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.

rOLTQU A. DATA DE HOJE_:A SER,FERIADO NACIONAL, AFIlU DE QUE POSSAMOS MELHO���C;ULTUA�.y,,· T�l0',
I "DOS PROTO-MARTIRES DE �OSSA IND�PÉNDENCIA (lOLITICA .. �

.. :;;;� ;";':'>.!;.. "" ,c.",
"

_!!!II'!!!!!'J!!!!""",,,,,,,,,,,,,,,���.,;,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=====,,.,,,,,;�===.,.,,,,;"�=�=====�..,,,,;""'====,,e,=,,,,,;,==�=,,,,,,,========�====.===�==";,,,,====��:;t�'-j,":�-:��,"':' "'";.!L.

o TEMPO
Previsão do tempo até_14

horas do dia 21. '1IRADENTE'S
Tempó - Instável, com

chuvas. Com à ortógl'af�a da época, transcrevemos o artigo
Temperatura - Em decli- abaixo, publicado em um dos,' "Anuários Catarínenses",

nio, editados nesta bela terra, há muítos anos , ..

Ventos ---' De sul, com ra- "Os homens 'passam,
.

desaparecem' na escuridão do
jadas frescas. , túmulo, porém 08 aC�l1tec�mehtos ficam, perduram, por-
Temperaturas, � Extre- que para eles há sempre.uma recordação.

, J más de ontem: JIi:I*xima 22,4. A história recolhe para seu' cabedal os grandes acon- r

'0 MAIS ANTIGO DIÁ'RIO DE SANTA CATARINA Mínima 13,8. tecimentos, afim de perpetuá-los.
' '

Proprietário' e D. Gerentee SIÚNEI NOCETI Um desses acontecimentos é o que se traduz no fim
"_"·��"'a.....-J-..·.-..·.W.·� '.--

Diretor: RUBENS DE ARRUDA R.AMOS trágico de José
.

Joaquim da Silva Xavier, cognomínado

����'�l'=�=�===��=��=�=----�-"-"�--='�-��
Atacado por um TI_rnAMNH��i[dleda�ll�I�����ot�ffa. . � ug,ar., a sua�exé.�uçiio,;,ro an .

o, pe os 'd�gl',!mrtlo cadafalso
Ano �XXVI Florianópolis, -Sábado, 21 de Abril de i95'l J No� 11.1i� C6f.VO,.do Jardim a-cabeça do precursor da índependência.xla pátria.
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O pelou�inho f�i pai·a.êle � p'�.destal, em que gravou

\J
o seu nome- imortalizando-o, e o-seu sangue regou o solo,

A bancada Iederal da U,ID.N. caíarlnense RIO, 20 (V.A.) �uan-
onde deixou a semente, que fez ibrntar em 1889 a grande

/
. do penetrava em uma Jaula árvore da liberdade" que deu 'como fruto o regímen de-

t
"

t' G t I �

'V mocrático - a grande evolução da oi'dem e do progresso,,

'VO OU con ra e ''I 10· ',' argas' do Jardim Zoologico para
A idéia sublime de TIRADENTES - de libertar a

,
""

.

-:
fazer a limpeza; Q funciona-

RIO, 20 (v.A.) __:_ A Ca- daquele tipo; só podem ser iniciativa, pediram verif'iea- rio Orlando Leopoldino Oli- pátria do jugo da' opressão, 'caiu no-seio da consciência
�

'1l1ara dos Deputadas real i- dados em discussão, e não ção ao mesmo, tempo, para veira foi acometido furiosa- nacional, cresceu, desenvolveu-se, e, tornou-se afinal uma

ZQu; ontem, a suà sessão de nO encaminhamento de vota- um "balanço de forças". A mente por um cervo, rece- aspiração geral à símílhança da gota de orvalhq que con-

maior sensação nesta legis-
-

'f'
-

f' f ít b 1 f' t' t verte-se em fonte, a+fonte em lago, o lago em oceano,
"

çao, como. era o caso.
_

ver!' icaçao
.

01 ei a e con- ene o errmen os .,e COll U-
cujas ondas avolumam-se, -elevam-se às. maiores-alturas,Iatura, definindo-se, maciça- NA, U. D: N. firmada a transcrição do sões na perna e. na coxa di- ,,.... .

t f d
.

AfI' alagando e dominando tudo.
men e, em avor o governo iria , o sr. Nerêu Ramos discurso por 164 votos COI1- reita, O funcionario, que
do presidente 'Vargas, cujo fez a votação _ simbólica, tra 78. gritara por socorro ao mes-

A liberdade; pois, foi o seu santelmo, o seu .taltsman,
discurso, pronunciado no dando o requerimento como Na verificação votaram a \ mo tempo que procurava

a palavra mágica que o arrastou à uma devotaçãó he

dia 7 do corrente, foi man- aprovado. Os srs. Brochado favor do requerimento os I dominar o galheiro pejo roica, à uma abnegação elevada até ao sacrifício; o seu'

dado transcrever nós Anais da Rocha, leader trabalhista udenistas José Candido Fer- P(;lSCOÇO, foi internado no
fim era proclamar a independência política sob os aus··

por uma diferença de exata- e T? signatario do requeri- raz, Gentil Ferreira, Paulo Pronto Socorro.' . pícios do sistema republjcano, era hastear o lábaro da-

t 6
•

. democracia.'
- " <,

-men e 8 votos. mento, e padre Medeiros Ne- .Maranh�o, ,I,t�andl'o Maciel ,,".�"""_jy>_.............�..................._..

No plenario estiveram 2.§1 to, um dos que apoiaram a e Humberto Moura. Em .dafesg_ dos
Eis o seu ideal, o padrão de sua glória.

deputados, dos quais apenas ....-.".-,..-...,.__.......,...�........�__.y.._............,..��'. U g' Não lhe foi dado vêr convertida em realidade a sua

19 deixaram de : participar b 'tld
� idéia, porém esta caminhou e caminhou tanto que se-

da votação.
.

O aniversa'rio do uml es' transformou em uma fôrça; essafôrça conquistou aso··

Não íobstante a afluencia Ao dr. Rubens de Arruda oiedade e a' sociedade fortaleceu-se à so...bra da Iíber-

de deputados e a natureza C'h f d G
.

,

.

Ramos, nosso diretor, foi dade, onde se gera o sentimento da nacionalidade.

dos debates, que se prolon- e e o
.

overno endereçado o seguinte tele- 1792.. - é uma data que constitue um verdadeiro

.garam por hora e meia, não grama: marco na' existência social. A memória do povo a eon=

se

reg.
ístrararn cenas de tu-I HOMENAGENS PRESTA ja da Candelar-ia, onde as- URÚBIOI, 20 - Agrade- serva como tradição e a história da Independência a _($.'

multo, de desordem, como DAS ONTEM NESTA CA· sistíu à missa de ação de ço penhorado a maneira dig- creve em caracteres rubros, registrando, assim, êsse no

-em sessões' seme�h�ntes da I PITAL AO SR. GE graças pelo aniversario do I na e valente com que o vos; tável acontecimento, cm homenagem ao ,benemérito que..

velha Camara, E ISSO graças I TULIO VARGAS
.

Pl'eSid.ente da

Repú.
bliea.

,.
S<) jornal vem pugnando .e.m.·

. 'e,:, sua glÓl'ia, em seu renome, tem

os.
tro

-:

féos da

hum.a.,ao SI'. Nereu Ramos, que

I
Rio, 20(V�,A.) -'Realizou- CARTEIRA DE AGIDEN- defesa dos fracos e humil- nidade, ,

fez cumprir .rigorosamerrte se ante-ontem, no saguão do TES DO TRABALHO des em -ctijo 1'01 me acho pe- ]<j em cada coração patriótico teml'O" herói de 1792;
() Regimento, só concedendo ,M}nistério 'do Trabalho _a,_ A�t�-O,rItem�à, t�rde, o lã �le.sI),�}�h� . :pe.l:séguiç��)'u?,- ..�l.on_\!�lento_..q,u� é �, sua f�is ,belà",1st_á�q�,;.pa:r� per:;.,
10 mÍlwt.os a cada oràdol', hômell-ag�m q\1El os ,rabúlha-, presldente. do 'f,A:PC:-"'etn so- de 'que nu vltlma :sendo e- lpettiar o seu nom�.
:á guisa. de encamil1hamentb deires prestaram ao, sr. Ge.. lenidadir:pi'esidict�t p�ío mi.' xQuerado sumal'i'amente. dõ'

.

Florianól!,!Hs, , ',�," __:� "'-", "., ',' "

de vota_ção, 'e não

permittn_1t'uliO
Val'gá� présidente .da nisb;o �oT:���}F8;}"i,lJall!I-u;;,;ç:ar;go,{�e �}i:a�l\ municipal ,,'.

,
:. '.-: .'(�}-��t;�p'��PJDQ,_f.��IRE" •

.do, apartes. .' Repúb1ica, pela passagem fOll "os '§�rx..iffi1s,�,;Cartei-ra> :C&f!Il;ntallí d'e.,20'·âno::1'-de ser-;· Possam os bl'asd,en'os de �ÇlJe�te),"em os Il!���os sen-,

A �este respeito o sr. Hei- do seu ariiver'sm'io nataH� de Acédimlé,;;' do Trabàlho viços: Cordiai.. $audaçôes.. timentós para, com honra, defendereIl1_ a. liberdade da..

1;Or B:ltrãQ levantou lima éioJl:)iant�' do busto'dô che=. da referida autarquia, 'no Clarfsmul1do José Custodio. grande Pátria Brasileira,

'questao de ordem, alegan- fe da Naçao, presentes r�- predio oude fUDc:1ona o am-
-

,-1

�q�� "a��d�� �� preMn�ntes � ��� M bu��rio �Me fu�ili�� ,�,

,apoiados", nlllito bem'; e orglmizações de tl'abalhado- na Avenida 'Presidente Val'-
;outras exp"res�ões, não po- res, o min,istro Danton Coe� gaB. .

deriam ser tachados de a- lho saudou o sx. Getulio Pela manhã'; foram rei-
, ])arles' e por isso mesmo Vargas, em nome do opera, Jiaugurado's, nas agencias
proibidos. O sr. Nerêu Ra- riado brasileiro.

'

;', dos IAPC de Copacabana,
:mos não aceitou essa' inter- Depois dessa cerimonia, Catete, Praça da Bandeira,
llretação do Regimento 'e o ministro do Trabalho, em Meier e"\. Penha, os retratos
:fiustentou a proibição, por- companhia do chefe do seu do sr. Getulio Vargas. RIO, 20 C\!.:A.) - Os mé
.qu� ,os aptirtes, mesmo os gabinete, dirigiu-se à igre� HOMENAGEM DOS TRA-- dicos Al'mandb Fabriani,
lII'''!'-':O- - _.._._ _ _ ot!" __ '''''-'Y''J BALHADORES MINEIROS ltaphaeJ. Ernesto Werneck

S
-

t·
�

,

O J. '. Foram entregues, ontem;'l Pereira, Celestino Meirpiles

egulu DO em ' 811e no Palacio d? Catete, para
I
dos santo:,. Graccho Leite

, ,. . serem encammhados ao 131'., Gomes e Jorge Braga de,
RIO, 20 (V.A.) - Seguiu, I rior quatro medalhões gl'a- Getulio Vargas, dois bustos Nieme:l-�er, funcionariú� che�

;para Roma, hoje, o cardeal vados a fogo,

representandOl
dos seus pais, como uma fes de clínica do IAPETC,

D. Jaime Camara, que ali motivos da vida do padre homenagem" dos traba- ímpetra�ram, ao ju'iz da 2u
""ai como representante, do Anchieta. No seu interior, 'lhIstas' de Três Corãções, Vara da Fazenda Publica
:CI{'ll'O brasileiro ássolenida� f) sino ceramico traz ainda a Estado de Minas Gel'ais. A mandado de segurapça con�

iles da beatificação do Pa- seguinte inscrição: "A SS. comIssao, vinda especial- tra o ato do presidente da
pa Pio X, a seren1 realiza- Papa Pío XII, homenagem mente daquela cidade minei--. quela a,utarqu�, professor
uas no Vaticano no dia 3 dos ceran}istas do Brasil - ra era compos� dos

.

srs. Oscar StevensOl1, que 'os de�
.de junho prqximo. Tendo si- 30 Salão de Ceramica Brasi- José da Rocha Passos, mitiu de seus cargos.
:do aque1e Sumo Pontifiçe, leira - Inez Ma\ia Anto- Adroaldo SimÕi\s, João Eva
um dos Santos Padres que nieta Bonadio,Weiss - Ce- l'isto Cháves e o menino Na portária de exonera�

maiores beneficios concedeu ramica Weiss _:_ ,São José Carlos Augusto Miranda,' ção, o .presidente do LA.P.
;aos católicos brasileiros o d?s Campos - Es.tado de q�e fez a saudaçã? ao

pre-I E,T.C., alega' que
"se trata

Papa Pio XII enviára 'um Sao Paulo - BrasIl - Ano sldente. da RepublIca. Em de cargo de confiança, de
convite,ao nosso clero para Santo de 1950"'. agràdecimento falou o sr. efetividade condicionada ao 1) - Notificação, por o�

