O Estado" cordialmen- A 19, quinta feira, as M

'.'

- ,

Aliás, a bancada udenista confirmou sua disposi.....ao
,

• 1... 1- bre d Concluiu o deputado Ri- PSD
".

-te cumprimenta-o deseJan-1
noras, no sa ao no ,a, .

. de ser contra todas as iniciativas da maioria, quando da
.-l 'Ih f Ii "d d

'

Faculdade 'de Direito a con- bas Ramos, requerendo se- Nelson Rosa Brasil /-
""Uo- e e ICI a es., '. " d telegrama em UDN

discussão do projeto de lei que concede subvenção à. Fe-

SRA. SOLON NEVES vite do Instituto Histórico jam C.OpI�S o
.

.

. dersção Catarinense de Desportos. Os srs. Bruno Séh-
,

, fará o 'pintor sr. 'José Silvei- referência, enviadaa ao Go-l FranCISCO Neves - ,PTE.
1 G' S'l 'fPassa. hoje, o aníverêá- emper e ercmo 1 v.a roam estarem-se contra o proje-

�:!rio natalício dá. exma.' srs. ra d'Avida uma conferência vêrno do Estado e ao Secre- Enory Teixeira Pinto
to e a bancada os acompanhou. ,

sôbre arte. tário de Segurança Pública, PSP. .�

-d. Mídam Gama d'Eça Ne-,
A entrada é franca. I para as necessárias e ur- 'Redação de Leis Quer dizer que os udenistas, depois Ide eleitos, não

'-ves, ef\P<lsa do sr. Solon Ne- ,

gentes providên,cias. . Wilmar Orlando Dias querem nada do que prometeram ao povo! n'em estimulo

:ves, 'Ido alto comercio do O deputado Celso Ramos PSD.
à industrias novas, nem dispensa de �ulta aos pobres em

:�Sul do Estado, a quem cum- Branco, da UDN, �vantou- J(h'lé ,Gallotti 'Peixoto _

atrazo ,com seus impostos, nem qualquer auxilio ao es-

-primentamos.
.

se em defesa das autorida- PSD. porte.
"FAZEM. ANOS, HOJE:

' E o :povo? Om, o povo Já deu seu voto e agora não
dés, mas ,em,. vez de çing, i1'- .

Fr"ncisco
,. ,Mascaren.has

"

,., SENHORES:
. !... interessa

se à denúncia constànte do \..:_: UbN. .'.

- Otomar George Bohm, telegrama, 'atàcou o signa- Vicente J. Schlleider -
::té'cnico ,eletreeista. tário do mesmÇ>. PRP.

- Davi Gomes Mendortça, Só no finahio.seti discul'." Otacílio, Nasdmentp �

':f�nciolH:Eárl i?tdO ;ribunal Re�
so, quando pretendeu defen- PTB.

::goIona eI oral.
der, o govêrno, ê que o o'ra..: Saúde PÍíbli�a' e AssistêNcia

-::- Gilcélio Machado.
dor soube que o deputado Soc�al

- Dr. > Manoel Nobrega, Ribas Ramos não atacara o' Fernando ,Oliveira - �SD.
'lllédico. d

.

bl' 1 'con Jo'se' B. Spl'n,ola Bitten,-
_ Edmundo Meira"ofi- po er {lu lCQ"mas..pe Oi' -,

trãr1o, à�re�,ílfãrà"qiú�; ãô· to-- com:t "'':_:_ psn:
" .. ' '.�

..ciaI-reformado do Exército.
.. mar conheçimento do ,caso, Antônio Barros Lerr.os -

,� i::��·:·S?I���zevedo. ',( "(:,nVl·'te'
�
seriam adotadas urgentes UDN.

I

, ,) medidas pela segurança pes-' Fr�mcisco ,Neves - PTE.
- Alcides Ferreira, fun-. .,

i
soaI do sr. Ataliba Athayde. Enory Teixeira Pinto .,-

<cionário do Tesouro do Es-
Anunciada a ol;dem do PSP. I

"tado e membro da CESPE. O Cêntro Catarinense de
SENHORAS: Es',tudos e 'Defêsa do Petr'o'_ dia, o presidente deu couhe- Viaçã9, Obras Públicas e ,

cimento. ao Plenário dos no-· Transportes
--

- Zelia Bessa da Veiga, leo, convida o povo e as au-
mes que integravam as di- Osc�r R. da, Nova _ PSD.

'Professsora do G. E. "Dias Joddades para assistirem a
versa.1:! 'Comissões, conforme Fel'nando O. de Oliveira

"Velho". conferência que o Desem-
V· N' d C' h b d S

.

'N' • a seguinte relação: ......:. PSD.,
'

- ll1va' alI' a U}1 a arga 01' evermo Icome.-'
Achilles Balsini _ UDN.

'Freitas. d�s' _Alves .Pedrosa pronun-
\ CONSTITUiçÁÓ DAS CO- Paulo Marques _ PTB. '

- Alzira de Almeida Glara, l}o dIll 21 do corrente j
MISC!�ES \

õLeal, espôs-a ,do sr. V,il'iato mês (sábado), ás 20 horas, '
ov Cássio, Medeiros: - PRP.

'Leal, telegrafista. no salão Nçbre da Faculda-
Agricultur� Indústria e Co';' Camisas, Gravatas, PUa·,

,- J,uvelina Bento Macha- de' de Direitó, sob os auspi- mércio mes Meias· das melhores.
.. ,do, espôsa do sr. Virgulino CÍ'os do.mesmo Centro e sô- L' SI

. 'ki
'

PSD
_ ,Pelos menores preços só na

�,"F. Machado:
'

bre o tema: _:_ "A luta con- Meclan} S?Wl�sI'a Bel'o
.

CASA 'MlSCELANIA _;_ Rua
, J

_ anoe lqueI -

.

,SENHORITAS: trl\ os �ru�;s e a Questao I PSD. J • C-onselhelro Mafra.
,- Fernanda Campos Lo� do Petroleo

,'bo, filha do sr. Alvaro Cam� , Florianóp;ITs, 17 de abl"il
i

U��mano Ma�8igrian
-

RECEBEM'OS"1>0S ,Lobo, do alto cQ.mercio de 1951.
• .

IPaulo Marques -;- PTE. ,

.local. A DIRETORIA Vic�nte João Schneider. SOCIEDADE CARNAVA-

'E- -
.

d S · F'I
-

- PRP. ' LESCA "TENENTES DO

.. xpansao OJ ervu;o ,ores- (\onstitui�o, Legislação e. DIABO"
Justiça Florianópolis, em 18 de

tal.em Santa Calarin,a WilmarOrlandoDias abrild'e'19i)J..
'

PSD. Ilmo. Snr. Diretor do Es-

"Tem sido notavel a ex- partIção e as 'seguintes enti- -João Ribas Ramos tad-o.
!
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·c-·'I· O··..do" funciona em nosso Es- de Pasta Mecanica de Wal- Oswaldo B. Vianna - bôa von'tade no que diz res-

tado.
.

ter Probst, em Rio do Sul; UDN., '

' '

peito a inserção do Edital _,

.À orientação d�da aos Penitenciária' do Est�o em JúUo Coelho de Sou1ta - de Convocação'abaixo:, \
•

•

-trabalhos florestais median- Florianópolis; Colégio São UDN. "De ordem do Shr. Pre- Florianópolis, 16 de abril 20 Secretário, Newton Lis-
,te formação de uma: rêde de I Pªlllo, em Asc�rra, mu.pici- : B-raz, Joaquim Alves - sidente convoco toda a Di_" de 1951. bôa •

. viveiros para produção, e pio de Indaial.
'.

" PTB. retoria da S. C. _Tenentes do 10 Tesoureiro, Evaldo Lup.
�distribuição de mudas, pro- Todos ps- inferessados na Cássio Medeiros -'- PRP. 'Diabo) bem como, a Cemis- Recebemos e agn�decí- 20 Tesoureiro, Ney Lis-

.duziu os, melhores resulta� obtenção de mudas de es- Educação e Cultura são de Trabalhos de Galpão, mos:l bôa.

;:dos. Em 1950, com o Juneio; sências floréstais, devem se Walter Tenório Cavalcan- para uma reunião ordinária, Ténho a honra de comuni- Oradol', Aug�lstinho Nie-

namento de 28 Campos' de dü'igir á séde do "Acôrdo ti - PSD. de ácôrdo com o art. 17 dos cal' a V, S" que em sessão hues.

'Cooperação, f<Yi alcançada a Florestal", ruà Santos Du- Jos,é Bahia Spinola Bit- Estatutos, a fim de serem realizada em 19 de março 1 Conselho' Deliberativo,
'produçã'o de 1.096.29.8 mu- mont, 6.-'- Caixa Postal, tencourt _ PSD. tratados assuntos de inpor- p. p., a Turma do 4°, ano Rubens Dal Grande e José

'd.as, distribuidas em �2 mu� 395, em Florianópolis, onde Clodorico Mor�ira-UDN. tâncja para a Sociedade, dia basico, da Acadêmia de Co' ,A, Curi.

