
.Proutos os .JlI·el)arativos pnrn
27., da .{}onvençãn Naciona I

a InstnlaçãU., _110

Amaral Peixoto, com 'a pre-
senç.a dos representantes da .,.._•••---••••�• .,_ -z-: ....,.,.._ ....,

maioria absoluta dos dire
tórios do partido.

\,. Pela manhã daquele dia,IDanton Co�)ho e o II CODvênção e, o sr. Cleolas ::,,�o,�:�������:1:;:����PTB cctcrínense 1 ci: do diretório da UDN ç�o, Nessa oca�ião, o pre- SAN SEBASTIAN, Espa·HIO, 25 (V.A.) Na uen ta
. I sidente do partido prouun-convenção udenista deu en- pernambucana e renuncian- . "

t t di
nha, 25 (U.P.) - Cêrca deRIO, 25 (U,p')) - "O Jor- so, citam-se, entre outros, do ao lugar de membro (lo Clara impor an e iscurso, 300 mil operár-ios de Guipu-sejo agitados debates o exa- - .•

J d 1nal", de hoje, publica o se- os diretórios das cidades de ,.

1'. tó " " 1 d -ti- a )01' ane o o panorama po- zcoa e outras nrovincias do
.

me da_)lituação -partidária uir e orro naciona o par 1
l'ti-€ 1 'F 1

. 1guinte : "O "esidente do Laguna, Joaçaba, Tubarão, do sr. doâo Cleofas, atual do, Procurou oIíder da Con- 1 � C o pais. a ara,
_

em
govêrrio da Biscaia desafia-Diretór!o N�,cíonal do PTB, Imaruí e Cricíuma. -

d t seguida, o deputad.,o NereL_I,' ram as._"'n.�eaças do govêrno
« "' ministro da Agricultura. vencao emons rar que o ,,1'.

R d
'

s -, .sr. Danton Coelho, acaba de Vale ressaltar, por últi- Quando se discutia a fixa- Joà� Cleofas não levara, pa- ,am?s, q:ue sau ala o con

I
de despedi-los de seus em-enviar o seguinte telegrama mo, a parte do telegrama do cão da linha política da U. ra o govêrno do sr, Getúlio venS:lbonals. I h-'- pregos e continuaram a gre-ao SI' Tellno Ribeiro l' resi S" Danton Coelh d· h'

..

a ad?, pe, a m.a_.n a., ia I' ve, pelo segundo Q'ia conse-
, ., J. � s: , ." " o que e- D. N. a seção do Distrito F�- I Vargas,n�n. um co.mIH'omls-. I'"dente em exercício do PTE termina ao partido em San- _

, ',1' t d ta, IC,le e,� 1101te,,_sera_o le.a
s;-I cutivo .. em sinal de prote,sto'deral, pejo sr. Adauto LU-"I so partruarro, ,!teeI .an o" o

d trê - d '.de Santa Catarina. "Aten- ta Catariüa!t necessidade -

I át t t zcl_as res sessoes 01' 1n2- 'contra o alto custo da VIdacio C_arc�Op.o: e Muni� de ugar em, cara er. �s _

1'1 .a-
l r ias, devendo o ministro da I .

_
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" dis-dendo a uma solicitação da de não hipotecar apoio in- Aragão, pediu a exclusão do ! mente pessoal. A posicao do
F' d . H "

'

L f '

e nos meros opera nos
.

ISsecção trabalhista desse Es- condicional a outra facção sr João Cleofas um dos t a_tual ministro da Agricultu-I azen. a,. SI. °llUCW aI' .er, ii se-se que as greves se repe-.. ,J " -'
_ 'Da prrmerra de as, rea Izar '

,- . o

. tado, bem como de vários politica. Isto porque é sa- "apóstatas" da UDN na ex- f. ra em face da UDN estav.-a -. � .' I tírão em breve, no caso de,· " .

bid
' '" , • c , ' "
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! uma palestra sobre a srtua- -

. ti f it " _.
diretórios mUnICIpaIS, em 1 o que os S1'S. Volney de pressão do sr Heitor_ Bel- bem def ín ida na ell_ trevista ,
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", , " , cao fll1anCelra do paIS. am- '1 t di'
'ace os II tlmos' acontecI- Ivelra, rariCIsco Neves e, tl'ão, que tomou parte 5a- do sr. OdIlon Braga a nn- � ,-

d' l
_ g�mcIas ce aumen o e sa a-t l't' 1 O t 'I' N
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t 'd·· I' d '1 bem nesse mesmo la, o üe
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:!l1en os po 1 ICOS, esc areço: c HCI 10 • aSClmen o so 1- liente _nos 'debates. Forma- prenso a, yub lca a. naque a

I' putad_o Saturnino Braga fa- 'I' '. _
a direção' nacional do PTB . '�l'giram daExecntiva qual1-- ram-se, então, duas corren- oportullld?-d,e, onde se nega-

, ..
"
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Informou-se que ate agodá formal apoio à Comissão I do esta pretendeu firma.i' tes no plenÚio em tôrno da va a aprovação do p:1rtido à!
la u.ma.?Onf�I��cla, na �u�� }�a pe,lo me,nos 200 pessoasE_xec.utiva estadual eleita na um d_.ocllmel1to de irrestrita '

1 C
-

't' d J :'. 'Cl f" :lhOJ da} a os dn ersos as]: €-C toram detIdas em cons-e-. competêncIa (a ,o.nven<;ao atI UC,! o sr. ',OelO €0 �tS, tos dos i'oblemas de t1'an8- ,

.
convenção partidária reali- solidariedade e apoio incon- para ap.JicRl' medida!'; dessa que nao envolVIa nem pre}u-

. p. . quancla da gleve, que para-.J d' 27 28 d f d" l' . - ,
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portes e energIa. Dommgo, I' t I t
,zaua nos las e e e- IClOna ao govel'nador 11'1- ordem. À liderada petos 81'S. dica.HI a pOSlçao de

ll1d,epen.
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ISOU qu�se t_o � r_nen �e osvel'-eiro. A af'ão do partido lleu Bornhausen, Por conse- l""
d ".� d " d' T'lDN. ,na sede do paltrdo, tetao li

centros mdustnals bascos.'
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_ Adauto "J_,úcio Cal' oso e ln,H- ellCla a � r.
t

" .-

de e ddeve cingil' se aos preceitos guh1te agiram aquel<>s deps nl'z ele :'l'aga-o ]'econ'hecI'a _ _ ,gal' res ,reunlOes v n o O único incidente de impor- \, •
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_ A, represeiltaçao de Sao enc€rrar-"e o conclave -àó'l I, .

d t t- 'a
'e�tatut�r:os. Como onent!'-'I d�ntr_o das msh'uçoes
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da essa competência, pedindo Paul�'�'�solveua contÍ-o,;or-, "'O hO"�a�'�(l'a!lllel-e dia
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tancla e que se ,em no 1<;1""'o nn,hbca do PTB, i'ecçao dll'e"ao central do partido. . f� d ,'d" - � .• -':' -'..
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! ocorreu em Tolosa quando
"..- "" ". que o .a_ssunto _?�se .

eu
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• o 1 visand,o tão so

• ... r� a. ,-

"cão so PO- S - riíV, iii\Y- ", f;J�Ul';1r.ho ,("l
, .- o.(Ie j!'.re�as.As cidadesd���.:aiecimento partidárIO l nos .