-se fazer representar na so- "' _ .,.., -" Geraldo Mascarenhas da \ decurso de dois anos de �_ fi(3io, dOI pres,it}ente do
!enidade da sua beatifica-

O t· d
--

d Silva, ofícial de gabinete.' I xercicio, e o qual deverá IAPETC. "

ção. Aceito aquele convite, es a o 8 sau... 2) - Oitação do represell-

��,��:���:{;��:'����� Do�do dr. �aDre8� íiííêfôiíãs�ü8sdõêe'ji: t�:;:o��:.:;,!�data����
hencia de representá-lo. de 'Napoleao teoiJ,r-lo de' $,-I'IV·I01 Romero ,I 3) -:Abstenção .do pl'e-

tUM PRESENTE DAS SE� RIO, 20 �V.A.) _ Infor-
. L sidel;te do Instituto. de. e��

"NHORA-S BRASILEIRAS ma· o SerVIço Nacional ao RIO, 20 (V.A.) _ 'Serão ,Ás 17 horas, no auditoria �os?ar ;s pe��oas pOl. e!e
1_AO PAPA CanceI' "Apesai- do estado iniciadas, hoje, as comemo- do Ministério da E'ducação, eSl,g��d as, avet que /�J�D. Jaime de Barros Cama- g.eral do dr. Leaul'e"no con- I'aço-es OfI'cI'aI's ao centena' _ l'

. . _ profell a a sen enç.a n1 <1, ...
,- rea lzar-se-a uma sessao so-

ra leva um belo presente titlUar animádor, observam- rio de nascimento de Silvio Iene e publica, sob a pl'esi- .o magistrado Eduardo
<las senhoras católicas do

I
se as seguintes aneirrnalida- Rómero que tránscon'e a- dencia do ministro Simões :Iara:' concedeu a medida li

:Brasil ao Papa Pio XII, pre- Ides: a) formação de uma manhã, com a' inauguração Filho, proferindo' uma con- minar impetrada em fa?e da
sente do qúal será

portadõr.,
blastoma (tumor) numa das ás 16 horu!'l, na Biblioteca ferencia sohre a vida e obra relevancia do direito invo

Trata-se de um sino de Cf;- regiões c.xiiares; b) fOl'ma� Nacional, de uma exposição de SHvio Romero o prOf'j cado e da lesã.o grave il'l'e
J.>amica, uma bela obra de çãG de blastoma tambem no alusiva á vida e á obra do Pedro Calmon, l'eitor da paravel definida no ato de
.arte ostenta na parte exte- pescoço".' grande poligrafo brasileiro. Universidade do Brasíl.' ; exoneração.

\_

prover-se pelo mesmo cri-.'
terio".

Os autos estão instruidos
com farta documentação,
compreendendo copias de

portal'iás da ,administi;ac;.ão
anterior -e da atual. Regula
mento do Instituto ,recortes
do ,�ial'Í? Oficial �e de todos :::/i::L,ç\�g:i: UJ
os JornaIS que, vem c()men- ·"':::::'::',:::":i'::'T/.
tando as .ocorrencias ultima- �'W
mente ali desenroladas alem

I
''\ :..s-----

da fé de oficio dos demiti-·
'"�

dos. . " -� C=::::��·
Ontem, o juiz Eduardo Ja- ,'2-:--1=

ra, que tem exercicio na- --------....i---
quela Vara da Fazenda Pu�

blica, determinóu o segnin- Udellilda - Po)"'que você
te: não quer casar comigo,

Pessedino ?�
Pesseqin� -:- Porque você
tem .sido ,muito semos�

t.radeira,Udenildaf você
.q'uet é me enganal'! Es
se seu sorriso é falso!

Vitoriosos na, prelimi,nar
me'dicos �demitidos do (APITC

Você quer minhas pos�
SeS! Além disso. o set'i
pai, o dr. Soviete, não
faz gosto!

Udenilda - Se você não
casar eu o aperto mais
a.inda!

Pessediuo - Você açha
qúe lhe devo çasamcn
to? Pode apertar, mas;,
casar no .Juiz, e no pa
dre, não! Só se·fôr cmi�
trato ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIO'TERA�IA
RAIOS X

DI. ANTeroo IIODEITO
A�,;,:.....te,\ ............ cmw.
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DItA. WLA.J>YSLAVA WOLOVSKA MUSSl__
E

DR: ANTôNIO DIB MUSSI
l\lédieos

.

Ciru�gia-Clí.nica Geral-Paetoe

Serviça completo e especíaltsado das OOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tretamento.

OOLPOSCOPiA - HISTERO - SALPINGO-GRAFIA :_ METABO

LISMO BA.&U.

Radiotevapta POt· ondas 'curtas-Eleta-ocoagu lação Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.

Consuttório : Rlia Trajano, n? I, l' andar - Edificio do Mo'nte-
�Jlio.

Horário: Das Ú ás .12' hOt'llS- - Dr. Mussí.

Das 15 ás 18 hOl'US - Dra, Mussi.
,

Residenela - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. DJALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGlCA B DE OOOOS - OUVIDOS NARIZ E

GARGANTA
í !la

CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO

Sob a dlreção do dr. Djalma Moellmann.

Com o eonCUI'SO de especialistas com fama' européia.
Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnôst.ico e ·tratamento completo das moléstias dos olhos -

ouvidos - nariz e garganta.
Aparelhagem moderníssima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Sa'(lde São Sebastiào das 9 horas ás 10 e

das 14 ás 18 horas diàriamente.
Têlefone 1.153 - Largo São Sebastião.

Florianópolis - Santa Catadna.

DR. MARIO
. .

'WENDHAUSEN
Clíníea médica de adultos e

_pú!nças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 - Tel. M. 769.

COftsu�.:.. das 4 às 6 boras.

Regjdência: Rua Es�eves Jú

!lior 45. Tel. 812.

DR. tLOBATO
FiLHO

o ESTADO
. Admirllstraçlo

Redação e OficiDu 'à
rua COI18elhejro MafT.a.
D4! 160.
Tel. 1022 � ex. Pos
tal. 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.
Proprietário e Dir.·
Gerente
SIDNEI NOCETI
Representante :
A. S. LARA

R(,l& Senador, Dantas,
40 --- 60 andai

,_ Tel.: '�4:� Rió de
Jane-iro

RAUL CASAMAYOR
Rua -FeUpe de OJiveirt

nQ '21
.

- SO' andar
TeL: . 2..9813 São

Paulo
ASsINATURAS

Na Canital
Ano .• " Cr$ 100,00
Semestre .'; Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00
.

-

No Interior ,/

Anó' ..... Cr$ 12-0,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre, Cr$ 40,00
Anúncios mediante con
trâto,
Os' originais,. mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitido-s nos ar

tigos assinados,

�UA tHoDbODO -.Jj
t"'04/ANdPOLIS � .$AIITA CATA�/IVA

Doenças TdUOBaEPaRreCAIhULoOrSeE�Piratório O'.

orm 1".', to'r 1" O'......... AVENIJ:jA MAURO RAMOS, :) lotes de 12 x 45, pre. o

F CirUdrgia d1oFTora1xd d N'
Por motivo de mudança, POR

I'
.

casERL 1]30tA:e "I E'I'R'::' 2" ·l
..

···:·· 't'" d'" '1'0'" '2'1'orma o pe a acu a e acro= : RUA AFA;. "" ) .'l., .otes j un 0.8 e x
.

• . .•
I vende-se, com grande pre-

�
�

_ ."nal de Medicina, 'I'íaiolog'ista e
",

.

b 1·.'· dor itó (preço das "') ......................•......••...
]lllZ0, um e l::;Slmo. oIml;.O-\ , - -

90 '.. tTisiocil'urgião do Hospital Ner�u '. .'
t'd C·h' 'd 1 � I Rl,·A FELIPE SCH1\üDT. um lote de 11,t,.0 x" , :..ren e

. rIO, es 1 o lpen a e {le
. . 'H

/
'I' L (I'Ramos. Curso. de e·speeialização . ., .

I f b' d
á Avemda de contorno ii .Ponte' erel -10 uz ugar

pelo S. N. T..Ex-inrerno e Ex- lmOUla, �/casa a nca o
de fut.ilro) " .

no Parana, em estado de 110-
COQUJoTIROS, um terre'no com a área de 27.82.9;00m2 "

DR.ROLDÃO
CONSONl

(lirurg-ta Geral -.Alta Cirurgia
_- Moléstias de senhoras -

-

Putos
I

Formado pe,la Faculdade de

!\{edicilUl d� Untvel�ldade dr:! São

Paule, onde foi asaísteate de Ser.

viço Cirúrgico do Prof. AlIpio
. �lTêa Neto.

Cirurgia do estomagc e vias

circulares, Intesttnoa . delgado e

grossc, tiroide, rins, próstata,
bexiga, uterc, ovários e trompas .

Vàeicocela; varizes e hernías.

Consultas: Das 3 r,a ó horas.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraíso).
Telef. 1.59&.

Residência: Roa Esteves Jü

níor, 1.703 - Te!. m. 764.
,./

CAl?-AS A VFu'JDA

RUA S. V'ICENTE DoE PAULA, 2 qnartcs, sa� etc,
t.eiTeno 20 x 33 (Cl'$ 2ó,OOO,I}1}) f'i=ciadO .

AVENrDA MAURO RAMOS, COIU todo conf�l-to, .. 8

quartos, gara.je etc., teneno J.6 x 40 (finÍlnclado
pelu Ca·ixa cl C.r$ &(WOO,oo, • - .. - • • • • . . • •.•••.•

RUA CHAl'ECÓ .• ·3 qu.a.rtos., agua luz esgoto, ete., casa

de llJade-wa:, to-da ,pintada a oleo, �t::l�ad.a -por

erã\ 4UQ.,ÚD' , •••.••..

"

•. , ••.•••••• ;. - ••••.••••• � ••

RUA .ALlIII.RA.t\fl'E I..l\MEGO, 2 !Jeqtl'(!na� casas. cons

trü�dás em um de 51 11 10, ó-ti'mo Iocál para depo-
.

sito. etc.. , fundos para o··rnal" ,., ..

SERVIDArO FU&"iZ..oNl, 2 q1lartos, v�H'anda,. cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,&0 x 32 'finalldadli p.el-o
J\l.ontepio Cr$ 5�.UOO.()O) ...•.•..•......•......

COQ-UEI.J.10S' {Tu" De". Pedro Silva).. 5 9ilartO&, }),an

nhei.ros, cópa, salão de janta'!', salão 'de visrtit; �(J
rão habitavet, depcsico etc.... tel'l'C<IO 24 x 6{), poden
do ser vendido 3 lote-s (;:.rinanc1ada pela CaÍxa

DR. M. S. CAVAL···
CA�nrI

Clínica exclusivamente de eri-:

an ça s.

Ru,a Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.
J
-------------

.

Cr$ 40.000,(0)
ES'l'REITO (Tl'·avessa 1° de Janeiro), casa de madeira,

4.. qua.rtos, 2 si>las,· coz inua, esgoto, toda pintada
a. óleo, terreno 12 x 30, ...•... ,: ..... ,., ..••..

ESTREITO (Bairro de N·. g. de l!'atima) prefnbricada,
3 quartos, saâa, cozinha; banhelro ete.. terreno

15 x 343· '" ...............•••••........•.•. r •••

RUA CRISPIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc...

Rua l<'ELIC"L�NO NUNES PIRES, 5 quartos, sala,
etc. etc. , .

SACO DOS UMÕES (a quartos, etc. serve tambem

para comeruio

RUA MA ..CHADO (Esbre ito ), casa de madeira com

quartos etc

( TERRENOS À VENDA

assistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pínheif� Guima�ães. (Rio).
I VOT1'8.tar ii, rU.a D. Jaime

Cons.: Felipe Schmidt; 38. I
C. • 40

Consultas. diàriamente, das 15 ·amara, .

--------------------

à� 18 horas. . IC . .
.

•

Re$.; Rua Dmval Melquíades. Ompro.
28 - Ch.'Íca-ra do Espanha.