'nicipios, sendo de 903 o nu- serão atendidos e poderão PauÍo Marques - PTB. 23 �de abril, segunda feira, mércio de Santa Catarina, i Comunico-lhe, outrossim,
·

merQ, de pessôas beneficia: ser prestadas todas as in- Enory Teixeira Pinto __:, às 1930 horas, numa das sa- eleg,eu a seguinte diretoria' que foi escolhido paranin-
das. formfções que desejareIT\, PSP.' \ las do Club 12 de' Agosto". para superintender os fes< fo da Turma, o Sr. profes-
Prosseguindo na tarefa sobrê assuntos florestais.' Finanças, Orçamento e C�n- Aproveito a oportunidade tejos da conclusão do curso. i sol' Jorge José de Souza.

· de multiplicar o numero de Vai assim o Se'rviço Flo- tas do Estjldo -p'àra vos apresentaI: os meus Presidente, Carlos Fral1-1 Aproveito' a portunidade
viveiros florestais já exis- restaI cumprindo a impor- João Esti\<alet' Pires .:_ 'protestos de efevada estima zoni. - '

para apresentar a V. S. oS
'tentes em todo o Estado, sa- tante tarefa do fÍorestamen- PSD. e consideração. Vice-Presidente, Nauri i protesto's de estima edis":

"lientamos nesta divulgação, to, reflorestamento e prote- Oscar Rodrigues da Nova Atenciosamente José de Souza. I tinta consideração.
os contl'átos de coopera<;ão cão florestal em Santa Ca- - PSD. '_ Paulo Gevaerd f�rreira" 10 Secretário, Walmir Si1-1 ,Walmir Silva,' 10 Secretá-

-firmados entre aquela, ��e- i t:!l'in'a, I Ivo �ilveira - PSD. ' Secretário GeraL ' va, no,

-,

............-�........
,

.........
I
- ......._ ,.,......._ ......_.;9�-- H'I ASSEMBLEIA' LEGISLATIVA

: I

Câmara Municipal
\ '

•

:, .

AGUARDEM PARA OS PROXIMOS DIAS.· A
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE
WILLY ZUMBLICK"QUE MAIS UMA VEZ' VAE
EXPOR AO NOSSO ,PUBLICO -SUAS TELAS DE
VARIADOS.

,

A EXPOSIÇÃO SERÁ NA SÉDE DO CI;UBE
DOZE DE'AGOSTO, PARTE TERREA.

.

,

.

NA OPORTUNiDADE DAREMOS NOVOS
INFORMES.

Dr. Aótôóio Moniz de Aragão'
Comunica ii. seus clientes e amigos que rei-

>

nlciou a clínica nesta' Capital.
.

CONSULTóRIO: �ua Nunes Machado,
(consultório Dr., Oswaldo Cabral) - Das 15 às

17,30 'horas.
' - ,

. ,

,

,RESIDJ!:NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele
fone M-714.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE
NEAMENTO

SA�

Comunica ao comércio e ao público em ge
ral a transf�rêÍlcià de sua sed'e para a rua Este

,:,es Junior 34, nesta Capital;

'.-';

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ESTADO-Quinta-feira. 16 de abril de. 19�1_

• "O ,Estado"-
\

Direç'. d. PEDRO P.&ULO UCBI.DO
Esportivo

= sc;- "'

;

O', .'I. eysand
,.

U Figueirense,
-----------

domingo

\

Promovidos pela FEDERAÇÃO- ATLÉTICA CA1'A-
Ubiratan 33 x Taubaté 17, ° resulta-re de segun-: RINENSE DE ESTUDANTES (F. A. C. E.)

da-Ieira=--Amanhâ jogarão Bartiga
.

Dia 21 de abril - Solene Abertura com a realização
Verde e Clube Doze. dos Torneios-Iniciais de: Futebol, Voleibol e Basquete.

..

Ubi De/28, de abril a 12 de maio .:_ Campeonato de: Fute-Embora o forte vento sul,

I resultad.o mantev: o' ira- ) ,

numerosa e seleta assisten- tan a liderança Junto com bol, Volei e Basquete,
cia acorreu àquadra do Li-I o L'ir� Tenis C�ube, Dia 20 de maio - Campeonato de Tênis.

ra Tenis Clube na última Os quadros Jogaram as- Dia 27 de maio - Campeonato de Atletismo..
.

,
...

-f rad Dia 10 de jun ho - Campoeonato de Xadrês.segunda-feira, para assistir sim,.._.,.orma os:
:::'orteadas as balizas para a regata do dia 29

ao esperado encontro entre UBIRATAN � Aldo (14), Dia 3 de junho - Campeonato de Esgrima.

RIO; 18 (V.A.) - Na tar- 60 pareo _ ,Campeonato os "f ives" do Ubirattan e Cordeiro (10), Erico (9), Dia 1Ó de junho ----:- Campeonato de Rêmo.

de de ante-ontem, na sede de Double - Skiffe (1) -'- Taubaté, em continuação ao Meira (2), Jair, Bicudo, Ca- .

',.. PARTICIPANTES
I I' H 'I' D

-, A. A. A. 'da Faculdade de DIREiTO .da Confederação Brasilei- Espírito Santo' (2) - Baía Campeonato Extra de Bas- lCO, .erci 1.0 e eaeco.
,

, '

D
., A. A. A. da Faculdade de CIÊNCIAS ECONôMICAS_.ra de Desportos, na presen- '(3) _ Rio Grande do Sul', quetebol, promovido pela TAUBATÉ _:_ arruam ,

.

( ) A. A. A. da Faculdade de FARMÁ.CIA e ODONTO-·ça dos interessados, teve lu- (4) - Distrito -Federal e Federação: Atlética Catarí- (8), Cid (7), Galileu 2.' •

.gar o sorteio das balisas pa-' (5) - São Paulo. nense.
'

Heitor, Adalberto e Tonol�. LOGIA.

,Ta a regata do Campeonato 70 pareo - Campeonato , O prélio noturno entre al- Dinhoca e Barbato arbi- -----'-----d-.----d---Y--.-b-----'IBrasileiro deste ano, que te-' deOut-riggers a 8 remos - vi-rubros e alvi-azuís, an- traram a-pugna, ,Novo au nor O
o

r. �Uné):
Tá a participação .das guar- (1) .- Santa Catarina; (2) siosamente esperado pelos Na preliminar, travada· --"

nições representantivas de - Parâ : (3) - São 'Paulo;_ aficionados do esporte da entre as esquadras de Aspi- de' Justiça Desportiva<oito entidades regionais. (4)' - Rio -Grande dó Sul; cesta, ofereceu lances emo- rantes, venceu . tambem o O 'professo I' Flávio Fer- Tribunal de Justiça Despor-,,

Ultimam-se assim os' pre- (5) - Espírito Santo; (6) cionantes, apesar de não ter Ubiratan, pela contagem de
rarí, digno presidente' da tiva.

:parativos" ,W\ra esse impor- - Baía; (7) - Pel:nambu- o Taubaté bisado suas boas 15 x .io. Federação Cata.rinense": de. Intelig:ente,. e esforçado.;
tante certame, restando a- co; e (8) - 'Distrito "Fede- atuações. A vitória premiou '. 'CLASSIFICACõ'ES Desportos, pela resolução Ciro Marques :&unes,' certos
.gora 'a designação -dos juizes raI.

'

o mais foOrte na cancha, que Com' o resúltad� acima, é
númeroLS de 11 do corrente, estamos, saberá desíncum-

e a localfsação das delega-' , .,

Esta regata. será disputa- foi o Ubiratan. 33 'x 17 foi a seguinte a' classificação designou o nosso colega de bir-se a contento da espi-,

çõesdu�'ante a perrnanencia da na Lagoa Rodrigo de o resultado que' atesta bem dos concorrentes, por pon- imprensa esportiva Ciro nhosa missão com que for
.
entre nos. Freitas, na manhã de 29 a fWlperiol�idade da' equipe tos' perdidos:

.

Marques Nunes, secretário distinguido pela conf{ança,RESULTADO DO SORTEIO deste :rpês. de Rubens �ange. Com êste
"

1° lugar - Ubiratan. e
da �.C.E.S.C., para exercer do primeiro mandatârío e..,

O resultado do sorteio foi Lira, O. as funções de A\lditor do fecedeano.

es�: pareo _ Campeonato Os cariocas com grandes 'e �:1!:;���,1. Clube Doze1E '
"

•
.

I'luobe flAmen.aÀde C>ut-riggers a 4 remos, prabab·.lldad..os"o VeR"er A Ca'm 3° lugar - "I'aubaté e, spor e " u 8-
com patrão � (Í) - Baía; U ati ." -v .

