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o TE-'M"PO
OS SRS. SOARES l<'ILHO, LIDER DA U, D. N., ItAUL

� P�LA, DO PARTIDO LIBERTADOR E O 'LIDF1R CO�

Previsão do tempo até, 14 MUNISTA ROBERTO MORENA COMBATERAM A ME�

horas do dia 20.
'

.

DIDA, AFINAL APROVADA POR 164 CONTRA 78
.

'V.O,!,O�,

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARI!'tfA
Proprietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI

'

Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAMOS

RIO, 19 (Ú ESTADO) � inserção.: no que foi apoia
A Câmara, depois de discu-, do pelo sr. Roberto Morena,
til' diversos assuntos, dis- comunista.

-

cutiu o requerimento de in- Falaram ainda apoiando
serção nOI} anais do discur- a inserção os srs, .Orlando
so proferido pelo Presidente Dantas, Vieira' Lins, êste

Vargas, no. dia 7 do coi-ren-' pelo P.,T:"B., Ponciano dos-

...................... l te. . .' _
..

'Santos; . pelo P. Ii:, Emílio
EDIÇAO DE 1I0.lE

O hd�I d�,maIOria,. ",em, Ca:r)-os e' .Arruda Ca�ara.
8 P•

.

88
longo discurso, fe� brilhan- . O presidente N�Feu Ra-

agm t t d 'd
.

, t"'....·
r • .' di

I

Cr$ O 1>0
e es u o' a compe encia- mos;' apos;esses

.

iscursos,
�. dos poderes, e concluiu pela submeteu-a propostção ao

defesa da inserção. plenário, dando-a por apro-
Em seguida o sr. Raul vada.

Pila, do Partido Libertador . ° sr. Brochado da Rocha
manifestou-se contrário a requereu verificação de vo..

essa medida. .tação, constatando a Mesa;
Também o Iider uden ísta, que haviam votado a favor

sr .. Soares Filho combateu a 164 deputados e 78 contra.

Tempo instavel sujeito a

chuvas.
Temperatura estável,
Ventos de sul a leste,

frescos.

'I'emperaturas extremas
de hoje: Maxima 21,4 Mini-
ma 13,ii.

'

.

Com o·PIB catarin�nse PORTUGAL. DE LUTO

.

RIO, :9 (V.A.) - A. Ra- partido. b fato é !tanto'mais faleceu o � Pres'ldente Carmona
dio Tupi e O Jornal dívul- grave quando se sabe que o

garam a seguinte' nota poli- próprio presidente da Re-
. LISBQA, 19 (U.�.) - Fa- promotor no julgamento dos

tica: pública, em palestra com os leceu o presidente de Portu- rebeldes de outubro de 1921. P t·d' S
·

I O
'

,.O Diretório Nacional do leaders trabalhistas, já ma- gal, general Antonio Oscar Em 'consequencía de haver ar I o ,DCla emocra leI
PTB recebeu cOm desagra- nifestou satisfação pela a- de Fragoso Carmona. Con- se negado a desempenhar as ' ,"'_

do a notícia procedente de titude dos deputados que tava ele agora oitenta e um mesmas funções em nova 'ik;;

Santa Catarina, segundo a impediram fosse o partido anos de idade e vinha exer- insurreição com a qual sim
qual o deputado Braz Alvez entregue ao governador Bor- cendo a presídencia portu- patizava, foi afastado, sen

ocupara a tribun.a do Legís- nhausen mediante acordo guesa desde 1926. Carmona do reintegrado no vitorioso

lativo pára reafirmar a ati- assinado com' os udenístas. há tempos que se encontra- movimento do general Go-

tude da Executi;� local q:le �._..........._"",,,,,,.._,,,,,,,,,,_... va gravemente en�el:mo, ha-' mes da C_osta, em 1926. pa�-l� A Comissão Executiva, na conformidade do

expulsou do partido os SI S.
.

vendo os seus médicos, no sou depois para a pasta das artigo 22 e &eu parágrafo único, dos Estatutos,

Volne� Collaço de ?liveira, Dr.ave O estado do 'dia de 0.ntem, afirmado que Relações Exteriores, tendo, convoca os Delegados dos' Diretórios_ Munícipais

Franc.I�co Sou�a Neves ei. ''. o seu estado de saúde em finalmente, assumido o .go-
e os representantes federais e estaduais perten-

�cta�lllO _ Nas�lmen��. Esta Imarn"bal P.etal-o assunto ele seria preocupa- vemo, c?n:o 1'Jrimeiro minis- centes ao Partido para, em Convenção, reuni-

mformação fOI colhida
�

on- f' � ção. tro e Mínistro da Guerra, rem-se, nó dia 11 de maio próximo, às 20;30 ho-

tem pela' nossa reportagem ILHA D'YEU, 19 (R.) � Carmona tornou-se presi- proclamàndo-se presidente ras, na sede do Partido, nesta capital, à rua Ar-

.em círculos petebistas res- Philippe Petain, de 95 anos, dente de Portugal: 110 ano de da Republica em 26 de no- cipreste Paiva, n. 5, afim-de eleger os membros

ponsaveis, nos quais tarn- ex-marechal - e heroi ,da ,. 1928, tendo sido, desde en- vembl'o. do mesmo ano. Em da Comissão Executiva e tratar de quaisquer

bem corre que estaria imí- França, atualmente preso tão, reeleito três vezes. ° 1928 foi eleito presidente, outros assuntos julgados oportunos.

nente a reestruturação do nesta ilha, POI: colaboração I quarto termo presidencial em .eleicões 'gerais.
.

.. Florianópolis, 17 de abril de 1951,

orgão dirigente do partido c�m os nazistas, está ainda teve inic.io em 1949, sendo ./"JY......__....__J"......w.... ...CELSO RAMOS

no Estado, a exemplo do que gravemente doente.
. nesse pais de sete anos. Jor·oul·,·sta T.-to Presidente em exercício.

oconeu em São Paulo. Sabe- Todavia, seu enteado, Teve; general morteüis-·. . '-"W� ..........""'�-
- - - - - - - ��

se, aliás, .q�e o presidente, Piérre de.Herain, des�entin I tão Rodeado, dos membros Carvalho O' adl·ameo-Io' da vOla-ço-aO::-o-. --pa" raem exerctcro do PTB, cata- que ele tivesse- recebido os da sua familia. Antonio Os- ,

.

�inet;se, sr, Telmo/Ri,?siro, I ultirr.lOs ,Sacl'amentos, da cal' de Frago�o,' Ç"!-.�:nOl�u, ..Eh�ontl'a:se, d�esde ante- ,

� ql�e recentemente ��te:,e r:o I Igreja;. ..,; .;;",.' :t.olíf:e,&sou-se "�ài'm:êni0n}iQí'" .o»t�,,'l�eg.t..l·,r-'#�líal,..cbf:!g�- ·.,D'�·_';dl·a...·na·'I�.I·'·CI·O'·" ·d;B.,..
..

O·�"etu'·li'o:..�-'RIO, .voltou a Floríanôpolis I Petain, cujas condições Carneiro de Mésquita, rece- à? tia Capita! li eder�.l, \'la . ,U li
sem levar a aprovaçã:o do

','
foram· bastan� críticas' ....á I berido ná ma�hã de hoje a

ael'eu, o nosso prezl:ldo e ESPERADA A APROVA:: (') adiamento q� :votação pa·

Diretório�Na::ional � ,medi- noite passada, �ão está p}e-l santa comun·hão. Os que'�é c.uJt; cont��:.âl'1eQ..j�Fn�lis- ÇÃ0 COMO· PRESENTE l'a hoje, data do anivel'sario

da �e expu!sao. MaUlfes�ou, namente conSCIente. Desde achavam presE)ntes no mo-
ta 'llt.o Cal\é.tlh-_?, �lIetOl da DE ANIVERSARIO

'

nafalício do presidente Val'-

a�slm, obvlament�, a dll'�.' a sema�a passada, sofre de' mento disseram que Curmo- C?l�celtuada agenCIa de no- O falecimento do mare- gas. Esses -representantes

({ao .central peteblsta, so-11- congestao pulmonar. na apal'entava calma e ma-
tlCIaS ASAPRES. char Carmona, motiyando a consideram a-, coincídencia

�ari�dade aos deputados a- 0. boletim médico hoje ex- nifestava cel�ta esperança.
O i�ustre home�-de.!:t.ras suspensão da sessão de on- verdadeiramente providen-

tmgldo8. pedido diz que suas condi- Morreu entretanto uma ho- catarmens(:j tem SIdo vlslta- tem da Câmam. acarretou o daI, porque assim éSperam

. Des�a maneira, náº- 'pode- . ções estãq "estacionádas", 1'a e q�inze min)..Ít�s depois
do ?elo seu va:'lto circulo de adia'rnento, por 24 hOi'as, da dar, "de presente de aniver

na deixar de causar certo Entretánto"a;'·íjra. Petain, 'de haver recebido O' �acr'l-
amlgos e admIradores. vQtação do requerimento de sário" ao sr. Getulio Vargas,

constrangim�nto a atitude', que
esteve hoje nó Forte mentos. 'Veterano '�l�litar,

•

o I "0 Est�do", cumprj�le�. transcrição' nos Anáis do a homenagem da Camara, a

90 deputado Braz Alves, com seu' marido: dec.larou general Carmona assumiu o I
tando-o, faz voto� de fehz discurso pronunciado pelo prova de que poderá contar

u�a vez que �'eflete �. des-�I �,ue sua sande tmha melho- governo de Portugal em I :�";;;�.��:.E..:.!;'�..............,. presidente Vl_ll'g�s, no dia com a maioria absoluta pa
VlQ ,da �xecut�va catannen- ,lddo um pouco, tendo mesmo 1926, após um golpe de es- JlI I

7 do corrente,
'

e no, qual, ra governar. A votação dará.
se a onentaçao cenh'al do, tomado algum alimento. tado.

� ra eceo, O s-en8,., f além de fortes criticas ao ensejo a que se faça uma
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quanto seu pai era General gan, 19 lU.P.) - Faleceu I fa�eI' ;i�_stiça com. as pro- Interno para ser realizada'-

P T B d I- dUO N
do Exército, descendia elé o senador republicano Ar- pl'las maos. .......,......---••":-.----.---..--.-.""'-........

es IUDU se a
'

do lado materno da familia I thur Vandenberg, apóR uma Tentou o sr. Gustavo Ca-

O
e

d
' •

, • • •
. -" �

•. • • do descobridor portugl.les enfermidade de 27 dias, ma- panema, leader do governo rIso a Cidade
RIO, 19 (V.A.) _ Desgos- conseguindo eleg'el' o 40 se-

João Vaz Corte Real. Exer- nifestada logo após ter a- e da maioria, dar uma

de--,
.

-,.

toso com a orient.ação polí�. cretário, que, 110 entanto,
ceu as funções de comall- quele lideI' politico comple- monstração �

de força, para

�-'.tica e administrativa do go-
I renunciou.

dante da Escola de cavala-l tado 67 anos. Vandenberg votar ontem mesmo o reque- - ),

vernador Fernàndo Correia, I A posição dos Partidos na
ria de Torres Novas e, pos- submeteu-se a uma serie de rfmento de transcrição, com " I

. -,r.,,�_

{} PTB de :Mato Grosso rom-I Assembléia de Mato Grosso t�:iorm��te, da q?al'ta 1'e-1 i�tervenções cirurgicas nos a convoc�ç�o. de uma sessão "",? "

n�l ')).,

peu o acôrdo que mantinha I é a seguinte: UDN _ 12 glao mIlItar. ServIU çomo nns. ' eX�l'�ordmarIa da Camara, .(1{::� '�_��--:��'i.;
eom a UDN, feito por oca-; deputados; PSD _ 11; PTB

...._W""'.....,.........""'.I"J'>o-.......W__....__·""''''''....._�·...·'''''··'''''.·....•..·oI apos a homenagem em me- '$:'. �� w, :\ � 1 {"�

Eião das eleições para o exe- ! - 7.
�

- AI· M 4 th' N
- mOl'Ía do presidente Carmo-! v: '!l - .

/
\
i "-

cuHvo .,tadual, r;,m,,"do!���� arma ac r Dr: « ao pre. na. Todavia, não encont,ou '

rei i' /�"���.�� c�: ���D�l:a�s��: I A flonferêu",·a do �'f fendo envolver-me ia%�s�leq�:rtfh�of!:· �::'e� i( . � ), í; ��
'blé I \J v "

I'
inconveiliencia de' tal reu-

�'
,� .

. .

'\�
. la.

O b d em po ltic8» nião extraordinária, pois a
,\LI'. � o 00;:;--

_.

Com esses dois partidos i esem arDa or o �VOI

:tlcaram todos os postos da It I P
_

--.c_. S. FRANCISCO, 19 (U'I politica que conheço está mesma tiJ:'aria toda a signi-
.... \ A' ........

...,. ...
,.-

a�O
J

'mesa do Legislativo, ma�o- A vas edrosa P.) � ° general Douglas eontida numa simples frase ficação do-gesto 'da Camara '� JÍ O eo ri

grossense, que esta aSSIm I Mac Arthur anuncioJl que conhecida de todos, vós: de suspender a sua sessão �.
CJ

-constituida: presidente 1-__ 1 Do dr. José do Patrocinio não pretende envolver-se em Deus salve a América". ordinaria :m sinal de pes�r L \
.

�

I
Clovis Cint.ra (PTB); 10 Jvi-j Gallotti," Presidente do politica. Falando à multidão Depois destas breves pa� pelo faleCImento do preSl- i� ;

ce-presidente ..:_ Rosãl'io: Centro Catarinense 'de Estu- que o recepcionou esta tar- lavras, o general e seus a- derite de uma Nação como
'

Congro (PSD); 20 Vice-pre-! dos e Defesa do Petróleo, de em São Francisco, frisou companhantes tomaram lu- Portugal, a que tanto esta- '----

sidente _ Gerson. de. Oli- l'ecebemos amavel convite o ex-comandante aliado: gal' 110 automovel i\s 15,15 mos ligados pelo espírito, O pai - Eu mandei que

lleil'a (PTR);' 10' secretário...l para
assistil'mos .à €onferên- "Acabo de ser interrOgado. horas com destino ao aero- pelo sangile e pelo coração. 'você fôsse à missa do

C"OINCIDENCIA SIGNIFY dr: Getúlio e v""e� "el''''
_ Francisco Leal de Quei-

�

da que o Sl'. Des. ,Alves

pe-,
sobre se pretendo, envolv.er- /

-' . 1 _.- ""'- , '"

l'OZ (PSD1; 20 secretário
-I

drosa
�

:fará, às 20 h-oras de me em politicª" Devo 1'e8- porto internacional, para CATIVA jogar futebol? Expli ..