OU al'uROMédico por concuJ;so da Assis-

tência a Psicopatas do .Distrito HAMILTON 'VALENTE
Casa nova cúlJ) 3 dormitó-

Federal. FERREIRA
rios de 200 a 250 mil c.ruzei-

Ex-interno do Hospital Psi- Advogado
1'08 ou-aluguel até 2 mil.

quiátl'ico e' Mariiéômio Judiciário Serviços de advogada, '[ f
�

t 213 H
em geral, no' Rio de Jan.ei-

. n ormaçoes ap o.
.

0-
da Capita.1 Fedf!ral. t.el La Porta.
Ex-interno da Santa Casa de 1'0. Cobranças. R�gistl·()'S,

Misericórdia do Rio de Janeiro. Encáminhaniento de proces

Clínica Médica - Doenças Ner- sos. Recursos 3O,':J Tribunais
vosas. da Justiça Comum e do Tra-

Consultório:' EdifíciO" Amétia balho.

Neto - Sala 9. Pl'11ia do Ftanlengo, 122,
Residência:'Avenida Rio Bran-' apto. 510.- Rio - D, F.

co, 144.
--------------------------'---

Consultas: pas 15 às 18 horas.

Telefone:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

DR� 'ALFREDO
CREREM

DR. A. SANTAELA

(Jurso' Nacional
mentais.
�l!-diretor do Hospitl\l Colonill

Sant'Ana.

Doenças nervosas e 'mentais.

Impotellcia SeXual.

R.ua Tira:dentes nO .9.

Consultas.: Ãs 11,30 horas e à

(Formado pela Faculdade Na-

de

donal .de Medicina da Universi

doenças 'dade d(J Brasil).

Con1!ultas' das 16 ás 1& horas.

FONE-: M. 798.

Re-s. Rua Santos Saraiva, 6"
- Estreito.

DR. ARMANDO VA
� cERIO DE ASSIS

:&IEDICO
Dos Serviços de. Clínica Infantil

da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CUNICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Ale!gia

Consultório.: Rua Nune's Macha-'
� do, 7 - Consultás das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

Residência: ·Rua Marechal Gui

iherme, 5 - Fone: - 783.

DR.NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças (Ie Se

nhoras - Proctología
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vital' Meire

les ·n. 18 - Telefone 1.507.DR. LINS NEVES

e; ,

FERIDAS, REUMATISMO
.E PLACAS SIFILl'ftCAS

EUli,r de Nogueira
Medicação auxiliar no tra

tax;nento da sifilis

Drs. Waldemiro Cascaes
z. e

Roberto Lacerda
A D-V'O G A DOS

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
des�jos, desquites, títulos declaratórios, .!latura
lizações, retifica-ção de nome, investigação .de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sa.s,. recta·sos bem como qúaisquer outros serviços
relacionados com sua ,profissão. ,

RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Diretor da Maternidade e mé�
taxde das 15 horas em diante.

dico do Hospital de Caridade, .

CLINICAS DE SENHORAS _

Residência: Rua VidaJ Ramos,

CIRURGIA _ PARTOS '1-- Telefonej1.422.ASSISTENCIA AO PARTO ..E ---.---------

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DR. P!AULO FONTES
Doenças glandulares, tiroide, Clíníço Operador"'

Qvários, hipopise. etc. Consultório: Rua .vitor ]\feire-
Disturbios nervosos - Esteri- leso

lidade - Regimes.. Telefone: 1.405.

Consultório: Rua Ferna'ndo ::\-1a- Consultas: -das 10 às 12 e das

I(�hado, - Te!. 1.481.
• 114- às 18 homs.·

Resid. R.7 de Setembro _. EdiL} Residênc-ia: Rua Blumenau.
Cruz e Souza :- 1'e1. �46. Telefone: 1.620.

I
------------�----------.------------------------�--

Dr.- Renato Ramos da Silva
-

"

Advogado
Rua, Santos Dumontl 12 - Ap: 4

I "
, ....IIa....

'li

fdbl'lCCI: A Ca'IBG
"i.lt� GII;t8iii d9

frutíferas, café e outras bemfeito.rias
FAZENDAS

Uma pequena fazenda· em Canasvieiras, com frente á

famosa Rraia do.mesmo nome, tendo 4.3,14.7281112,

70_000,�

70..000,00-
125.000JOt�

200.000;�

48.000,&0'"
3

22.000,{}{>

60.000,QfJ!.,

60.000,�

&ô,OOÔMll' .

25.000,O�
CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,QOm2.

e'xtremundo com ullJa rn'a nos ft1l1dos. com possibi�
I· d d dIte - �t õo.."'00,0""', "J'... 1 a es e o a<"e,.·O' ... ,....................... , v __

'l'ERRENO Á VENDA EM PRESTAÇõES
COMJ;>RA .nÊ: cA$Ãs, TER'RENOS, CHACARA.S e S1'1'108

catas e siti(}1!.

, Témos sjlmpre linter�ásad\)� .em comprar casas, terren€>s, eh... ··

/HIPOTECil.S
Recebemos e aphcanlos q,.uae.quer ímport.ancia com garantillln<>.

hip-otecaria,..

ÃDMINISTR!\.ÇAO DE PREDIOS

Mediante modi.ca comissão" aceifamos 'procuração, para. admi�

nistl:ar prédio, recebendo 'alug-uel, pagando emj}ostos etc.

CIlA€ARA

SÃO JOSÉ (Es�:ada do roçado) ·21.000,00n12, arvores

casr, de residencia, engenhos, local ótimo para u-

gricultura, avicultura etc etc' ..........•.... ,.. 500.000,0&"

INFORMAÇõES

I Sem compromisso, para o cliente".d,mlOs qualquer in;f:_ormaçã&.
dos n�g-ocios imohiliários.

i ELEGANCIA J'

i
'"

I.•
'

-

QUER
.

VESTlR.SE COM CONfORTe

J
�- PROCURE .fi

'1 ftlfaiataria
, i

SE
A' Praça
(élltos do

de' Novemb'io, 20, 2' andi!""
RestaurHite Rosa). .

Trata!!' no mesmo local

ello

riII. ra. Fab:rlaant. _ d;;t�l1,�ld01'8fl1 daI afamadêi. o�: _I''1JI i7 laGgõ•• "':DISTINT'A'" • RIVETi� PO.lllu. um (l1'(1I'� .

ele .oftlm.rato •• oal.mlral.. Ifleeado.a' brirt! ;:110ft. • hal'atoll�. algada•• , 'molllul .. aviam.atou
pai. alfalatelll 'quI foa.be diratcunent. dGII

I'.." CAPITAL- �hQm«li ii ··ator:tllaO dOli fh\l!'m� C@ftUilcSciDt•• do lXlltlSi.'f.cnr !:lO lIentitio d.:lh. fcuuu'om�.m(ll "

.fetuoZ'em rn:Ul•• · CI@mplI'll�� MATRIZ em F!oriGD6.,,,Ua. • ,FILIAIS 8%Wl alum.nou � Lajollf. f'

j7 ia. ...... foIF-MJ ii f�"'" ��� ;;'«-::;··��.f��tt-ç_iM"'R'F'i'*fií�-

"

lU G
1 '

ótima sala
1'5

no' cenSro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o -RS'.fA,DO..:....Sabado, 21 de abril de 1951 3

�����o�:��;�HI�:,������I'Y.� I Exposiçãobre a necessidade de pren- querimento, pois o discurso AGUARDEM PARA OS PROXIl\10S DIAS- A
der o homem à terra e evi- de 7 de abril tradu,"; a opí- ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE
tal' o exodo do homem do n ião do Primeiro Magis- WILLY, ZUMBLICK QUE

�

MAIS UMA VEZ VAE
campo para as cidades, trando da Nação e merece EXPOR AO NOSSO PUBLICO SUAS TELAS DE
subscreve as diretrizes su- a consideração do Plenánio. VARIADOS.
geridas pelos deputados Hipotecando a solidarie- A EXPOSIÇÃO SERÁ NA SÉDE -DO CLUBE
Konder Reis e Ramiro' Eme- dade de suas bancadas ao DOZE DE AGOSTO, PARTE TERREA. &

renciano, quando elabora- requerimento, falaram os NA OPORTUNIDADE DAREMOS NOVOS
ram o plano de recuperação deps. Braz Alves, líder do iNFORMES.
agro-pecuária do Estado, e PTB, Cássio Medeiros, do
concluí com um apelo a to- ,PRP e Erony Teixeira Pin
dos no sàntido de uma pro- to, do PSP, tendo, êste úl
ficua concentração de esfor- timo, justificado o apoio do

ços para mais rápido e ef'l- seu partiôo com palavras de
ciente ..progresso de Santa exaltação às credenciais de

Catarina, libertando-a da grande estadista do presi
escravidão da enxada pela dente Vargas, principalmen-
mecanização da lavoura. te atravez da promulgação-

19 - No programa:O representante pessedis- das leis trabalhistas. _ -

h da Vida.
ta, seguro da tribuna, ex- A insersão do discurso 21 DE ABRIL

'

I Nac.
- A Mare a

pontâneo na frase, preciso e nos anais da Casa foi apro- � data de hoje recorda-, Preços:eloquente, demonstrou-se vada por unânimidade. nos que: Cr$ 5,00 e 3,20
uma cultura e um talento a '

- em 1500, o navegador Imp. até 10 anos.
serviço do "

povo e do seu português Pedro Alvares I Ás 4Y2, 71;,1 e 834 hrs.
partido. K C ta'das Cabral, em caminho da In� A FILHA DAS TREVAS
A seguir o S1". presidente' dia, af'aatando-se da rota, Anne eRAWFORD e Max-

lê um pedido de urgênciano,· ., encontra plantas marinhas, ;_'el1 REED.
sentido de ser submetido à MENGO! Não tenho pala-: indicio da proximidade de I

No progr�ma:votação o requerimento re- vras... terra; 1) � Cíne "Jornal. Nac.:
lativo à inserção, nos anais Assim falou o Peladinho, - em 1638, .o nosso forte 2) _ Noticiario Univer-
da C�sa, do �iscurso. pro-I referindo-se aos fracassos de Monte-Serrate, na Bahia, sal. Jornal.
.nunc iado pelo presidente do "mais querido". rendeu-se às forças holan- Preços:Vargas, em 7' do mês eml É p.9ssível parafrasear: dosas de Mauricio Nassau; C1'$5,00 e 3,20
curso. O pedido de urgên- "Governador! Não tenho pa- - em 1648, Olinda é eva- Imp. até 14 anos.
cia, de autoria' doo deputado 'lavras ..." cuada pelos holandeses e

I ODEON
Ylmar Corrêa, é aprovado. Efetivamente, este Covêr- ocupada pelas tropas de Ás 7% -horas
.Fala a s:g"uir, o deputado lll� está Igu'al ao Flamengo Hen rique Dias;

I
HISTORIA DE UMA MU-

Vicente João S?hneIder, d.o Ina sua época negra: Não _, em 17D2. no campo das LHER
PRP, que, estrelando na tr i- ;

há jeito de ajustar-se, Lampadosas, .no Rio, é en- No programa:
.

buna da Assembléia, fez 1 A vontade de acertar é, forcado José Joaquim da 1) _ O Esporte na Téla.
considerações sôbre a nobre' talvez, grande, mas "cadê" Silva Xavier, o Tiradentes, N. ac.
missão do legislador, para., classe? principal conjurado de 1789.. 2) _ A Voz do Mundo.
afirmar que, no desempenho: O Flamengo, contudo, ar- na Inconfidência Mineira; Atualidades .

do mandato, trabalhará pe-' ranjou o Flávio, e parece - em 1805, no Rio de Ja-I ,-Freços:la s?brevivê?cÍa da. Demo-I que está melhorando. Mas, neiro, morreu o astrônomo Cr$ 5,00 e 3,20
Cl"aCIa� .DepOIs desalientar o

• aqui, não há Flávio. Como, mineiro dr. Antônio Pires Imp. até 14 anos.
papel Importante desempe-] será que vai ser, meu da Silva Pontes; ,

-

ROXY
nhado pelos agricultores em j Deus. . .