-

Barriga Verde, 2. Recebemos e agradecemos a seguinte comunicação':'
(2) - Pará; (3) _ Per- peonato Bra51-1081ro, da D8010, o JOGO DE AMANHÁ "Ilmo, Sr. 'redator esportivo de "O Estado.. - Nesta
'�kmbúco; (4) _ Rio GxaIÍ- ,ti n

.

Amanhã à noite prosse- _ Presado senhor:, \ ..

'

de do Sul; (5) .:;- Espirito RIO, 18 (V,A.) - Os

me-I
ior colabarando com nada guirá- o vitorioso

.

certame,. Tenho a honra de comuríícar a V. S. que em sessão,

Santo; (6), _ São Paulo; ios náuticos ,ag_!!ardam com menos de 6 conjuntos. - O com a realízacâo do

encon-)
de assembléia geral, realizada a 25 de março último foi

(7) - Santa Catarina e (8)· índisfarçavel .entusiasrno a "dois com patrão" será o tro entre CI.n�e Dçze de eleit� e em?�ss_ada a. di�etoria que, dirigirá os destinoiFo
-c Distrito Federal. realização, no próximo dia misto Flamengo-Guanaba- Agosto e Barr-iga Verde, um desta agremraçao esport.iva no per iodo de 25-3-51 a , _.

20 páreo - Campeonato 29 do corrente, na Lagoa ra, formado por Paulo Die- cotejo empolgante que, pro- ,25-3:-53, ficando assim constituída:'
.

'

® Out-riggers a 2 remos, Rodrigo de Freitas, do Cam- bald, o famoso "ás" gancho mete atender às exigencias, Presidente de honra _ Dr. lImar Corrêa.
.

Sem patrão - (1) -" Baíia; peonato Brasileiro de Remo. e João Ferreil'a dos Santos, dos espectadores. Presidente _ Argemiro Coelho (reeleito).
,(3) _. Espírito Santo; ('4) Mais uma vez defrontar-se- ,o consagrado prôa campeão Vice-Presidente - Djalma Ferrari.
- São. Paulo; (5) Parfl; (6) ão os maiores ases do es- sul-americano. Venceram os lO. Secretário - Silvio Lehmkuhl Meyer.
- Distrito Federal; (7) - porte náutico nacional,pre-. 20. Secretário -' Milton Pirath.
Rio Grande do Sul. vendo-se um desenrolar em- Séde a tapi-' veteranos 1° TesoUl'eiro - Horato Vilain (reeI'eito).

30 pareo - Campeonato polgante para a competição. 20. Tesoureiro .-;- Guido.Warken.'
de Single Skiff - (1) Natutalment� será decidido ·tal ml··nel·roa ',',0

Consoante estava anun- Diretor Social _ Hamilton Cúneo.'
, .

t
'

t ciado, preliaram domingo D·· t'
'

T"
.

Cl
'.

d" S tP"',rnan"lbuco,' (2) 0'- ·Baía .... o PIf'oxlmo cer ,ame en -re ca.,._ , . Ire 01' ecnlCO _ ans mo an os.'< ••• No Congress1) Brasileiro d no gramado interno(3\ � Rio Grandoe do Sul; riocas e paulistas, se bem , passa o
, Conselho Fiscal � Océlio La Vega, Francisco Limâ,I de Tenis, realizado em Curi- da Penitenciária do Estado � M

. '

'(4') ,- Espírito Santo; (5) que os gauchos devam ser Júnior e Lauro CUIcio. Suplentes: Lauro oraIs é Ho-
,_ Pará; (6) - São Paulo; considerados competidores tiba, sexta�:teira, foi aprova- ds conjuntos de Calouros e rávio Silva.

'

:(7) - SantaCatarina e (8) de primeira linha. da a indicação da cid,ade de Veteranos da Faculdade de Valho-me do ensejo que.s�me ofel;ece <para apresen-

I
-, Belo Horizonte nara sede do Direito. O J'ogo' transcorreu t' V S oi- t dI' d t'

.

.

- Distrito' Federal. '

.

B'eneficiados col}1 os fato-' .. f". ar a . . os meus pl'o,.,es os e e eva à es lma e c<onSl-"'rÓxirilO' Campoeonato Brasi- bast'ant.. animado," te<rmi- i
40 pareo - Campeonato res local e torcida, os metro- I" "deracão.

• I leiro de Tenis de 1952. nando com a vitória dos ve-
'

'.

F- I' 12 4 51d.e Out-riggers a 2, remos, politanos surgem como os
"

po IS., - -
.

com patrão _ (1) :_ Distri- que mais probabilidades têm I P I
teranos, pelo alto escore de Saudações

to Federal; (2) _ Santa Ca- de levantar o título. A 1'e- tlá a 1) rtuu'a .

7 xl. Silvio Meyer - 10 Secretário.
tarina; (4) - São Paulo; ..presentação metropolitana RIO, 18 (V.A.) -'- Está
(5) _ Pernambuco;. (6) está realmente com boas' decidida a' realização de
Rio Grande do Sul; (7) - perspectivas de brilhar,. em- uma temporada do Flainen- Escrl-t'O'rI-oParará e (8) .:_ B.aía. bora não se possa assegurar go em p'o'rtugal, aproveitan- ' ..,.

, 5° pareo _ Campeonato a vitória. eí'o a viagem já programada Vende-se um escritório de.
de Out-riggers a 4 remos, Um detalhe curioso é que para a Suecia. O; tubro-he- sucupira, 'com 5 peças, com
sem patrão _ (l} _ Baía; somente três clubes estarão gro atuará nos dias 17, 25 bar embutido e bureau com

(2) _ São Paulo; (3) '_ r�pre�entados na,equipe ca-
I
de j�nho e 1q de Ij�llho, res- tàmpa de vidrQ em ótimo es

Rio Grand'é do'Sul; (4) - rloca: Vasco, Flamengo e i pectlvamente contra o Be- tado.
.Distrito Federal; '(5) -;- Es- Guanabara. Os cl:uzlpalti- I

lenense, Benfica e o Fute- Tratar à ruá D.
pirito Santo. nos darão o contigente ma-: boI, Clube do Porto. Camara, 40.

Domingo feremõs ocasiao do' Itajaí conseguiu varres
de ver novamente em ação' triunfos dignos de nota den
os valentes conjuntos do Fi-I tro e fora dos seus domí

?ueirense e do Paysandú, I nios: ven�endo inclus iva o

este de Brusque. Aval, aqui mesmo no redu-
Ambos vem precedidos de to do campeão de 49.

brilhantes feitos. O alvi-ne-l Aguardem a sensacional
gro em recente excursão ao I 'peleja de domingo, no está
Paraná logrou regressar I dio . da rua Bocaiuva entre
invicto e o grêmio do Vale, Paysandú e Figueirense.
"..",........--.-.-.....-.-·-.....·----·.-·--·...-._··...-.:-..----.........-.-_....·.-...- 1fIIIJ

Cam,peonato Brasileiro de Hemo

fi

Cempeoneto Extre de
Basquetebu!

IVoS Jogos 'Urij,vef,sitários
Catarinenses

Saiba. OS·Esportistas..•
. .; que em 1936 o São Cristovão recebeu a visita,

do São Paulo. A peleja entre os alvos cariocas e o trico-
lor paulista términou empatada por O x O.

.

" x xx

. .. que em 1872, um jogadol' de nome WiddowsoIt
introdu�iu as jQelheiras'-e dois anos depois as caneleira&;
tão usadas pelos jogadores de fv.tebol..

Jaime

/
, ,

Jogos Universitários C,atarinense:s
'Dia 21 (sabado )a.Solene Abertura! dos IV�s J,ogos UniversitárHl" Catarinenses com'

'Torneios.-Iniciais de: Futebol, Volei e Ba� quete, entre ,a�.
' A s�ociaçõ s Atléticas Aca

,dêmicas das Fac'uldades de.' OH fIto, I IC�ências .. Econômicas e F (}rm.ácia ..Odontologia.

v····I os

l

\,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'0 .tiST�DO-QuiDtaAei'ra, I 19 de abril,' de 195:1

Em vista da procura de
'-estudios pàra ensaios, uma

-dôr de cabeça permanente
· -das emissoras de televisão,

. .surgíu rios Estados .Un idos a

.ideia da criação de uma ci
dada da tevê .. Nesta cidade
"Seriam concentrados todos I

o '0$ estudios, de todas emis-;
':soras. �.a .verl�ade, far,-se�iHI'-um edifício gigantesco, co-

Jocando debaixo mesmo' do

I-teto estudios para todas as

'pr incipa is redes de televi-
,'são.