�Y'J'iI''''� partido. � COl1ven
'os -de Ye�! •

I
ga a

do comandante Am:n:::u coa), t(en
�

,

te ,o�'tico a fim de que o
I

�. I del'ia agJ,r �m ca:o assim, ! so de B,� er ge�
oto aOS seus c6rrehg10- .;afti�o ��ssa cOl.�·e�y.���:: '·l-.uita das .\veis �nrs�, ôfr:�lo::nap�lação., 0'\ BoNN, 25 (U.P:1,� "Será �:�os.' .Enqua�to /��:l�:� "::u��r:\'��EST!�1'08 anselOS e neceS�l � o."! UlIl"" av ,t;OIn o F·lho deu tambem ,�

, íssa pelO repOtl- uem. atlVaroen. e � :to _ .da coletividade btr�Sg11;�;:a� \:mInI-IDO.
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sr. ���:�1" �o plenário 1:�a I ��le::"':�o� Bitler, e:n Mo�- rhos dá atta dll:eça�e���eEntrementes, e e G IIu a c,
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d
-

o diretono

\� d' 20 de mMO pj O· d' ria para que o

'O· 'l"'�O da'
.

cidade})l'ocedentes de Santa ?:;:� 0\&"-10 cdar�D�V�:l: s�-. J�ão .Cleo- d�::� n�a '\�reja de �ão JO� a�inj� o êxito desej_a�o_:_.:.:: f" U
_
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i'ína illfonnaram q,ue
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01 .

a
's ter aee1to o x� ,

• dri'· anunCIa o se
.,........"...h-.t'�J'.,..... '.til ,ilTemediávellllente supera- -

RIO, 25 (V.A.) - � nll- fas, �Ogo a�o MinistéTio da \ se
de �1�. e�ão "Der Spie-

d '" � ",. r:;'
da, a. probabilidade.: bd� "i"", do T,·ab.�ho, d�t� eon�Mlia:a ,�omuuicando .0 I'ua�a< ,o ,I

"senador es· I {,.)mL;;t;t!.. j_v:"Wil;� \ i_ \;-���s��i��c:l,i���l;e (���d�\l d�: ��c::��:;�:�dae�;;�� :!�l��as���::;;':'.!����:.����"_-.�"'�.·.�···�"'·�-"-"�� ment6 'o ,roo \��'.;'� '(�émvirtude dO,resultaoo das �lica ql_le determmon a

Ie. h""""'J"�"

d . -a" da '\ 1 � ;\ç-Yreleições para a Mesa do

Le�\. visã� imediata. das, .tabe!aS \
R d' a arreea ac 1l, {assor .

Vi'

gislativo. Acrescellt�m �s do salar.io .min:r:'0' re,sol�;; � ecor
- n. ·

951-
,U

o 25 (V.A.) - O ,se�(ueles despachos que
portana, flxar as d . \' .

ti da de 1 '

) RI,
'H,ou Noguen:a,�:P�f.�;:ra;0�;:ne,;�1:.:�U:�:: ':c���i:��%':;irrr;: imposto e renA, estimativ'.' são a� 1\ :r.��:�:�i!�":i::il�e:�d:� I

Souza Neves e
'.

" I vo para estabelece� .

�
- (U P) - Terml-! ,'dia 5 de nlalO, da l ," C SI' Oscar Ste\en

�:';:':::��."�:t��:e:t��:' \ vo�n;;�'t::,:I�::�ho ;": n:t�: �:'Y;�i:���: e�.n;,�a':� ; i:e;'::','q�e
lo c�;;;::��r!; �� \��!�' �ai;ago:;���� de�

:;: d:e��:�:��i;:� \��!V::'::i':oa !�:�l:�::::' ;::!�:��b:ad:' e::���� \�E!tt�Ji:;rO:çÕt�n!: �:n�:: \ :�:j::::::�d!�e��;����;=:��:t::;��;t����:e�:!e�� '���it�ci �P:�{:��ro elo cor; :s ���lS P���:r���i���S ���:- \-���::�:l�;::e:;o;���d�e ���: \ �::e;���s o::d:�����n:tl�� lt�E _ Ag?ra .�d:l1i����:��d�On�I:::adO, Neste ca- rente ano.

.. �
rem sur!tGSaoa ����a:����� b�lho tr���!�t:.e;l�C�I���:l1- \\Crit��sr���bgom��:\I� t�mo"s ��;:isd:�':t;�e���tul:at

'. � ...._.."......,......_..,..,........,..,... ?�x-:�C�o". Com aS provl- &�o ::ais possivel, a flsSa- Di;se o senador Hannlton \ ��Ou1'tU',S serão uns br�;
.-ra-se da U.D.N. ::e��:;=:::a;������ li��ç.ã;:�p�:���:U!�:;,�:� I ::n�:�:�::I�o::�::��1� \ J:��;i�1:t�ii'j�\�Desr 1gAloisin de.Carvalho· :.�%e��.d.e�,;:ç:e;,:��i':' ��;�tt:4°Sã:b:O�O:<,:'�:'S d� \ h:�':� sU::;:i��o fc�':.::;:i�: \A��d: ::���::I ;:�:,.o S _ um �ldea�lais de trezent,os :nec��;:!lâe renda, em todo l'10�OS °em cargo's de chefia )\.1':sc�,a�ais de anlante� .• ,

A atitude ·do repl'esentan� re�ç SÔbl'1õ os anos antel'lf- lm�el�ritóriO nacional. onde, naediante gratificação de .. , � ala doS sel'ra-lloS nao sritIó,25 (V.A.) -: Em c:�� \ te baiano foi devid� ao ��t �:! com uma. al"l'�c.�daç�� �ecentemel1te, na sem��� �r$ 1.600,00. pOl' ele�l:tos \ ráPvisto nas, ruas d�r�:a;ta que dirigirá_hoJe, seg 'i�'! de ter a nova direçao, pa ,: r;vista de sete blhocs assada" inau�t:r?u .e:n ;::', á estranhos, q!le perce_ e .,.

tal .,. As. _aguas-� -Mar o-!:n::'d:;';���: :os":::I�r \ :!:::n�:f.d:.�::�\j:. :''::'::''0.10• dado'. ,:ol�;' ��;�se::;'b::::!'�� D�S� c,,��ó���"d::::u ':�'�O" �oo '::��"::,.e';.,t��::..:���:!O d��i������Zn:: d:S�
\��d�::'�I��:::,r=�; ;::::;::.::n�::��:� �':t�e;::�:�� P�;=�:' ��.t;'s�r:::á::;�aco;��: :e:::dE·t:NSi�:

e(

u:::ão, se-, .
"

�
_ que a11 represen.a •

E _ Fedei'al, ,houve u, 01' ara q_lle" Ja na
_ tU outros IunC}9,;l 0,00 _ UD

,

se partidO POàÜlc��n'�c�:tll\tta f�ção ndenlsta dO.
S

mento superior. ,4e t:�:t:n �ana, seja .ina��l���l'=n_ ascente a �r:::?e���O�,iorma- rá _0 \10SS0�:�? É o sem cé,u!ii:em, no Sena o,
, d 00- ta.do. __

� pessoas, () malS, .•

,

.

_ Minas Gerals e "

" tema' tanto quan o
,

ELE - '

:ao' cargo ti!e rne�bIO :a o; Essas e outras razoesc�� com Uul aumento de M'l{)ca
de do Sul, o mesmo ;;lS

I do".
\

-miSSãO_
de Jtl�tlça, �� 01' Irão alinha<!as r:a carta

.

_ dação.de eerea de
de controle.

,qual tinha SIdo el�� o �r- que se desligara da agretUm Cr$ 600.000.000,00.
indicaç,ão do refe1'le o P"

çã o. .

tido.

dia (14) Pl-

.

o TEMPO IPrevisão do tempo até H
horas do dia 26. •

Tempo - Em geral ins-I
tável.
Temperatura - Estável,
Ventos - Variáveis, fres

cos,

Temperaturas - Extre
mas de ontem: Máxima 22,6.
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CABERÁ AO SR. NEREu' RAMOS A INCUMBENCIA
DE SAUDAR OS CONVENCIONAIS � -UMA PALES·
TRA DO MINISTRO HORA CIO LAFER SOBRE A SI.
TUAG..{O FINANCEIRA DO PAiS - O PRESIDEN·
TE D-O P. S. D. PEDE GAR ANTIAS PARA OS SEUS
CORRELIGI.ONARIOS DE MATO GROSSO, POR' o·
CASIÃO DAS ELEIÇõES PRESTES A REALIZA-

HEM,SE NAQU ELE ESTADO
'\. .

FIQ, 25 I V,A.) comissões já concluiram as

instalada, solenemente" .BO' suas tarefas e hoje os novos
dia 27, a Convenção Nado- estatutos do partido estarão
nal do PSD, sob a presiden-' em poder da secretaria ge-.
cia do Comte. Ernan i do ral,

'

�..

- Será

CONTRA
FRANCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTADO-Quinta-feira, 2G ele abril de 1951

RADIOTERAPIA'
-".---

RAIOS X
DI. AMT6NIO IIODESTO

1".4e, -._�I..e.t.. ã. He.,1tat •• Cutela••
-�-'--------'-----

. DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA l\-IUSSI
E

J DR. ANTÔNIO DIB lVIUSSI
Médicos

Ctrurgia-Clínica Geral-Partos

Servi-ço completo e especiaJisado das DOENÇAS DE SENRO·

pio_
Horárto : Das" ás ')2 horas - Dr, Mussl.