-- em 1857, em Lagarto Ás 4 'e 7% horas,
bene�ício da prosper-idade I (Sergipe), nasceu o ensais- Program'a, Colossal.coletiva, .conclui com um t Diz Sua 'excelência o Se- in Silvio Vasconcelos da S�l-! '1) _ Jornal da Têla. Nac.
apelo � seus ,pm·,�� para que i nhor" Governador em sua va Ramos Romero, que vem 2) _ A ILHA DO PECA-
todos tra5a11lam pelo bem 1 MenR�gem:' a falecer no Rio "m 18 de

I DOestar e pela proteção aos la-I "Nessas alterações, justa- julho-de 1914=; 3) _ O MODERNO BAR-
vradores, geralmente tão I

mente onde procuram al- - em 1867, o Coronel BA' AZUL •

esquecidos pejos governos. I guns, talvez desconhecedo- Carlos de Moraes Camisão, I 4) - INICIO do mais es-
•

Na ordem do dia é sub-! res do muito que procurei som sua. colu,na, invade o petacular e sensacional se
metido a discussão o reque- fazer nesse ingrato terreno Paraguai; apos atravessar! riados.
rimento sôbre a inclusão, da competição política, vis- o Rio Apa, em Bela Vista ; NOVAS AVENTURAS DE
nos anais da Casa, do dis- lumbrar ATOS DE PERSE- - em 1879, 'o deputado DICK TRACY
curso do presidente Vargas. GUrçÃo, ,

SEGUIRAM-SE I pernambucano José Maria- 1 e 20 Epis. (5 partes)
Para encaminhar a vota- SEMPRE CRITÉRIOS BA- no, apresentou um projeto Preços:

,O' dl·scurso de M'BC Arthur ção, fala o deputado Ylmar SEADOS EM PRINCIPIOS para que fosse considerado Cr$ 5,00 e 3,2D
Corrêa, líder da bancada do DE BEM SERVIR OS NE- de luto nacional o dia 21 de Imp, até 10 anos.

WASHINGTON, 20 ,UI. devem ser resolvidos no n i- PSD e um dos signatários GóCIOS PÚBLICOS." Repe- abril, em homenagem à me- IMPERIAL
W.) � É o seguinte O inicio, vel mais elevado dos in teres- do requerimento. te, assim, - como 'se o ti- móría de T.iradentes; Ás.1) e 7%, horas
do discurso do general Dou- i ses nacionais se pretende- O orador tece comentá- vesse feito, - o propósito. - em 1905, em São Paulo, PERDIDA PELA ,PAIXÃO
�las Mnc Arthur, apanhado: mos proteger o nosso futu- i"Íos sôbre a oração presf- de a ninguém perseguir, de f()i inaugurado o Instituto (Quando' a noiti;! acaba)
pela estenografia: "Sr. Pre· ! 1'0. Denso por conseguinte dencial, cujos éonceitos 1'e- agir com justiça" de não an- Té()lógico, que já vinha fun- No pl;ograma:
:sidente, sr. secretário e dis- ! que me fareis a justiça de, fletiram com sinceridade a dar sob o tacão dos chefetes- danando desde 21 de abril 1) - Clnelandia Jornal.
tintos -membros do Congres- receber tudo o que vos ti� realidade brasileira e eram politicos, conforme dissera de 19ü4. Foram seus funda- Nac.-
$(l. Subo a esta tribuna com ver a dizer como, unicamen- Uma advertência áos políti� e propagara

em,
' discursos e

I
dores e cO,nstituiram a pl"Í. 2) _' Atualidades •

War·
�

,�l"ofunda humildade e orgu- te, a expressão do ponto de cos e ao povo, no sentido de entrevistas publicadas. an- meira diretoria: ne1' Pathé . .fornal.
lho, humildade ,porque pen- vista de, um companheiro pôr, acima de tudo, 68 in- tes de assumir (> Govérno. Rev. Eduardo Cados Pe- Preços 1

so nos grandes arquitetos americano". teresses da coletividade na- Empenhou, pois, a sua pala- reira - Presidente. Dr. Sil- Cr$ 5,00 ,e 3,20
>da' historia americana que cional, ::tfim de evitar que as vra, antes e depois de assu- va Rodrigues - Vice. Ni- Imp. até 14 anos,

a ocuparam antes de mim, Em seguida abordou lon- massas sejam perturbadas mil' o Govêrno. E palavra de colau Fe'rra� de Campos -

IMPERIO (E'streito)
, 'Orgulho porque esta !onna gamente os seguintes te- �108 inimigos do re�imem. Governador é como de Rei, ,Secretál'io. Nicolau Soares Ãs 7.% hora.q
� debate legislativQ_ l"epre� mas: a ameaça comunista, a Nestas condições, a ba!l- 110 caso do ditado populal· dó Coüt.o - Tesoureiro. Dolores deI lUo e Pedl'@
senta' a liberdade humana, evolllção dos povos asiáti� cada _pessedlsta na Casa, 80- tão conhecido. E como enl- Foi transformado �m Fa- Armendariz;
;na sua forma mais p�ra, A- cos, li .liberdade que a Asia lidana com. a bancada do penhasse a sua palavra, de-- ct.\ldade de Teologia em CORAÇ,ÃO TORTURADO
qui estão .centralizados as d�eja, as defeSas do pad-:· ,mesmo par!ldo no ,�al'la- via bonl'á-l�.

/ Pelo menos,' 19'25. "'Rigorosamente proíbido
'e;Peranças, aspirações e os fico, a defesa de Formosa, mento NaclOl1al, mamfesta- esperavam Isto aqueles a - l'I, data de hoj€, com até 18 anos.

temores de todo o genero a China-nodeI" dominante as se favOI"áverão requerimen� quenl () bom senso norteia. justif_iea.das razões e com o Amanhã - RITZ - ,IM-
humano. Não estou aqui pa� Filipina�-esteio do cris1;ia- to, pois, além de- tudo, o dis- E o Governadol' honrou-a? maior júbilo civico dos bra- PERIAL
-ra advogar qualquer caúsa nismo, a primeira vitória na CUl'"SO do preside�e Vargas As remoções e exonerações, sileirús conscientes, voltou Bm:t LANCASTER. e Virgi
:partidária, porque os pro- Coréia, plano único de ação, é um documento que pl;eci- de earáter puramente políti- a ser Feriado Nacional, res- nia MAYO
blemas qúe defr-ontamos são bombardeio às bases da sa figtu'ar nos anais da Ca- co, dão a resposta., Honra I tabelecido pela Lei 1.2613, de em

:iun'damentais e estão mui- Mandchuria, apaziguamento sa, como documento de in- "Ora, a honra... Para que 3 de dezembro de 195().· O GAVIAO E A FLECHA
to além do ambito de cOl1si- geral, a tragedia da Coréia terêsse histórico. falar nisso.. . Saibamos cultuar a me- Technicolor
oderaçoos partidárias. Eles e 50 anos de vida militar. Subindo à tribuna, o dep. E, depois, quem trai é o mÓl'ia de Tiradentes e pi'e- -----

Osvaldo Bulcão Vili.nna, 'lí- Presidente da Assemblé� "-ar o seu magnifico exem- EFmTO

der da UDN, diz que, coe- Legislativa.
"-"

'pIo. SENSACIONAL NA
rente. com suas atitudes K. C. T. André Nilo Tadasco A, '5 M A

m _,w _

z:ap=s .... 5"4/-

ANIVERSÁRIOS

I
Menina Ivone

SRA. DR. NEWTON Passa hoje, a data nata-
D'AVILA lícia da interessante garoti-

A data de hoje assinala o nha Ivone, encanto do lar
.an ivcrsár io natalíc io da ex- do nosso distinto conterrâ-
'ma. sra. d, Ivone d'Aquino neo s r. Ruí de Castro Gan
.Avila, digna esposa do nos- dra, zeloso funcionário de
'80 distinto conterrâneo dr. Transportes Aéreos Cátari-
.Newton Linhares d'Avila,
ilustl·e facultativo residen
,te nesta' Capital.

A ilustre dama, cujos do
'tes de coração são traços do

nenses, e exma. esposa d.
Maria de Lourdes Machado
Caridra.

BecreaUvo Clube
Concórdia

.seu nobre caráter, receberá
cno dia de hoje as mais ex

pressivas manifestações de
.s impntfa e aprêço.

"O Estado", muito C01"

-dialmente, felicita-a, dese

jando-lhe felicidades.
FAZEM ANOS HOJE:
SENHORES:

Com início às 21 horas" o

Recreativo Clube "Concór
dia", da Pedra Grande, rea
lizará, hoje, animado 'baile
para os seus associados.

._ Manoel dos Anjos, pro
í'Prietário do Salão Minerva.
_ Otávio Regis, func io

mário federal, servindo na

.Alfandega desta Capital.
Luiz Antônio Ferrnia-

Surgiu, para os portadores
de asma. bronquites crônicas
ou agudas e tosses rebeldes,
o medicamento ha tantos anos

esperado, AS T H M A N em

comprimidos, dá alívio imedi
ato, fazendo desaparecer em
poucos instantes ii opressão e
a mais penosa falta de ar.

mo,

João Guaiberto Seria,
�elegrafista.

- Lenio Fortkamp, 10

.sargt. Rádio da Polícia Mi
ilitar.

,
- Pedro Francisco CaJa-1

.zans, sargento reformado 8amis�s, Gravatas, Pija-
•da Polícia Militar. mes Meias das melhores,

_ José Ricardo Comelli. pelos menores preços .sõ na

SENHORITAS: CASA M1SCELANIA - Rua
_ Alzira B. Preis, filha Conselheiro Mafra.

..

�o sr. Paulo Preis, Prefeito
�---

-de Criciuma.
- Odaír Martinelli.
JOVENS:'

- Lu iz Carlos Amorim,
'filho do sr. Egídio Amorim,
;funcionálPio do Acôrdo FIo-
zrestal. I
_ Aderbal Schmidt, filho

I-do sr, Dilermando Schmldt,
:funcionário da Secretaria:
«lo Interior e Justiça, Edu-,
-cação e Saúde. '

- --,-----------------,-----

Dr. ftntônio Muniz'de Aragão
Comunica a seus clientes e amigos que rei

niciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo' Cabral) __: Da.q 15 às

17,30 horas.
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele

fone lVI-714.

Ve Pillura

,

·1Cine-DiárioI

RITZ
Á 2 horas v-e- .Vesperal Chico
A ILHA DO PECADO

DEPK,TAMENTO ·NACIONAL DE OBRAS DE
NEAMENTO

SA-

Remédio

REYNG,TI=
ti"A Salvação dos Asmáticos"

I
As gotas que dão alívio

II imediato nas tosses rebel-
;u �

� �!!11Ii!!1A�i'§U-i!IIIIf!·M"" \
des, bronquites, crônicas e

INA.� vR \J�\'. asmitkos, conqueluche, 'su
Repl�t(l de f�\';r. medi-:amento que focaç'Ões e amri:as, chiados e

ie',«r.w;:,!Yi! seu r;'lric.: obstruido-em 1 dores no t.'eito. Nas dl'ogs, e
\ ·,...:l' ,

.•�;.�: '.;::.1�:o i�.1.i?a ��'.:'JI:�'�' .:�sJ ..� ::t .� '\'" .� ( •.");�

CQmunica ao comércio e aó público em ge
ral a transferência de sua sede para a rua Est-e-
ves Junior 34, nesta Capital. ,

(
l

,-
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\

a 'i�n Ú x i u�ir�n��,' o [O !.� - ��n�1 ã� � �man ã
) . r

Polariza as' atenções d� mundo futebol stíce fJQria�npolitano o cheque Paysandú (Brus
que] x Figueirense (locai), a, realrzar ..se amanhã, _no -,'estádio da' rua Becaiuva.

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

,

lJireçlo de PEDRO PAULO MACHADO
EsportivoF�stadõ"

-' ,

=

/ � I,

Esta tarde o debut do Paula ,Ra.mos em 51
ê�
o Figueirense será"ó"adversário'.do bí-ccmpeêc

Empolga os meios

futebo-l
colar da Praia de Fóra, a um lado o Figueirense com I O cotejo está marcado pa-

Jístícos o encontro de hoje cuja frente se encontra o seu conjunto poderoso e

in-,
ra ser iniciado às I5,3D ho-

B biS'· 'I.ã tarde no estádio da F.C.D�

I'conhecido
esportista Walde- victo. De .outro o "onze" raso Como preliminar joga- 8sque'e O' ensaclona ,�

ent� Paula Ramos e Fi- mar Fornerollí. paulaíno \
que espera reaÜ- rão as equipes de aspiran-

gueirense, marcando a' 'ex- Veremos hoje uma das zar este ano sua melhor teso Enfrenta hoje o Lira o quadro' campeão (ahri..:..
ttéia no corrente ano do tri- maiores pelejas do ano. De temporada. -_

-

Preço único � Cr$ 10,00. 'mmso uo Palmeiras, de Joinville.
Jogará hoje nesta capital, perta rapaziada, do Lira,' a-

enfrentando o quadro do Li- gora, uma das maja cateee-

',Desistiu o fluminense do O ROVO Conselho N'acionai ra, lider invicto do campeo- rizadas equipes de basquete
. nato, a equipe do Palmeiras, do Estad?

concurso .do médio Seníord de" _Despo"ries "

""
.