A ideia da c\dade da, te-'
'levisãe foi crescendo, e ho

je em dia, já e considerada

,cÓmoyuma possibilidade de

.f in idá dentro de futuro não

',,T.emoto.o Var ias partes, va-

Tios distritos de New York
�têm sido considerados como

]ocais para a erecção da ci-

-dade da tevê. Ate- agora o

.ponto que tem merecido ma-I

.íor numero de'.Votos'favora- i
'veis e o enorme pavilhão da 'j"

"

-antiga Feira lVIudial, .em ] . ,

·

.eFlush'ing Meadews. ;Este 10-1
'cal, entretanto; aSSIm

.como'j"" <outros locais em New Je1'

.sey., do lado de lá do rio,'
,:apr�senta um. incovéniente .

.;<\!l:e ser -demasiàdo -dlstantes
I
:"do centro. da cidade de New

· ·:York. Talvez po.riiso' ainda
: .nada de concretolse- fez 'pa-,
;., �r� 'localizar em. qualquer
':deles' a cidade da' televisão. '

Naturalmente, o m�ior �
'lbstáculó para a criação 'des-
·ta cidade de .conto.de fadas,
, ..� o preço fabuloso qu� ela

· eustaeêa, É' possivel que, as'
o emissoras de tevê, pelo "IDe

'n0g...}aS"'Pi'iIá;(}ipai,s.�.redes, fa""" d -: ;" ",:top' "I!'
· � �

-. . -. '�"'-

-çam .uma vaquinha para
"criar a' cidade' da televisão.

·

':Segundo alguns reporteres
-especiailzados, já estão ten-.
-do lugar, neste momento, en-
tendimentos entre a NEC, a

"'·CBS, a ABC e a Mutual a

"�fim de concretizar esta ide-
ia. .

.. .

Mas .até que New York
+tenhe sua cidade da televi
:'.:são, os artistas da tevê con-

· i.inuarão a formas um gru-

1>0 especi�l,' de tipo mais ou

'menos turístico, que percor
:'j'e mais ruas' e ] ugares, ex
:-:tranhos do que um chofer de
-taxí.

•

fio lUdO do I
i.adio e da T.V.I.

Por AI Neto

------ ."

At\unc!e n·�'O .. ESTADO"

"TAC '_ CA"'(�RINEMSE
,>l. ",OS$". COMPANHIA

'Iunicões e' arn
gó.s de caca ,?
Só nó Empório Florianó-

·'polis.
{

- Preços de mano a

:.mano.

Ruá Tiradentes, 19-A.
Tel. 1:5911

Preferido �. no Brasil e no· mundo inteiro!
-,,:.:

•
. No Acre; a 4.'O(')ú kms. de São.Paulo, na Târ-

.'

• •.•. • J - ......

quia, 11.000 kms, distante - nos quatro can-

tos ��rtetra - onde quer que rodem pneus,

;epete-se a liderança do Super � Cushion,
.

• '

.

i :
.

-assegurando milhões de �uilômefros a

mais de confôrto, segurança 'e economia.

\...

Preferido' em' São Paulo!
.

'(

'Na experiência de rmlhões de quilômetros
,rodados diàriamente .em São Paú'I\), os

pneus Super-Cushion proyaral� suas quali
. dades de resistência. confôrto e economia,

\

tornando-se os preferidos pelos paulistas.I

,
.

/>. v "

I

/

!

I

...

/'
J

,

.
'

.' \

I \

15 . .aof

. I,

.! \

• 01("

,0- Sabão

'lVI'R<iEM .ESPECIALlDADE"· da
, . \

elA,WETZELiI�Í)USTRIAL-JOINVI L� Jn (MllrUe rewlal

TORNA A ROUPA 'BRANQUISSIMA

I'

•

.S��Ã��:RCtlit
EspECIAUOADE

h

I o

"

'"

·

P�eus. Super-Cusbion
"

Os pneus Super-Cushion são os preferidos
l'elbs, maiores fabricantes de automóveis

no equipamento dos carros de sua fabri

Cação. E. se os técnicos da indústria automo- .

bilística preferem os pneus Super-Cushion
é porque sabem que nenhum outro dará,
aos seus carros um rodar tão macio' 'ê
tão seguro, reduzindo. os gastos com con

sertos do automóvel. Prefira cunfôrto.

Exija segurança..Faça economia! Equipe
/ "

seu carro
I
com Super-Cushion!
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CRIAÇÃO E FABRICAÇÃO EXCLUSIVA
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·6 o ESTADO- Quinta-feira, 16 de abril de '1951

Ontem e hoje' no passádo IK. C� tadas ,!o'!r��Pc�t� s��ug!!, Partido Social·Democrático
..

t:

18 DE ABRIL. _ em 1890, ,o Marechal
.'

Nem sempre' podemos a- ..,'
A data de ôntem )nos-- re- Floriano Peixoto assumiu a Há quase 'dols . meses, 'ceitar a justificativa de 'que SEÇÃO DE SÁNTA CATARINA

corda que: pasta da guerra:
\ ':_ este inaugurou-se a NOVA ERA, los, condimentos excitam a

'
\

:_ em 1630, o Capitão �dià é consagrado aos -lndíos. preconizada pelo .Serihor 'secreção dos, sucos digeati- .

. C O N V O ç A· ç
.

Ã,Ú
Francisco Gomes de Melo André Nilo Tadasco Governador do Esta�o. , . 'vos. Salvo quando usados
surpreendeu os holandeses . ERA (de restabelecimento Imoderadamente. os condi-
junto das Cacimba�,' na Ilha

C.
,

O"'·
'

da democracia, até então mentos podem determinar
de Santo Antonio, derrotan- .

Ine III' Iarl'o ma,:ulada � co-:,a; de rest�u- :sérias perturbações, sobre-
do-os; I raçao da JustIça". colocan- tudo para o' lado dos rins e

:- .em -1648, o Exercito
, d?-�he, novamente, 'a ,venda 'do aparelho digestivo.

Holandês, com reforcos de.
' RITZ sobre os olhos, que ela es- Se lhe agrada use condi-i

�r�pas recem-chegada�, saiu í . Ã,s 5, 7,15 e 8,1§ horas
�

tava fazendo maus , uso dê- mentes, mas não abuse dê-
d� R'ecife, tornando posição' PERPIDA PEL�. !'AIXA,O les; de reintegraçã? do ci- /)es.· _ SNES. .

de batalpa;' /" I (Qu:nd� a n�,lte'acaba: dadão. nos seus ,direit,os e

J :_ em 1760, foram -expul-. Imprçprío ate 18 anos. garantias ; coisas arquiva-
SQs da Bahia os padres' je-I"

No programa: das .pelo Govêrno' passado;
suitas : Noticias da Semana. Nac. de moralidade e' eficiéncia

,

.

'_ em 1792, foi proferida
.

Atualidades Wàrner.· a'dministrativa, coisas que
a. sentença con tra José -Joa- Preços: '

'as administrações passadas
quim dá Silva Xavier, Alfe- Cr$ 5,00 e 3,20 não conheceram e outras e

'l'és das Tropas pagas da ODEON outras ...

Província ge Minas Gerais, .
'Ás 5 e 7,45 horas E nós, os do lado de cá,

proto-martir de nossa in- Ann
'

TODD - Claude ficamos em curiosa especta- 60rAS!dependencía política.

"Tira-��AINS
e 'I'revor HOWAR�. tviavaeI'a".',',Qt.I,e v.en.ga

la

m.le-., MI1NDIJ'LIN I.�..dentes." legou-nos uma Pa- HISTORIA DE UMA My- , 1)'" M _)
tl'Ía livre e livre a conserva- LHER E os �!lmeIr?S albores

\�fAs gotas da Juventude".
:l",emos de todo e qualquer Censura: - da aurora da dita

.c�.meça-I
Dão nervos fortes idéias

inimigo; Impróprio' até 14 anos. ram a aparecer anuviados : claras e �úd.e perfeita, aos ,
- em 1730 o Alferes João No programa: j

anulado o Conc�rso de �n- fracos e acovardados, cedo IBatista F'erreira saiu da Cínelandia Jornal. gresso e R�ve,r�o de. Pro- envelhecidos pelo nervosíe-
Colónia do Sacramento para Canadá. Short.

.

fessores. Primârios.
. lUO.

,a-tacar o Porto das Vacas, o Preços: ),

I
Quando o �I querla; apa- Não têm contra-Indicação.

4lutt' fez se apoderando dos Cl�$ 5,00 e 3,20 I
recer, c�m algumas Justas Nas farms, e drogs. di>

,armazena .dos hespanhôis de ROXY
j nomeaçoes, mais nuvens co- Braail, ,. r

Buenos AIres' Ás 7,45 horas ... ,'l:n'iam-Ihe o brilho: é baixa- '

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

- em 1830 fa-leceu ilo Rio ErrofFlynn - Greer Gar- do o tão comentado Decreto
<te Janeiro, '0 Padre José son e' Walter Pidgeon. ; nO 2.
Mauricio músico notavel A GLORIA DE. AMAR

'

Começou a ameaçar tro-
nascido �aquela cidade � Censura: voada: o leite desapareceu
22 de Setembro de 1767' sen-: Impróprio até 14 anos. do consumo.