Das 15 ás is horas - Dra. MusS-Í.

Resíde ncia -- Rua Santos Dumont, 8, .Apto. 2.

DR. DJALMA MOELLl\'IANN
Cl.fNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ E

GARGANTA

da

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTUO

Sob a .dí reção do dr. Djalm:a Koellmann.

�lorianõPlllill - Santa Oatarlna.

-IfR�ÃLFRED6
CREREM

I
DR. 1\1 Á R I O
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos - e

t
crraneas.

(
Consultório' ::

Rua .Toii" Pinto,

J 16 � Tel. M. /69.

j cC:nsultas,: das 4- às 6 hnras,

Residência: Rua Esteves Jú·,

níor 45. Tel. 812.

DR.ROLDÃO
- CONSONI

CirurgLa Geral - Alta Cirurgia
- Moléstias de senhoras -

Partos

Formado pela F!kuldade �de" -

Medici�a da UniversidaJe de São

Paulo, onde foi-assistente do Ser

viço Cirúrgico
-

do Prof. AliP.io
Corrêa Neto.
r

Cirurgia do estomago .e vias

cí rculares, intestinos delgado e

grosso, tiroi de, rins, próstata,
bexiga, utero, ovários e, trompas.

Varicocela, varizes e hernias.

Consultas: Das 3 ?-.s 5 horas.

nesidência: Rua Esteves Jú

nior. 1.703 -, Tel. m. 764.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exc'luslvamente de cri

anças.

Rua Saldauha :lIarlnho, 19.

Telefone (lII.) 736.

DR. I. LOBATO
FILHO

Curso Nacional de doenças._
- -EX-dil'otor d� H(i$l-;;WColo�jlt_ 'tência a Psicopatas --d� .Distrito
Slfl1t'Arlll. :�.edel':ll
DoelÍçall a'e'tvQ�$ e 'méritais_

Imp"ôtencía Sexual.
Rila 1'itadentes'nO 9.

ConsoUa$ das 15 -ás 19 borlls.

:FONE,: M:, '79$.
Res. :&ua Sânto!l Sa_rarva, 64

- .Estrijito. I

-Ex·int�r:lo do I:Io:;p\.taL Psi.
quiátrico e ManicÔnliQ Judiciário'
da C!.-plt�l FedEreI.
Ex-jnt�l'no da Santa Casa d'�

Mls1!1'ic6rdia do P.io d-e Janeiro.
Clínica :Filéâíca - Doenças Ner-

VOSI,l\S.

n-R. -ARMAN'DO 'VA- .

Consultório: Edifício Amélia
'Neto - S.a-la 9.

DERIO DE ASSIS Residência: Avenida Rio Bran

c�, 144,

ÇQ_flsulte.�; Das 11> às 18 horas.

·0 ESTADO
Administração

Redação e'Oficinas à
rua, Conselheiro l\lafra,
n9-160.
Tel. 1022 - ex. 'Pos

tal, 139.
Díretor : RUBENS 'A.
RAMOS.
Prop-rietário e Dir.
Gerente
SIDNEI NOCETI

Repres�pta.3te:
,A. S. LAtcA

Rua Senador Dantas,
40 --:- 50 andai
Tel.:' 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAM:AYOR
Roa Felipe de Ofiveirs

n? .21 - 80 andar
Tel.:. 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS

<. Na Capital
Ano ...

'

.. Cr$ 100,00
Semestre . "Cr$ 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Interior
Ano . . . .. Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$. 70,00
Trimestre : Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, .não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza. pelos con

ceitos emitidos, nos ar

tigos assi-na-dos.
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rtc

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e ,'tratamento, /'
<, Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

COLPOSCOPIA - I,ÚS'rERO - SALPINGOGRAFIA -- METABO- (altos da Casa Paraíso).
LISMO BASAL Telef. 1.598.

Radioterapia por ondas cur+as-Életrcccagu laçã o Raios Ultra

Violeta e lnfl'a Ve-rmelho,

Consultório: Rua Trajano, n? 1, l' andar � Edifício do Monte-

Doenças do. aparelho respiratório D,ormi f,o' rl"Q
TERRENOS À VE,NDA

Com o concurso de espécialiates cem fama européia. TUBERCULOSE AVENI.�A MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre. o

Exallles e tr-atamento moderno das doenças do ststema nel'VOSO. Ci rurrria' do Tórax .

d por casa lote - , , ., ';" s:
•••••

:
" Por motivo de mu ança,

-

2:
Di�gnil:stic(l e'-'tratamento completo das moléstias dos- olhos - Formado pela Faculdade Nacio-d 1

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes [untos de 10 x 1

I ven e-se, com grane e pre- ,

-

ouvidos - nariz e garganta; na] de l\-'!edicina. 'I'is io lcgista e . --

b n 1 doi itõ (preço _

dos 2) ..... " .........•..•.. _ .. ,., .. -_. . -"

�àreJh:!gem moderníssima ímjrortade diretamente da Suíça. 'I'Islocirurgião do Hospital Nerêu j J�!lZO, l1t;nd eClhs� mOd °lllTll dO- I RUA -n:LI:f'E SCl-IM:IDT, um lote de 11,50 li 'ao, frente
" �

-I' no, estí .Q ipen a e e
,- ','

..

'I' T. '}_
Ccnsultas na Ca!{� de Saúda-São Sebastião das !ii horas ás 10 e Ramos. C;Ul"SO de especializacão.. .. I f b

-,
-

d
a Averrida de CO:lrtOl"110 a Ponte ITereI ro .uUZ \ ugar

.
..
.! imbuía, p/casa a rica to

d!LB 14 álj 18' horas diàniamente. pelo S, N. T.. E:.:·mterno e Ex- I
p

,-

t -d -d· '10 de futuro) ..... -, ., ..... -s. ••••••••••••••••••••••
,

. ,-. no -arana, em es a o e__
l - ,

-r:�lefone 1.153 � I:;argo' São- Sebastião. assistente de CIrurgia do Pro!. - OOQ-UEIR-OS, um te1'l'eno (10m
-

a área de 27,82g,oom_2 ..

Ug o Pinheiro Guimarães. (Rio). VOTo t
-

D-.
CAPO'EIRAS' (U_lU terreno cijm a área de SO!.(jOO,OOUl�.

, . I ra ar à rua Jaime -

i d 'b'
-- .--- Cons.: Fe lipe Schníidt, 38.

C 40
extremando com uma rua nos IH! os, com !lOSSI 1.-

DR. A. SAN:,TAELA Cousuit<J-s, diàdamente, das 16
.

amara, .

Iidatles de loteamento I , .

('F,orm.ado lu�Ia Faculdãde 'Na-. fus 18 hor.�s. C·-',0'_
'.

m'Il.......r�·'.
.

TERRENO -À .VENÚA EM l'MSTAÇOES

Res.: Ru� DU1"val Melquíades. �
COM.ERA-DE CA,_<;�s:- _Tl<"iÍ.l>Jio.!r5''',;__''L.u..L��_- Q!.'l!X� - ,-

-0-' :....._- W.1J .....A' 'r-em� semprf intéi:ems!lcl-<rs" efií comInar C8.SR.s, t�l'rl'lnos_, eli_

a.a� 1t9� lia e 'litros. _

.

'
•

HAMILTON 'ltALb:N:lll'J'---''_�C�as-a -nova CDm 3' dorrfiító. RIPo'rECAS
"""":' ,F:!�::::oA

.'

rios de-200 a 25O-mB c.1·uzeí- RecebenHJS e �plí:eail)os qua$qUE� hnport.a�ia coro gal.'l;ntia__._'

S· d
. ros_ ou aluguel até 2 mil. nipotecnrias.

. ervlços
.

e -
. advo.gacia, .

em geNll; no Rio de Janei� InfO'l_'mações apto. 213 Ho-

roo COb-rimças, Registras,
- te} La Porta.

.

)!,edilJ.utt, modica eomiss�o, a:m,ltt\!llos p.roc_uração, para ã'dmi":'
nf�,t-rllr pféti'i9, reee-l)endG éJugue1i 'pllgnndo em90stós ate.

Encaminhamento de 'PI'oeeS- FERIDAS, REUM.t\T1SM9
sos. Recursos 'aos T.ribunais E PLACAS SU'-"lLt'I'lC.\S

�:I���tiça Comum c do TI'a-, Elixir de Nogueira
PraIa do Fla1nengo, 122, Medicação auxíliar no tra.

apto. 510 - Rio - D. F. tamento da sifilis

CASAS À VENDA

RUA S. - VICENTE DE PAULA, 2 quartos, safa etc,

terreno 20 x 33 (Cl'$ 23,000,00)' financiado , ... ,.