,'dê Joínvile, Bi-campeã esta- o inicio da partida está.
.... _.' iZJ

"
dual de basquetebol. marcado para as- 2Q,3Q )to-

. ,ruo, 19 (V.A.) -, PUblio-1 para, que o médio viesse exi- Ao que tudo indica, será l-as.
cu' "O :,JORNAL", ,d�e ante- bír-se nas 'J-ar:pijeiras', e,

'

.. RIO, .20 (y��.) -:;,0 �l" <;lmepd"to tVarglt,<j N1eto,;' vice-, uma grânde noitadá:, como a i ' As entradas já"estão á;
t UE t I t d

. .• Getúlio' Vargas, presidente presi en e corone Orsine ' ,

on em: ri re os e emen � ! 110 caso e aprovar, InICIar
dR' blí

.'
C' "I

. 'd' 'li... ,mu:ito"não 'apresenta' Florjà� venda com os dirigente 4&
que o Fluminense buscou, negociações para a sua con- a't ePdu .lCa" adssInçu de- b�no Sano,.,ev.r�u1�i; md�m- nó�lis. Dado aocartaz que Lira aos preços de: '

'pax-ao reforçar seu plantel, tratacão, E tudo se procedeu cre o, '

esignan o os novos ros : ergro serra �" en es, -

id
.,

'ta' I A ib d C oi!. t: I\A
-

br d 'C "Ih N D" V' I' -'C, sao pOSSUI ores os VlSl 11- rqui anca a, 1'0;0 V,v.,:'
figurou' 'o nome do. jovem dessa maneira Sanford veio" mem lOS o onse o a- ommgos asa o ar uso,

t ttt 1 t t
-

�
�-dei

,

C. 1000'

cíonal de Desportos, -o qual Ciro Aranha, SI'lvI·O Melo, e,s ,e o 1 U o _qu� os en am, Qi1. eiras, l''i!'
_

'
•hal·f .Sanford, vindo -do Pa- treinou e agradou. es

I to t
-

S h- h it'

f" t.it "'d L itã d t P 1 .mui erao que suar, para en oras ,e sen 01' as...
raná, Tratava-se, efetiva-, 'Aconteçeu, porém" que ao

icou aSSIm cons 1 ui O: ei o e eoman an e au o - .

1 1
- --

I de I presidente, M,.anoel dó' Nas- Meira., '

,

nao se d,(lIxar, eval' pe a es- uao pagaI:ao 'lllgresso.
'-

mente. de um p ayer e In- desejar ultimar as negocia- , ",

discutível predicados têcní- ções, isto é, quando se dis- r"e,·vél"dn,ha brilha D'a E··u· ropa,cos, plenamente comprova- pôs a adqairír o passe do r ft.
dos nos treinos que, em ca- médio'e firmar seu contr�- 'P'E'" """.'�" :R'E'MO,," _,'

",NótícIas chegadas de Vie- urna das melhores figtir3�'
rater experimental, realizou to, viu-se õ Fl�niinense sur- ..\1.1'. .

'. na dão conta da ,,brilhante da porfia em que vencemos
em Alvaro Chaves, Aliás, ao preendido com a verdadeira vitôiia do combíriado São '-

'

, . REMO - Como já noticiamos bastas vezes, o Cam 1 B 'f t A por 2 x 1 Parabens ao no::
vir para o n-ícolor.tSanford especulação do Coritiba. .

-

Pau 0- angu ren e �Q ,us-. ". ,...
-

já o fez credenciado com a Sentindo o interêsse do tri- peonato Brasileiro de Remo está marcado para o prexi- tria, bi-campeão ',austríaco. .tável craque blumenauense

d· d' I'h mo..dia 29 do corrente, na Lagoa Rod'rigo de Fre.itas, es- ElltI'e os br·as.I·lel· ...os atuo.u o e que pro,ssiga brilhando...sua con lção e o me . 01' color, o clube paranaense .
...

b d
'

, -
' tando inscritos as Federações de São Paulo, Santa Cata- nos'so contOerpa�neo" Tel·xel'rl-.;. para mal'or glória de S,an-,omem e sua pOSlçao no pediu, nada mais nada me- ' •

Paraná, . tanto que era o nos que 150 mil cruzeiros rina, Rio Grande do Sul, Distrito F'ederàI, Pará, Espíri-' nha, sendo apontado como ta Catarina.
,. to Santo; Bahia e Pernambuco, Segundo notícias que nostitular da seleção daqt:te1e pela transferêncil'l.. ;' ,

.'

chegam do Rio, tud,o bem com as l�epreSel1tações COl1COf- M" ·lhot re'SC1·nd I'U' seuEstado. Tentou o Fluminense ob- 'o'ngUI
'

.

'rentes. Conosco, a coisa está de um lado para outro, no.. .

',' , • ".
'

ter uma redução dessa so- .

P d
'

ESPECULA O CORITIBA ma vel'dadeil'amente- absur- que diz respeito ao transporte da nossa delegação . .sahe� co,ntrato com o ,;tVS�,,'n umos' que há já várias semanas que a 'F,A.S,C" solicitou U (J
Interessando-se pelo' jo- da, mas sem resultado, vis- A 1\Jr' 'Ih t' auxilio ao Poder ,Público para a ida da sna representa- Newton Monguilhot, que gora 'iongUl o· vem.,

ga"dor, o Fluminénse, antes to ter�se mantido o Coritiba I' , ' ção é até agora a elltidadec aguarda a resposta do dig- há três anos atraz era con-' de rescindir amigave meu-
dê pl'omo'i'..er sua vinda para irredutivel. Ante isto, o tri- .

p..it,;.
.. : ,', .., .

".. '"
no ocupal1'te: da Casa Rosada, Com as gUa,rnições tudo a- siderado o "refel'ée" núme- t� o seu contrato com o ari-,'

(l ,In!hspensavel peIlodo, de. f
colaI de.Sll:lhu de seu mtentl.-.' 1 T'·

'

f '. J
"

'd d t'
'

M.f ,. R !1 1'0 um de Santa Catarina, san,dtl, encontra,lldo-se des"':
experiência, entendeu-se pelo menos até que o clube zdu" eldç;:t- ellla'FsAo)S aCs °fl ,e?!): ,od eCIlltco. �,unot °dsc.,

cl b a que Sanford d C -Tb "1 eSlgna o. pe a . . - :' 'OI InICIa o o relpamen o as tendo deixado o apito para de há alguns dias :Q.esta Ca':'

co�� o u eC 'itiba e dele "

e

t�n 1 a_ l�::;O v� aI se
equipes. O Skiff, o tour comi timoneiro e o.(lois com ti- se tornar "coach" de fute- pita!.

'

.'-;. I, _' ,

Pbe1t ence, 10 OI,

t' ,_ __i mos lar ma!� aceSSlVe em moneiro do Mal'tinelli movimentaram-se -bastante nestes boI, dirigiu, como se s,abe, Se espera dll'IgIi"eqmpes,
o eve' pena au .onzaçao suas pl·etensoe_s. ". '

'C·'
<., d C'

. .

FI" I·
-

.

. ultlmos dIas, demonstrand9 que se encontrain em: .for· ,o omerçlano, e" nClUrna, aqm em ' �)l'lanopo Is., na'Ól"

E '". h OI'
..'S ma. O "eight" aldista igualmente tem se extn'citado e pe� passando, depojs a ü:einar sabemos., o certo é que; co�

..1, IJUCaS, 8ma·O a- O, ImplCa lo voto �everá ·_ser concorren.te sério_ Sabem_os q�H;- pftra o plant.el_,do�aysatldú? pnde mo cOllhBcedól' profundO"
<:

.

-

_

• guaru'êcê-lo estao sendo t.rell1ados os segulntes remado.- sua efl,ClenCla se fez n9�ar que ,é do esporte--r_ei, muita'5:.
TIJUCAS, 20 (E.) -,- �ei- quarto ano de vida. Como res: Moacir Iguatemy da Silveira, patrão;' Hamilton e,o q�adro brusquense pas- das agremiações desejariam,

na interesse desusado nesta parte principal do progra.' Cordeiro, Antonio Boabaid, Kalil Boal,laid, ,Ja;io A. :Vas,., sou a SeF um !ios meihores tê�lo como técnico. Elltre
ddade pela festa esportiva concelos, Nilson Pirath. Belarmin6 Veloso; -Amaldo Chie- .do Vale' do Itaja"í, chegando tanto" ado' que, soubemos,.
,que domingo fará reálizar ma, jogará a equipe local righini, Adolfo Cordei�o; Ernesto TremeU e Kurt Kl")11J- mesmo e p�l'a surpresa de.1 Monguilhot não está inte-."
o Tiradentes E; C. em rego- enfrentado o Olímpico,. de ka, êstes <lois últimos pertencentes ao Riachuelo. Hoje, todos _.a vencer oAv�í, aqui ressado em permanecer nes.�,

sijo\,pel;:t passagém de, ',seu Blumenl1u, e amanhã e domingo serão efetuados novos erisaios,
'

mesm'o em Floí-ian'ÓpoJis. ' t�a Capital.

de �48

\ f

I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;

o ESTADO-Sabado, 21 de abril de, 1951_

_ Cl'.$ 851,706,00, ren-j-,

«deu o prélio internacional'
.

Palmeira x Penarol, realiza
v-do guarta-f'eira no Pacaem-
,

bú. Oresultado do embate
-: foi um empate sem tentos. I'_ Todas as at1l1ções dos
"desportistas Sul America-
nos estão voltádas para o

. 'choque revanche de ama

'nhã,' no Maracanã entre
'Vasco e Penarol.

- Pelo certane gaucho,
'hojé jogarão Grêmio e Co
ríntians e amanhá Interna
�ional e Cruzeiro.
'_ Pelo torneio Mun íci

"paI jogaram ante- ontem

Bangú e Madureira, venceu
,-do o primeiro peio escore

. .de 5 x 3.
,

- Já se encontram no

Rio os remadores paranaen
"ses .que tomarão 'parte no'

j, Campeonato Brasileiro de

Remo, marcado para o dia
:-:29 do cosente na Lagoa Ro-'
,-driques de Freitas.

- Também os peruanos
,já se encontram na Capital

- Federal, prontos para a Re-
-gata, da Boa vizinhança,
xnarcada para o dia 10 de
_Maio, na famosa ,lagoa.

- Um detalhe' ínteres
:;,sante que .chegou ao nosso

-conhecímento é .de que a

Argentina e o Brasil estão
·->em igualdade de condições
__-nos recordes sul-ameríca
:,llOS de natação, com .õítc

" :marcas cada um. Tudo isso,
-deve-se às recentes vitórias
-conquíetadas pelo nadador
j)atrício Tetzuo Okamoto,

'

.. nos Jogos Panamerícanos.
.Na parte, feminina, levamos
-eonslderável vantagem sô-
-),1"e os portenhos pela con-

-::tagem de 11 x 4.

,,- O Palmeiras; ,que,\fom
,,;o Vasco representará opaís
-n.o Torneio Mundial dos
-Campeões, jogará em Mon-
'tevidé'u a 25 frente ao Pena
rol e 30 ou 1.0 de Maio fren- - .....---- ..----,-----

\ ite ao quadro campeão do '

,

�a�ional. " 1«0 Existencialismo»
'", �raquezu ern g�rel I de ALCEU AMOROSO LIMA

Ilobo flreosotado I Q�la.Iq�er livro da E�_!ora Agir, si. nã-o encontrados
-v

" � •

l nas Livrartas da praça, podem ser eohcttados a O. L.
(S,'v�lra) Rosa - Caixa PostaJ 3M � Floriaoopolis.

•

'Diversas

/

Pedro Pínnerro
I Por AI Neto "E faço a semeadura. Si

Esta é a historia de um! der dinheiro, nós dividi

rapaz, uma jovem, um tra-! mos".
tõr"e um cachorro perdtguei-: O coronel gostava de Pe-

ra.
'

dro. Além disso, ele, como

Há pouco mais de um ano, dono da chácara, nada ti-

o rapaz - que se chama Pe- nha a perder _ só a ga
dro Pinheiro e tem 25 anos 1 nhar ...
de idade _ peràeu o pai. I Pedro foi buscar o trator

"lVIeu filho - disse o ve-
'

na .Agencia Americana. Um

lho ao morrer - eu pouco tratôr magnifico, recem-che-
te deixo. gado dos Estados Unidos.

"Fui infeliz nos negocioso Naquele mesmo dia, o ra-

IConfiei demais nos homens, paz meteu o tratôr america-

e acabei logrado. no nas terras do coronel

"A unica coisa que te dei- Afonsãó.,.

xo é um tratôr, que já está Os meses foram passan

pago na Agencia Americana dó.,.· Quando veio a pri
Royal". meira colheita, foi um as

Assim, Pedro Pinheiro fi- sombro. Ninguern tinha pen

cou só no mundo, tendo co- sado que em tão pouca ter-.
mo fortuna um tratôr, ra, e em tão pouco tempo,
Na verdade, Pedro não fosse possível semear .tan-

estava sõ. to trigo.
"Eu te amo" - dissera Pedro Pinheiro ,ganhou�

Laurínha, dinheiro vendendo a parte
Sim, Pedro não estava só. que lhe cabia.