00 filho de Apoliná�i� Nu- -. �o programa: Relâmpagos e trovões:
nes Garcia e Vitória da

.

Esporte na Téla. operarios e extranumerá-
CI1UZ; ..' . Preços:.. rios dispensados ou traba-
:_ em 1866, deu-se a ocu- Cr$ 5,00 e 3,20 Ihando a varejo. �.::. ":j. .:�

paçâo do Forte de Itapírú, IMPERIAL Começou a chover: retar-
peias forças aliadas «(bra- Ás 7,45 horas dada a distribuiçã.o. da sopa
sfletros, argentinos e uru- O SEGREDO DE UMA MU- escolar nos Grupos Escola-
guaíos) :

.

LHER res.

�e�18ro,a�riga�,c� C��rn: ApeAA�dosp�re�nã.o[A�. -4,! ���."':.���."':"".�.... � �,�,� � .., � •••• .., � •• �* � ....... �....'.. .. � � �. � � "..,
mandada pelo Coronel Fran- Impróprio até 14 anos; . podemos dizer que a ERA L'fl

. '. '.
<, ..

etsco Lourenço de Araujo, No programa:
I

não seja nova ... Teria de m' .

I,' '. �
,

. •

.

..'-�
/l-egressou a.o Rio de J�neiro. A Marcha. da Vida. Nac. ser ':.,8ui gener.is", para jus- : �J
Este oficial fez toda a. cam- Preços: tificar o 'nome, do contl'á· �� Xpanha do' Paraguaí; Cr$ 5,00 e 3,20 rio ... - �. " �l (i

19 DE ABRIL IMPERIO Que Deus se apiede dela �. �tI .

A data de hoje reco.rda- Ás 7,45 horas e a proteja e a ilumine, poro, �t �,"nos que: ,

Bette Davis _ Paul Hen-
que parece que vai conti-l�: .i

_ em 1581, Portugal' e reid e 'Claude, Rains. nuar chovendo'
'

.

.... �
Brasil passaram às mãos de EX'l'RÀNHA PASSAGE}RA,

'" .

K. C. T. I·i·
'.

'.1
Felippe II" rei da 'Espanha, Impróprio até 14 anos. '... �..
cujo �:í���8�U;1?:V��-:�os� Cirt�I�:��:grJ����l. Livros

\

olerec,ldosl :�: i.
. pr'ime.il'a batalha dos Glla- Preços: gr·atol·t.ameo+til

.

I, :�: Acaba de recebe� os modernos toca-discos LQNG-PLAY; ·t-"
rarapes, sendo ganha .pel{_)s CJ;'$ 4,20 e 3,20. U

",,�4r com 3 ,veloeJ.d&des _._ 33V2 -.:- 45 e 78 R. P. M. ?:brasileiros comandados por:
-

- Duranté um periodo' de : �..
Francisco 'Barréto de Mene-I DIGIRI' BEM' seis meses, a p�rtir de 15 �:." .�
2es� coadjuvado pór VidaI,.

.

do corrílnte, a edItora norte- �:.. Toca-discos simples desde Cr$ 485,00 �.
de Negreiros, Felippe'Cama- DIGIR·. Bt P'IZ' americ�na "B�ntam\,_Books:' i·:'·

" .

�f::..
rã:o, He_prique Dias e Antô� . .' •• ' remtera gratuItamente, 11-. .... F

-

I" ". E' d' " A. "ONO" ��
, Dío da Silv.a·, .

.

, vre de porte, a. qualquer 1....· ogoes e etrlcos e.�conomlCOS - ncera eiras .,n", -.
_. "*t'+O 'legrêdo,..,..stA �

d f d .�
- e� 1762, a trincheira ,

'. pessoa reS.identê.
no Brasil, ..... ' Llqui í ica . ore�' '. .

.

.1 .

luso-bl'asilei�a de Santa Te- eDl adotar (, UM . �' .

que o pedu, um exemplar 1
..�. .

� "
,.

j+
l'eza, ,na' costa' meridionAL."

·.a Magnéât .. '!. em,dois volume_s, embrochu-l ..�. �t'*;.
do Rio Grande �o Sul, re�l'- ,Blsurad....qu.pr.. C ra, do_ livro "Roosevelt and % r �
de�se às forças do general porciona l.edlah,· � Hopkins", de Robert Sher-l �:." I A.dÔlire 3 nov,a· linha dós rádiós -.!:
'espanhol Ceballos, governa- aHTlo,nasdlgestõ48! wood, edição em inglês.; �:.. J��dor de BuenM Aires, que a

'.' dJlicel.,porquenêu. I Para. receber gr,atuita- �:.. INVICTUS' 195 t •
tinha investido desde o dia trallza ablperacldéz \ mente essa obra basta �scre- �:.. CC,. ,-

_

)
. para' "

!

16. No mesmo dia rende-se estomacal" e as te'. \, ver a HBantam Books", 25
�:..

.

�
o forte de São Miguel, cuja mentações rrástrlca.. •

West 45th Street, New
tl,.. �;;., ..guarniçãQ constavà de trin- • York, N..Y., juntando à car- J. �:. ita hO�:�866, o General !:r:�g��:tl���i�::ae��::e �1.�� �i.. Rádio-Vitrola la partir de Cr$ 5.300.,00 :::�.

Francisco Sdlan.o L.opes re- lecionadores ,dos Estados �:.. Os dI'.sc'os Long-Play A ELETROLANDIA ?tirou-se do Passo da Pátría; Unrdos. O signatário deverá �. ":."- em 1870, em Porto Ale- indicar clarame�te � end�- �:." correspondem a 8
.

Edifíc.o Ipase - Térreo ��
gre, faleceu o Capitão- te-I M

reco para onde deseja seja ••• discos comuns \ Florianópolis .+..
nente Manoel Joaquim de..' a g n é s i a re�efido o �ivro e declara.r ,.;., /'

I I
'

, J..
Souza Junqueira, que se

dis-1 B.
por que melO teve conheCl- �. ."

I

.'
. ".!.tinguira na guerra de\Mon- , I'surada" mento dessa oferta da "13an- ..: .

.

'

Á+'
,

tevidéo e na dos Farrapos.; tam Books". r t. .:.. �
.,•.,

.�.. � � • .. • • '+ � '+ • � '+ • '+ � '+ � '+ ., .. , � '+ '+ � • • '+ • .. � '+ ......

HOMENS FRACOS
HOMENS NERVOSOS
HOMENS ESGOTADOS
H OMENS DESMEMO-
RIADOS

.

Fatores decisivos para o

êxito, na vida. atual.

.

I
A' Comissão Executiva, :na, conformidade do

artigo 22 e seu parágrafo único, dos' Estatutos,
convoca os Delegados dos Diretórios Municipais
e os representantes federais e estaduaisperten
centes ao Partido para" em Convenção, reuni-

'

rem-se, no dia 11 de maio próximo, �s 20,30 ho
ras, na sede do Partido, nesta capital, � rua Ar-

•
.

cipreste Paiva, n. 5, afim-de eleger os membrqs
da Comíssão Executiva e tratar dê quaisquer

.

outros assuntos julgados oportunos.

Ploeíanõpolis, 17 de abril de 1%1.
I

CELSO RAMOS'

Presiden� em e�ercíCio.

Alugam-se o segundo e terceiro pa
vímentos do Edificio ..Santa 'I'eresínbas.tà
Rua João Pinto, 12.

Informações no local.

fdilí�io CenjroDO I'

TÓNICO CAPILAR

POR !)(CELfNCIA I'

.,1--------------_·_-_·
__······
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fttlânlida ,Rádio Catarinense LimHa;da
apresenta ma!s -2 ins'nperaveis modelos para 195.1

Cl\Llf-\CTFRJSTr\.�AS:. •
.

��
5 valvulas: Ondas:. longas de'J50' a 1700 kc[s; curtas 6 a I8mcs, 50 a9T mts.

;; Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada pare. toca-scos.

r.:;: Trar:sformad?r uni_:;ers�� para 90, ,110, 180, 200 e �O vol1s vdi
"'" yanavel de 3 secçoes ""I

FI com nucleo' de ferro _ Caixa de. IMBUIA de Luxo.
': Gmnde, alcance : Alta sensibilídade :: Som naturaLModela ARC-5-P Modelo ARC 515

!
•
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1o ' ESTADO-.-Q-uinta-'f-e-ira, 1.9 de '. abril de 1951
----------------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------.