AVENIDA :MAURO RAMOS, com todo co-nforto, 3

quartos, garaje etc., terreno 10 x- 40 (finanCiado'

pela Caixa cf C1'$ 5-0.000,00) •... , .. ,., .....• , ...

R'UA CHAPECÓ, 3 quartos, agua luz esgoto, s=- casa

'de madeira, toda pintada a oleo, alugada
_
por

Cr$ 4-00,00 .... , , , .. , , , ... , . , .. , ... , . , ... , . , ...

RUA AL�IIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, co rrs

truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-

sito e tc., fundos para o mar , ,. - , .,.

SERVIDÃO FRANZONI,_ 2 quartos, varanda, cozinha,

chuveiro etc. ten-eno 9,50 x 32 (financiada pe�o
Montepio Cr$ -5:3.000,00) . , , , , ,

.

COQUEIROS (rua Dcs. Pedro Si lva ), fi quartos, ban

nhei ros, cópa, salã� de jantar, salão de visita-: )Xl'

rào habitave l, deposito etc, terreno 24 J{ 60, poden

do ser vendido 3 lotes
_
(financiada pela Caixa

Cr$ 40,000,00) , , , . - .. , , , . - , , - , . , . , , , .. ,

ESTREITO (Trav-essa l° de Janeiro), casa fie madeira,

_4 quartos, 2 salas.. cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, " .. , .... , .•... " .....

ESTREITO (Bairro de N, S. de Fatima) pre-fabrkada,
3 quartos, sala, cozinha, banheiro etc. _erreno
15 x 35 . __ ., -- '" '" . '" '" . ; '". � -- , ,"' '" . -- .. '" ..

nUA CRISPIM :MIlLI\:, 3 quartos, sala, varanda etc, .;

'Rua FELICIANO NUNES PIRES, . 5 qua rj.os, sa lá,

etc, etc. '" _ , . - ',' , . - , . , , - - , .. - , .. , . --' - .. , . , , , , ..

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tarubern-

para comercio . , , ','
- , , , . , .. , , , . , , , - , . , :

- , - , , , , .

RUA MACHADO (Estreito), casa de maderra com,_jl

quartos etc ... , , . - . , , , , ... , , . , , ... , .... , , . , ...

ADl\.rrNIS'l'RAÇ_-\.O DE P.REDIÔS

CHACARA

SÃQ JOSlí: (Estr.ada do l'oçatlQ) 21.0O-0,')()Ju2, !!.tTor�-
- frutifer�s, café e ôutras bemfeitorias _,

FAZENOAS

Uma pequena fazebda em Canasvieiras, CQill :frente á

famosa praia do -'mesmo nome, -tendo 4,344.728m2-,
casa de l'esidencia, engenhos, lecal ótimo para 'a.
gricultura, I4vieu ltura etc etc : , . , ..•.•

k.,:, MEDICO, .

Deli S�.rri_,�õll. de êtin�c�' InlantU' f
aia ASSiljt_ene.R Mqnfclpal e Hos-

pital de Caridade
-()L1NICA ÍyIEp'ICA DE

--

CRIAN-
-OAB E ADULTOS
- Aleigia - .-

Consultório: Rua Nu-nes Macha
tIo, 7

-

- COl,lsultas â:os HJ, ás 12

e das 15 ás 17 ho:ras,
..

Res:idência: Rua Marechal Gui

Ihêi,llle, 5 - Fone: - 78"3.

Telefone:

Co'nsultório:1 1.268."
'

Residência: 1.385.

. DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia gera!" - Doenças de Se.

nhm';lS - Proctologia
, Eletricidade Médica

Consultórl",: Rua -Vítor Meire
les n. 18. - Telefone 1.50'7.DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidllde e mé- Consultas,: Às 11,30 hOl'as e à

dico do Hospital d'e Cá'ridad�. tarde das' 15 boras �1l1 diante.

CLINICAS DE SENHORAS _

- Residência: Rua Vidal Ramos,
.

CIRURGIA _ PARTOS 1-
Telefone 1.422. -

ASSISTENCIA AO PARTO E
-

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

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DR. l?2\ULO FONTES
Doenças glandulares, tiroide, ClínicQ Operador '

ovários, bípopise, etc. Consultório: Rua Vitor Meire-
!)isturbios -nervosos -_ Esteri- leso

lidade - R�giines. Telefone: ,1.405.

Drs., Waldemiro'� Cascaes .

e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

c Cobmnças-amigáveis e judiciai's, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura

l,izações, l·�tiflcação de nome, investigação de pa
temidade, usucapião, indenizações, àções traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos,' defê
sas, recursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 1° AND. - Fone: 1\1-711.

Consultório: Rua Fernando Ma.

eba:qo: _:_ Tel. ,1.4s'1.
. Res_id. R. 7 de Setembro _: Edif.
CrUll e SO)llla - Tel. 846.

Consultas: das 10 às 12 e das'
i4 às 18 horas. jResidência: Rua Blu�nau.
Telefone: 1.620.

DrG Renato Ramos da Silva
Advogado �

Rue Santos Dumont, 12 - Ap� 4

-

t

INFORMAÇõES

55,OOO,Otll"

•
18(j-'�OO,O�

35.000,Oi;\1l

110,OO'O,(l{W

200.000,Q�

80.O'OO,Oet',

70.000,O�
125.000,Os:.'

(
. 200,OOO,OC::--

48.00(j;�,

22,000,00;'

60.00Ô;O�

60,OO�,Q�'

50.QO.Ó,�/
2ú.OO1J,®�

50.00fl,iJi'I

500.0--00,Qe

Sem c�inpJ:omisso, para o cliente, damos qua-Iq)ler in:foJ"maçiCl-
dos Jiegocios imobiliários.

Rue Fehpoc ,Schmidt 4R -

\
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j �UER VESTlR·SE COM (ONFORT. E ELE(iÀHCIA' t
P'ROCURR A,

,

Alfaiataria Mello

ótima sala'· no. cenfro .

A' Pfeça' 15 de Novembro, 26, 2: and.�

(alto, do Rest�u'bnte ROJ�) .

Tr,ehr no mesmo local.
����--------------------------..------------������-------------.�.>
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F.lu·toante •. tlt.trlbulelonl elaa afamacla. coa- ;�
fecg8••. -DISTINTA· • RIVETi�PODU. '11m tll'aa;
de .o-.tl.llltó de aa••mll'a.� 1Ir1••"doll/ )PJ...
bOI\' • ballrato.� _ algocM... '!naoRal e .9Iam••to.

I I) , pOlir. .Uahlt... que .eo.b., dll'.toÍ'Qe.t. 'a.
dbflaa.' A' Ca..... _. "APITAL· ."h"'ma a '·.t.......o JliOI B lO C I d ..2 eI "'Ih f'

-

lo
. - 111# ... _.!III IUI" OIll.'O t.. a lat.'la. DO ••ntl.o e. • aa•••m .......

ylll'. ant•• d••f.tuol.m luali. -- aOmpl'Gal MATRIZ- .m·Flol'la..6poU., II lFII.tI_&IS.ra Blum.nau _ Lelr... ' -
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A.L U-'G A. SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 28 -=- SÁBADO - NO LIRA TENIS CLUBE - GRANDiOSA "SOIRÉE DOS CALOUROS" DA FACULDADE DE DI
l�EITO, PROMOVIDA PELO CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO - APRESENtAÇÃO DO CONJUNTÓ "MAM
BOS BOYS" COM MUSICAS SELECIONADAS PARA DANSAR - RESERVA DE MESAS A ,Cr$ 20,00 NA RELOJO;\-

��'����;_�_�====�=.==�======�====��������R�IA�M�O�R�I�T�Z,���==========�'==�====�.=='==�
_-_ INft ASSEMBLEIA LEGISUTlYAIK- �=t�,' ""d',· '.