A poucas quadras da casa Outras-fazendeiros segui
onde ele vivia, morava Lau- ram o exemplo do coronel

rínha, a moça com quem ele Afonsão, e contrataram Pe

queria casar-se. I dro Pinheiro e s�u tratõr

Mas casar-se com que di-l para preparar a terra.

nheiro? Com que a sustenta-
.

Hoje, Pedro está com a,

ria? '

"
. vida assegurada.

Pedro Pinheiro pensou no I Dentro em' breve, ele de

diploma de advogado que verá casar-se com Laurinh_a.
tinha' na mesinha de cabe- ;'Neste momento, estao

ceira. Era 'advogado, mas construindo uma pequena i

não sabia 'cpmo ganhar um casa, onde vão .morar., ,.,_

centavo. Pedro. �m grandes pla-,
'

Foi Laurinha "quem 'teve' nos. Proíeta importar mais
a idea. dois: tratores dos 'Estados

"Por que você não traba- Unidos.
lha com o tratôr?" - per- "Vou' ajudar essa gente:
guntou ela. a fazer' agricultura moder-:
":Mas como? _ pergun- na" - diz ele com orgulho,

O Cêntro Catarinense 'de
tou Pedro. "Eu não' tenho Além da casa que está

Est'udos e Defêsa do Petró
nem um centímetro de ter- construindo, além do dínhei-

ra. Nossa fazenda foi de- 1'0 que já tem nó banco, Pe
vorada pelos credores". dro 'Pinheiro tem também

"Tarbalhe na fazenda dos um cachorro.
_ \

outros" _ sugeriu Lauri- "O melhor cachorro per-

nha." digueirô 80 sul do Brasil",
, Pedro Pinheiro aceitou a segundo afirma Laurinha,

sugestão da noiva. No mes- Laurinha sorrl feliz quan-
mo dia procurou o Coronel, co diz isso.

Afonsâo.
--------

O coronel Afónso'- cha- HNTA...í.PARA PINTURA,
mado Afonsão porque' era C O T TO. A I
muito grande e muito co

milão - era dono de uma

chácara de boas terras, nas

vizinhanças dá cidadezinha.
Mas a chácara não era

cultivada. E a terra nada Só no Empório Florianó-'
produzia. polis..
"Coronel - disse-lhe Pe- - Preços de mano a

dro PinIíeiro - eu viro as mano.

suas terl'<).� com o meu tra-' Rua Tiradentes. I9-A.
toro Tel. 1.591.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

,

HOSPITAL DE CARIDADE
Fundada em 1765

ELEIÇÃO DOS CONSULTORES
De ordem do Irmão Pro,vedor, para �umprimênto dos

dispositivos dos artig{}s 23 e 24 do Compromisso da Ir
mandade, convoco os S111'8. Irmã'os eleitores, para no dia
2 de maio, 'ás 17 horas, comparecerem llOcCOllsistório da
Irmandade, afim de se proceder à eleição dós Consult'ó

Vende-se,um escritório de reg para ,o biênio de 19-51 a 1953.

sucupira, com 5 peças, com Informo que é permitido aos sl1rs. Irmãos eleitores.
bar embutido e bureau com que não poderem comparecer por motivo justificado, re
tampa de vidro em ótimo es-'· meter ao sur. Irmão Provedor as chapas, dentr.o de car-

tado. t.a fechada e assinada (Art. 28 do Compromisso).
Tratar à rua D. JRime Consistório, epl 15 de abril de 195!.

Camara, 40. (I,uiz S. B. da Trindade - See_retál'io.
�,,------,----------------------"_;"---------------------

,;1I6:H�1/1I&CM.� COMÉRClO E AGÊNtfÃ�
..

, RUA .JOÃO PINTO., 12 ,

'

i lJttklO "SAnTA TE�fSln"A" ,"
'

�,"OJWIÓPOLII �'8411' N1ríil
-.;;, ". .AIfJ:ILA

t1In IU'UnlAU,. v� _
_ """,._-.

...... -

•
'.1. _.,

PROGRAMA DE FÊS'TAS PARA O Mm ,DE ABRIL DE
- 195�

Dia 21 - Sábado :_ �iré7' com ínícío às 22 horas.
Dia 23,- Segunda Feira - Secção ciMm.atografica.'
Dia 25 - Q'uarta Feira - Soírée mígnon.

"

_
,

DIa 29 - Domingo - Soírée com in!ci0 �,2Ó h(}l-às.
Dia 3{) - Begunda Feira - Seceão cin�rafiéa:;,

CLUBE DOZE Df4G-OSIÔ-(�tll1vite
fi.

• - ..

cc- go • f •

Par'icipação
André. Antonio, Fran
cisc6:-André, Regina-He
lena e Sergio·Mauricio

Kowalski

Ieo, convida o povo e as au

toridade-s para assistirem a

conferência que o Desem
bargador :'Severinó

.

Nicomé
des Alves Pedrosa pronun
dará, no dia 21 do' corrente
mês (sábado), ás 2Q horas,
no salão Nóbre da Faculda
de de Direito, sob os auspi
cios do mesmo Centro e &Ô
b1'8 o tema: - "A luta COO1-

tra os trusts e a Questão
do Petróleo".
Florianópolis; 17 de abril

de 1951.

partícipàm aos pal'entes
e pessôa,-s, das relações
de seus pais Francisco
e- Ivette Kowalski o

nascimento � seu
. ir- '

mãozinho
Douglas-Clemente

ocorrido a 17-4-951.

!Escritório
slo rUANCISCO DO SUL par'8 NOVA IORK

Info.mc�õ.liI Clomo. Agent..
'

IUlópoh,,- Cuto. HoepebS/A - Cl.". 'hldc:u },212 ( I!l!d. te C&' 'I

r.ndacodo Sllt .....C"rlO1 Hoepek:-e SA -CI-T�}e.loDe 6 MCORBMACB I
--------'--_._-------, --"-"

�;;'

;;.f"

.

��

.. �

I
11 M"odeLo ARC-5-P

fttlântida Rádio Catarinense Limitada
I

apresenta mais 2 insuperaveis modelos para 1951
CARACTERI�TI ,�l\S :

;; 5 valvu�as: Ondas:' Longas de 5f?O a 1,700 kcfs; curtas ô a 18mcs. 50 agI mts,

=- Alto-falante 61[2 poLegadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos.

� Transformador universal para 90, 110; 180, 200 e 220 volts vdi

==
Va-riavel de 3 5�cções : FI com nucleo de ·ferro : Caixa de. IMBUIA de luxo.

_ Gran� alcance : Alta sensibilídade : Som natural.
-

_' NO'! bastidores do mundo

-

,.,----

lunl�ões e arti ..
gos de caça!

l'l--íodelo ARe 515

.,
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.RsrADO-Sabado,. 21 de. abril �. 1951 7

fOGllfS; E fDGABBROS
ELrrRICOS� DAKO

LIVROS NOVOS ''&17lso
I') "A .AGULHA ôCA" - Ali Babá ... e, de fato, para n

.

,

ltomance
_ de aventuras de esconder tôdas as- 'riquezas' ",ERYIÇO NAGlONAJ..,_ DE

Arsêne Lupin - Maurice do mundo, tôdas as obr. de .A"PRENDIZAGE� COMER-

Leblanc - Editôra Vecchi arte, adquírtdas ao preço
,C1AL

C
_ Rio, 1950.

.

de tantos esforços, não são "SENA ,

As aventuras de Arsêne precisos vastos entrepostos;' E§:t'U!a. JOÃO ��Ul;)1
Lupin, o popular herói 'dos docas inàcessíveis! O es-

oOLIVEIRA

:romances de Maurice Le- conderijo de Arsêne -Lupin AVISO

blanc, constituem o que de é o mesmo dos conquistado- Acham-se abertas as nsa-

:melhor se escreveu até hoje res da Gália e dós reis de tricula.s para a Escola- do
"SENAC·.·, nesta c-idade. Os

em matéria de literatura po- França: É o segrêdo formi-
liciaI. Traduzidos' e devora- dável que explica o seu po-

hiteressados deverão díri

·dos no mundo inteiro por der, que êles s/transmitiam gir-se ii séde do "SENÂC'·

milhões de .. laítores, of'l estu- 'uns. aos outros no seu leito á Avenida RerciUo Luz.,5'1,
daÍj 9 ás' 12 horas dim.'iàmen�

peados '1'omances de Mauri-
.

de morte, e que, perdido no

ee Leblanc constituem per- tempo da Revolução, foi re- te, até 80 do corrente..
'manentes "best-sellers" . em encontrado por Arsêne Lu-

. FlOi'ian6p"Us, 1'1 de abri.}

too.OB os países onde são e-
.

pin - herdeiro magnifiéo d'e 1951.

.. :ditados,. e o mesmo vem su- de Júlio ,César e de Luiz re:� Ortiga Fedrtge, Pi
�edendo no Brasil, desde XIV!

que a Casa Editôra Vecchi, "A AGULHA ôCA" foi
do Rio de, Janeiro, resojveu cuidadosamente traduzido

publicar ezu. çuidadosas tra- por João Távora e constitui _._-��
duções as ª-yenturas comple- um elegante volume de óti- _;:_,$:":z;/\"{»"
tas do famoso e símpâtiqo ma apresentação gráfica, 01'- 1J;:..ç_'i:...e:...;� 'c'
Arsêne Lupin,

--.

nado com su-gestiva sobre- )�.@' Ó 'q'u� v.e5'0
Elegante e distinto como capa. em cõres, do pintor 0,<{Ç,,.:;;:::· deve' disc,,"':p"':"

. j �4-� .-eservb," s':'''
um príncipe, dotado de ma- Nils. '�-;J..: ��etm. 0!IWl

neíras eminentemente se- -
---------

.nhoris, de conversação ame- J "nt".a.... ' dan.. �o�nte. TAC - CAT�RINENSE Em atual é realistíca re-

na e brilhante, conhecendo 11 ,.'.1'1 ...."s,>'" COMPANHI� portagem, "O Globo" foto-

muitos idiomas, íncompará- JA�TT� DANSANTE em grafou as filas longas, ser-

velmente astuto e sagaz,
beneficio da SOCIEDADE Anuncie 0".0 ESTADO" I penteantes, expostas ao sol

ninguém melhor do que Ar- DE AMPARO AOS TúBEPv..
. _ e lã chuva, na espera de con- .

. sêne Lupin soube zombar GULOSOS a_realizar-se em dução em que, à hora do'
dos mais famosos investiga- ma.on,o!t_g"e 2_dOe h4ordaes,mllaois� .�:.�;;�: Vende-se _"rush" o pobre carioca "se :

dores, que lhe davam cãça. "- - .,<II!lvvo coloca no afã de volver à

Até os mais hábeis �oíiciais do Lira. Tenis Club, coro va- Vende-se uma casa edifi� sua casa após um dia esta- f
tinham a impressão de es- dados números de atração. cada num terreno de 30' x fante de trabalho e de lutas i

tar lidando com um mago, As mesas poderão ser 37,50 na Rua José Candido I em pról do pão de 'cada .I!e não com um aventureiro, procuradas na residencia da da Silva, 486. Estreito, --- dia,., -' ;

pois pareciam truques de �·a. Neusa _Grijó Ferraz, à Anexo à mesma, um terre- ! O problema do transpor- I'
magia os audazes e engenho- rtla Bocaiuva, 147, a ..... no de 20 x 30, sito á Rua; te, já angustiante, agora es- I

Jsíssimos roubos praticados Cr$ 100,00, com direito a 4 Matos Arêas. tá agravado pela falta de"

por aquêle que,' com razão talheres. Tratar na mesma. peças e 'renovação dos veí-!

era qualificado de "rei dos culos, Dificuldades de im- i

'jadrões". portação, ou dificuldades'
À astúcia' aliava Arsêse de divisas? Se é de importa- i

Lupin coragem nada comum, VI' !lg.om COm s6gur "'Dra ção poderemos dizer que a -- - .. '"

que' domonstrou mais de O l',1 " .:. U· y burocracia ou "burrocracia" Regressando aos Estados Unidos depois de uma ex-

uma 'vez, praticando faça- 1

d
está 110S faze�do sofrer o cursão que realizou pelas capitais dos países que formam

-nhas e aceitando duelos "em e rapl ez que é um .críme de lesa-po .. a Organização do Pacto do Atlântico Norte, o general'
'-contlições arriscadíssimas. SO-NOS. CONf.ORTAVE,IS r..i.ICRO-ONIBUS DO