Dia'ri" ;fé} Mefropole

.0- .preblema.da imigraçã-o

IJdotar daUKBDte
JANTAR DANSANTE em

beneficia da SOCIEDADIj::
DE'AMPARO AOS-TUBER,

CU,LOSOS a realizar-se em
(ALVARUS DE OLJVElRA) a nóite de 4 de maio proxi-

Ãinda sôbre a sêca do viver numa terra sêc�, sem mo, às 20 horas, nos' salões
nordeste que veio terrível água, sem alimento, sof'ren- doLira Tenis Club, com va

êste ano, fora dos. prognôs- do "miséria, vivendo . êsse riados números de atração.
ríeos dos 10'em 10 anos; con- ú;rrivel drama, só emigran- As mesas poderão ser

vém alinhavarmos mais al- do para ryelhores lugares, procuradas na residencia da

guns comentários. Sabemos: onde a bendita chuva varre Sra. Neusa Grijó Ferraz, à

que os governos dos Estados r a terra, irrigando-a, tornan- rua Bocaiuva, 147, a . '.' ..

dessa zona têm apelado pa- do-a fértil.
'

I i Cr$ 100,O(), com direito -a 4

ra o Govêrno Federal no Não dizemos que as cída- I talheres..· ,', <,

sentido de socorrer os fIa- 'des devam abrigar os restí- --------.,..-

gelados, sabemos que verbas rantes porque' essas têm Dorm 1 .0'riOjá 'devem ter sido encamí- seus problemas que se agra- ,J' '.'
.

,

nhadas neste sentido. vam com o aumento da po- Por motivo, de mudança,
'Todavia o que se anuncia pulação, Mas que se enca- vende-se, com .gr;1n.Q.e pr�-:

__:_ o Presidente da Repúbli- minhem para terras fértis e juizo, um belíssimo dormitó
ea irá ao nordeste -:- será a

I
bdas como as de São Paulo, rio, estido Chipendale de

melhor coisa que se fará. as de Minas, as do Rio G.· imbuia, p/casal fabricado
Porque o que se deu conos- do.Sul que precisam de bra- no Paraná, em estado de 110-

co, temos certeza .que suce-' ços ou para á mais ..fértil voo

derá a qualquer uni: terra do mundo: Norte Tratar à rua sD. Jaime
Nonca se poderá sentir o do Paraná!
drama da sêca por notícias ------.....---------....:.-----

m\ por comentários. A gen-
te se condói em saber que
�oss6s irmãos do nordeste
estão passando fome e sêde.
Mas quando se vê de perto;
quando o problema corta-

nos a carne> a gente pode
pensar na verdadeira exten
são do drama. Só assim,
pois o presidente do Brasil
,poderá tornar providências

t'Ad·' 'tdrásticas n.o sentido deeo-
-

,·'.a,'-a·,,', 'e'Clme'R, ,O,'," .,

-é<irrer b norae-stin,O.' \1 a .'
f,

,

H,á po�co',t;inpo comenta-�' }

M
.

..

m�s aquí, acêrca de êxo?ó!'\
'

é"· issa�" ".

da, .gente 'do Norte para o
"

. .

.

"

.

RKi'.(mde chegam caminhões AJ�o � ern�ndes, agradece smçel'ame�t:, os Se1':'1-
e .caminhões cheios de 1,<eti- ços prottssíonaís dos Drs. Paulo Fontes, Polidoro.Sanfía
rentes' que:'àqul ficam pas- go, Pa�Jo Tavar.es e J. �J. Barreto; prestados durante a

saatío privações, aqui per- enferffildad: de sua e.sp�sa Olga Fernandes; e, o ,mesmo
mànecem aumentando as

faz às pessoas que honraram com telegramas, flOl·t:)� e

nossas 'favelas que já abri- ,compal'eCel'a:n ao sepultamento da mesma.. . .

gamAOO.OOO pessoas. Pisse-. ?uh�sslm, CO�Vl�� aos .p�re�tes e ,:a�l1g0S a assls�l
mos que o govêrno deveria rem a mISSa do 7 dIa a .sel leah�ada as 7 horas �o dia

tomar providências para e-,
20 do corren�e (Se�ta-ferr�a) na Catedral Metropolitana.

vitar esta emigração que
' Fpolis., 16 de a,�r11 de 1951.·

e�\tsa prób-lema:S�e abarrdo>
, •. ,..:r-� ,.'� ",-,� n'",,��."""--o--.--_

......._;.0.........--.-

::/�o!�����oe,��rn.b:�a%: Va .. , ·ua·asar 11, seu
- dnmlDgo-

que não comporta êsse aflu- EM C�NASVIEIRAS l,agOl'a perfaítameate apare
xo ,de população. ,Todavia

I
� mats linda prata d�:-Jlhâ' lhado JH!.-t:i\ ·hoBi'led'ft-f6 e -à,_

nos convencemos de que a O ItQte1 Ba.lnt;á:rtô- e'Sta sua família.
": _" ..

-

Camara, ;!lO.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Ja.neiro serão
bem defendidos por

-

ARLINDO AUGUSTO ALVES,
advOgado

I

Av. Rio Branco, 128 - �alas 1303/4
Telf. 32-p942\.....- 22-8005.

. ,\
\,

j
•

"-

tJ)isb:tibuidoReS :

'NOJ,ô·;â.,
'_ Imprensa
Acham-se abertas, na Co

mando (lO-0° D�!3tritó Naval�
as inscriçôes para "Cândida
tos ao quadro de taifeil'os
da Marinha de Guerra.

Os candidatos inscritos
serão submetidos a prova e

lementar 'de Portugues e

Matemática I e a exame de
saúde.

Os interessados de"erão
obter ma'is esclarecimentos
no 5° Distrito Naval no ho�
rario de 12,00 às 16,00 ho
ras.

Nenhum pai poupa saeriflcios pela
felicidade de seus filhos. AiiHla
assim, muitos pais jogam com essa

fe1icill!id!>, porque a8segqram' o' pre
"ente, sem pensar no futuro. Não

jogu,e com o futuro de seus 'filhos.

r;al'anta-o, em qualquer hipótese,
através' do seguro de "ida';" que lhes'

permitirá a educação e o encarrei
ramento, aconteça o que acontecer,
Para sua prÓpria tranquilidade, 'pro
cure conber-er os plaúos de seguro
d� vida tia Sul America. Um agente
está ii sua disposição para -mostrar,
'sem compromisso, qual -e plano
mais adequado a seu caso e à pro

. teção futura de seus filhos.

s .

Sul,AQleriea.
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE V.IDA

r Fundada em 1895

-------;,----------------------------------------�

íÀ SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971 : RIO DE JANEIRO
Queiram enviar·me um folheto com tnfornsações

8ôbre o seguro de "ida.
1l.YYYY·l'I

',) Nome
� �__� __

i -

78 9

Ou�a, com.o a

.o� �e lu'" amí�ol ,0
palo:vra do agente
da Sttl Alllericc

Profis�o
__� Cllllado? Tem filhos?_' _

RJa N.o
__

B.irro
_

Cidade. Eetado
------

PARA OS MALES DO'
,',

l\'1AGROS' E ,FRA€OS
'"

.

VANADIOL
E indicado nos casBs de fraque "

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sUa fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódio, Lici�
tina,

.

-Gilcerofosfatos, . pepsina,. noz

de cola, etc.,.de ação pronta e eficaz
nos casos de' fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho.
mens, mulheres, crianças, senáó fór
mula' conhecida pelos grandes me�
dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

,

,K�CH4""&C!A.� COMÉRCIO E AGÊNCIA�
.'

RUA JOAO PINTO., 12 "

.

i [d(leio "SAnTA TERESlnHA'� ,

.

"ij'I.ORIAMÓPOLIS ..... Sbnfl1 C'4/aJiQ�',� �.iWI�_/)'-�
..4>. ··V'�,em.-eLUMENAU ,."

,
_ •.

_----�
��

r

I'

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
·E

HOSPITAL DE CARIDADE
E'undada em- 1765 .

ELEIÇAO DOS CONSULTORES II.

De ordem do Irmão ProVedor, para cumptimento dos \

dispositivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da

11'-1mandade, ICOlfVOC,
o 0& snrs. Irmãos eleitores; para no dia

2 de' maio, ás 17 horas, comparecerem no Consistório da I
Irmandade, afim dei se pi'oceder à eleição dos Consulto-
res para O biênio de 1951 a 1953.

.

Informo que é permitid'o aos 'snrs. Irmã.os eleitores

que não 'poderem comparecer por motivo justificado, re
meter ao sur. Irmão Provedor as' chapas, del�tro de car-Ita fechada e assinada (Art .. 28 do CompromJssoj. ,

I. Consistório, em 15 de abril de 1951.
Luiz S: B. da Trindade - Secretário. I

ftutomovel
Ford 1941
Vende-se

Tratar no 'Café
, «Ponto Chie» com

Q Snr. José Silva,

, /
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·�ovo OOM: ., CaA.•I)S

la aSSEMBLEia LEGISLATIVa Verbas federais para
gI���rt���SPD�' :-E� �A��ODOSoD�;�J:fgg !, ·Santa

-

Catarina
:FERNANDO DE OLIVEIRA DEVOLVE OFENSAS DO VII

DEPUTADO RODRIGUES CABRAL _ DENUNCIADAS Ministério 'da Fazenda

PERSEGlJIÇÕES DE UDENISTAS _EM LAJES _ AS, Prosseguimento e conclusão de obras

COMISSõES DA CASA '
.