� i PRÊMIO AO ARTISTA J. SILVEIRA D'AVILA - 0,1 • \..;" a as
PERREPISMO' CONTRA A MECANIZAÇÃO DA LA- ,

VOURA - REPULSA AO COMUNISMO ESTRÉIA Na MENSAGEM do Senhor Governador do Estado
O DEPUTADO AQUILES BALSINI - lida há dias na Assembléia Legislativa _ encontra-

o expediente da sessão rimento do deputado Cássio mos o seguinte: A SITUAÇAO DO ENSINO PúBLICO
de ontem, da Assembléia Medeiros solicitando a É DESOLADORA.
Legislativa, constou de di- transcrição nos anais da Ca- Entendemos que, com isso, queira o ilustre Cover-

lt? _ _ smz 'Q'

versos telegramas e oficios sa, do Boletim Especial do nante dizer da ineficácia do ensino público primário, isto
",.. 1Wi as _ ; -./ ao agradecimento pela co- Tte.-Cel. Paulo Vieira ela é: que o ensino, "em Santa Catarina, está anelando como

ANIVERSÁRIOS:

I
FAZElVI ANOS, HOJE: mun icacão de terem sido Rosa, lido por ocasião do caranguejo _:_ para, trás.

. '" ;.

�
DEMERVAI, AMARAL SENHORES: .

instalados os trabalhos, ,e compromisso à Bandeira dos Mas, não é isso o que, até agora, tem' dito OR núrne-

A efemêride de ontem

as-,"
_ Joldori Campos Garo- mai-s o seguinte: nossos reservista's do 14° ros. .

,.sinalou o aniversário natalí- falis, funcionário do Banco _ Mensagem do Gover- B. C. A MENSAGEM apresentada à Assembléia Legislati-
-cio do nosso distinto conter- Nacional do Comércio. nador justificando um pro- ,Justificando o �'equeri- va, em 15 de abril de 1950, pelo' então Governador Ader-

Tâneo sr, Demerval Amaral, I _ Amauri Hass, funcio- jeto de lei que concede o
I mente,

o deputado Cássio bal 1it da Silva, consigna, na página 27, os resultados

-chefe da Secção de Assis- I nário do Departamento, de prêmio de CdiL 50.000,00 ao I Medeiros discorre sôbre a abaixo, referentes ao ensino primário estadual, no pe-

-tência Social do SESC em Saúde Pública. .pintor catarinense José Sil- atualidade internacional e ríodo de 1945 a 1949:

W «cujo cargo se tem revelado _ Pedro Gonçalves, fun- veira d'Ávila, 'laureado pela nacional, para acentuar que Anos Matrícula Matrícula Frequência
-::funcionllri(l) dos mais dedi- cionário público, estadual, Universidade do Brasil com se tornam urgentes as pro- inicial final média Promoção
+cadca e probos. aposentado. viagem" ao

.

extrangeiro; vidências oficiais no senti- 1945 83 901 87,670 78 136 50 305

O acontecimento ensejou SENHORITA: - Requerimento do dep. ,do de dominar o comunismo 1946 ... '.. 94 729 98 767 81 056 58 825
_.

,:;-avs seus inúmerosumigos e
-

_ Dilma Silveira, f'uncío- Cássio Medeiros, sol icitan- russo, cujos tentaculos' já 1947 106 057 112 085 98 514 64 035

-colegas à manifestações de nária da Assistência Muni- do a transcrição nos anais se estenderam até nossa 1948 llB 947 118 713 104 086 66 478

:.zsimpatia,e consideração. cipal. da Casa do Boletim Especial' Pátria, alastrando-se pelas 1949 132 342 127 712 112 308 73 092

"O Estado" com prazer, JOVEM: baixado pelo Tte.-Cel. Paulo classes operárias., Como se vê - e as estatíaticas não mentem - a as-

-envia ao nataficiante, em-. _ Ag issé Berto da Silvei- Vieira da Rosa, no dia 21 do Conclui com um veemente cendência dos números é notória. A matrícula e 'a f're-

'\-�ora tardiamente, felicita-' ra, corrente, por ocaeíão do apelo a todos para.uma ação quência cresceram e a promoção, índice de eficiência do

,'<ções. MENINAS: compromisso ii Bandeira firme e intransigente con- ensino, acusa u'a média de 65% de alunos promovidos

--VEREADOR RAFAEL DI- _ Heliana Avila.-e Ecy dos novos reservh;ta�'do 14° tra ,a expansão vermelha no anualmente, em relação aos que f'requentam �s aulas.
.

GIACOMO Damian
í

Lima. B. C.; Brasil. Esta eficiência do nosso ensino e do nosso sistema:
Transeorreu, ontem; o a-

.

CONCERTO: _ Indicação assinada pe- Apoiando o requerimento, escolar nos tem dado lugar destacado entre os Estados

-miversário natalício do nos- A Orquestra i)infonica, ' los lideres de todas, as ban- falaram os lideres de tôdas da União.

'::$0 prezado conterrâne-o soro dirigida Pêlo Prof'. Emanoel cadas, no sentido de serem. as bancadas,. numa repulsa Não é "conversa mole" nem "fichada" que nos tem

.Raf'ael Digiacomo, funció-I Paulo Peiuso' é' com a cola- feitos estudos para abertu ra !I ul1ânim.e aos apetites. san- coloc,ado, em matéria de ens-ino primário, no lugar que

')nário público estadual e boração do Soprano' sra.: do 'necessário crédito _ao a- guinários de Moscou.
. ostentamos. São a dedicação e eficiência dos nossos pro

"Vereador à Camara Munieí- 'I'raude Friedrich Kretsch- largamento da estrada Ita-l Subindo à tribuna, o dep. fessores, reveladas em números, que percorrem o país e -

:paI, eleito sob, a legenda do mer, realizará, a 3 de maio jai-Blumenau. Erony. 'Teixeira Pinto, Iider dão a todos ciência disto,
-

�,Partido Social Democrático. p. vindouro, às 20,30 horas, Ocupando a tribuna o dep .: do PSP encaminhou à Mesa
I

. E os maiores propagandistas da obra educacional

No exercicio do mandato I no Teatro Alvaro de

carva-l
perrepista Vicente João e justificou um projeto de que vem se realizandu.no chão barriga-verde não somos

-'--que o povo lhe confiou a

3jlhO'
o seu XXVIIIo concêrto, Schneider, que leu carta re- lei tendente a modificar os nós : são os Lourenço Filho, os Souza Campos, os Sud

.,,(le outubro do ano passado, com o seguinte programa, eebida de um dentfsta resi- atuais limites entre Tangará Menucci e tantos outros, c.uja capacidade em assuntos

"'<.1 íhistre integrante da ban- caprichosaniente 'organiza- dente em Mondai, Chapocó, e Concórdttr'.' educacionais ninguém discute.

-cada majoritária naquêlé do:
/

ou que, solicita providencias Não havendo I ordem do É assim, meus amigos, com uma frase banal e vazia

"Legislativo tem procurado
.

la PARTE no sentido de ser dispensa- dia, falou, em explicação de argumentos, que um Govêrno - que, a bem do ensino

'",servir às causas dernocráti- Ci M. Ziehrer _ Chívalry da da multa que lhe foi im- pessoal, o deputado Aquiles só fez anular o Concurso de Ingresso e Reversão de PTO�
-eas, apresentando trabalhos: March.

.

posta pelo diretor .do Pôsto Balsin i, que _fez sua estréia _fessores primários - quer derrubar o trabalho. árduo e

"'que justificam a� homena-] G. de Micheli � Nina de Saúde daquele munící- parlamentar. Depois de uma produtivo de seus antecessores e de centenas de educa

::gens que, ontem, lhe trfbu- Nanna (válsa bel'ceuse).' pio, multa que' cOl181dera in- série de' considerações de dores, que não têm medido sacrifícios no mester de pre-
. 'taram os seus colegas, ami- E. Peluso _. Moysés (a- justa, O orador promete \'01- ordem-política, perorou com parar a infância catarinense para melhores dias.

oirOS e correligionários. bertura) ,

' tal' ao assunto pára esclare- a afirmação ,de' que traba- Ii.- C. T.
"O Estado", embora tar�, 2a PARTE cer a Casa relativamente ao lharâ pela harmonia dos re-

,:.diamente, apresentá-lhe efu- F. Schubert _ Serenata. caso, e prossegue na tribu- presentantes do povo e 'pelo
.

'sivos c.umpTimentbs. ' 'W. A. Mozart -. II Ré na para fazel' consideracões progresso do Estado.