L.éo da Costa Melo (PTB); amanhã, no Salão Nobl�� da ponder que n'ão". E ael'es- prossegui�el1to da viagem 'Não obstante a' iilsistencía que-se!

ao secretário _ Salviano I Faculdade de Direito, sôhl'e centou à multidão que o 0- até Washington. A fim de como o sr. Gustavo Capane- O filho - Eu fui, shn!

1\>iéndes Fontoura (PSD). 'Q tema: "A luta 'eontra os vacionava: "Não -preteJ1do atender ás tremendas ova- ma advoga a convocação de :lHas lá a Catedral es-

A representação udenista tru,;ts e a questfw do petró- ocupar nenhum posto políti- ções do povo, Mar Arthur uma sessão especial, a maio- t.ava quase vazia. E me

llão, votou para a presidên- leo". I co e e.spero
_

que meu nome usou de ar,noos os-braços, a- ria, das deputados trabalhís- disseram lá' que a mjs�

eiR da Assembléia, mas COB- Agradecemos à gentileza � não seja jamais utilizado tendendo dessa forma a am- ta.s e pessedi5t.�s fran('a- sa não era da dr. Getú�

<correu aos outros postos, do ,convite. I para fins politicos. A unica bos os lados das ruas. I mente' gçtulistas, aplaudiu I lia, -fl;las do dr. Telmo .. "

SEÇÃO
-

DE SANTA CATARINA

,CONVOCAÇÃO

t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ROLDÃO
'CONSONI

Cu_ala Geral - 'Alta Cirurgia
- JUolést1u de I!eI\hons -

..
Palioa .

'"Formâdo'''Pelá ,Fãcul�e dê
,Medicina da Unive1'sldade dIe São

"Pauw, onde foi asststente do Ser-
. _. . ,viço ,''Cirút:gico do Prof. Alipio

. DRA.: WLADYSLAVA WOWVSKA MUSSl:' 'CO,ma. Néto. ..,

E Cinp-gia do estomago e vias

TôNIO crreulaees, in-1:estinos delgado e
DR. AN DIB MUSSI

gros-w., tiroi:de, rim, prostata,
l\J.édfCV8 be{iga, uteeo, �vários e trom�.

Cil'urgia-Clí.nica Geral-Partos
Varleoceta, varizes e berníae.

I
Serviço completo "0 especíalâsado das DOENÇAS DE. SENRO-

.. Consultase- I)'!IS 3 ;',5 5 horas.
l'..AS. com modernos métodos de dtagnõstíeos .11 tratamento. Cens.: Rua,.Felipe Sctrmidt, 2.1
cor.eoscnnx =- HIS'l'F...RO ._ S-L\LPlNGOGRAF1A - METABO-

(altoa da Casa -Paraiso�.•

LlSMO BASAL TeM. 1.598,
Radioterapia po.r ondas �u.rta8-Eletro,éoagulaçãG Raio! Ultra' Residêneia: Rua Esteves J,ú-

'Violeta e InffiÍVel'urej)\.o.
. níor, 1.703 - TID. rn. 764.

-, Consu ltórlo- Riua' Traj.:J.M, ui> t, l' .all,da:t;� EdifiCio do Monte-
�� ,

Doenças do apal'êlho rU1)iratóriq D'
.

"'I
"

• ,TERRENo.'3 À VENDA

TUBERCULOSE
_
orrn 1 OfIO AVENIDA MA.lIRO'RAM'OS, 3 Mes d-e 12 :li: 45, pre. o

Cil'11rgla do Tonx
P t; d 'd !>OI' cas'a

-

lote , ,. , ',' .

F'OTmado pe4 Faculdade Nae.iQ.- , ,Ol'-.rn.O l.YQ. e, ntldl 'll.n�a, RUA �A.FAEL BANDEIRA, 2 lows juntos d�' 1'0 lC. 21'

aI d
.'

T: iI' , vende-se, com glan e PI e- .

"d '1), .

.

60 n.<>1\ n....�
" e Medlcma. ,8,() oglsta _e , ,

b l'
.. d' 't'

'. (preço 1lS f , ".... """'..j.......,..
. .. . " j'Ul:,i1O um e lSSlmo Ol'ml o., "

•• O "" f
.

Tlsloelrurglilo do HospItal Nere.u .

'

'd 'eh' . 'daI d I RUA l!'ELIPE SC.nMI 'r; um lote de 11,50. x <>v, rente.Ram(}S. Curso dtl especialização . �'lOb' �stl O;' ':..�rnf 'be:- de
,.

fi Avenida de contoM\o á Ponte H13r.cm� Lllz; nu�ar.

" , " un _Ula, p caN:w. a rica O '

,.p-elo, S, N. T. F1X-wterno e Ex�
P --. > ,

t d d
de futuro) , .,.; •....•. ,. ,; •• , .• � .......•.•. ,' ',"

Te"f ",., '.,. S· S b
.- '. no árâna, em es a () e no-

,'.

.. � """''''" one 1.1.00 - ",argo ao e astlao, a.ssis'tente de CIrurgIa do Prof,., '. COQ-UEIR.oS, um teneno com a aTea ,d'e 2"j.,S'29,oom2 '.. . 2ií",l'V,"�1>'

'�Flo�anópolis - Santa Catarroa. Ugo' Pinheiro Guimariíes. (Rio). VOTo 'o', n'
-

J'
'. CAPOEIRAS (um fel'l'�no ÇOlll a área de M.OOo,.oam2,

____...... ...- ......_._..... .. C • F r SChm.i ··ss.. I. ratar a lu.a . a.lm� extremando .com' uma rua ,nos fundQs, com po�sibj,. 'I' {, .

. ' .�. "

\
ons.. e Ipe ., ., (' . 40

. ,,_Il/
-

DR .. ;ALFREJ){) DR. A. SANTAELA i Consu�t�s, diàl'ramen:te, da-s 15!-- "amara,.
"

.

_. ',.' lrd!tie� d/lotea:mento .. ,,� �,.. r,.O-.OOOJl�
-

eHEltEM i (Fol'ma(lo pela Fa:euldadtl 'Na- �à.s 18 horas.
.

JCo'.,
.

(.�. j",' TERRENO À,"VEN'DÀ?EM �RE.:t'rAÇ_�ES '

l' .'
.

c,ionl11 de ,Me-4ieina d,,-Uniw!sj,.;
I

Res ..: R� Duiv�l ;Melquiaqes, ,', mpro C01d"PRA DE CA'S..,,�.S, TERRÉ!'l\'OS. CHACARAS'e srrws
Curs<l- Nadon.!!!' ": de "d�lIça!J dade d"" Brallil.}. 28 - Chácara do �spa-llb.a.. '.

OU alu"o
Temos sem:r;rre intere'ssedbs em compra'r :casa-s, terrenos, cba-

m"l:l·tais. Méd'ieo por concurso -da Assis.' & caras e sHi08l,
E-xoodiretór do Hospital Col01lil\ t.elWia fi Psicopatas do Distrito HAMILTON VALEN'rE Ca.<;l:lrnova c.om 3 dormitó- ! lIIPOTECAS

flant'Ana. Federal. . F�RE;lJfÂ
-

dos de 200 a 250 mil c,l.'uzei� .Recebemos e ap-licarno.s qua,s-qner impol·t.ancia com garantiap
Ex-i.nterno do Hospital Pai- Advogado

l'o,s ou aluguel até 2 mil. hipotecarias.
quiolhico e Manicômio Judiciâl'io Serviços de. advogada, Inform�{íes apto. 213 Ho-
da C'a.nital Fed.eral. .

em geral, no Rio de Janei- tIl P"'�..
• ·e ..a OI""".

Ex-interno da Santa. Casa de roo Cobrança.s. RegLStl'O.g.,
Misericórdia do Rio- de Janeiro. Encaminhamento de pl'oces

sos. R�urWs a(l.�'.Tl'ibunaÍ8CtlniclI Médica - poenças Ner-
da Justiça Comum e do Tra-

COllSU ltório: Edifício AméIi!l, l(alh.o.
Neto - Sala 9. Praia do Flamengo, 122,
Residência: Avenida Rio Bl'a.n�

. apto. 510 _;_ Rio .__ D. F.

co, 144.
..;_-----.......�--------------

Drs. Waldemiro' 'C8caes

.'s,.;',.:.

RADIOTERAP.IA.
RAIOS X

DI. ANT6NlO IJODESTO' ,. '. ,

Ateà ate", CuIia..

, Horário: Das!) às 12 horas - Dr. ilfussi.
Das lS ãs 18 horas - fira. Mus:rl.)

, Rê'sidencia � Rna Santos Dumont, 8:, _>\p.to. 2.
,

.

-

·DR.JD.JAL�IA MOE'-LLMANN------'-
!

.

CLtNICA
.

NEUROLO{lICA E DE OLHOS - OUVIDOS NARlí': E

GAR'GANTA,
.

' clll

CASA, DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO
Sob a direção do ll'r, -Pjalma' ]{o�lllJ1ann.

Com o concul:,S'O de especialistas oom tan1.a européia.
EX;lmea e tratamento model.'no das doe.n.ça<! do sistema nervoso.

. ) Djagn-óstj.d e tratamento comp.leto das mo�ésti1ls dos olhas �

ouv1do.s - na.riz e g.arganta.
. .

� ,

Apni'elhagem, modertrlssima ,importada diretamente da Suiça.
COlual'ltas na CaS'a de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

das 14 iís' '18 h-o�a8 diàriafutlrl-te.
.

.

_"

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

DR.NEWTON
D'AVILA

Ruà"Tiradentcil.n'" 9.
Consu1tas das 15 á!J 19 horas.

FONE: IIi. 798.
/'

.

Res. Rua Sant<7s. Sar�iv&, 64
-- Estreito. vosas,

DR. ARMANDO VA
bERIO DE ASSIS

MEDICO
COllsultas: D�s 15 lia 18 horas.

I

Telefone:
.

Consultório: 1.268·.

Residência: 1.385.

Dos S.erviços de eH·nica Infantil
da Assistência Munkipal e Ros

.pit.àl de Caridade
OLINICá MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia

Consultório:- Rua. Nunes Macha

do, 7 - Consultas das 10 ás 12

e .das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Mal'eêhal Gui

Ulerme, 5 -- Fone: "-.783.

Cirurgia geral - Doentas de Se·
,

nhoras�- Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire
l�s n. Ü; .:_ Telefone 1.507,

"

Consultas: 'Às 11,30 horas e à
·DR. LINS NEVES.

DR.; MA_!tIO
WENDHAUSEN

Clinica médica de. adulto! e

."erianças .. __ .

,"
_

Consultório - Rua .To4io Pinto,
16 - Te!. M. 7'69.

Oonsultase" das 4, às 6 horas.

Residência! Rua Esteves Jd

nior 4õ-. Tei. 812.'

DR. M. S. CAVAL

Clíni�a 5c!�nte de cri- !
IWÇ'l.s-.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Tel�fone (M.) 736.

DI\. I. LOBATO
FILHO

o ESTADO.
Administraçl.o

Redação e Oficinas à
,r·ua·-Conselheiro Ma.fra,
no 160.
'I'el, 1022' - ex. Pes
tal, 139.
Diretor : RUBENS A:
RAMOS. I

Proprietário. e 011'.-
Gerente'

,

SIDNEI N'OGETI
Representante :
A. S. LARA

Rua Senador Dantas.
40,.,.....·,60 andar
Te1;: 22-6924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua' Felipe de OJiveiN

nO 21 - go andar " .

Tel. : 2-9873 São
� Paulo

ASSINATU:RAS
Na Capital

Ano
.

cr$ Wo.,M
Semestre � Cr$ 60,00
,�rimegtre . Cr$ 35,.00

No lntenor
Ano •.... Cr$ 12il.óo.
Semestre ..

' 01"$ 70,00
Trimestre ,(Ã>$ .40,00

.

Anúncios medíante con-
. tráto.
Os origínaís, mesmo
não publicados,. não se..

râodevelvidos,
A díreção não se res

pon-sabiliza pelos con

�fto.s emitidos nos a:r-

tigo-s assinados .

FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS S.JFIL\'fIC.\S

Elixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tra

tamento da aifiIis

e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

'-"

Cobranças amigáveis e judiciais, inventál'ios,
despêjos, desquites, 'títulos declal'atórios, natlll:a
lizações, retificação de nome, investigação de pa
tel'nidad:e, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, l'equerimentos, protestos, defê
sas, recursos b-em como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 1° AND. - Fone: M-711.

/

AVAllACÓ15
U6Att5ACOES I:==�=�""",����!i!e!!l!!!'l!i===

q(lll /JrOMJIIQJ-a Jj .

',OI1lAiYdP"J.I$ � :SAlrT.. CA,.ARlhA

Diretor da Maternidade e mé-
dico do Hospital de Caridade"

tarde das 15 ·horas- em diante.

CLINICAS DE SENHORAS __
Residêpcia: Rua Vidal Ramos,

CIRURGIA- � PARTOS ,
- 'l'elefone.1.422.

AS�ISTENCIA AO PARTO E

OP1!JRAÇõES .OBSTÉTRICAS DR:.)PAULO FONTES

(}V��::���iP:;::�-u:���s, tiroide,

lesc.on.su�����c� �::r��::r Meire-I Dr. Renato Ramos da' . SI·lva IDi�turbios nervosos _: Esteri-
_

lidade - Regimes. 'l'elefone: 1.405. -

Advog�do
I

Consultório: Rua FeTnando Ma- Consuit.as"!"'das 10 às 12 e das

I
U

chado, - Tel. 1.481. 14 às 18 horll's. Rue ,Santos Dumont, 12 A 4_J;{�sid. R. 7 de Setembro - Edif. Residência: Rua ,Blumenau.
-

�.
Cruz e Souza - "Tej. 846.. Telefone: 1.620.