.

I isoladas e sua fiscalização:
.

. I Alfândega de Florianópolis . o ..... ',0 .

Com a presença de núme- Essa expressão era ofen- Alfândega de São Francisco do Sul, '0. o .

Y(J legal de deputados, rea- siva e contra ela lavra o SéU Delegacia Fiscal de Florianópolis' o o .. o

11zoll ontem, a Assembléia protesto.
\ Ministério da Justiça e Negócios

Legislativa, mais uma de Ocupou a 'tribuna, a se- : ..Interiores
suas sessões ordinárias. guir, o deputado pessedísta Auxílios, contribuiçõea e subvenções:
Lida a ata, o deputado Os- Siqueira Belo, que fez sua Abrigo de Menores de Florianópolis

waldo Cabral pediu retifica- estréia na Casa, dizendo Associação de Assistência aos Menores

.çâo. quanto' à parte do seu�{lue assumia o cargo e o de- ' Desamparados dê, São Francisco do
discurso, o .qual f?i. de re- s",m��hoa:r�a. sem paixões Sul .. o o o .. o .. o .. .: 50.000,00 Confessou ..s-e' assas ......bate a conceitos enntidos pe- par�.ldanas,� sem ressenti- Mínístér io da Viação e Obras PQ- _,

lo deputado pessedista Ga- mentes, dh"p�to unicamente blicas
-ee
"I •

d G· 1-IotiPeíxoto e não um

apeldfa
trabal":'tar 'pcJr'S,afJtà Cata-

,
Auxílios, contribuições e subvenções: SIno, e lU_.Iano

à �QnCi)rdía. " rína�',' ..- \
• Estrada de Ferro Santa Catarina o o... 5.000.000,00 Ro.MA, 18 m:p.) _ Em de- de julho último, nume aldeíà-.

-Na notA do sxpedienté l'ediu � p�.lavl'a, apõs, P f :'0 P.ara _

início de o�ras isoi�da� e sua declaração escrita entregue da Sícflia e, segundo versão
usou Ida palavra o deputado I deputado {JSWil1do �abral p:.��cahzaç��, .constru�ao de agencias pos- �elo seu advogado ao pre- oficial o bandido havia sido-

.8.raz.,Al,:es que deu conhe- para afirmar qut! íl� f�rmal {
.... JS telegI�flcas:,' 'e. \

sidente do 'I'ribunal de Vi- abatido durante a noite pe--
cimento a Casa de t�rem si- alguma, tivera a intenç�(} de Orleans do Sul

.. terboj, perante o qual com- -los carabineiros, depois de-
do expulsos do Partido Tra- ofender ou, melindrar os -�, Palhoça .� '-"'. . parece atualmente com ou- rápida perseguicão nas ruas. '

bal.h:i�ta_ Braaileíro de San.ta deputados pessedistas que I ��rv�. ,

'I'ol·a -'t;,�,< tros trinta membros. do ban- da aldeia. Milis tarde, a mãe,· 2
t:atl!t-l:ma, os deputados dis- acompanharam o presidente, L tijssanga I- ,";'., do de Giulíano, Gaspert, de Giutíano apresentou -

,.'

sídentes daquela agremía- da Casa, quando se referira Capin:aJ, .
_

v..: " Pisciotta declarou que ha- queixa- contra Pisciotta, a8-/
'

ção partidária. a capangas. Continuando, o '
Para prossegu:lllen�') e conclusão de '�.':: '.

via assassi�ado seu antigo severando que estava em,

O representante petebh;ta deputado Oswaldo Cabral obras e sua fiscalizaçAo' ,{l� ��trada de ""',>,.""" c�efe, de acôrdo com. o mi- condiç�es de provar que-'
ao h,istol'iar Os aconteci- entra ,3 defender o dr: Pau-' Ferro 'D. Teresa CriiSt�na:; .'

...,' .,..

, :�
..

.,.....,_��.. '",:.:_, �Isilb'o do Interior Mário Pisciotta havia assas8inaqO':'
ollleD-�s que teriam {)rf�il1adOj I� �ontes dos ataques a êle Reforço e �u.�:"(ltlilç�n �,� b�ií��� 'é' o�lití;à1" __

' ,,- ,ce 3.
. ,o seu filho Sajvatoreo Pis��

.

a crl�e no seu partIóo, de- dlrl�ido� pelo deputad'o ?a- � o�:�", de lll��noramentos .... .' . . .. ,50000.0ÕÕ,oo lJ'b.:-r:0 ,se sabe, G�uliallo ciotta é primo do bandid(),
clàro� :;:u�' a e�colha d? d�. 10ttI PeIxoto, sendo,. pore::,. �('ln�t�:t\�íií;) � Ampliação da Estação, Ofi-; ,

, q�e6ntl'W ª _"�Q�O �ês assassinado.
,

_

Voln4/lY Collaç'> .d.� 9hve}l'a I val�nte�e�tew.fart�Q pê= ( �m.às, Casas de Turmas e outras para'
'\

F'
'�, I.

- � ...�.,

�r:i� I:;;:;�.��;�,��. r.�s,���: i�()�jiu� ;t :���(\����" fl�ros::�il�i�����O d�a:e���.�ls d�': 'c'o�'st,�'�l: 4.000.oo�:�0 �D.tt r�t-�-'ri·;t�·I1lme. Quer dizer <!u� fi \lu�-l ,.>
.

'1
ção da vila ferroviana, destmada <tos l- ""/� a. U�

t:ado cQnterr�neo �ra, en:-t. , �, operál:ios de locomoção e traç.ão '

1.00?OOOO,oõ!
"-od"" ;

.,ta�l ..pe���a ?� indiscutíveis feriado na"d'.al I (COl\ttnúa) 7' lU, i:iRs b�s ãias, a�í_na porta d� Q�. c.' tf� UDN�'
mentos mefltos que desa- 4'''''

M
.

I
-=- o Café 'do Quidoca - estava umál tabllleia com

part\eel"�m como p�r_encal1-'O dia .2!.' Na eaAmara 'UO·IClp!l um. tei'êkr�ma em que o deputado Sanlo' Ramos, do

to, no dia da eleIçao dos',
RIO., 18,. -"v A') _ O' _

I II Ri�. \<;e congn�tulavà com o -povo ca.tarinense pelas.
membros da Mesa, a ponto. ! FI;

� •.
o

. , p�o '?
'

.

nt3b.ifestações de desagrado aos deputadoS' h'aba-

pe s,er eliminado das filei-' �Imo �,,t.� 21 d� abnl e f�rIa- A. título. de provocação, o Sl'. Gercino Silva, 'na ses- lhistas, que não foram na oIlda ;..
\ f I

ras do partid(j)� só porque f� r.t�<:l�n!=lJ. �sse 1-:rIad� são' de ante-ontem, da Câmar� Municip�l, �omunicou à • Quando fui tomar 'conhecimento do dito, ouvi: ao'
leu por sua cartilha. \t( �t�belecIdo pela leI 'Casá que a sua bancada e malS"O -Sr. VltOl'lO Cechetto, meu lado:

Aliás, o deputado Bra�
12GS de 3

o

de dezen;?,ro. �e haviam visitado o sr. Prefeito Municip�l, cumprindo, as- - Esse tal d�. Saulo que vá ficando lá p�lo Rio.

Afves mostrou-se coerer,.te 19�O. ll;�bhcadoa no d�lal"lO sim a deliberação da Casa. Telegrama não i'esolve! Isso d,e péssedismo derrota-

com sua:ey atitudes ao �l'iti- OfIoclal, do dIa 12 mes- E�uivocou-se o �i�er udel:ist.6, A C!l�a havia é �el'- dó seria, muíto bonito se ele não fosse votar no Ne-

cal; o gesto daqueles que,
mo mês. to, delIberado uma vlsI�a colehva ao Che'fe do ExecutIvoo reu. Se aparecer por aqui levà váia também!

usando do direito,de agir e Uma vez, porem, que a bancada da maiori�, el1� sinal de *

pensar çomo cidadãos li- -' .; protesto contra as atitudes do ..Dr. Paulo Fontes no caso ;<, ''''

vres, se distanciaram das Atos oficiais da vãía ao ill.!..stre Representante do Povo na Assembléia O depüta® Braz Alves, ontem na Asst'IDolen.;..
diretrizes do Diretório Esta- Legis}ativa, decidira I!ão comparecer a essà visita, ficara comunicou a e:l;:pulsão do P. T. B. dos deputado.s dis-'

dual, e traçaram rumos pró- GOYl!:RNO DO ESTADO o dito p.elo não ditoo Se a bancada da DoDoNo, foi ao gabi- 8identes... ,
'

prios para o de,sempei1ho de Foram nomeados: nete do sr. Prefeito, a' Câmara nào tinha ll:áda com isso. _:_ Mas __;_ aparteou o deputado Wihnalt D:ias -'

seu mandato.
- Ney de Aragão Paz pa- E o sro Gercino Silva, preocupando-se em, levar o fato