VO, •. Se é falta de divisas, Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças
Era generoso como umná-·· perguntaremqg conto se con- aliadas na Europa Ocidental foi recebido. no Aeroporto
babo, pois- ninguém o supe- ·8A?IDO «80,.L-BRASII,EIRO» seguem ou conseguiram pa- Nacional de Washington pelo presidente Harry S. Tru-

l'OU em socorrer os necesaí- ra H imensidade de cadíllacs mano

tados. Era também um refí- _Fl�)f1.aI,l{i�lis -'- ltajai - Joiliville - Curitiba e outros carros que entra- Durante sua permauencía em Washintog, o general
nado humorista, fazendo raro no pais e que ainda es- Eisenhower informou o presidente Trurnan, o gabinete
que seus roubos a<?s opulen- ., .•,'. Ag�n. c'l-a.. " __

Rua Deodoro esquina da tão ,entnu:do a despei.to do
I pl'esidençial

e Ó �Ongl�e�S� ?OS Estado? Unidos .�o?re a-

tos endeusados tivessem,. \:,. Rua Tenente Silveira g'QvemO dIzer que darJa ca-
. progresso que esta sendo feIto no sentldo da cnaçao de.

muitas vêzes, o caráter de bo a tal anormalidade? uma força unificada para defesa da Europa OcidentaL i

tuna burla, de uma. ironia _. Contornamos o assunto, Dirigiu. tambem, através do r�dio e 'televisão, um� men-·

:cruel, que exasperava os divagamos de um problema sagem ao "povo norte-amerIcano.

prejudicados porque os tor

I
.

para vários outros ,iúfeliz- A fotografia mostra o generàl Eisenhower quando--

nava. �l..ote.
sdos .e 98 punh� ,__::_�48()[J'1-'.$ oJ

inente sem solução, primei- eta cumprimentado pelo presidente Truman logo "após,
em ndlçulo. . I JtIIA rÓ porque os governos não sua chegada á e:apital dos Esta<j.os Unidos.
Dos deliciosos livros. de

.

,
.,..-..

tomam decisões enérgicas;, .

•

;:�:;�::�,��u�[:!:: ;.���: 1'/ ',II'"
r ��g�nc�I�����q��isO n��a:�:: Va passar o s�u domingo:

temente publicados em por-

*
_ Pi'e com o,dever de patrio- EM CANASVIEffiAS

I
agora pe.rfeitamente apare-

tuguê�, pela C.asa Editol:a - "_. DUIlANTE TODO DIA tismo 1. CO,mo invejamos _o A mais linda praia da I!l1él lhado para hospedá-lo e à
Vecchl, os segumtes: "Arse- / "

'

flO'� 1111TlFJO'S '1 povo mgles que passa prl-' O Hotel Balneário está sua' familia.
ne Lupin, Ladrão de Casa- I" '.J ., ftl<L . vações por vontade e por

��::l���rsi��l:���,�n S.���:�
.

����cad!o'd��':'��a ;��':�'eir� lIutomovel I· Nota à .

"Os Três Crimes' de Al'sEme e econômica! N .

i Impr'e'os ....
I.mpin", .'As Confidências �' Voltando, porem, ao pro- f 1 �
tle Arsene Lupin", "A Rôlha blema da condução, permi.. -Ford' 1'941 I Acham-se abertas, na Co-.
de Cristal" e agora acaba de tam que volvamos tocarna' .

_ .mando do 5° Distrito Naval,
sair "A agulha ôca", --'um meSmo tecla':, - Se °

cai'iO-j'
.

as inscriçÕes para candida�
dos melhores romances de

\ ca tivesse o sfm "Metro" a "ende ...se ; tos ao quadro de taifeiros
Maurice Leblanc.

.

./
situacão seria outra. O Tratar no Café i da Marinha 'de GUerra.

Em "A AGULHA ôCA", SEUS INTERESSES NO
trem 'subten�âneo será á «Ponto Chie» com

.

Os candidatos inscritos-
o leitor é convidado a fazer s�lvação do carioca. Fora

O Sl1r. José Silva. serão4ilubmetidos a prova e-

uma visita secl'eta ao escon- Rio de Janeiro s�rão dêle não haverá outr� saí- lementar de Portugues e·

derijo ende Al's€meJ Lupin!
bem defendidos por

I
da. A chave do progresso do Matemática·e a exame de

__guarda'va os seus -fabulosos ARLINDO AUGUS'fO AI.VES Rio, a chave da melhoria do é à construcão do "Metro"! sa�de.
tesouros. advogado /1 transporte e do desconges- Selihores do' govêrno, vamos I Os interessados 'deverão

,

O.., tesouros de Al'sene Lu- .. tionamento do tráfego, está pensar no "subway", com. obter maIS esclarecimentos
Av. Rio-Branco, .128 - Salas 1303/4

Ipin! Imaginamos, fascina- 'I' • unicamente no "Metro". v?nta�.e .de, resolver? Varr:os no 0..".o Distritó �a.yal no 110-
Telf. 32-6942 - 22-8005.

I
� -

.. .

dos, os tesouros-de Golconda I. Para nó/' um do� proble- por maos a obra com urgen- rarlO de 12,00 as 16,00 ho-
acumulados na caverna de I mas capitais da Metrópole cia?

. �las.

Fog'ões

Intelramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura a DUelO.

-,

I
�

- Apesar do baixo. preço ten excelentes
caractertstícas mecaníeas e elétríces,

.

Os dttcos elétricos DAKO deéqu8ilida
de Insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente Isolante com grande concentração
calorillca,DAKO

.

Ptobíema IÉisenbower nos EE.IUU.
capital l."; ,

(Alvarus de Oliveira)

o Sabio
s t JJ A'a

.

"VI·RCi·EM ESPECIALIDA E" da
elA,WETZELiINDUSTRIA.L�JOINV [LLE >

{Maf08.� ugf.,

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
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Coerências da�UDN eatarlnense...
... -. .,. -.

.

, Agora, quandc ,o exaspêro das 'paixões vai serenan-
,

Um voto em branco, aquí, é sinal de traição.' I Em fins de janeiro, no Rio, S� Exa. jogava de 'doi�,�
'do;:-é tempo de os homens do partido dominante se reeo-,

'

Na eleição da Mesa da Câmara Federal, os

deputa-,
bicos.' E desse entre les deux mon coeur balance não sai"u.T'

lberem a um exame de consciência sôbre os recentes epi- dos
c,
atarinenses da U. D. N., com a qual o P. S� D. fizera A SOlidaried,ad.e política jurada ao Chefe da Naçãé, 'foi',

sõdíos da política local e nacional. Ao invés de se pos- um a,.cÔrdo em tôrno do nome do sr, Nerêu Ramos - vo- perjurada quando teve' que, enfrentar a direção udenista;
tarem por aí, teimosamente, aos brados de amargura, taram em branco, conforme não esconderam os dois. úni- Aqui vão I)S provas, A primeira é do ínsuspeitíssíme
com as, mãos cheias de pedras e o espírito carregado de cos vigilantes que compareceram ao pleito. Diário de Notícias, do. Rio, que em sua edição de 25 de

hostilidades, enublando ainda, mais a paisagem já escura Voto em branco aqui, sem acôtdo -,- traição; voto janeiro do corrente, julgando oportuno lembrar o que-
da nossa atualidade política, cumpría-Ihes aceitar os f'a- em branco lá, com acõrdo - virtude. aconteceu' com o sr. Ir íneú Bornhausen, escrevia: ,

tos consumados para deles colher a lição que neles está.. Traição, quando os autores não são da U. D. N. eos "Eleito governddoT como candidato da UDN, sem 0..
E, da análise íntima que porventura fizessem, have- atos não agradam à U. D; N.; e virtude, quando. os per- a,poio do sr. Getúlio Vargas, nem por isso pareceu ao

,riam de concluir que estão condenando, nos outros as sonagens são, udenistas e' a ação fica' bem ao udenísmo. indust?'ial catarinense que, deoia deixar de ir (L Campos
mesmas atitudes que tomaram uma e' mais vezes, em si-

.

Singular modo de julgamento! Sadia justiça essa, de Jordão, Foi. E alí disse àos jornais que ia como CiO-

tuações q'ue se assemelham às das' paralelas. aplicada aos outros, Pesos e medidas, mais nada! Falta »ernader, não como, udenis��'. Independia, portanto, ;eu.
de' auto-crttíca, em suma! ' apoio a Vargas da atit'ude do seu paitido.

'

'

,.

Não .foram, todavia, apenas dois deputados da UDN' Ontem, 11a Tewiião da UDN, ao que soubemos, o-

.catarínense os foragidos da linha: partidária. sr. Odilçm Braça 1emb1"Ou-lhe que a condição de go't1et·-
-Ó: Q próprio governador do Estado é um. egresso dela. ruulor não o exeluui da fidelidade à linha de -coerêticia:
Antes de assumir as suas altas funções, andou de Hero· do pa1·tido, "'"

.

,

' '

des para Pilatos, sem' saber como conduzir-sé' em face P; o -sr. Lrineu. Bornluiusen. teve de decIam1' q4e fô1'Q�
,das determinações do- partido e das conveniências de. mal entendido pelos jornalistas

'

.. ,"
"

aproximação com o sr. Getúlio Vargas. .: I Naquele, mesmo 'dia, outro órgão Tidedigno à ,U:D.N._,
"�'--"--'-------""""--"'''',''''-''-''-''-----'''''-----'''---'-.,!' - o Diário Carioca - abria a sua ,primoeira: página com.

-----_._---�--' --,----�-�

Na' nFlosrisanEóPMoliuS" lE'',2ft1-deLEAbGr�ll-,sdeL'_:�A,�5T-_ll'-"v--a· "COMTo L'AUREAMO" �;����;���lR:EE�i�;:;!;��;�:�;��:n:::'

RIO, 2D (V.A.), - o f'a- cote com os 75.000 cruzeiros I sem disereptuicia" a atittiJlle do sr. OdiloiL Braça, no cor';,
, s. .

.

,

'

"

, ".'
to passou-se em\frente à aos dirigentes da �'FUlfda-l'rer da sua recente entrevistá com o sr. Danton'Coelho,.

COM BRIl.H,ANTE DISCURSO, v, FEZ SuÁ ESTRÉIA
Central, do Brasil, segundo ção" dando como garantia, na quol. definit� a pD�iç':io do poxtido como de indepe11,-
relatou ás autoridades a vi- uma importancia na hora, I dêncio. em relação ao fútnm govênto, Eiuretanto, não,

PARLAMENTAR ° DEPUTADO TENóRIO CAVAl.· I

"tANTI _ TAl\'IBÉl\'I ESTRÉIA NA TRiBUNA, O DEPU-
tima. :Qna. Maria Gabriel convencionada em 50.00 I ficou nisso a reunião. O presidente 'iuletiista, dando ex-

, Leitão declarou ao comissa- cruzeiros, que dna. Mada! preeeiio concreta à lü:�ha do partido" interpelou o sr,
TADO VICENTE SCHNEIDER: REPRESENTANTE DE rio de serviço )10 LI Distrito deveria, retirar de suas eco- Irineu: Bornhaueen, qonemador eleito de Santo, Cata-
CHAPECó - APROVADA A TRANSCRIÇÃO, NOS -,

'Policial que um desconhe- nomíais, porquanto o pacote: ruui, ?ôb1'e a deciaração ao mesmo at1"ibuida, de que,ANAIS DA ASSEMBLÉIA, DO DISCURSO DO PRE- cido, bem trajado e de pales- só poderia ser aberto dian- pam colabo7'a'l" com o S1', Get'úlio Van7as, prescindia de',

SIDENT� VARGAS
-

tra 'convincente, abordou-a te dos referidos senhores. consulta à UDN. Essa 'atit-ucle, se verdadeira, disse me-

.na rua, dizendo-lhe que vie- recia a censuro. dó"';pa1·tido. O S1\ Bornhausen desculpou-
ra do inter-ior, de onde tra- Ingenuamente ou não, .se, afirmando haoer equívoco na inforrnaçilo tcransmiti-,
zia a importancia de 75.000 (talvez pensasse em rícar da. pela imprensa, pois não [izer« semelhante deciam-:
cruzeiros, para ser entregue com a diferenca: 25.000 cru- cão".
á "Fundação Laureano" de zeiros ... ) dna, Maria en-' Andava, como aí fica, o governador' às tontas, sem

combate Sl-o câncer. Alegan- tregou ao espertalhão, os saber onde poisar: sei no partido, se no govêrno. Aqui
do não saber onde se locali- 50.000 cruzeiros de "garan- chegado para assumir o seu alto pôsto, o sr. Irineu Bor
zava a referida Instituição, tia", li quando foi abrrr' o nhausen vinha mais eu menos decídido a fixar-se ao lado
o homem lhe fez uma pro- pacote viu que tinha caido de Getúlio. Assim é que, no seu discurso de pósse, infor
posta: ela éntregaria o pa- num logro. mava que levara ao eminente dr. Getúlio Vargas os seus.

propósitos de colaboração leal e sincera 'na' sua obra,

Da Bane'a'da' Pesseãlste POLíTICO-administrativa.
" ,'" • Ante-ontem, todavia, na Câmara Federal.-u Govêrno-

",'D8 Assembléia· da República deu um balanço nas fôrças que o apoiam �.
" 'que o combatem, para ver com quem poderia contar.'