GASAS Ã VEN·D.'\

RUA S. VICFJol'll'E DE PAULA, 2 quartos, sala, etc,

terreno 20 x aa (Cr$ Z'J.ooO,Oflj fi.n-a.nciado ., ...J 55-,OOO.�&;·

AVENIDA MAU1�'() RAMO·S, com toda conforte, 3

quartos, g8l'1lJe ete., te'l'refiO 10 x 40 'financil1d'O

pela Catxa cf 6$ 5'O.SJOO,OI)) <....... lS9.00{).,�'"

RUA CHAPECó,. 3 quaI'to-s., ágUa luz eligotO, etc., Cl<$3
• "< a'é made-ira;-;-toaa··prn:tada .r r : ii. oleo atuga-da poT

Cy$ 400;00' •• " .••••..••..•.••. , , .•••••• \ • • • • • . • 3&.OOO,Ot.\:J;

R.tJ.A ALMIRAN'l'E r...<\bIEC-O, 2 'pequenas casas. coes-

truidas em um de 5,\ x 10", ótimo locaê para dep9-
sito etc., fundea pa.l."a o mar .. , -

SEiivw.to' .FltA....ZONI;
>

2 Q·llal'tQs.,' va·l'aMa" cQzI.nha,··
ch-u-verfo etcl te�eno '9.;.&0 '" a2 i,fi"nancituia pe·}»
M.on-tep'Ío C-.T� f>3·_(ItlO,c0') ...... , ..• , - .••. , ...••.•

COQ"UElROS \ rua Des. Pe'dl'o Sil\'a.)., 6 q-uarto&, barr

tTh.erNi!.' cópa, salão dê Í'antllil', salão de visita, 1'0·

l'M hahlta\"-e�. cl'eposi'tlJ etc. t,üreno
. 2tl x &O. poden

do ser v.EY!l,dido 3 lotll'l> ,{fina'nda-dll pela. Caixa

Cr$. 40.000,00) ., """'" .', ,." ....., ,'.:... ,." : ...••.•...

ESTREITO (Travessa 10 da Janeí'rJ)�, easa .!le �na.dei2·a\
4 q'lla;rtc>s, Z sa-Tl.is·, cozrnba, esgD:tf), toda pintada
a ô-leo, terreno 1'2 x 3D, .'.; .. �.'.....,......... •..• 8{).OODi&�

ESTREITO ('BiÚtt'Ó de N. g. de .lfJl:th1>áJ pl'-efá;b-l'i�dl\,
3 qnartos, sa·la'. coz ínhã, banhetro et.c:- terreno

1-1; x 35 . . ".' •. ' .'. , , '.' . . , . , '. . , , ••.• ; , • • • • 7'(}"OOO"oD'
RUA CR.r.S.PIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc. .. ' 05.00O,O:{\"
Rua FELICIANO NUNES PIRJ:o;s., 5 quartos, '. sala;"

,

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

- "2'00..000,0&:>'
,SACO D·O·S LI!I'rÕES (3 quartos, etc. serve também

paI'a c'omel'cio .. > , , ••••••••••• , •••••• ' • , , , • , • , • 48.000,í)�-\o·
RUA MACHADO (EstreÚoj" casa d:e l,ll&deíi'a com 3

...... "
'

�
. 22.000,0&:;>

60.0Í){j.O�

ADMINIS'l'RAÇÃO DE PREmOS

Mediante modica comissio, aceitmno,fj procuração, para admi�

nistl'al' prédio, recehe!:do 'álu!!"uel, pagal1dq eUlJ]ostos etc.

CHACARA

,SÃO ,Jo.SÉ (Estrada do roçado) 21.000,OOm2, arvores

frutifexas, ,café e outras hémreitorius 18.0(lO,OO>
FAZENDAS

Uma p:equena, "fazenda em Canl1svieü'as, com frente á

famosà praia do mesmo )1Olm.\, tendo 4.. 344.72Sm2,
(:asa dt! -residencia, engenhos, jocal ótimo para a-

gricu.lt'ulC'a, :;tvicultul'a etc etc , , ..

INFORMAçõES
Sem compromisso, para o cTiente, damos qualquer ínformaçiiQ.·

dos negocias imobiliários. ,;_
'---/\ J

I�fI-;ÉSTlR.U' (0101 (ONFORTI
�
f EUliÀH(IA'

. 'PROCURE A

Alfaiataria'. Mello
Rua 'Fdippc Schinidt 41(

-

óti'ma sala no cenfro /

A' Pl'aç-a '15 de Novembro, 29/ 2�'-a'ndif"'

(altos do RestaUi'il�te Ro'sa).
r

Treta" no me!mo local,

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA LICA Na Polícia· NI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
o politico, mais, do que

O 'leitor assíduo dêste O ANIVERSÁRIO DO PRESIDENTE VARGAS - AM-
util, é indispensável à De- diário" há observado, sem dú- PARO AOS PESCADORES CATARINENSES
mocracia. É o "sine qua vida, a ausência desta sec-" . " .

"-

non" da sua existencia, Por ção - NA POLíCIAl Com as formalidades de quer-amparo e est'imulo pa-
I isto não merece as criticas Talvêz tenha culpado o praxe, realizou, ontem; a' ia a' fui-ia dos mares.

'

� desabonatorias que geral- repórter que não tenha pro- Assembléia Estadual, nova O orador concorda e con-

mente se lhe fazem, LImas
curado mais visitar a dele- sessão ordínánia. ' cluiu com 'um apelo no sen-

S't'çawz mm�...... :ae:' F'l::/ tão quase que perniciosa à gacia regional de policia on- Aprovada a at-;, fói 'lido tido de que os nossos pesca-
ANIVERSARIOS: SENHORAS: coletividade nacional. de os fatos são comunica- o expediente', do qual fez dores, . durante o ano em

Tânla-Regina _ Alice Arantes Zirnmer- É certo que tambem aqui, dos. �alvêz, também, tenha parte um requerimento as- curso, vejam sua situação
A glÚante menina Tânia- rnann, esposa do 81'. Henri- como em todos os setores que o repórter andará no .sinado por vários deputados, econômica devidamente am

'_'Regina, encanto do lar do que Zimmerrnann, fazendeí- sociais, .ha o bom e o mau. gozo merecido de algumas relativo a insersão, nos a- parada.
enoseo distinto conterrâneo 1'0 no Paraná. O trigo e o joio. E joio .são férias e, em tal caso,( não nais da Casa, do discurso Não havendo ordem do

;'sr. Otaviano Botelho, dedi- i SENHORITA: aqueles que não sabem cul- tenha a direção do jornal, do presidente Vargas, pro- I dia; o sr. presidente encer-

.'. cada funcionário público eS-1 _ Norma Brasil, filha.do tivar a sinceridade. .Não procurado substituto, como' nunciado no dia 7 .do cor:-' rou a sessão e convocou ou-

=tadual, completa, no dia de sr. Euzebio Brasil. funcio- sinceridade de palavras. assim age o Covêrno, muito rente. tra para hoje.
':hoje, o seu primeiro an iver- : nar io dos Correios' e Telé- Sinceridade de atos. Atos embóra seja levado a pagar 'Também figurou um re- �-----

',sário natalício. jgrafos. . sãos. Atos coerentes. Atos dois funcionários para um querimento asainado pelo Comunicaçân

.

:'DEODOnO LOPES VIEIRA I- . sucessivamente firmes em mesmo cargo ... Mas, não! deputado Braz Alves, no

'I'ranscor-re, hoje, o an i- I
.

torno de principias. Atos' Não se trata de qualquer sentido 'de ser transmitido Recebemos e agradecemos,
=vereârâo natalício. �o jovem ,Sr Alfredo' sucessivamente firmes em dessas hipóteses. O que há um telegrama de

congratu-,.,a
seguinte comunicação:

.Deodoro Lopes Vieira, com- ;
•

. torno de principios. Atos é, tão sómente, calma, mui- lações ao Chefe da Nação, Tenho o prazer de levar

:::petellte. funcionário do Ban- Melecehi 'constantemente claros den- ,ta calma na rua,.. Muita pelo transcurso, na data, do ao conhecimento de V. S'.,
� .,co Agr icoln de Santa Cata- .

. . tro de convicções sólidas. paz, na Polícia... natalício do grande estadia- que em data de 7 do correu-

·.l'ina, e filho do sr. CeI. pe-J .

Em companhia do sr. Ma- É esta sinceridade que
Nestes ultimos dez dias, o ta brasileiro. te, foi fundada a Associa-

-

-dro Lopes Vieira, ilustre no Moura e�teve, ,ontem, em falta ao sr, Gercino Silva, liv�o de ocorrências
.

poli- Assinado pelos líderes de ção Beneficente dos Empre-
-

procer do P. S. 1). '

'

I nossa redação, dando-nos o
na sua atuação como vereá- cíais tem sido respeitado. tôdas as bancadas, figurou gados da Rádio Guarujá.

'�G1LB�RTQ, DOIN VIEIR� I pra�er de sua v�sita, o sr, dor. I Nem uma queixa digna da um requerimento solicitan- (A.B.E.R.C.U.), a qual ze-

Ocorre nesta data o am- .
Alfredo Melecchí, agente da O que nele predomina .é I

anotação do repórter, Nem do Um voto de pezar pelo lará pelos interesses de

-'versário natalíeio cid jovem
I I<JXPRINTER, de Pôrto Ale-

a vontade própria, é o inte.' u:n. fato que mereça comen- falecimento do presidente seus associados conforme

,,(}Bberto Doin Vieira. filho gre:. resse momentaneo, tário. Carmona, de Portugal. os Estatutosque a regerá .

•<do sr. Bento Àguido Vieira, O ilustre patricio está Suas ideas, suas opiniões A paz ali é, u� f�to,.mui- Sôbre o aniversário do Na mêsma ocasião foi e-

-::funcionário público esta- percorrendo os Estados do são absolutas. Não admite to ernbóra nas prmcrpars ar- Presidente Vargas falou o

Ileita
é""�mPossada u�a Di-

..:dual, aposentado. Sul do Brasil, organizando contestacêo. térias da .Capita!. --: Pr�ça deputado petebista Paulo retoria Provisória, compos-

EGON TIETZMANN· uma ex�ur�. à EUROP�, Um caso para ilustrar a 15, Palácio � Legislativo Marques, que enalteceu a ta dos srs, João Palmeiro da

A data de hoje assinala pelo navio ítaliano.vem pn· assertiva,
.

-- alguns grupínhos tenham personalidade do ilustrado Fontoura, Edgard Bonnas-

'«() aniversário natalício do m�ra. cl�Sse, "A�NACJ,' O sr. Miguel Daux apre- provocado aIgu_mas. desór- e insigne homem . público, 'sis da Silva e Albano de

":íW. Egoll Tietzmann, Coletor cuja partlda para dlVe1"SOO -seatou um' projeto de lei dens.. M:ª's, nada digno das cujo prestigio político fico-u Souza Lucio, respectívamen-
:Fedel'al,etn Brusque. paíse� d��uêle "con�i�ent� que concedia moratoría aos providências policiais... sobejamente provade no te, Presidente, Secretário e

FAZEM.ANOS, 'nOJE: se falá·Q a do mes· de Junho devedores do Municipio que, �Tudo, azul, tudo, e':l paz... pleito de 3' de outubro de. Tesour�iro, os quaes rege-
. SENHORES:;.. .»

do corrente ano.., até 31 de dezembro de 1950 O,S fatos de que temos nos. 1950; Concluiu renovando. o rão 08 destínqs da, novel'en-
'''__:' Henríque de Bem, re- .:' Sômos,�raj>s'� vísita.com não tivessem"pódido'pa�;� ,�)(Ú1P.'ldô, ,�l(lnê��s"que até a requerlmento" para . se�'li tidã4e>'áté a 'reáliuçãÓ 'de

::1lresentante cúmercial. que nos d.lstmgmu. os impostos _ medida in- Imprensa do RlO conmentou, transmitido um teleiTatna uma nova êleição. '

.

_ ,AlvarQ de Carvalho, discutivelmente oportuna e êsses não sãú para ,a Polí- de felicitações, o que é a· Cabe' aiDda comunicar

;jomaIi.sta res-idente em sabia, porqttanto os contri- cia.. São deso�ens "ordei- provado por unanimidade. qtre se nomeou, uma,Coris-

:lbu�qQe... .

> '
_

• GAS,A-MISCELANIA distri buinte.s em -atí'àzo sã.o jus- r:rs''; Ie-gà'líssirtiás:.; Páre�· Ocúpartdó ã' triburui�' o são corrtposfu''':é:f!Ys EIra. Ciro
_ José fires ,Zytl'uew�sz, 'buidora doe Riiuos R.CA. tam-ente os pobres, os peque- ce paradoxal, mas

.

essa.s deputado udenista Francis- Marques Nunes, Dfb Chep

,«tlficial da Marinha......Mercan·
..

Victor, Válvulas eDisetl8. rios lavradores. ,"desordens" nã-o são para coMascarenhas, falou OObre rem e Acy êabral Teive, pa-
-:?te. ,

Rua Conaelheil'O ·Mafra. O sr. Gercin� Silva achou a Po_lícia agir. Pedo contrá- o plano· de fomento agro- ra elaborarem os Estatutos

que tambem os contribuin- rio, são para a Polícia 'ga- pecuário, elabol'ad� por di- da referida associação. ."-

tes em atrazo no corrente e- l'antir... �

versOs deputados da legis- Cordiais saudações.
xercicio deviam ser benefi� Na Polícia nãO há n�da!. .. latura passada. O orador Edgard Bc)nnassis da Sil-

ciados, não'com a'moratoria', considera aquele plano uma va, Secretário.
",..

-q-"tfe�·não e'ia -'Cf c'âso, mas� Impol�tante co�tribuiç.ão ao

Por t�r -sido transferido de hospitalizaçãà para o C
... '

'fi'
.

'I'S'
.-'

1 d S
.

corri a relevação dà mlHta, onuragaç.ft • •

progresso agnéo a e, anta
.

':Hospital Central doExército, embarcou ontem, v,ia aérea, V V C t· S l' t
.

se pagassem 'os impostós a arma. a len a, apos, a

""--com destino a Capital Federal, o Tenente Márcio Agos- dentro de tres meses Ao ,eu. do, De't8.rro parte do plano que se refe-
.,ttinho Remor', do 140 B. C.; e vitima do lamentável aciden-

..
O '1 t·

vez, porem, de apresentar
re a pesca e as lma que

-'te ocorrido no dia 5 do fluente. quando entregue ao cum-
�

bl
-

t h
novo projeto, encaminhou ii. esse pro ema nao en a a-

-primento do dever exercitava a turma de consc-ritos in-
M d

. Hoje, às 7 horas, reunião inda encontrado o devido
.o-corporados àquela nossa Unidade. esa uma' em�n. a, aI qual no salão paroquial. Tema da àmparo por parte dos pode.

. Como é do conhecimento público o Tenente ,Remar se aprQv�da, VIrIa a t�rar conferência religiosa � Deus res públicos. Esclarece que
'pel'deu a mão direita e o polegar esquerdo; estando cóm su?s.tanClalmel�te. o projeto Criador de tudo. Explicação no município de São Fran-

.::0:1 vista"direita sériamente perfurada, 11avendo 110' enta.ll- orlgmal. A :tn_atOna nao

,con�f Gênesis.,. do Hexaemeron. '

d 1; cisco do Sul, de que é repre-
-to possibilidade de Sei" recuperada.

cor ou, senao em paI e, e
i .Moisés, �screvendo para sentante nesta Casa, há nu.