:::8RA. EUCLIDES LOPES Pastore. e tecer comentários sôb{·é o ESTRADA VARGINHA -

Transc{)lTe, hoje, o ani- A. Costa _ Luar de mi- discurso do deputado Tenó- SÃO PEDRO DE AL-

"vers:hió natalício da exma'll1ha terra.
.

rio CavàJcanti, no, qual o te-, CANTARA
,'Sra. d. GlIda L. Lop1s, dig� . G. Puccini _ Valsa de presentallte pessedista, em O deputado Ivo Silveira,
-na esposã-do sr. Euclides I Mus.etta (da ópera' Boême). frases eloquentes, salienta� do P.S.D., atendendo às as-

ocorreu pequeno equivoco, -

"

L
' que nos apressamos de l'eti-

'

.• opes, aho funcionário fe- R. Henberger - Valsa ra as vantagens da lavoura pirações da população do
- ficar, com a-lamentável tro-

,,:dera}.. I· canção (da opereta Baile na mecanizada.. município de Palhor>a, enca- .

.. ca de nomes: o SI': Joãe Fir-
A aniversariante. eximia, Ópera). O deputado Séhneider, 111ihhou à Mesa um projeto

,
mino Alexandre, alto fun-

-- professora de' piano e que 11
Canto pela Exma. Sra. argumentando com a escas- de lei no sentido de ser in- cionário da TEXACO, nesta

"-desImt.u d.e sólidas amizade� 'l'raude Fl'iedrich Kretesch- ses de acessól'Íos para veí- cltlida, no Plano Rodoviário C
'

.

. apitaI, no momellto pales,:,
':iI.a SOCiedade local, vel'--se-a

f
mero cuIos e devido à escassês do Estapo� a estrada que li- trava com o' sr. Alexandre

I:homenageada na .data de ho-; 3a PARTE dos carburantes, acha que, ga Varginha a São Pedro de

.je.' 'I E. Peluso _ Pt·eludio..� de momento, a mecanizâção AIcantara.
Belisi, representante da: im-

'portante firma Wilson &
"O E.stado", cumprimen· G. Micheli - Désirs d'a- da lavoura não cQnsulta 0.'1 A medida pleiteada pelo \Son, Inc., de São Paúlo, e

"ta-a, com votos de feJicida-1 mou!'. inleresses dos nossos agri- representante do vizinho
.

' mais um filho tlê::!te. quan- '

·,tdes. I D. F. E. Auber - La cultores. município é de grande lm- do a escada, de propriedade "1.· ...811 lDa,·s .stm:-:8RA. DR. RENATO

GUT-'II
Muetta de Portici (ouvertu- Advoga, porta.nto,. o re- por!ância econômica e �lere- do pintor João Machado Jr., � U u �

. _

TIERREZ re). pl'esentante perreplsta, a I cera, por certo, o apolO da - A primeira Aéademia
da sacada do prédio de "A .

A data de hoje, assinala continuação da rotina, isto Casa. de Letras do mundo foi a

<<O aniversádo natalício da' ' é, devemos defender a e3-
Instaladora:', esquina da rua .chamada "SETE PREGUI
Deodoro caiu causando fe.

','.exma. S1'a. d. Maria Edwir- cravidão da enseada até que ÇOSOS DO BOSQUE DE
l'imentos confoyme já infor-

� ges Guttierre'z, digna con- tenhamos grandes fábricas

C
·

t
BAMBU", . fundada por Li-

r
'

- '. mamoso

-:sorte do dr. Re�ato Guitiel'- de automôveis, caminhões e onv t· e
Tai-Po, na China, em 7õ(}'

_ :'"5. ) Fica poi<: retificada a
.

"-

:rez, diretor do Montepio dos tratores e até qüe os nORSOR /'.
" �, A. C.
nota.

-

Funcionários Públicos Ci-' poços petroliferos suprãm o
_ "Oito mil quilômetros

-vis do Estado. consumo nacional de com- A' Sociedadé Divertimen� O p '''' d d"
numa jangada através do

A ilustre dama, cujos do- bustiveis. Até lá, nada de tos MpCÍnatarios tem o, reCel O 8 18 Oceano Pacifico" é o suges�

,,·tes de eoração a tornam eJ-e- men-mização. Ao menos no" prazer de convidar seus as- CQMO EVITAR A DIFTE- tivo sub-título da obra "A

-mento destacado da socie- entender do Partido de Pli- saciados e os do Iate Clube RIA 'Expedição Kon-Tiki" a ser

'dade local, será alvo, no dia nio Salgado.
.

para a soirée a realizar-se \ Na grande' maioria, dos lançado em breve pela Me-

',-de hojé, de expressÍvás e ca- O sr. presidente deu a co- no próximo sábado, dia 28, casos, o germe da difteria lhoramentos .

..... rinhosas manifestações de
_, '_'

nhecer, a seguir, o parecer com inicio ás 21 horas, no' desenvolve-se na garganta e _ Epigrafia é o nome

,apreço e simpatia. I' Camisas, 'Gravatas, Pija- da Mesa favorável ao reque- salão do Iate Clube.
.

nas amidalas, determin,ando que se dá ao cOlljunto de

::��:;;!;;:�f��:i:;;:�; 1 ��i�����n;�:l���:: ·1�E·-Xpos·lça-O 'de'· PI·n- t'U'ra !r�Or1r:rl;:::,:e�:'�i�ii::��� �::�:� q:��;;;:�:,em :!:��:
-;_felicidades..

. I Conselheiro Mafra. '"
"

téricas, esta última,também - "Como a Terra se

,<-
< "·-D'_·-r·-'_"_ln·';·t"'O;rn-J;"'I·-B-�-M""_'�·n"_··,:

..

z·
..
· ...

d---e··
..

·a····r···a···u···-a�
..

O�· AGU�RDEM PARA OS PROXIlVIOS DIAS A, �;�:;:�:e,p�r���.�l:�::. ��:!� ! ��:I1_�f,�l�;.a��u:e���r���;::
• N ' U. ABERTURA DA EXPOSIÇÃO D'E PINTURA DE' hza na� mucosas .que. reves-I tos, na s��·le. O �omem e o

.

Comunica a seus clientes e amigos que rei� WILLY ZUMBLI(i;K QUE MAIS UMA VEZ VAE tem, o olho (�ol1JuntJva ')',. o Ulllve!':o hlstona as. trans-

niciou .a clínica nesta Capital. EXPOR AO NOSSO PUBLICO SUAS TELAS DE' OUVido, o nanz, a traqueIa.l formaçoes pelas quaIS pas.

CONSULTóRIO � Rua Nunes Machado, VARLâ,.D�S.._, _

etc. sa a terra.

i'coJ1sultório Dr. Oswaldo Cabral) _ Das 15 às
A EXPOSIÇAO SERA NA SEDE DO CLUBE' Procure obter, de seu mê- - Os "Puranas", o livro

17,30 horas.
. DOZE DE AGOSTO, PARTE 'FERREA. dko ou no Centro de Saúde das mais antigas tradicõe�

RESIDJ!:NCIA; Rua BocaiUY!1., 13.5 _ Tel�� i.. NA O�ORTUNIDADE DARE�IOS NOVOS" instruções sôbr:e os meios indús, conta dezoito v�lu-'::

,� '::1'0;:., :;,r�71A.
V lNFORMES;' --......... � de evitar a' difteria. mes e foi escr,lto no sécuh)_ G

..
' ,',:_',j SNE8. VI A. C.

J

I I

-.,!
6

» _ snor,.._,F7 _

Re'ificação
Em nossa ,local de ontem,

sob o título: ..:::.. "Ferido por
uma �scada' de pintor" -

M. Amara

Agradece a S. Judas Ta
den uma grande graça al
cançada.
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Diredo de PEDRO PAULO IlACIÚ.UO

'" \

Espo'rtivoo Estado"
/

--------._--� ._.=�===��==�-==-===""'.=.============.......===�=========.....

JAt PE�TENCE AO ,FLUMINENSE, DO, RI,O

l"

-OS· cata'rinenses

Com toda sequrança podemos Iníormer que os clubes ,Coridiba e Fluminense
ch�gitl;,ôm a um-acorde sobre o preço do passe do pleyer catertnense Saniord.
�e191�·�],:esfôdo tíbererõrto do médio barrigaloverde pagou o tricolor carioca a

, .,_, -

.

importanéia de 120 mil cruzeiros.
,----------------------------------------------------�---------

.C lO'ras·II'e··,'ro de Re'moiU.biratan e Caravana "o Ar
.

,-

•
,

. I
.