O deputado Lecían Slo- condições para o tráfego E como votoú a U.D.N. caÚlrinet:lse? VotOJ,l contra!
vinski, que, no desempenho normal, que é intenso, ,11a- Onde 'a colabol-ação' LEAL E ,SINCERA do,� il13stre
do mandato, não esquece o quelas zona:s, em virtude aa governador de Santa Catarina ii POLíTICA do sr. Ge, (
município que o elegeu; vem variedade dê produção. túlio Vargas?, Por que meio penSará o sr. lrineu Bor�
desenvolvendo sincera -áti-, A estrada ntunicipal, de nhauSen éxpressar e objetivar' essa colaboração sincera
'vidade em benefício do mu- l\Ieleiro: e Pilão, encontra,.se e leal, senão pelo apóio dos representantes do séu paro'
nicípio de Tu,rvo. nas mesmas condições 'da tido à pol�tica do Chefe da Nação? Se êsses 'represen:-

DIlJBotado J.•S,tl'"
Assim encaminhou à Mé-· estrada Sombrio-Jacinto Ma- tantes resistem ào Presidente, no cenário federal, que é:

Up D sa, a seguinte 'chádo, exigindo, também, o cenário do Pres'idente, que�interesse terá o Presiden,te-

va,la, Pire's
. Indicação do poder ,estadual um ser-

que os deputados estaduaj� o .apoiem aqui no C'e-!lãrio lo';'
V Exmo. sr: Presidente, da viço de melhoramento, afim' cal, 'que não é o seu cenário?

'

'j Assim, a sessão de ontem, A bl' ,,' L
.

I t' d d t' d
.

f"
decorreu normalmente,.

A efeméride de hoje as- ssem eüt egls a lva o· e a en 'er com {UalS e ICI- A U.D.N. divide-se assim contra Getúlio, onde ('�tú-
siúala o aniverSário natalí- Estado de Santa Catarma. êncià as necc-ssidades da- Uo poderia precisar, dela, e a favo!' de, Getúlio, ond� o_sr.,No �pediente bàstante
cio do sr. dr. João Estivalet Considerando que nos Mu- quela zona. Irineu precisa �de Getúlio, para fins políticos.volumoso, coniltou o Relató-
Pires, ilustre deputado à nicípios'

_

de �raranAguá e, Sala das Sessões,' em 20 Mas, se a direção naCional decidiu opôr.se à trans-rio da Comissão Pel'manen-
Assem.blél·a Le<1'l'slatl'va do Turvo,' nao eXIste Posto de de abril de 1951.

'

"

I
• 'd

te da Ca'sa, sóbre suas ati- "

P lt
"crição do discurso pres1dencia nos an�lls, os, seus epu·'

vidades durante a� férias Estado, eleito sób a legenda ! Uel'lCl� ura; I;éeian Slovinski - Dep. tados estaduais poderiam desobedecê-la? Acham eles que"
do Partido Social Democrá-I Conslderando que a popu" Estadual, do PSD. sim! Dai outra, indagação: se não é inconfidência des-

p,arlamentares. tI·CO. . lação de ambos os Municí- 1 �

t I d t'd
'

, Na tribuna o sr, deputado !. I 'lt'
...,-.....,....-;.....J'h........,..,.....V.•.....;"..-J cumprir a orientação (tO órgao cen ra o par 1 o, se!re

Ylmal' Corrêa solicitou' à Prestigioso político' em l piOS, pe ou. Imo recens,ea-

P i I 'i
traição' discordar dos rumos da direção estadu�l?, NãO'

ConcórdJa, onde o P,ovo o ,re- m:nt�, l'eal�za�o. em 19�Q, r me ra e ra foi apenas isto o que fizeram os dissidente,s trabalhistasTPr,esidência a designação e'legeu, para representá-lo atmglU; 71.69� habitantes,
" ,

, "{ ,,'
Como 'se vê, os udenistas que -por aqui exigem obe-

do deputado Wilmar Dias,
na p'resente legislatura, o, . C:0�slderan�o que nos Mu- da Amostras diência, berram coerência, cobram conformidade de ati-

p�ra, na Comissão de Fi�
culto parlamentar irá, mais l1lClplOS refendos

_

a percen'- V ;udes, pecam original'iamente por não terem nem obedi-
nal1ças, substituir () deputa-

uma vez, prestar a Santa' tagem da populaçao que ne- Conforme já foi noticia- A • A •

f'd d d t't denCla, nem coerenClli, nem con orml a e e a 1 u es.dO.Estivalet Pires, que se _. . cessl'ta de assl'ste-nct'a e' ele- do, realizar-se-á no dia 24 '

.

Catarma e partIcularmente Esquecidos-do nosce te ipsum, vivem, a aphcar aoS'
encontra ausente. ", '_

"

" .' d' .
' de maio próximo, a inaugu"

�F ''" .
" ...aquele mun IClplO, os maIS

va a, ' J, . outros os defeitos que exibem.
ez sua extrela na tl'lbu- .

1 d
{. Considerando ainda qué, ração da Primeira Feira de '

na, R, seguir, o deputa,do Te- assltna af.osl serv�ços" IdlO I
é indispensável 'uma 'm�dida Amostras de Flor\anópolis. De�endem, àssi?I' es� tese amoral: 'a ?lOSSO favor",

,

,.

C 7 I t' d PSD
exa o e le cumpnmento o C

"

b Ih d
: vale·tutlo; 'contra n.os, não vale nada,! I,

'

nono a, a can 1, o ,'. ,

d t Ih f' governamental que venha ,ontmua tra _a an fJ atlva-;J; RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Começou dirigindo entusiás ,novo man a o que e' 01

.

1 b 'd d mente os seus organizado-t� ..l -

'd t

-

outol'gádo. com a, pOSSIve reVI a e a-
·lea sau�taçao ao preSI en e

N d t di t 1" tender as necessidades da- res, dispostos a apresentar \<;

da Casa, pera !,ma coragem
a a.a. o seu na al'IC�o, quélas populações ,(io público um deslumbrante

F 'Q a'"moral e pela serenidade re- o� �eUst a�lgos e. corre rgtw.
'

INDICAMOS qU� o Govêr- espetáculo. Sabemos que já

I
'

'

,

I d d d nanos erao ensejO para es- ,

'

d- f' 11eG
.

an ave a ,a es e a- StIla posse, t h '1 t.. ,no do Estado adquira,· na I lversas H'mas prestaram •• •

1 d
.

,

t"
emun ar ao I us re Iepre--, I'

-

d'sa van o, aSSIm, o pres 19lO t t d C 'd' cidade de A,raranguá um I va l.osa 'cooperaç'ao, a qUl- ,

J L
. I· ,e 'sen an e e oncor la na' "

.'

,
-co egls atIvo.

,A b'Ié' T .' I t'
' terreno e constrúa um rôs- I rmdo Stands para mostruá-

Prosseguindo f f"
ssem la Leg1s alva, hQ- , �

• .

d d t A Na Câmara Municipa1, outro dia, quando um ve--.-' .' ,

ez r,e eren-
inenagens expressivas de to de PuerIcultura, capaz 11'10_ e seus .pro u os.

_

' ma-

eI.as aos ,d,lsc.ursos p'ronun- decafender·.as nece.s�id,adesl'nha e dom.lll.g.o estarao ex- reador pessedista assom,ava à tribuna, dois outros..

d apl'êço e simpatia: _ ,

.

ela os pOI dIversos, deputa- "O ES1'ADO", cordial- daqueles dOIS MUlllClplOS. posta na vItIme da CASA repres'entalltes do mesmo partido trocaram-se alg-u-'
dos, e,m pról da ��rmonÍa de

mente, abraça-o, com votos . S�la das Sessões, em 20 I "O P�RAISO" uma planta mas 'palavras.· -

todos em benefICIO dos su- r de abril de 1951. ' da Ferra, em que se notam Um dos edís udenistas., cuidando haver escuta-·
periores interesses de ,San-

de felicidade. "

L' SI' k" D os locais J' á vendidos bem do o que os dois falavam, protestoü logo:
'. "I'wI"..................- ...- ...........,......................... eCiall oVins 1 - ep. I' A •• -'ta Catanna, e declarou

q\le"
'

Estadual, do PSD."- como toda a dlsp'oslçao dos � Vossas Excelências estão combinando cha�
pàra tanto a Casa poderia O -t d d·' Também relativamente a I stands, barraquinha� etc. coalhar! Ouvi muito bem a palavra chacoalhada�
'contar com a sua decisiva preCe) [O o 18 melhoramentos 'nas estra- Dada a aceitação que tem Chacoafhar para cima de n6s, se apartearmos o ora�

cooperação. •
I FADIGA fiAUDE das, apresentou a Justifica- ti,do à' idéia, é de se prever dor; Podem chacoalhar!

-, Pôs ém relevo1 a.inda, a A fadiga concorre para ção que aqui transcreve .. o' mais completo e absoluto Os dois el�itos do P.S.D. cail·alll der c.eu, de es-

demonstração de soUdarie- enfraquece,r as (lefesas do mos: êxito des.te grandioso, em- panto. E um deles explicou: , I
dade prestada à Assembléia organismQ contra as doen- Justificação preendimento que 'é a PRI- - Vossa Excelência não ouviu nada. Eu apenas,
Legislativa pelos vereadores, ças infecciosas. Os exercí- 'A estrada municipal de MEIRA FEIRA DE AMOS'- convidava meu colega, para irmos amanhã ao RiO'
da Maioria da Câmara lVIu- cios violentos, os excessos Sombrio e Jacinto Machado' TRAS DE FLORIANóPO- _Branco. É que fui informado de que vai haver leite.,
nÍ<;ipal, solidariedade que de prazeres e trabalhos es- não tem caractei-íst.icas -téc- LIS, Para quaisquer assun- E nós gostamos muito de coalhada!

'

agradece porque veiu em gotam a.resistência do cor- nicas para satisfazer eom tos rellj'cionàdos com a re-

�.,
.

---'--..... a4/?'
' �

/�___________.,.,defesa da dignidade do PQ- po. segurança e eficiência o es- ferid:'J, feira, seus Orgàniza- .)
'/:.� L..!

Vo catàrinense. Dedefenda a saúde, evi- coamento da produção entre dores estão atendendo à 7''-'U�
/ /f;:t-Cw/l-e "

Continúa dizendo que vi- tando o ,excesso de tra�alho aqtleles .dois dcos e próspe- Rua, rrajal1Ç), 33 - 10 an-

nha do interior, do municí- ou divertimentos. - SNES. ros' distritos, nem oferece' dar.
'-

As sessões da Assembléia
Legislativa vêm se realizan
do sem a intervenção. ím
portuna . daquele grupelho
de populares que tanto" se
fizeram alvo de críticas se

veras e justas nos .prímeírcs
I dias de atividade do legisla
-tivo catarínense.
Ainda bem que as pessoas

de bom senso obrígaram ao
, silencio os que não queriam
respeitar a austeridade' do
11OSS0 parlamento e vinham
depondo, contra os nossos

'costumes políticos.
Vale a pena salientar o

espírito de sã tolerância re

velado pelo pre,sidente 'da
,

Assembléia, qUe, embora a�

tingido, em sua autoridade,
, soube ter" um olhar de pie
dade 'para os fanáticos I e

pt?l'doá�los anteciJ)adamen�
te.

pio de Cur-itibano-s, e que
nesta Oasa nada'mais que
ria ser do que o intérprete
sincero. 'do caboclo simples
e trabalhador, a quem tanto
deve o progresso do Estado
e da Pátria. Enaltece o pro-
gresso de Cüritibanos ,nos

.últimos 15 anos, -sob o go
vêrno magnífico de Nerêu
Ramos, o maior dos catarí
nenses vivos. Esse progres
so pôdeser provado pelo fa
to de, que nos últimos anos,
nenhum crime de morte se

verificOll naquele munlCI

pio onde' antigamente tãó

frequentes eram' as violen
cias é as cena.s de sangue.
Coutinua na 3a. pâgÍna
,..._ -.- -

_ ......

!
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