.,.. ,Tão logo possa o Tenente Remor se ·tl·ansportar·u· a08 es.tabeleceu seu ponto "de
um povo de libertos, �mbru-

-

t t d b-e-
� merosas familias de pes-ea-

-'Estados Unidos da América do Norte afim de colocar' VIS a a ravez e uma 3U tecido no cativeÍl'o dos Fa· dores vivendo na maior mi.
-uma nllio mecânica, segundo determinação do exmo. sr.

menda. ,raós, ,quiz inculcar duas: ver- séria. Pat'a essas familias" é'
:,Ministro da Guerra: atendendo à solicitação feita pelo

Bastou e;tte fa�o, para que dades prec1puas: Deus é.o preciso' levar o' conforto
"'Onhan'dante do Batalhão, Tenente--'"oI'oll'el Paulo "'''011-

o sr. Gercmo.: Sl�va votasse Criador de 'tudo. Devemos"" \...
t

.

t f' oficial, principalmente ins-
,,<p<>lves' Weber Vieira da Rosa. _,' con ra o proJe o e o lzesse honra-lo tambem com o ó-

.

......, . cair com o voro contrario '.
,
crevendo os pescadores no

Com o Tenente Remor foi'am os nossos desejos, de bulo de um espaço de nos· Instituto dos Marítimos. Em
_._ -

d de sua bancada, depois de·d d'.;ll)l�ve recúperaçao com votos, e boa-viagem. 'Sa VI a: cO,m o escan�o. se· aparte, ° sr. deputado pes--declarar que a medida nele manaI 1 O trabalhp-delfIca- 'sedista GalIotti Peixoto

'I p�eiteada era até necessa- do leva à escravidão pes- lembrou a conveniência de

,.
rla. " soaI, material e espiritual! serem solicitadas providen-Onde a sinceridade?
Porque votar contra o TINTAS PARA PIN'nIRA cias ao poder EXecutivo, no

projeto, se o julgava neces- (' O T TO. A •
sentido de proteger os pes-

sario? Porque na� conceder lIIIl cadores, pois há falta de
O Senhor 6harles Edgar

I
zessete foram liberada.s im-

os beneficios nele pleftea� _. _ pescado nas nossas cidades
�lMo;ritz, Presid�n�e da Fede., porta�ões ''pe�s a�to�oveis dos, se os mesmos favore- 1'8 "Ielp?-;: çao litoreanas, porque os pesca-

. .ii'açQ.o do ComercIo do Esta-, vg ombus vg (:ammhoes \1J ciam classes sociais sem
r dores não encontram qual- A DIRETORIA

':do de Santa Cátarina, acaba, Tratores et máquinas agri- qualqmrr finalida-de partida- . André. Antonio, 'Fran-
- --,-----------...:..-------

�.«4,l receQel' 'da Confedêra(}ã:o colas et industriais vg sem tna D
�

,. �.·M'
I.

'Nacional do Comércio, o"se- moeda para tradicionais im- ri;:eria sido miís��Oel�nte, �:-���a��:: . r. 'lt881.0 uDiz.de Irll,l-O�;�te cabograma:' NC-215 portadores et tambeln Jl.ej'G- mais sincero, se aceitasse o Kowalski
-,_:. RIO 46/45 18 1935 FéC'Q- ciante rama independente- projeto e, ao mesmo tem� participam aos PaJ."'efltetl I

. Comunica a seus clientes e amigos' que rei· '

c mercio para Charles Edgar :mente tradição pt.. \
,.

. niciou a cUnica nes"n Cap·l·tal. '

,_.,.- apreeentasse outro, ainda e pessôas das relações w.

: Moi'itz - f-polis. Cordiais saudações CONSULTóRIO I Rua Nune5 Machado,
C<>munico sessão dia de.' CONFEMERCIO". que pa� �er discutido na de seus pais Francisco .

p\:'oxima reuni�o ordinária e Ivette Kdwalslti> o (consuIt6rio Dr. Oswaldo"Cabràl) - Da,á 15 As

de� maio� r�atÍvo à dispen-"
" naseimento de seu ir- 17,30 horas.,

aa de multa a todos os con- m�inho RESID&NCIA � Rua Bveaiuva, 13.5 - Tele-

tribuh1tes em atrazo até a DOuglas-CleI1lente fone M-7i4,

presente data. oe.orrido a 17-4-9-51.
>

Mas istO setiá saerificar
um ponto de vista. E o sr.

GerciD<l Silva não yai .

a

tanto.

•

_ Ui

-.:; -�','.

Tenenfe= r.fárcio Remo,r
'F,.quêil,· 'e"m Scr..i
Vlnbo ereesotado

,

(SlI"eira)

{)onvite
O Cêntro Catarinense de

Estudos e Defêss do Petró
leo, convida o povo e as au�

toridades 'para- aSsistirem .a

confe.rênda que o Desem
bargador Severino Nioomé
des �ves' Pedrosa pronun
c'iará, no dia 21 dó corrente
mês (sábado), ás 20 horas,
no salão Nóbre da Faculda
de de Direito, sob os auspi
cios do mesmo Centro e sô
bre o tema: - �'A luta con

tra os trustS e a Questão
do Petróleo".
FlOrianópolis, '17 de abril

de 195i •

Li&er,:.das t 'importações de
,peças �e a·utomóveís. ele.

�.Explsiçãi . �e rillura
fl� .

_

,r:, AGUARDEM PARA os PROXIMOS DIAS A

�j� ABERTURA DA EXPOSIÇAO DE PINTURA DE

i'. WILLY ZUMBUCK QUE MAIS UMA VEZ VAE
;-:;i EXPOR AO NOSSO PUBLICO SUAS TELAS DE

L�:
. VARIADOS. '

.

--- ,

; �
,

A EXPOSIÇAO SERÁ NA S1tDE DO CLUBE'
'1i DOZE DE AGOSTO, PARTE TERRBA.

,1
--

NA OPOR'i'UNIDADE DAREMOS 'NUV:OS
é.!: f1'N:..,.,{).n�. '>--.
T

� o ..... L....� Q:" ... :rt. .•:Jl.�L'JC1.

- I.
\-�

�João Frainel'
.

_'n_'_....... --- -" ,.. _

No,ela dAI. S.dI
[�,�,r8df' C"rucão

.�___. � v__

' "' '" _...! Amanhã/ sábado, às 19

Camisa!!, Gr8'Vata8. Plja· I horas, ns eapelâ do Asilo
mes Meias da.C!. metttorefl

.

de Orfãs, terá. inicio, mais
pelos 'fll-eDO,.es 'll�"�"·n:8 II�-a.v'ez, 'R poderosa noyena

('AS} V1<:1.(jE!,·. '\TI" - Rll" r1e NOI'\RR Senhora do Sagra-
I :Conselbeiro Mafra. hl Coração.

'

DEPARTAMEJITO NACIONAL DE OBRAS DE SA-,
NEAlfENTO

Comunicá ao comércio e ao púbUco em g&
rala transferência de sua. sede para Q l'\la 8ste
ves

........

Junior· 34, DeSta Capital•.

/

I
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-los Jogos Universitários f Eatarinenses· ,

"I Dia 21 (sábad�})·-Solen,e Abertura dos IVos Jogns Ilntversüáríes Catarlnenses com

'Torneios-Iniciais de: -Futebo'l, Volei e 'Basquete, entre as Associações Atléticas' Aca
dêmicas das Faculdades de Direite, Ciências Econômicas .e Farmácia ..Odontologiatt-

,(__//

"O Estado" Esportivo
=

-- •

5

O· Figueirense arnanhê e domingo
confra oPaula 11,an1.os e '0 Paysendú
AlIlistusam�Dte -preliará, nesta capital, OlS tardes de am:iah-ã e domtng'(" respectiva
mente, frente ao Paula, Ramos e Paysandú" êste de Brusqae, a equipe -de Fígueíreasé
q�, ê,s'., ano lRaOlem-II IDvlcta, t8,lJd�, recelft811l8ote reallza4'8 brHhaftle tem,pDfud,a ao ParuDá:

...E_Al'ItI em· ..lftla Barriga. Verde I·DIze de AGem, Amanhã a
_aber�� dos

7GOL _' Após inquietante ,espera, ,domin�o a peleja desta noite pelo Extra de Basquete JOgoS VD_VerSa'arIOS- '.

�asSa.d6 o Av.aí-:i,u,sorrir-Ihe o�riu�fo, aliás o p�'imei�'o ,"Em continuação-ao sensa- polguntezcótejo entre osfi-.' -

�l.eS� 1�5L� -vI,tOrla,cus�o,u ,multo 8., chegar, mais Vel?, cional Campeonatp Extra.de ! ves da Associação Atlética
'

.

DIA 21. DE ABRIL

bonita; �sof�smavel, merttória. De�ols. de perder .d:. �a- Basqutebol, promovido pela I '"
.. "

.

As 9,00 horas - úo Estádio "DR. ADOLFO KON-
nas' equipes, ·algum�s, sem expreasao, o quadro dirigido Federação Atlética Catarí- Barriga Verd� e do Clube DER";

,

.

.

p�r To�rinho foi �olher urna vit?ria diante. �e. um qua- -nense, realiza-se hoje, na! Doze de Agoato. Como pre-
.' '. � -, Desfile das, Associações -Atléticas �ad.e-dIO pOI todos .os tItulos.,r�con��ldo c,omo.,Jllf:Cl� ,de aba- quadra .do" :çii.a'Tenis clu-'hhninar jogarão os 'quadros' mroas fihadas.. ..

ter, b.astando' que .falem do ,t�ltmfo americano frente ao :

be;. à luz dos refletores, em- I de' Aspirantes. ,2 - Solenidade Of�clal:
Flummense, do RIO. O América deu o que poude para ___. __ ..

' '.

_
'3 -;- TORNEIO INICIO. DE FUTEBOL - em

evitar a goleada, más. nadaconseguiu e a contagem che- ,

E I &1 b
'

P
.

d' ,.... homenagem ao Exmo. Sr, DIretor da Faculdade de Di-

g.ou aos 5 x 1, sendo ,qlH� POi: pou�o � �ando \t�.sitante,não ,�.plr 'a . I e., a,y.saa D, ,II �reito l)es. Ul'ball� �uller Sallt:�, �om o.-s seg�i?tés Jpgas:
tIrav,a o zero do placard, Nao ha dúvida que o Aval es- " ,II

i
-

",,'
.

, .. 10 - Direito x Farmácia-Odontología;
tá credenciado �. vencer o 'I'orneio Quadrangttl;ll' -de Fu- Recebemos el agradecemos a seguinte Circular:

'

.

.

20 - Ciências Econômic-as x Farmâcía-Odonto-
teool. Todavia, um aviso aos defensores do pavilhão al- "Secretaria: março de 1.95�. logia.
ví-celeste : cuidado com o excesso de otimismo! O Gua-

'

Ilmo.Snr.,
'

l'aní e;'5teve bem in:fje,liz. em, sua. peleja c�m o Olímpico.
.

Redator esportivo do Jornal "O Estado" - Plorianó-
Tambem pudera, o conjunto tricolor esta em 'fase de polis.
reorganização' e para os futuros compromissos promete Prezado 'Senhor :
grandes surprezas. Assombrosa a atuação de Nizeta no De ordem do Snr. Presidente, tenho a satisfação de
último domingo. Seus' dois tentos foram mais assombro- levar ao conhecimento de V. S. que, em Assembléia Gelo
eos ainda, dando a impressão de que no gramado se en- ral Ordinária; realizada em 9 do corrente, foram eleitos
-contrava o Jair dos tão comentados'pelotaços. Por 'duas e empossados os Membros da Diretoria, 'Departamento
vezes Maninho viu suas redes balançarem-se com a vio- Esportivo e Conselho Fiscal, que regerão os destinos
'lenda' dos petardos nizeteanos, O veterano "as" correu deste Clube no decurso de 1951 e cuja constituição é a

muito 110 gramado, sendo a principal figurá do conjunto seguinte:
'

e porque não dizer do gramado, "Mestre" Nizeta movi- DIRETORIA
montou-se tanto na liça que faria inveja aos rapazes de Presidente: ___: Ingo A. Renaux.
dezoito primaveras. Unia coisa podemos assegurar : que "Více-Presídente - Bruno Morítz.
tão cedo o "malabaríeta" não abandonará a prática de 1° Secretário - Armando E. PoI1i (reeleito):
futebol!' O Figueirense, o querido clube alvi-negro que 2° Secr�tário - Wilson E, das Santos. Salabam OS Esp'ort·l·stastantas glórias obteve para Ô'nosso futebol estará em a- 10 Tesoureiro - Arthul" Appel (reeleito).

'. ,

ção amanhã e domingo, reaparecendo ao'(público, após 2°-Tesoureiro - OrlandoRístow.
,

.

. ,', ' .'
' ••• /'

.a S-j,13 �emporada invicta 110 Pal'miá. Na saootina o clube Orador - Dr. Jorge E. Rifzmann.
. ., que ,segundo historiadores, as l'edes de goal fn-

ele Osní Órtiga- enfrentará o Paula Ramos, que fará seu Bibliotecário - Walter Appel. rnm patenteadas em 189u, pelo jogador Brodie, de LiVer-- .

deb.ut no corrente ano., Domingo o time' da Praça Quinze DEPARTAMENTO ESPORTIVO pool. Um ano após era introduzida a lei do penalty, Pol:'"
'receberá a visjta do Paysandú, forte conjunto. que há Diretor Esportivo. - Árthur Jackowicz. Pl'Oposta do' irlandês Mac Crum.
pouco, aqúi' mesmo, derrotou o. AvaL Pelo visto, o. cho- Te,soureiros - Tasso R. da Cruz e EdSfal' Deichmalln. x x x
....ue entre, o campeão da cidade o. vice-campeão bi'usquen- Se6'etário - Geraldo. .G. stotz. '

q m 1920 p m 'd p I C 1:'> D '1'.... . . . ue e " .1"0 0."1 o. e a . D. ., rea IZOtl-
00 promete ser uma coisa fora do comum e desde já o CONSELHO FISCAL &e um torneio interestadual de clubes campeões, tendo-
público 'aguarda-o com interesse desusadó. Vasco x- Pe� No.rival Paes Loureiro, Carlos Cid Renaux e Dl'. Jo� vencido o Paulistano, o Saudoso clube do "mestre" Frien-.
narol, o. match que depois de amanhã o, púbHc� carioca sé TridapaW. '

. -del"'elch.
apreciará no colosso do Maracanã. Os dois clubes, con- . Sirvo-me da presente para apresentar-lhe os mem!