. disnutaram amelhor part,ida
.

do Extra de BasquetQ
no

Silvah-a ; voga, - Hamilton Cordeii'o; seta-voga -r-r- Antõ�
>i'), 60b um palhaçua menos na ribaltá do futeból.

I

As penl'às fugiram ao velho'<Obdulío e êle pref'er iü Vítoríoso 'o conjunto de Rubens Lange por 37x32.
a expulsão do jogo' a submeter-se a uma troca 'técnica". Ubiratan e Lira ínvíetcs, O jogo de amanhã:
nio"'Boabaid; c/vpga - Kali! Boabaid; 1° centro - João

Na quadra iluminada do Lira.v'I'en ís Clube jogaramAdhur Vasconcelos; 2° centro - Nilson Pirath; cl prôa '

. • . segunda-feira, dando nI,'osseguimento ao Campeonato Ex:-'"
.Como [ánoticiarnos, chegaram ao Rio sábado último - '�elarmino Veloso; s/prôa - Arnaldo Chierighin i e

tra de Basquetebol, oi "f'ives" do UBIRATAN e CAR*�'viajando ,pelá ,Val'ig, 01\ remadores catarinenses 'que .de- prôa ;-,'Adolfo Cordeiro. Os reservas são Antonio José.
VANA DO AR.fenderão o nome dó esporte náutico de Santa Catarina lia Silva, Emesto 'I'remel e CurtKupka, êstes dois ulti-

O certame, um dos melhores já efetuados pela ope-
110\ Campeonato, B�,.xsH�iró de J{emo, marcãdo para. o mos pertencentes ao C. N. Riachuelo.

- rosa Federação Atlética Catarinense, vem arrastando
proximo dOmingo,' na Lagôa Rodrigo de Freitas, Compe-

, "

PRETEN,,DENTES, AO TITULO grandes assistências à cancha do clube da '.'Colina", on--tiremos frente ao.s cariocas, .gauchos, paulístas, paraen- '

RIO, 25 ,(V. A.) '_:__ A .disputa. do Campeonato Brasi- de passam instantes de vivo entusiasmo, aplaudindo. f're
ees, lJaianos,. pernambucanos e espiritossantenses, seu do.

leiro de Remo, será; das' mais' sensacionats, já
-

que pelas néticamenté as .jogadas .dos seus preferidos.
(JS -três prim�.i.rQs \)S" mais credenciados à, vitória. 'O, s ca-' ,

,

be rlé
"

, noticias procedentes dos varios centros- panticipantes, 0, prêliq entre o clu e de Rubens Lange e o quadro.tarinenses, segando informes chegados da Capital da Re-
, ." nada meu-os de quatro entidades são. candidatas a .con- da nossa Base Aérea foi dos mais renhidos, constituindo-· -::pública, têrhV treinado .r igorosarnente, demonstrando. que
.'.' "quista do' título, máximo.

_

'se, mesmo rio, embate' mais sensacional do. vitorioso cer-
se encontram. �em -excelentes condições físicas e técnicas.

,

SEGUIRA1\LOS BARCOS MAR1'INELINOS' �' Os gaúchos, pretendem -confirrnar a conquista do tame,
""

'

'campeonato anterior, estando' otimamente preparados pa- O Ubiratan, desfavorecido no marcador, reagiu va-Segundo iombslCÍnfoi'rp_âdos pelo sr, José Elias'; des-
ra esse fim. lentemente nos instantes finais, transformando uma der-tacado espo�:ÚÜa' (,!. p·re:S.ident� do. Clube Náutico "'Fran-

Os paü listas, há muitos anos,--'não competirão como 'rota quasi certa numa vitória brilhante e .mereclda i.'. cisco MartinelJi'\,"s'egúiram ontem -pelo "Mário .Polo" as :;.,_ .

", . ,,' ' '.

desta feita. Estâo concentrados 11a' m 'a' I'" de -um mês '. e .,37x32, foi o resultado, 'sendo que no periodo inicial VéU,...··c'

.embarcacões .com-que os rubros-negrôs competirão na La- u

, , '

querem tarnbem o título.
'..

,<'
cia o Caravana 40 Ar ·pelo escore de :íHxlS.gôa Rodrigo d'e Freitas. São elas, o Skiff e os' out-riggers ' '

Os capichabaa darão mais urna-demonstração do ver- ,
As duas equipes jogaram assim cônstitu idas :

',la'2 é 4 remos, com patrão.
dadeiro celeir; de b011S remadores.' Seus-conjuntos estão UBIRATAN ,- Érico (15), Cordeiro (4), Meira ,(6),

"

DIFICULDADES COM O "OITO" em grande fOI�ma e assim, aspiram li alcançá1; ,o' campeo- Aldo Nunes (10), Jair, Dedéco, H,ercílio (2) e .Calico.

Do RioJnforrnam que está difícil conseguir um out- nato. ',' '"
' CARAVA�A -,Hélio Sales-(7), 1\1.01'ací (14), Dan.�

l'iggers a 8 remos com voga a bombordo. Os que se eu- Finalmente 'os cariocas .. �mb.ora ?o.ú;i·&�ec�UlJl' retal'- tas (2), Conrado (8), Aurélio (.1) e Thomé. "

'h do no inicio do treinamento, 'esta rãót tambem em' condi- Osní Barbato-cevlosé Santos d�rigiram...a partida: ..

centram no nio pertencentes aos clubes cariocas slio to-, ' ." ',', "", '

'

Classíficaçjío
_, .

dos com voga a boroeste. A delegação catarinense já te- ções,' de c'onquista.r 'o.' títlQl9, pois 1f!., súa;s, g.up:r.n" í�1í�s.�,estão '.-

d d :<. }h 10 lugar ..;_, Lli'a'"'e Ubiratap,' sem, ponto p'ádião.leúafou para São Paulo, solicitando um barc,o com vogi' mUIt_o 'bem. constltm as e'"p:�:ep1vf.a as, ,p�rai�u�;&: ege-
° .

_
""

" _

. __
'a·:bombordo. Se nada for conseguido até sábado o remé- moma naCIOnal volte a pefténcer a vet�\'a1Yá:,;en.ttdade. 2 lugal Calavana, Ta�lbilte" Clube Do�e e Barn·

dio 8,erá rriêimo' fazer modi:ficacões' entre os remadores, Restam ainda, os baianõ;�' q'ue pbd�l'ão' " surpÇ;endel',' ga V :�de, com 2 pontos
_ p:rdld.of-l.

:passando a re1'J1a:r com voga· a boroeste, -t�l qual ós 'cl n- j,á qu e, concorrerão em todos os' pareós, do' programa, en- _

ProxIIDo Jogo

bes cariocas. quanto 013, catai'inenses, tambem 'podem fazel"valá a sua' Amanha,. dan(�o an.dament? ao CampeOJ1att) �xtra de;

classe. em paleos isolados. ,_, Basquetebol :Jog.arao Lira Tellls Clube e Taubate .

.

P
.'

b
' ..'

d
,.' .

. - "' -_ ·_ _ _ w ;. _w__.i'\I'
araenile,S e pernam uca�o&, a.ll.a a aSp,ll'am, a n;:to

V·4'
-

d fi m'· '5
' .

ser aprender' para progredir nes'sa 'modà1,iClad� desporti- I.Orla ,O ',O 10808e I
Olímpico ,�

.'

VUa Operária 2
"

,.y-�........'VV'_.:.-�;....._.��_.�;...._....-_c ...._..,._ Na cidade de' Tijucas, pe- Continua invieto em -1%1: '

rante numéroso'público, de- o 'quadro do ,Fluminense, da;..
fron.taram-se, domingo pas- Prainha. Em partida l'eali-:
sado, os. quadro.s do Tira- za domingo passado frente

N'a lidel'unçit ,o E. C, Caixa Ec ',nômic3 ·Federal. dentes, locál; e do Grêmio ao Vila Operária, o qU'adr:o
"'Gcle<iüo O Btinmércio , r 5xO._ Ésp1rtivo Olímpico, de Blu� tricolor conseguiú bonita

Domingo último, c,umprindo �{ 3a rodada .do Cttmpeo- menau. O pl'élio foi dos vitória pelo escore de 5 a�,
nato Bancário promovido pela A'��ociação Bancária de mais renhidos, terminando Os tentos do vencedor foram:
F.!orianópolis, defrontaram-se, no "campo' da l"CD, ás e- favoravel a,o OlíPlpico, pe- marcados por Jamico (2),

'bd "1--· II quipes representati-\7as d'a Caixa Eco�ômica Fed�ral e do lo escore de 5 x 4�' '

lpojncan (2)\e Waldo e pa-'·0
,

' U lO qU1Z' ser expu so Banco NaciQnal do Comércio (Banmércro). A peleja que
-

1'a Ó vencido marcaram"'Ro_'
.