.

ao V. Exa. ainda depois da expulsão votou !t,@; 8:l!; Ota�'

O segundo orador, foi o ra o cargo, em comissão, de conhecimep'to da Casa, apena's quiz 'pl'ovO'car disctÍssão ou cílió 'Nasciimento para a Comissão ,Perman,ente, que)

deputado Fernando de o.li- delegad? regi0!la! de Polícia melher, respol{der, pauperl'imarnenie, ao 'br.ilha�te discur a votação foi unânime. Como explica.' v'otar num.

veira, repl'esentante de Ca- da Capital; AlcIde.s Abreu
t
so .do p�oofesso:' Flávio Fel'�àti, �Í'onun:�iad? n,,: vespera. expulso e ainda acéitar sua eleição paiJ!a;' suplel>te

noinhas. para Delegado, AdJlllltO da FOI, aSSIm, maIS um desash'e uo hder mmontano. desse expulso?
Depois' de estender-se em Delegacia da o.rdem. Políti- Na ordem- do dia, írouve discusSões em 'torno do' pro- o. .aparteado não explicou. Mas o seUi voto não.

consideraç.ões sôbre os dis- ca e Social; Eloy �chneider jeto d'e lei ;que concede moratoI"la aps .aevedore� do Muni- deixol! de ser interesseiro, 'isto é, inteJ1essante

cursos dos,deputados CAssio para Delegado Regional de cipio. o. sr. Gercill'o Silva âprl:!S'enta:ra emenda ao artÍ- ,
*

Medeiros, e MaSCal'eIThas,' Joaçaba; José da Luz Fon- go primeiro, e 'o Sl'o o.smai' Cünh'a 'oférece, agora uma ,/ ,); *

que fizeram sentir a neces- tes, como substituto, Dele- sub-emen�da. Achava, o lider u'derlista que a sub-emell'da Ainda na Assembléia, em' l'espost� ao d�putadQ.
sidade de um trabalho har- gado Regional de Rio do prejudicava.a �me'nda, e poi' is'to nâo podia' ser acerta0 GaUôtti Peixoto" o deputado o.swaldo Cabral expli-.
monico dos representantes �uI; Macário .A.morim, para Com 'essa lo�ica, .queria 0 sr. 'Gercino Silva; como de COil que não fora o sr. Paulo Fontes o autor de cer-,

dos diver80s ?artid.o�. em I �omi�sário de Polícia de Ja- c��t�uí'te, fazei' vingar sEm _po�to �e �ista pe�soal e impe- tas cenas e)egantes, ocorridas no Pl).lácio, qu�ndo da..

prol dos supeqores mteres-, lagua do Sul.
/

dn qlje outros tenh.am o dIreIto ,de dIscordar. vis.ita das bancadas ao Govel'nador�' o. réu seria ü>

ses do Estadó refere-se à - Foi exonerado João de ',o. sr. Osmar Cunha, poi'éril, secundado pelos seus co-
'.

dr. Romeu Sebastião Neves o ..

acusações in.i�stas que lhe Souza do cargo,' em comis- legas de b'ancada, provou que a "sci,b-emenda aceitava uma
\ *

estavam fazendo, prinCÍpaI- são, de- Comissário de Po- parte de emenda e repudiava outra parte, Portanto a sub- ';:0 *

ment.e partidas d{) deputa- lícia. emenda n'ão l-egeitava a emenda como preteI,ldia o si'. Por coincidência, êst�, último, da ála aristilia4 _

'

d� Oswaldo Cabi'aI, quando GOVl!:RNO DO l\1UNICIPIO Ger,cino. o que �te queria não era f,,\vorecer QS contri- nJsta, viaj.ara ontem pará São Paulo .. o

cla.s..<;ifical:a 0!il deputados _. Foi exonerado .Álvaro buintes, '!nas favoreceI' n Prefeito, eximi;ndo-o 'de �rro

pessedist�s qué acompanha- Millen da Silveira do cargo, 110 caso da 'dispensa'd'e-n1uJta, sél'n autorizaç.ã9'do Legis
ram o presidente da Assem- em comjssã�, ?e Procura��r I'

lativo .� '.c,aso este previs�o ':có1n:o crime de responsabili
bléia, até o Palácio, de "ca- do Quadrei UlllCO do MunlcI- dade.,- ,

panga�". pio. '.,', (Qontinú� na 3� pág�na�

�té jornal; an�et..ontem, na Assembléia, recebeu de O clima em que êste jornal sítuàra o exercício da Temos pouca atenção, e nenhum tempo para des-:
um Ilustre representante da U. D. N. a grave e furibunda oposição. por outro lado, era por demais oxigenado para I' perdíçar' com quem nos prqcure atrair a um terreno por
acusação de haver injuriado o Povo' de Florianópolis. que o discursivo de ante-ontem o suportasse. Er�� he ím- nós ontem condenado. Não costumamos mudar de rumo, .

Todos quantos ouviram' a paparrotada do ilustre perátivo da formação, toldá-lo cóm as velhas' é"l>:jsanti- como outros que por aí andam e que cada vez que acusanr
'

postulante de posições, compreenderam-lhe a finalidade nas, rusgas persénalíssimas, nas quais, tantas e,' tantas nada mais fazem do que alterar para o ataque as pá�inas;·,
e a necessidade: aquela, UIII. simples prefácio para a pro- vezes, tivemos' a facilidade de batê-lo à vontade. Passou- de elogio que escreveram nas vésperas ou os discursos',

. vOCação e o 'ataque pessoal.sa quem 'estas linhas assina; lhe pela vaidade, certamente, que agora, invertidas nos- que proferiram' em altos cOlégiós de cultura. .

e esta. um natural desabafo de um' inveterado coleciona- sas antigas posições, fadamos na planicie o que êle nela Os nossos' coinpremissos
.

são 'com o Povo. Não com';

dor de preterições, à espera da criação de uma Secreta- fez, sem ousarmos fazer o que fizeramos na situação. êsse povo de p minúsculo, que vai alí para a frente da.
ria d'Estado que o console. :Doce e ingenuo engano! ',p"-sr. Oswaldo Cabraliterá res-' Assembléia esperar que o deputado Oswaldo Cabral ve-s-

" posta nas acusações ......

que repetiu, mas não terá compa- nha comandá-lo no apupo ao Chefe do: Legislativo, elei->
nheiro na estrada das, retaliações individuais. Compreen- to, aliás, também com o voto desse representante" que;"
demos de forma diversa a missão de -oposjcionistas. Des-: por isso se apupa a si mesmo.
ta mesma pena, que há dois dias castigava o' Prefeito da O Povo, a cuja causa procuramos servir com esf'orço-.
.Capítal por gestos de' irresponsabilidade, saíram elogios e lealdade, é o que não se presta para essas demonstra-·,
e aplausos' a. essa mesma autoridade por atitudes que os ções de despeito, que.estão sendo condenadas pelos ho-·
solicitavam e que, de futuro, voltarão a ser feitos, em mens de bem de todos os quadrantes da opinião pública'
correspondência com atos louváveis. ' de Santa Catarina. ."

Desse traçado não nos afastará a prosápia persona- '0 Povo, a que não faltaremos nunca com o apoio, é,.
lista de quem quer que seja e menos ainda -de quem é, aquele ql!e defendemos 'nos operários da Diretoria de- ..

desta vez. Obras Púbhcas, sacrificados nos seus direitos de traba-·
lho e' já 'agora vitoríosos na ação reparadora que move- ..

ram contra o Estado. '

•

O Povo, a que temos oferecido o serviço da -nossa.::�
pena, é aquele de cujo lar humllde;e desprovido, sairane
os apelos e as suplicas pelo restabelecimento da sopa,
escolar. '

.

,
,

"

./'

Florianópolis, 19' de Abril de 1951'/'
--_ .._----

o Povo, a que jámais injuriamos, é aquele que, eu-,
quanto os grupelhos arruaceiros vão insultar, um Poder:
constituido, está por todos os cantos do Estado é em too.
dos os ramos de atividade entregue aol labor pacifico e

honesto, com que nutre e provê os lares e engrandece a.800.000,00
.

terra .comum.
760.000,00 .

1

'Com êsse Povo, 'que se escreve com P maiúsculo, não-300.000,00 tememos intrigas, íntrfgninhas ou Intrigalhas,
'

,

I'
Dele devem temer o julgamento aqueles que êle ele

geu 'p�opugnadores dos, seus �nteresses4! que se 'esvaem,
2 000000

em ódios e recalques, ao reves de se aterem ao cumprí-.
. .. ,'o� , mente do dever.

RUBENS DE AR�UDA RAMOS

" ,

i
, ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