$Jd.erados bases da formação, do.s seleciOl;"ádos brasilei- protestos de alta· estima e distinto apr�Q..
j,'{) e uruguaio prometem levar ao

\ está4_io a nudor assis� ..
Wilson E. dos, Santos, � secretário';

tência já verificada em pelejas in�ernacionaiB amisto- .......__................................._.........._....,.,._......._......._..._�..,.".
sas. Ante-3ntem, no Pacaembú jogaram Palmeiras e Pe- porte êríada por James Naismit;h. Se não. u1timarn10s as
nai'ol, sendo o resultado de O x O. 'I providencias o. certame acarret�rá, num ,·verdadeiro fra-

. BASQUETEBOL - Há poucos' meses, l'ecebel1do casso e, . , Adeus tradição esportiva catarinense. Portan-
uma comissão de esportistas �ficionados' do esporte do to, mãos à obra, sr, Governador! Pelo Campeonato Extra
basquetebol, o sr. Iriueu BOl'llhausel1, mui digno chefe

I
de Basqueteb,ol, está progl'amado para hoje, na.' cancha·, Prom(wicios pelà FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATA..

?o �xecuti;o barriga-verde, prom�te.u que daria {) seu do Lira Tenii Clube� a luz dos refletores, o jogo entre as RINENSE DE ESTlJDAl't"TES (F. A. C. E.),
'

!inteIro a;po'10ao Campeonato BrasIleIro de Basquetebol, quintetos da Associação Atlética Barriga Verde e,Clube, Dia 21 de abril- Solene Abertura com a realização.-nuu'oo,do para Setembro, � nosso Estado, auxiliando a D07..e de Agosto. A partida está �ndo ansiosamente Q- dos ,Torneioa-I,nidais, qe: Futeb'ol, Voleibol e Basquete. l

Fe4eração Atlética' Catarillense coIl,l' a construção da tão guardada, prolpetendo' um d.esfeche doa,.,niais eletrizantes Dé 28 de abril a '12 de maio _' Campeonato de: Fute,.:falada quadra para a realização do importante' certa� e de difícil prognÓstico. Tanto o 'quadro de Chocolate co- boI;' Volei e Basquete..
-

me. Faltam c'inco meses para o Ben�acional certame da mo o de Kalil estão em' magnificas condições té<!nicaS e Dia 2{) ele ma.io _ Campeonato de Tênis.
�llfederação Brasileira de Basquetebol e, segundo, no� fisicas e prontos para todas as 8urpres-as, Assistam aos' Dia '27 de maio _ Campeonato de Atletismo.
InfQ:l'Iuou o dr. O�mar Cunha, presidente d,u F. A. ç., ne- jogos de bola a9 cesto, todas as segundas e sextas feiras, Dia 10 de junho _ Campeonato de Xadrês.
n-huma ordem sam da, Casa Rosada para dar inicio às na quadra eluminada do clube da "Colina". A entrada é Dia 3 de junho _ Campeonato de Esgrima.-obras da construção da cancha. Como sabemos, virão os franca! Aproveitem.' ..-.bia 10 de j-unho _ Campeonato de Rêmo.
ll)ais ad-extrados "ases" do bola ao cesto e as mais aI- AUTOMOBILISMO - Promovido pelo Automovel PARTICIPANTES,tas: autoridades esportivas 'do p"aís e necessário se torna Clube do Brasil será realizada amanhã no Rio o Cir- ,1\..4.,4.!. da, F,acul,9-ade c;ie DIREITO.
-flUe Cft.US€mos a melhor impresllíl.o, fazendo com que 0.8 cuito Internacio�ai da Quinta.. Entre os'volante; inscri- A. A. A. da Faculdaoe de CI:€NCIAS ECONOMICAS..S1)gOS � realizem em uma �ap.cha das mais modernas com tos estãó Vaseo Sameiro, porluguês_,é o n-OS80 Francisco A. A. A. da Faculdade de FÀRMACIA- e O,PONTa� .

•e(;�;jda.çóes ,para 'alguns milhares de aficionados do es-_ LandL Ambo-s _pilotarão máquinas Ferrari 1.50Qcc. LOGIA.··· '�

3° - Direito x Ciências Econômicas.
Ás 15,00 horas -:- no Estádio do Lira Ténis Clube:

1 .....:.. TORNEIO INICIO DE' VObEIBOL � em

homenagem ao Exmo. S1'. Diretor da Faculdade de Fa,l'

mácia e Odontologia Dr. Polydorío Ernani de Santhía-.:
go, com .os seguintes jogos:

1° - Direito x Farmácia e Odontologia,
� - C. Econômicas x Vencedor do 10 jogo.
i - TORNEIO INICIO DE BASQUETEBOL -

em homenagem ao Exmo. Sr. Diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas Prof. Flávio Ferrari, com os se

guintes jogos:
lO - Direito x Ciências Econômicas.
ZO =: 'Farmáeia-Odontologia x Vencedor do 10.

xxx

. ., que 6 primeit·o Torneio Rio-São Paulo foi �li.:
v.a.d<l em 1933, -sagrando-se campeão o :Palestra.

IVcs Jogos Universitários
Catõrinenses

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

, >

: t
,
,

\
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,

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Qualquer livro da Editora Agir, si não encontrados

i nas Livrarias da praça, 'Q9dem sei" solicitados Q. 1'). L.

'''''''''''f:---'''__' ..
_ .....,;;....-----..--..._------,-----------------I R�

- Caixa Postal S04 - Ploríanôpolis.

�-ipROGRAMA DE FESTAS'PARA O MÊS DEABRIL DE
..

1951'
Dia 21 �- Sábado - Soirée com inicio às 22 horas.
Dia 23 - Segunda Feira - Secção cínematografica,
Dia 25 _j Qu.arta Feira - Soirée migno.n.
Dia 29 - Domingo - Soi:rée eom inlêio às 2'0 horas,
Dia 30 - Segunda Feira :_ Secção eínematografiea,

IUDlções 8 arti
gos de caça!

'.

Só nó Empório Florian�
P91ls..
- Preços' de mano a

mano.

Rua Tiradentes. 19·A.
'fel 1.591.

AvisoEx.posição de origi
nais·. preciosos GERVIÇO NACIONAL D·E

A.PRENDIZAGEM COMER-

LONDRES, (B.N.S.)· - o

1
britânica, serão vistos em 13 CIAL

primeiro .lívro que foi im- setores distintos. .

.

SENAC
.

. presso em inglês impresso Serão por exemplo apre- Escola' "JOÃO DAUDT

J
pelo pr-imeiro im,'pressor

in- ciados obrascomo "Canter- O'QLIVEIRA"

glês - e muitas primeiras bury Tales" i de Chancer, no AVISO

l edições, assim como manus- original impresso em 1478 Acham-se abertas .� ma-

critos, retratos e bustos de por Cayton. triculas para a Escola do

escritores ingleses, serão a- Assim também. o original "'SENAC", nesta cidade: Os
'preciadÇls na Exposição de de "Mosec 'I'eípsum", de sÜ'lint€ressados

deverão dJri
Livros do Festíval da Grã- John Davies «hoje perten- gír-se á séde do "&ENAC"

. Bretanha. 'na .Museu Vícto- cente a Lord Leícester), "In á Ave�lÍ;da Hercili� L1.�· i'],
ria and Albert de Londres. Memorium" de 'I'ennyson, 488 9 as 12 horas díaríamen

Aproximadamente 8()() 11- "Ash Wednesday", de T. S. te, até 30 do corrente.

vros valíosisaímos rel�tivos "Morte d'Arthur", de Molo- Florianópolis, 11 de a1;>111
a muitos aspectos da. vida ry e muitos outros. de 19tH.

.

---- ---�----- Édio Ortiga F-edr� Di-
retor.

de ALCEU AMOROSO LIMA

sio fBllCISCO ,DO SOL· Bara 10VA IOBB
InmmCl-ca- C01'n1Je Aoentu . .

.o()pojt�- C.,Io, Heepck« elA - c J - T�ldcr t 1.217 ( J!nd. te ti

rao_dt«» do Sul -C�flc» Hnepeke S�CI-:: TeJe1oD� _6 �OORR� AC E

('
,.

J
/

Existencia.lismo)) Camisas; Gravatas, PUa
mes Meias das melhores,
pelos menores preços aó na -

CASA MISCELANIA - Ráa
ConselheiroMafra..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

EXP08i�ão ' de
Willy Zumblick

Impressionante a seasão-de- ontem da eamara Muni- Na séde social do Clube

cipal, �uan�o o Dr. Alvaro Müllen da Silveíra, passando Doze de Agôsto, parte tél'�

a, presidencia ao Dr. Vital' Fontes, foi ao Plenário denun- rea, dentro de poucos dias, A. Campanha que, nesta Xavier. . . . . . . . 200,00

dar monstruosa arbitrariedade do Sr. Prefeito .Municí- o consagrado pintor conter- Capital, a Comissão consti- Uma Evangel ica .. 40,00

pal com seu decreto exonerando o Procurador de Pref'ei- -râneo _ WILLY ZUl\"[- tuída por Alda Jacintho, Func. Secr. da Fa-

tll,r�, qua�ldo ta! �xone�'ação só podia fazer-�� através de BLICK _ irá expôr oit�nta I O:ilia "Ana �or,itz e DOl:is I zenda 510,00 20 DE ABRIL

de�ber�ça� de pOIS terços de Camul:a MUr�ICI?al., O o�a- e tantos quadros, on�e, nu-I Fla�o�o, para a Fun?açao, Fun,:' �anco do Co- A data de hoje recordá-

dor verberou veemet;ttemente essa intromissão indébita ma saquencra admirável, L,aureano - ,que, esta m0� 1 mercio ..... ,. 1.640,00 nos que:

do Chefe do Executivo nas atribuições do Legislativo, poderemos apreciar panora-
vímentando, em todo o Bra-. Func. E. T. U. C.. . 100,00

- em 1632, deu-se a de-

q,ue assim está cometendo mais um crime de responsabi- mas campesinos, aspectos sil, tôdas as classes sociais Olga Mafra 50,00 serção de Domingos Fernan-

Iídade, Acentua o Dr. Alvaro Müllen da Silveira que a urbanos, retratos, interiores
--,- vem encontrando o mais Coqueiros Praia des Calabar, que se incoT-,

presidencia da Casa saberá desagravar a Casa dessa a- residenciais, etc., sobressa- Tl'anC? e decidido .apôio das Clube, . , ..... , 910,00. porou aos holandeses. Não

fro,:"ta, promovendo-a responsabilidade do Chefe do Exe- indo-se, entre todos êles, um
autoridades e sociedade lo- 'Produto de 1 rifa. 610,00 foi, porém, como' afirmam

cutivo. magnifico retrato da heroi- caís. Sra. O. M. Lima ,. 20.,00 muitos historiadores, um

É, realmente, de pasmar que o dr, Paulo Fontes, em na dos dois mundos, a con-
É já,� em relação aos pou- Comandante do 50 traidor. Calabar era brasi- "

menos 'de tres meses já tenha atentado por tres vezes I terrânea aliás do pintor _

cos dias que êsse movimen- D. N. 500.,00 le iro e tanto'fazia optar pe-

contra letra expressa da lei, de flagrante, des- ANITA GARIEALDI _ pois to foi iniciado em Florianó- Loja Maçônica "Re- lo jugo espanholou portu-

ptes�igi? aos Repr�sentantes do Povo, quando devia ser I ANITA .nasceu nos Morri- polis, verdadeiramente an i- generação Cata- guês, como pelo jugo holan-

o prrmerro a respeita-lo e a fazer respeita-lo. nhos, dizem os historiadores
madora a colaboração ern-], rinense ..... . . 690.,00 dez. E estamos de acõrdo

,Mais �ma vez, portanto, a União Democrática Nacio- (outros contestam isso), que prestada a tão, altruístico AUXILIOS - "O ESTA- com Veiga Cabral, que as-

nal, através de um de seus mentores maia categorizados, fica -logo abaixo de Tuba- quão meritório empreendí-, DO", colaborando mais di- sim considera. Calabar foi

desmente as promessos da campanha eleitoral 'e apre- rão, alguns quilometros, em rnento, levada a cfei.4í pela. retamente com a Comissão enforcado e esquartejado.

6enta-s� .�om sua' pele de lobo-mau _ como já o po- direção à Madre " mu�her catarinense, que, "Pró-Fundacão Laureano" depois de vencidos os ho

vo qualirícou um grande lider udenísta, .' Os quadros de WILLY mais uma vez, emprega os recebe cOl{tribuições,) em landezes, no dia 22 de J.y.-

Imaginem o que não será capaz de fazer o Prefeito são verdadeiras [elas, dari- I E�US esforços, para a vító- sua redação,' das pessôas lho de 1635.

contra pessôas indefesas, quando de maneira=tão vio- ,dO-110S forte impressão pe-
na �es.sa campanha de hu- que o desejarem para aquê-

'

- em 164'8, o Exércitos-

lenta ele investe contra o propi-io presidente da Camara los coloridos das' paisagens
man idade, le patriótico fim.

»>: , marchados Guararapes para

ldunicipal! É'de estarrecer! I a expressão das fisionomla� AGRADECIMENTO - A ocupar, novamente, 08 pos-

_

Mais do que isto: é uma:- vergonha! Uma humilha- t nos retratos, a realeza dos "O ESTADO"', que desde Comissão, por nosso inter- tos. anteriores,

Ç.ã.o e contra esses atos é 'preciso agír' com energia e in-" recantos conhecidos da sau- o início, se vem colocando médio, agradece ao sr, Fir-
- em 1775, em Lisbêa,

t.'ansigencia.
( , dosa terra de Tubarão ... à dísposíçêo da Comissão. minío Vieira por' lhe ter nasceu o Marquês de ,Ale-.

Aiiás, foi isto que O,'S1'. Osmar Cunha, em magnifico Temo.s um quadro ofere- Pré-Fundação Laureano, colocado à dispoaição o seu, grete, que veiu a ser Capi-

improviso, fez, condenando indignamente a resolução do cido pelo pintor amigo _ publica, diàriamente. o re- automóvel para que as suas tão General do Rio Grande

(;befe do Executivo e assegurando .ao Presidente a soli- um trecho de estrada de sultado ,financeiro dêsse organizadoras visitassem a do Sul.

,

dariedade it;restrita de sua bancada, pois os representan- Morrinhos, ladeado pelo r'j.o movimento, angariado pela Escola de Aprendizes Mari-
- em 1817, o govêrno pl"O-

te? ,do,P�rbdo Social Demoerâtíeo jamais poderiam per- seco, IWr onde tantas vezes l'eierlda Comissão:', / Inheiros, em ° Estreito. visório' de Pernambuco, di-

llutll que com tanta leviandade, com tanta arbítrarieda- 'passamos quando de nossa
Governador do Es-

I
fige ao J)QVO uma proclama-

de e com tamanha insolencia viesse o sr, Prefeito Muni-' mocidade ... A gente sente w.do •...• , �� ,. 2,000,00
" ção, anunciando que a pã-

, tipal. invadir atri�ui.c;�s e:cclusivas da Câmara Munici- aquele caminho, aquela es- Pre4'eito da Capi- Anuncie «"'0 ESTAOO" tl'ia estava perigo e cft.a.-

llal. l,mP,Ondo, MSlm, Inomm3vel ve:xame ao Legislativo trada sinuosa" as al'eias. es�
- 'tal .' _ ••.•. � •.. 1,000,00

�- mando todos os cidadãos la

<la Cidade., curas do rio 'seco llrrancan-
Ih'. Aderbal Ramos

C.,·
. .

annas· .

pr?C�ro�:d;;::,�;:,,;i�:�f��:, .:�r:��a.i!�í:���e:�::J. ,�::::,�� ��:::�:.eq���: >���f�s··.�;�·d�,::��::;O;, )118fi"OI·j·r:I·O' tfieira�:1e�:!'d�e�::U'�:�-
pares que, no caso, a Lei Organlca não havia sido viaja- 'cord�mos com saGdade ."

Dêlegaela Flseal
' '6315,Qô

" ,- c'
,

.' - ao' Brasil.

da. Foi. ��tre�nto, a�ertádo pe�s apartes dos sl's.',bs� A gente sente os quadros Fu.nc�n.áriC9
/

do
.

,,:RITZ' " ..,- em 1839, em Alagoft&.

�r Cunha, EdlO Fedrl� e Flávio Ferrari, para 'os quais de WILLY. Dep. de Edooa-
.

Ás·1) e'7,45 horas nasceu Aureliano Cândido-

. na_o achou resposta. Como\ expediente, tentou desviár o Ele já nasceu artista. �ão ção', , . -' .• ' •• - 1.183,00 PERDIDA PELA 'PAIXÃO Tavares Bastos.

�sJ1nto, J:ll.�s. a,8orle,c.não'o favoreeiá porque' a"causa era' teve "escola 'e riãõ obéd�ée Fu.fiocioiHU:10S· da '.
" '1'

.' Cens'ura':' ",' .:_ efu'1840, M'Mart\nhão..

Ingrata. A confusão foi tanta que, para livrar-se das nenhuma escola. Segue tão Sec. Int. e Justiçll 236,00 Impróprio até 14 anos. travou:-se 'o combate de Ta:-

garras ,�o d_eses�ero, o sr. Gercino Silva eonfes8011 que somente os impulsos de sua Sra, Mal'ia C. Ca- No programa:'- batinga.

não (X)dia dlsC�tll' �elhol' porque não conhecia o deere- ade que veiu do_l>erço, e já .
braI ó ••• '.' .' •• '. 10Q,oo Noticias da Semana,

- em 1845, no Rio de .Ja-

to de elt��eraçao. EIS, então, que o presidente apresenta estava em seu sangue quan- Sr. J.. passes Mar- 'Atualidades Warner Pa- neiro, naSceu José Maria da,

� Plenal'lo,. o teo�' do decreto. O lider udenista lê, exa- do abriu os olhos par� o ,-tius' .-.. ;',.:.,. 20,00 .thé. � Silva l'j\nmhos, Barão do

mma � artIgos Invocados e,.. embatuca. Por fim mundo.
Sra. Anita Fel'· Preços: Rio Branco.

conclUI que, talvez. o sr. Prefeito flMlha errado ma.:! só Pintura é aquilo que se üa.ndés •.. , ó •• , 5,00 Cr$ 5,00 e 3,20
- em 1867, o Tenente-

() Poder Judiciário poderia decidir. ",,' 'vê' diante dos olhos, real; Dr. Rubens de A.l:'- ODEON Coronel Juvêncio de Mene-

Sôbre o assunto ,falou, também, o S1'. Edio Fedrigo viva, compreensivel, p'ei'fei": 'rúda Ramos •. : 100,0.0 ·.Ás 7,45 horas zes, tomou a fazenda da Ma-

ql1e provou à exuberancia, o desrespeito do Chefe do ta com todas al Cal'es que Vva. Marieta c. R. ,

Anil Todd - €laude R'a- chorra (apa).

Executivo ao Legislativo, pois a Lei Orgânica é clara se' apl'esentam .. ,

illS e Tí'evor Howard. I - em 1894, no Rio de Ja- '

quando at�'ibui exc�u�ivamente à Câmara Municipal, a WILLY mais uma vez vi- HISTORIA DE UMA MU- neiro, faleceu ° Visconde de

(�?mpeten�l� �e decidIr sobre exoneração de funcioná- sita a Capital de seu Esta-
'

.

LHER
! Sabàrá, João Evangelista de:

"-

I'lQS mUnICIpaIS quando eleitos verea'dores. do, expoildo primeiro
'

aqui
Censura: Negreiros Sayão Lobato�

, As duas v�rdades ditas pelo orador, como anterior- seus quadros, p!lra depois ir Impi'óprio até 14 anos. nascido na Vila' Principe-.

m�l1t.e pronun:Iada� pelo sr. Osmar Cunha e pelo sr. a Curitiba" São Paulo, Rio, I N G L" ESA. 'j No programa:
'Minas Gerais em 16 de A-

�lâvIO FerrarI, ferIram em cheio alguns representantes onde seus sucessos tem s'ido
Cinelandia Jornal. gôsto de 1817.

Q? tJ. D. N., que, em apartes bal'ulhentos tentaram des- estupendos.,. !!,flI :I,'J'I," II'] Cariadá. Short.
- em 1950, às 20 horas..

,rlar o �ssunto. Isto levou o sr. Osmar Cunha a lembrar Aguardemos a exposição !li !_._�_._ _ _
Preços: o Instituto Histórico e �-

� segumtes palavra� do Padre An�onio Vieira: "Verda� do consagrado pintor, con-
'

'

'í Cr$ 5,00 e 3,20
' .

gráfico dêste Estado Nll-

(les _:puras profess? dizer não para vos ofender com elas, te1'l'âneO, quando voltaremos f Ô ti I C A' • A P [ R I T I V AA ROXY , niu, em sua sMe, numeroso,

senao para vos�lzer onde e como vos ofendereis' a vós com outras noticias a res-
Ás 7,45 horas ! e seleto auditório, para

mesmos". ��..
,

, , p�ito,
Fl'ederich March Ann prestar homenagens a Em-

.Exgota�a a pnmeaa ho.l'a regimental, passou-se á A. Sbissa Blyth 'e Edward G."Robin-' hãixada Ac,adêmica Bahiana.

()rd�m do dIa, .sendo aprovado em terceira discussão o

' " "rson. ,.,
"

que 'nos visitllva, e tamMnt

projeto de lei, que concede uma subvenção à Irmand�de O p'r""p',J1ft dí, di'"
NO CAMlNHO DA VIDA para ouvir a Profess(}ni,.

N., Senhora do Mont-Serrat, area de terra no Cemitério
11"" Censura: Edith Mendes- da Gama e

de I�acorobi, para ali instalm' c�mitério propl'Ío. Em dis.
SOB DISFARCE VE.L' LI.,'. If'E Impróprio até 18 anos. 'Abreu, da Academia de Le-

c�sao a.:! contas de janeiro do corrent� ano, o sr. Ger-
O cancro sifilítico consti- 1\1 No programa: tras e do Instituto Históricll>

�u:o Silva t�ve. �om�ntos de inefavel, delicia com o eu-
tui o primeiro sinal da a-' Miu'Cha da Vida. da Bahia, que discorreu sõ-

seJ1) dE), 'pel� ultima vez, as.sestar batel'ias contra o GO- gressão ao organismo pelo ALEGRE E FECUNDA. Preç�:' bre o pOeta Cl'UZ e Souza.

VenlQ do. sr. Tolentillo de Carvalho. Com -efeito, o li-
micrÓbio ",da sUilis. Nem cóm nerws ' fortes e saúde C.r$ 5,00 e 3,2{) André Nilo Tadasco-

de� udemsta leu exaustivo discurso de ataques ao ex-p're.
sempre, porém, aparece com perfeita! I�PERIAL '

_'.

fe.lio. Como de co,stume.; as criticas fora,m mishu'udas, de,
o aspecto característico. As GOTAS ÁS 7,45 horas '

cüras, tudo :m tom demagogico, e sem nada provar mais vêzes ê -tão pequeno que '·'·MENOElINAS O' SEGREDO DE UMA MU-

�o que a raIva do orador contra a administração passa. passa despercebido, ou se "Às gotas da Juventu'de" LHER

ida.' ,
apresenta··corilO uma feddi- C"""'UI'a·.

,Dão vida nova, Roa fracos ,"CU""

�' COI'ft a pala'vra o sr. Edio Fedl'igo deu, imediata res-
nha que. não chama a ten- e nerv� de ambos � � Imprópl'io até 14 an()s..

posta ao sr. Gercino Sih--a, provando- que nada de novo 'ç.ão. xos., cedo.s envelhecidos -pe.
No progra.n\a:

trouxe:a ao co,:"hecimento da Casa, RepeHra, apenas,
Notando qualquer ferida: 1,0 excesso de trabalho f1sfoo Mareha da Vida, Nac:

8.cüsa� anteriores e já desfeitM pela maiol"ia.. ,1\08 órgãos genitais, (procu- e\mental. Estrelas de ontem. ShO'l"t.

ContmuandQ o orador, mostra que as despeza.s n.) �� imediatamente o /médico Não �m contra-indicação. Preços:

:GÔ�,êt'no passado não foram tant� com9, o Sl'. �rcino I!ru:�, determtl\ar�lhe ,a, f,al,l- Nas .fa� e dJ'Og's. do 'Bra" CF$ 5,00 e 3,20

...�l1ya �egal-a e prova q\le soln-aram recursos normaiS s� -'- SNES. su.
" CINE IMPERIO

>Â01'00 saldo .do exercício findo
"Ás 7,45 horas EFEITO

•

,g:: ,00 mesm.o assunto, ocupoú'-se () sr, Üt3�r Cunha, de-
.'

-

,

..

,

. 1)...;... Esporle na têla. SENSAClONM.. NA d

� de ref�rlr-se ao dlSCUrsO do sr. Gercino Silva., jnvo,,: "" Pa
.,": '.

Nac. A S' M A
(!a.,Uft'l� �r�e de argumentos para demonstrar q\,le o r1idet�' 'd�l' 'udJ�nclulr, mais e$ta do Sl". G�Ul? �ltv�; ,0 li- 2) - William PowelJ e " ;

,

�1Wltltl'lC 'apenas queria fazei' barulho: A seguir mos-
.

dinAria -e c

reqQereu �.noerramento da rwníao ex�r- Alln BÍyth. Remédio

tra,comprovantes de todas aS despezas da Prefeitura cri. mais�' om� o pretndente �esae ser necessaria UM/PASSO EM FALSO REYNGü TF

t1ca,� peto sr. �rcino Silva;' o qual, seeundado por ou.
'

tas
� o SZO, ('...erc[no estranhou que aCamara 3) - Continuação do se- "ASalvação dos Asma"'tieosv\.

tmf;I;"colegas de bancada, procura em vão confundir o o- .

ga.s
Ao �n�lS tres mU Cl'uzei'r08 só para aprovar a re- Tiado I' ..

I'ad�r. O sr. �r Cunha, porem., D&o se'atrapalha�com!� � de um projeto. Entretanto, Q baneada ude- O DRAGÁO NEGRO im!;[�ta8 q� :!::'
es' &lX'rtes, pelo ,contrario.

'

:
nl reunJu...g.e .eo-zinha durante dua.a sessó_e3, impondo • 4) _ Inicio do novo se-

f a Das s -

;

Tem �POíJta Pro�t� e,�iBiva, p��a,� aparte. A :�e� �m11 eruze[ros sabendo de antemão �l� riadO'
- � ::�á�U!:ia��;:Smt�

J\tiatlri.� corre e 88 contas i1e janeiro SãO fustamciifu �
--

.. � p'
__ -- .�. -, qumuer deliberaçãó em .beneflclO- -NOVAS AVENTURAS DE ..

I>N�S'"
' I

� 0\l'0. ,

'I
'

'

..

I
'Zt'te�-e;m8ift8J·ehifl.des...e-,--- -

:..
P�ra qu.e � eserupulo . 'I

DICK TRACY I d?res n.o .petto. N� drogs. •
J ago:rn Preços: ��' farmáCIas.

Na
.

Câmara Municipal «Campanha' Pró Fundação
.� Laureano)�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos b4.tidores do mund�
I
-� I' E'D I�T A L.
p.�_$ cOJ JUíZO DE DIREITO DA 1 na pessõa do seu l'ep.esentan�e..

$,
COMARCA DE B1GUAÇU

I
e dos interessados ausentes e des-'

I ,-
� . " 'I) -dgutor Jos-é B. S.lllgad'o de conheeidos; por -editais de 6o"'dias,.

1/ fII
'Oliveira, jui.z de direito da coo' no� têrrnos do aI;., 4&5 do ceai-

'*
_

"

marca de Biguaçu, Estado >1e go de Processo CIVIl, todos para.

_

.
'

.

OUflANTE TODO lIlA. Santa Catarina, na {orma dalei, D.C{)mpan�ar os tern�o-s da p.l'�-

/ "
etc. sente açao de usocaplao, por mero

I '" nos ,tiMeJOS Faz saber aos que o presenta da qual deverá ser reconheci�('

�.,.jJ. D��'.,.:- ,_tz. �:��:::��:���::!�:::����� ;E::�:do:S::�:i:�di�:�
'5i '. ' , .

,- _ "fi: _

tente judici.ário, o advogado dr, prazo legal apresentarem 'Comes-

�
,

'. � -.... Jeito Batista Gonli3!ves, lbe foi tação, protestando o suplieanta

:;:?f1 .?. '

.

"

díri.gida a :petição do teor seguin- fazei' sua prova CO)Tl testemunbas ;

te: Exmo, sr, dv. juLz de diI'1llto depoimento pessoal dos confl'On-·

DISTRIBUIDORES� IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE
Fundada em 1765

ELEIÇÃO DOS CONSULTORES
.

___

ser sempre pequena.
Para ser eficiente, o Im

»6.'3to de Solteiro 'teria que
sei' muito elevado, Isso, po
rem, infringiria os direitos
individuais,
De maneira que, por mui

to tempo, o· imposto foi,
para Cupido, uma arma de
valor muito relativo.
'Mas agora Cupido desco

briu a forma de melhorar
essa arma. De converte-la
numa verdadeira pomba ato
mica sentimental.

Cupido teve a idea genial
.quándo o presidente Tru
man falou em elevar os im

posros.
Truman explicou que era

pl'eciso elevar os impostos
a fjm de fazer frente aos

'

gastos com a defesa.
T-rata-se de organizar a·

-defesa não só 'dos Estad&>t

Unidos_mas de todo o mundo
1iVl'e,

' ,

Truman disse ao povo que
era preciso fazer saci"ifi-

Amor ,-&xp�nive
Por Al Neto tanto muito mais elevado.

Suponhamos que a renda
anual de, um individuo é
150 mil cruzeiros. Si êle for
solteiro, terá que pagar Um

imposto de quasi 34 mil cru
zeiros, Si for casado, só pa

gará uns 27 mil cruzeiros.
Ao evitar um imposto di

retamente sobre os solteiros,
Cupido conseguiu também'
atingir os viúvos, os desqui-;
tados, os divorciados.
Dé fáto, quem quer que

não tenha um esposa para
dividir a renda - já seja
»01': que se flivorciou ,oq .por
que a nobre senhora m'oi'í'êu
- é alcançado pela lei.
Para avaliar o poder da

bomba atomica de Cupido,
basta dizef que serão atin
gidos, somente 11.0S Estados
Unidos, 19 milhõ� de pes
soas ...

Essa gente vai começar a
descobrir novas vantagens
no casamento, ao considerar
que é' mais barato ser casa

do, ..

<Ta comarca de
'

Bíguaçu. l'I-b.noel tantes, bem como pO"l' vístosia se-

Aquele bebê travesso
. Cupido - acaba de arran

jar uma bombinha atomica.

Isso, aliás, nada tem de
'extraordinário.

Quando tantas nações an

dam á procura de armas no

vas, não é para surpreender
que Cupido também queira
algo melhor do .. que as ve

lhas flechas mitológicas.
A bombinha atómica de

Cupido é ultra moderna: é
o imposto.

''I ") Há tempos que Cupido vi
nha. fazendo experiências
com o imposto.
chegou a crear o chamado
Imposto de Solteiro.
Mas o Imposto de Soltei

ro não produziu resultados
muito animadores.

.

A taxação direta do ho-,
mero que não casa tem que

o, hem como o fizeram unterior-

,,_
mente, seu pai e avô ; 3° - Que

.- -'.��'''''----'-.--"_,'_ ...__ . -- �---,----

----------------------_....:...�-__:_---------.....,--
' os impostos !'efepcntes ao terre-

t

Tratar à rua D.
Camara, 40.

Jaime

Luiz Murçal, bt'usileiro, casado, necessário. Dá-se a pl�e5ente o

Invrado r, resídenee e domiciliado valor de Cr$,2,1oo,00 (dois mil e-

eern Cl'UZCi,rOS). D. e A, esta, Pe-neste município e comarca, por

.l\l.do Fernandes, agradece sínceramente os �el·vi ...
ç'ÜS profísaíonals dos Drs, Paulo Fontes, Polidoro Santia
go, Paulo Tavares e J. J. Barreto, prestadoa durante a

enfermidade de sua espôsa Olga Fernandes; e, o mesmo

faz às pessôas que honraram com telegramas, ,f1.ô.res e

c{lmpareceram ao sepultamento da mesma,

Outrossím c-onvida aDS parentes e amigos a assisti
rem a missa do 70 dia a ser realizada ás 7 horas do dia
20 do corrente (Sexta-feira) na Catedral Metropolitana,

Fpolis, 16 de Rbril de 19'51.

seu procuradoi- i.i-.fra-assinado, de. deferimento. Btguaeu, 28 de

vem, com fundamento no art.igo março de 1951. (Asa.) João Ba·

000 do Código Civil e 41>4 e 00- tista Gonçalves. Rol de testemu

guintes do Código de Processo nhas: 1° - Fennino Vil'issim�

'Tiv'il.,_ propor a presente ação de Bernardino, brasí leãre, casado.

usocapiâu; no decurso da qu.al II comerciante; ZO - Severiano !tG.•

sendo necessário, ptava,rá lO) - sa e Silva, brasUeiro, casado, J1H�r�

Que e suplicante há mais d-e trín- eineiro-; 3° - Antônio Naz.ário.
ta anos, vem possuindo, contínua,
mansa e pacificamente, uma á.rea

de terras, com 168 metros de'

Íl'ell'ce (Leste) que faz a estrada

b-ras:ilei.ro, casado, sapateiro, En�
dita petição foi- exarado o se

guinte despacho: A. Designe-se
dia e hora para se proceder a

Escritório SEUS IN1'ERESSES NO
Rio de Janeíro s-erão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO AI..VES
advogado

Av. Rio Branco, 128 -:.... Salas 1303./.4
Telf. 32-6942 - 22-800q.

'

São Miguel; 1,540 lU�tl'oS CJ.o lado ju.stif�ação, ciente o dr, 'promo -

Sul, confinando com José Fírmi- tor publico. Biguaçu, 2&-3-51.

no Vieij-a ; lado Norte na 'mesma (Ass.) José B, Salgado- de Oltvel

extensão, extremando com

a. Pi'O" J
ra, Procedida a jU'stificação, foi

priedade de Francisca Souza, e esta julgada por sentença do teov

fundos (Oeste), que :faz no Tra- seguinte: Vistos, etc.: Julgo por

vessão' GN'ul, confinando com T'i- 'sentença a justificação da posse,

buvcío Juvêncio Pere ira ; 2°) - para ç�e produza seus juridiens

Que o requerente pos-sui morada e legais efeitos, na forma de que

habitual no terreno, cultivando- foi requerido por Manoel Luix

Marçal, Façam-se por mandado, a

citação dos confrontantes conh�-,
cidos e nomeados, do imóvel' usu-

cios,

Vende-se um escrItôrio de

sU�lPirá, com 5 peças, com
bar embutido e bureau com

tampa de vidro em ótimo es-

tado;
.,

,
, (o..

FPÇ(}ES
os melhores

no usueapiente, vem s-endo pagos capiendo. bem como Ciente o dl',

há mah de vint.e a,nos, pelo su- promotor público; pOl' pl'ecató

pfipante, conforme faz, certo com ria, o Serviço do Patrimônio .cl�

os inclusus docume.ntos.; 4° - União., em Flol'ianópolis, na pes+

Que quer legitimar a sua posse sôa de seu representante legal;�
s&b-re o aludido imóvel, 110S têr

mos do artigo 55ú uo Código Ci

vi}, por direito de rfrescriçã.o. a·

por edi tal, com o prazo' de ,tlinta

(&0) dias; publicadó três. vezes

em jOl'nal da Capital e uJ<l.a vez

'.
\ do

q.uísitiva, afim de que seja o do-· no' "Diário' Oficial do Estado".

.núnio. do suplicante sôbr(>, a, l'e- junta�do-seao-sâutos uma �a_c}e
f<!rida- ;il'ea, d�clal'ado' PQ1' Se;I-- c�da ;ubÚc�çã;, �s -í�tér�ss{1dõs

.

tenç.a, que serllirá ·de. título p.ara iné�rtos Pal'a., no 'prazo legal, C!l-

. a transcrição 110 Registro de Imó- só queiram, vir contestal'em a.

veis;. 5°) .:._ Para o dito fim, 're- ação, Biguáçti', 'li de abril de'
.

que� a designação do dia, hora e 1951. (Ass,) José B. Sa}gado de.

lugar l>ara a justificação exigida I Oliveira, E para que chegue ao.

I pelo artigo '!51"do CódJgo de Pro- conheciniento de quem intere.ssar,

f
cesso Civil, na qual deverão ser m:mda pasSl;lr êste com o piaza:

inquiridas as testemunhas abaixo (le' 30 dias, na forma da lei. Da

aJ.'roladas, residentes em Bigua- do e passado nesta cidade de Bi

çu; (lO) ---; Reque!' outrossim, que guaçu, aos', doze dias de abril da

feita a justific"ação e julgada a mil novecent-os e cinquenta e um.

Eu, Orlando RomãO' de Faria, �s

crivúo, a fiz daciilogl'afar e SU�

ct'�Yí. Biguaçu, 12 de abril de

1951. (Ass.) José B, Salgado de

Olive,il'a, juiz de direito. Oonfere

com original afixado no lugar de,

costume, O escrivão: Orla.ndo no-·

mão de Faria.

Os norte-americanos con

cordaram, O homem comum

- nas ruas movimentadas
de New York ou nas bucó
licas ruas de Laredo, no Te
xaS - o homem comum de
.elarou-se· disposto a coope
rar para a defesa do mundo
1.ivl'e.

.
Cupido viu então a opor

tunidade,
Muito inteligente, o bebê

do Amôr sugeriu ao ouvido
do legislador a necessidade
de proteger o homem casa

do.

Veja 'você: Cupipo não ffalou em castigar o solteiro
e sim em ajudar o casado .. ,

Os lesgiladores concorda

ram, e autorizaram o homem I-casado a dividir a renda
com a mulher,

' 'COME:RCIO E AGÊNCIAS
. ,Assim, em lugar de inCi-1 .

dir sobre toda a renda do' •

individuo, o imposto incide Ii lLET�/C�S e A LE.�HA
apenas s?b_re, mr:a, parte. V ENDAS À PRESTA<;O ES
'l\'Ias S1 o mdlvlduo for - ,

solteiro
__

- si não tiver es- EXP051ÇRO P€RMANENT€ a
posa com quem dividir a Ií) .'

Tenda - o imposto incide tfijj_;._7,. (Jg Pa')n 0clvlYUdJ;, 42�
sobre toda a rendá, e é por- �a

mesma por sentença, digne-se v,

I excia" de mandar citar pOl' man

I dado, os coúfrontances José Fir

i mino Vieh'a, ,Juvêncio Pereira e

Franc\s('a Souza, o dr, promotol'

público da comarca, o sr. CUl'ador

de Ausentes, por '}Hecatória, o

Serviço do Patrimônio da União

'MACHADO
& elA. S/A

---------",----.

De ordem do Irmão Provedor, para cump'l'imento dos

dispositivos dos artigos 23 e 24 do Compromisso da Ir

mandade, convoco, os S111'S, Irmãos eleit{lres, para no dia.

2 de maio, ás 17 horas, 'compal'ec�rem no Consistório da

frmandade, afim de se proceder à eleição dos Consulto

res para o biênio de 1951 a 1953.
Informo que é permitido aos Sn1'5, Irmãos eleitores

que não poderem comparecer por motivo justificado, re�

I meter ao sn1', Irmão Provedor as 'chapas,' dentro de car-

l, ta fechada e assina.da (Art, 28 do Compromisso).
Consistório, em 15 de abril de 1951.

Luiz S. B. dl! ,:rrindade - Secretário.
F LORIAtiOPO LlS

Atlânlida Rádio Catarinense Limitada
apresenta ma!s 2- insuperaveis modelos para 1951
. CAKACTERJS1'[l::i\S:

:# =:
5 vaivulas: Ondas: longas de 550 a 1,700 kcfs; curtas 6 a 18mcs, 50 agI nl.ts,

'.'1'
== Alto-falante 61[2 polegadas, tillQ pesado: Tomada para toca-scos.

:

== TransformadOT unive?'.�nJ para 90, 110, J80, 200 e 220 volts vdi li
Modelo ARe-5-p =

Variavel de ;) secções:: FI com Iwcleo de ferro: Caixa de, IMBUIA de luxo, "
_

Grande alcance: Alta sensib.iHdade : Som natural. J\tlocle70 ARC 515 ;
l

� -- ------------__
------------------------------�

-,

-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para começo,' e' ant'es
-

que çonhecímentos 'especiah- D E C R E TA:
zados . tratem da crítica desse documento, cumpre-nos Art, 10 _: Fica extinta a Escola Noturna na vila de.:,

opêr-Ihe aqui alguns reparQs.
.

.-

Henr iqueLage, no município da Laguna, ,

-.

Na introdução, S. Exa. expõe que, "inaugurando-se
.

Art. 2° _: Revogam-se as disposições em contrário•..
no Estado uma nova administração, impunham-se, corno Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 21·de marçe-»
ê obvio, alterações nos quadros admínistraclvoa, Ev-iden- de 19-51.

"

temente ao novo govêrno assístía » direito de, respeita- _,/<' IRINEU BORNHAUSEN(
dos os direitos, formar' o seu quadro de auxiliares. Nín- '. �� Telmo Vieira Ribeiro
guem, de mediano bom senso- e deInstrução primária em1· Porque se fechou esse curso onde 38 aluàos vi�,·
assuntos administrativos, poderia vislumbrar perseguí-] nham obtendo, segundo informações provadas que te--

ções nos atos efetuados nesse sentido. Lõgo em seguida I mos, os melhores resultados? Expliquemos, em' Poucas:,;,
escreve a Mensagem: "Foram. alterados quase totalrnen- palavras.
te os quadrosBo organismo" policial e. doá juizes de paz.' Henrique -Lage elegeu, pelo' P. S. D., um vereador,
Ninguém desconhece que a distribuição da 'justiça por o sr.· Bernardo Guimarães; Quando da eleição do Presi=
magistrados não togados e a manutenção da, ordem pú- dente da Câmara da Laguna, alguns trabalhistas enten-«

-, blica são 'funções do Estado, que pelo especial de sua deram de confiar aquele pÔSfO a um elemento da U.D_N_.

natureza precisam de ser executadas por pessoas de ime- Outros, entretanto, reínvídícarám o cargo para o própri�
diata confiança dos detentores do poder.' P. T. B. Essa divergência teve repercussão no Estado e-..

, Pensa o 'Sr. governador, como, se lê, que, os juizes de mesmo no âmbítofederat; de vez que o sr, Volney Collaço»
.paz fazem parte' do Executivo, quarído na verdade eles de Oliveira velo à Laguna, com ciência do sr. Dantore.

Florianópolis, - 20 de Abrtl de 19-51 :pertencem ao judiciário. E assim sendo, parece doutrina Coelho, para solucioná-Ia,
-----'----- nova essa de sustentar que a justiça não togada deva ser O caso não agradou aos hoje ortodoxos-minoritários do-;.

exercida por pessoas d� i�edia!a confiança dos �ei�,�o- P.�.B., muito em�o:a �!andi�ato dêsse partido /�ôs,� "".

, res do poder. Tanto nao e assim, que em constítuicões eleito para a presidênclâ da Camara, com o voto decísívo
passadas e em algumas das atuais os cargos de jui� de do vereador Bernardo Guimarães.

A Comissão Executiva da Federação AtI êtio C t. _

-paz são eletivos. Em nosso Estado a lei vai fíxar o prazo 'Daí o fechamen,to daEscola Noturna.
.

,-
e ica a a

d d
-,.. � �

d' d t d funcioná C A f
'

d d di t ,
rínense de Estudantes (FACE) tem a máxima honra em

e tU?çtao e. ..man. ado, edsse2s uncloEna�lOs.. �emos �ue 'I'
pro e�so�'a � a e�lPosta. o vereadol' pesse l�'ta: •

convidar às autoridades civis e militares, dir-igentes dás n� proje OI ess� peno .0 e e anos. stao ai Cl�cunstan-
t

.em fflzao'f P01HS,OoJEI us re govern_.3 �r: 0d m�gt.JS e�16,�'
entid?�es'espo:·tivas, corpos docente e discente dos edu- crasque evarao, por�cert.o,. ".": governado� Irmeu B�r- c� 'arm�n�e, so �e, , ..

' ,a� �onsTequenclas a In romlS

candáríos locais e ao povo em 0', .... l . " tir
. nhausen a alterar o s�u_ JUIZO sobre a natureza especíal sao do", interesses partIdanos. Na Mensagem faltou (JiT..

..,
.

gerai, para assis irem a
d f

.�

d
. .

d' "'f' t

festiva Abertura dos IVO Jogos Universitários Catar i-
ias. unçoes � JUIZ e P�z.., " " .

grr 0_

nenses - em homenagem ao exmo. Governador do Es- .

Logo �?alxo des�e t(}PIC_O ,e� o segulllt�, Substí- nUBENS DE ARRUDA RAl\IOS

tado, sr. Ir ineu Bornhausen, a ter lugar dia :h (sábado),
tuíram-se _aI�?a servidores que nao estavam a altura de

_

,

às 9 horas, no E:stádio "Dr. Adolfô Konder" da Federá-
suas funç.oes '.

'

,.

F' Q'
(-'

a"cão Catarineuse de Desportos A guisa dISSO' e sob essa capa e a de reparar mJus-1 '

"

o

Florianópolis, 17 de abril' de 1951. ,!iças; o .q�e se',.fez, na reali��de,. fOll�m, as ma�s od.iosas! neG · an' . \()' .-

Hélio' Milton Pereira ---' Presidente. perseguiçoes, �ormente no inter-ior, cujos sovieteaínhos I I- ,-

�__--:-
'

...;._ ,
se valeram do poder estadual para descarregar sua raiva .

,

.

Co'·mp·rOmt"�SO DESPACH() sôbre os adversários, I
Era uma vez um barbeiro muito ciumento e des-:-

u Mas como é certo que quem se�eia ,ventos -não clllhe

I
confiado, aliás com Tazão. ,

\

a' Bandeltl'ra �
,. Uma das- maiores dedica-· c�lm.arias, ê�se rOI.interminável de demissõ�s e tra�s(e- Certo dia, por azar, cabe-lhe fazer a barba ao":;;

, ções que. o sr. Saulp�Ramos renctas, servIU para esclarecer .os deputados pessedlstas freguês ,que I'he rondava a casa, namori-scando-Ihe a...

teve nos dois pleitos eleito-
e trábalhistas, os quai� lendo esses trechos da Mensa- mulher� O pobre freguês' suava frio, com �. violên-.

rais em que se elegei. depu-
,gem e cOll�ecendo as·ocorrênciàs nus municípios, deles·' cia que a navalha· lhe depilava o rosto. E quando te-

tado eStadual e federal; es-
retirarão a \'erda.dé e os propósitos 'do govêmo e 'pode- ve que levantar bem a cabeça para qué o barbeir(l_""

teve em São José. E alí, os·
'

�;:�d:� conhecimento de causa, aferir-lhe bem a since-, l'a�passe uns fios ali pelas altllras da garga,l1ta, €8-·
esforços que mais se sal-i�n- '

I
te, .com ° instrumento aguçadissimo pl;onto a '--cõi'-'

taram em prol das suas cha-
Antes de um exemplo, que ilustra, à perfeição, o tat', m,andou o verbo:

pas, for,am os do prestigioso
.: nosso comentário, que·remus destacar, à Jlágina 20 do' �·O sr. agorinha,lp.€SmO, aqui, já e já, vai ex-

procer getulista, sr., José' documento governamental, estas frases: "A situação, do ; plicar-me as l'azõe,s pelas quais ceÍ'ca a minha casa-�

Claudlno da Nóbreg·a. O te- ensino público é desoladora. Não se resguárdando da in-I quando estou fora. Vamos?
'

legrama por êste enviado ao
tl'omissão dos interesses pal'tidál'io�, o magistério cata-I' ,

d pobre freguês, lívido, trêmulo, desmaia não""
sr: sauió Ramos, abaixo es-

rinense sofre, hoje, as graves consequ-ências desse mal". desmaia" revirou adamadamente os olhos para o te---
tampado, dispensa- comentá- .

Agora o exemplo._ ,Funciónava' em He�rique Lage' to e., com uma� vozinha
�

de falsete, fininha, .

apenas'"<lmbituba) uma escola noturna.
, O' diretório dô P. T. B. 'do'dr. 'relmo Ribeiro sendo

"Dh;'etório P. T. B. de São êste 'Seéretárlo d'Estado, pediu pina fechá-la. ',. .

Nomead'O JOl'ié aderiu unani_m�mente à E I
.,

,
-', a guns dias depOIS, dessa criminosa solicitação. o'

,Ala Autonomista motivo in- UT I OI"sr. na mur l"e11'a, Secretário.do partido naquele dis-

não ace,i'ara'· dignação causada teleg'rama trito, exibia a divers.às pessoas um telegralJla do titular
yosséncia ratfflcando expul- d Ed

� .

d Ih .

Por ato de 16 de a·br'l·l,
a ucaçao, comUnIcan (). e a extmção da escola, na

são ilegal verdadeiros depu- f d' d'dPublicado 110 Dl'a'1'l'o Ofl'c"l'al orma o pe I 0_
- tados trabalhistas. Atitude D f t D'" Of"

'

do Estado de 18 último, foi
. e. a o, o Ia1'1O l.élal do Estado, no dia 3 do cor-

"'ossência rep1resentá singelo r nt bl" 4 .,

t d t
.

nomeado, em comissa-o, _De-
e e pu lcava o segum e ecre o:

, - funeral, suas' ilusões po!iti- DECRETO N 15legado _t�djunto da Ordem caso Respeitosas condolên-
"

•

-

.

Política e Social, o dr. Alci-

I
O Governador do Estado de Santa Catal'Ína, no usó1

d Ab· �

cisa. JOSÉ CLA'UDINO DA de suas atribuições Jes reu, delegado ReglO- NóBREGA.
r

,

.'
..c"

'InaI de Jo�çaba., .,. .

Go�e����i��ç:o�s�:�o, �;�I'S"""·t·�···d·""'1·,verba·s fe·der'·al·s paraI���.�;:::�;�:��o;�:I!��Oi!i e�r8 arla � 0-. .....'..:!�g�:�:t��OP��::i�:ua1o����lterlor ep JUstlei < Sa�t,a Catarina"
Democrático, nas úl�imas e- E 8 S-aude I ,VIU
leições. D d'·· J;- J" d

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADA DE
_

o sr. 1. oao· ose e, RODAGSegundo estamos

InfOrma-, Souza Cabral, digno Secre�:. . �_

EM
\ ..

dos,· o, nome.ad?, para quem tário do Interior e Justiça, ,'lVI�lhCo°r:.n:en�s. e ,.repara,<oe� na rodoVIa
o ato constituIU surpresà I

Educacão e Saúde l'ec t _ . ,Ilt_Iba JOlll\llle � , 2.000.000,00
não aceitará a honrosa i��' mente' nomeado ;ec b

en e Constl'uçao de ponte sôbre o rio Al'aranguá,
.

' .• e emas
na rodovia Flo" ,

r' P' t AI- vestIdura aom que o-preten- comunicação oficial de ha-
. A.lanopo �s- 01 o e-

de distinguir o Executivo ver, no dia 17 do ,dorrente gre
_

" , - ._: :
, 1.000.000,00

Catarinénse 'preferindo I assum'd r . lt ...
' COllstruçao da ponte de Ascurra sobre o riO

.

'

• '.' I "

I o aque e a o cargo. Itajaí-Acu Indaíal 1 000000 O"'"contmua1' a exercer as suas· Somos.--lhe gratos pela O'en-,
-,

_

. - . . . . . .

...
. . . . . . . . ,'v

antig�s funções. J ,tileza. b Obla� .de l'eparaça? da p-(lllte pencIl Her-
__ o :..__. .. ..._ ...._ ••_�1--.. .. -.

ClllO Luz que lIga a Ilha de Santa Cata"'

Mais um-a -··tra�g··édia� no inar'·DEP1��I�i���ne��clo�AL.· 'DE' 'PORT'O�O�ibO�,o�
. '. ,CA"NAIS .'

NO NAUFRAGIO DE UM NAVIO, FALECEU, ENTRE Obras ·de 'defesa da ddade e porto de '

'OUTROS" O DELEGADO DO INSTITUTO DOS l\<l�Ri- Blumenau. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.000.000,00'lIMOS EM �ÃO FRANCISCO DO SUL DEPART�MENTO NACIONAL DE OBRAS E SANE,A-
,

. MENTO,
Saneamento de Santa Catarina , . .. 5.000.000,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADA DE

�

FERRO
'

Estrada de Ferro Dona 'Tereza Cristina pal"d
aquisição de caixas metálicas, para va�

gôes, tipo Drop-BottoIl .... ', . . . . . .. 4,500.00Q,O{)
para desapropriação e aqu'isiçã-ü de moveis,

para consü'uçoo de re$idência de operá-
I'ius da Estrada de Fel"ro D. 1'eresa Cris-
tina . . . . . . . . . . .. . ,.... 506:000,00

I

ii

O ilustre Governador do Estado, em sua primeira
mensagem à Assembléia Legislativa, andou de roda-gi
gante, para cima e para baixo, com passagem pelas pó-
�iÇões Intermedíártas,

'

Esse decumento, de fato, tem aspectos superiores e

aspectos inferfores, Nele estão afirmações que, dat;a �ve
nia., avançam o sinal da prudência e por isso se chocam
violentamenté com a reaJidade. O jogo de- números,

-

ar
tística e engenhosamente executado, merecerá, oportuna
mente, a vigilância da polícia oposicionista, porque foi
feito aberto e desobediente às regras, que -o disciplinam.

OONV_lTBJ

rios:

Para �ssistirmos, árr;allhã,
�s 9' horas, no, Quartel do
14 B. C., no Estreito, às so

lenidades do "Compromisso
-, à B�ndeira"; prestados pelos
•

c!}nscritos incorporados em

25 de s.etembro de 1950, di�
l'igiu-nes o' sr. Ten. CeI.
Paulo Gonçalves Weber Vi�
eira da Rosa, ilusti'e Coman
dante da9-ue1a corporação,
atencioso convite, a que sô
mos gratos,

.

PARATf, Estado do Rio, . dos Marítimos em São Fran-
19 (V.A.) - Chegaram vá- cisco do Sul, os tripulantes
rios passageiros e triJJulan- Luíz Pei'eira da. Silva, Ma
tes do navio Pirauana, de rítimo � Dal'eí dos Santos,
:propriedade da empresa de
'navegação Fidelense, que moço de convés, Manoel
naufragou alta madrugada Francisco de Carv�lho Fi
de domingo, em Ponta do lho, cozinheiro. Diversos BO
Sono. Pereceram Xavier �ia- breviventes ficaram feridos
(;hado, delegado do Instituto, sem gravidade. �

I

. " I

\�

sussurrou:
'_: En? O sr. está �nga!.1ado! Eu até sou muita,'-

contra isso!
.

,
.

.

Vem o caso a propósito do noticiário parlamen-
tal' do Correio da Manhã, d-e terça-feira ultima, com,,,,

referência a uma saída do substituto do sr. Nei'êlli
Ramos', no Senado.

.

Conta o prestigioso orgão da imprensa cario--
ca.: -

"O sr. Gomes de Oliveira perguntou, qual aô

eficiência da� obras do nordeste e. isso não agl'adom,
vários repl'esentalltes. ,Um dêles, o S1·. WergniaudL
Wanderlei, declaro'u que não era favor nenhum do>
govêrno ,abrir créditos para o nordeste. Era uma:,

obrigação constitúcional. O sr. Goines de Oliveira�
ú)�pondeu que �át� tinha simpatias pelo nordeste."

-x-..;.:. -i\'

O Diário da Tarde, de ante-ontem, entre anún·"
cios, 'na segunda página, inseriu um peitudo convite�
do P. T. R, assinado 'pelo dr. Telmo Víeira Ribeiro. ,�

Nesse convite; aliás empastelado, o ·P. T. R im
articulo mortis, solicitava: a presen-ça dos seus filia�·
dos e do povo em geral para a missa que ontem se-
ria oficiada, na Catedral, em aç'ão de grãÇas pelo"
aniversário natalício de S. Excia. o sr. GetúliD Var-- .

gas, D.D. Pre'sidente da República.
Diante dos últimos acontecimentos. êsse ato re-·'

ligioso, promovido pelo. P. T. R esfacelado pela AI&.
Autonomista, era um verdadeiro test�

.

Munid-os de tiras de papel e lapis, para ° templo>,
nos dirigimos, afim de a,ilotar o prestigio do dr': ..

,

- Telmo. Assistiram à missa 26 (vinte e seis) pessoàs,.
entre aS',qlláis notamos os 81'S, Governador do Estado,'
.e seu ·oficial de gabinete - e mais ninguem do go-
vêrno - e os s1's. Cruz Lima, Osní Lisboa, Vitório',
Checheto, Heitor Meto e mais 4 (quatro) trabalhis-·
tas e .o sr. Celso Ramos, presidente 'do p, S. D. AIP
meio do ato litúrgico entrou o sr. Telmo. Do outro'
lado estavam 14 (quatorze) outra-s péssoas, n� maio,",,
ria senhoras que hab.itualmente assistem à mis.sar
àquela hora.

, Como se vê, estavam os filiados dos restos do·'
P.-T. B. O'povo em g,e-xal- aquele povo de que fa
lávamos ontem - não fo'i à missa 'do dr., Telmo, X
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