"t' I b.· t
· - ,'era agua.rdada com desusado irttel'êsse pejos afidonados DI·ver'sa's

I drigues e Mandi�o, 013 �,_
. para eVI ",ar a � U SI) ulçao das Institui<;ões,de Crédito'desta capital, não correspon-

" "quadrões atllatarn assim,
-)-- " tleu à 'expectativa, Apresentando uma equipe desarticu- constituidos: FLUMINEN,;,,',

Caiu a'-«masc3.ra» dó' «pivob da/ �eJ�ção lada e mesmo incompleta' (com apenas 8homens em cam- _ Pel&torneio Municipal (S� ;__ Vilson, Juar�z� e Pé,

uruguaia
'

,

po -:l19 período comp'lel1l�ntar), o BanméÍ-éio Esporte Clu- Cal'ioea, jogarão, hoje,' .
no de Fedo; Biscoito, Anastá-,

Escreve- o "Diário Carioca", edição de ante-ontem'. be /foi faci)mente dominado pelos rapazes do E, C. Caixa estádio do, FlúmiJiense, os' .cio e Tuca; Ipojucan, Wal-
"Obdulio Vareja que, até hoje, está envolto em. uma Econômica F�de)..al. que lhe infl,ingiram o alto es.core ,de qua:dros do 'Flamengo e Bo- .do, M.oacir, Adércio e Jami-

aureola heróica a custo da "mascara" que os brasileiros 5 teiltos a zero., tafogo. co, VILA OPERARIA
'botaram no dia 16 de' julho de 1950, ,preferiu, ante-on-

'

Marcaram pata o" E. C, -Caixa Econômica, Ivo Silvá,' _ O prélio ;Tealizado 'do- Sidnei, Serapião e Juca'
tem, ser expulso do gramado ti. enfrentar uma sllbstitui- (4) e Ruy, No vencedor não há nomes a desta_car. Todós mingo, nó ,MaràcaJlã entre Nilton, Botélho e Waltri(,H'�
çãó, como era o caso, em face de não aguentaI' mais o atuarám bem e ,a fraqueza do adversário não exigiu um Vasco e PenaroJ.; rendeu a a- Alcino, Gil",Mandieo; Rodrf-
-«train" de jo.go do meia Manecà. esfôrço maior. Dos venCidos, é jnsto destacai�. o valor pi'eciável .somà de' .... ,., gues e Danga.

O primiero periodo, Obdulio ainda teve forças para combativo dos 8 elementos que permaneceram em campo Cr$ 1.749.345,00.'
R

/ não baquear. Mas no segundo tempo sentia-se mesmo que no 2D tempo e que se empre.garam, com fibra, pai-a' im· - Encérrou-se domingo", ecepcitluada �.'o cél�bre centro-médio estava no fim. Tanto que come- pedir a goleada. Contudo, Dão' fôra a má pontaria dos no Rio, (j Torneio Interna�, e:
çou a distribuir pontapés em Maneca 'e, não conseguindo attilheiros dó E. C. Caixa 'Ecón6rnica Federal o número .cional de- Tehis, organizado de' lega" "8"0 fl8'"'.apanh1Í.r de jeito o grande atacante vascaino, -procurou de tentos teria sido' astronômico. Com o resultado acima, nos moldes çia T'aça Dayis,

! '

\I .

,ti ,.,
<

dar o'utra forma à desejada expulsão: passou a-provocar ê a seguinte' a eolocacão dos concorrentes:
I

enÜ;e as representações do ,ta,rlene'DS'e<) juiz da peleja!. /,' fo lugár � E. C, -Ba'ixa E. Fedel:al - com o p. perdido. Brasil e do Japão. Os japo-
!

'

Da palhaçada ao insnltõ 20 luga):''':'''' "Bancoi 1nc6. E. 'Clube _ 'com 1 p., p-erdidO. neses foram os vencedores ; RIO, 25 (V.A.) - A dete-
i 'Todo o estdi� vaiou o "herói de 16 de julho" quand�, j 30 luga:l' --:- Satél�te E. Clílbe � com 2 p. pel·didos. ; pela contagem de 4 x 1. Re- gação'catarinense foi; ante-
o velho fez na1hanadas com a bol " '

1 oiJtem, carinhosanlente re--

,

, • �u
- '" " a nu ar, como a per- I 40 l1gar, - Banmérico E. Clube - cQm,3 p. perdidos. presentaram o ,Brasil: Alci--,

�untar ao JUIZ o lugar .ex�to da fal�a a ·favor �e seu qu�-l A 4a j'odadaiserá realizadtt sáb,ad.o. próxiglO no cam. de,s Procópio, ,e .�l'mando
çepcionada pelo Clube· de

:dro O /<aso q p d fi I' ' NataçãO' e Régatas, na sede'"".: v, t�e .

o ena
_

on:er a I, como maIS uma eXI-, po da FCD preliando o Banco Inco E. Clube e o S�télite Vieira. -

Ç.,lcao do m lCI b c ea d d t
- da rua Santa Luzia,v .

� '0 10- amp o o num 0, ornou proporçoes

I
E. Clube (Banco do Brasil). - Os "Globetrott�s':, fa� \

mais sérias quando Monteiro se apro::,:dmou do jogador. Na ro.dada de' domingo último contra o Banmérico mosos "ases" negros do oas- � ....- .._._._---........... -_.; ".._........

�li, "te te a tete", como não desejando testemunh�s, nem i E. ·Clube, o Êsporte Clube Caixa Econ0n'lÍca Federal jo- quetebol norte-americano,de seus, próprios colegas, o velho Obdulio pa,ssçl1l ao 111- gou com a seg,uinte constiü;jc.ão: chegarão a.o·Rio amanhã, de-$ulto • ao juiz "Tijolo", que não teve, ouh<a al1ternativa ' R.Llbii�ho' - vendo extrear na tarde de
li.e.Pão apontar-1he o caminho do chuveiro.

'

,Al'Y r
-'

ApoloAn;""'

"v s'ábado, enfrentando o �i-.

No fim de tudo, foi nm triste espetáculo propordo-, ,,,,-\.rv II 'Geti'lIio" João ve" do Grajaú, campeão ca'-,
.ando. pelo "herói" u}uguaio. lVlélancólic,O baix-a-r de pa-' N-a1Úo' (depois Anís'io)..:....Ivo�Meireles-Ernalli-Ruy rioea do ano passado.

..,. oi ."",,(. ..,. _--_

Em boas condições físicll� íe técnicas. Seguiram
0.8 barcos rnartínetínor. ,:-Dtlicil conseguir um
«oito» eom voga a bombordo.i--Sezue o presi
dent-e da FASC.�Como correrá o «eight«>-':Os

pretendentes ao título.
"

,

\..

-,SEGUE HOJE O PRESI.QENTE DA F. �. S. C.
Rumo ao Rio, onde assumirá a chefia da delegação

barriga verde ao certa,me nncional de remo, segue hoje,
via:aél'ea, o desh_lcado desportista dr. Heitor Fei'l'ari,
pres.identevla ,Fecleração) Aquática d� Sánta Catarina',

. Boa viagem' e felicidades, são os ,nossos vot()�

va.

" �ampeonafo Bancário,

,

A FORMAÇA'O DO "OITO"
,

Ao que sabemos, a guarnição do "eight" d,Q Aldo. Luz
"

�ut? represehtal'á a FASe. n.o Can1p'eonato Brasileiro de
""Remo;' sérá � seguiJ1te: Patl'ãó - Moacir Iguatemy da

.' .

" .

.h �'v-.-�-",.",._.._�..". _-.i-.,._ -..-_,..__� __�

,
- Realizou-se doming{).,.

em São Paulo, o Primeiro
Camp'eonato' Brasileiro de
Ginástica, vencen do indivi
duaI· e coletivamente 'o Ri0'
Grande do SuL

"
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��! bastidores do' muncJo
o NOVO JUDAS

Por AI Neto o Judas da Biblia.
O homem que chamou Jo- ;'Ele está empenhado em

sé Stalin de Judas está, fi- destruir a Ig ireja de Cristo,
.nalmente, trancafiado numa creando igrejas nacionais,
-eadeia inácessivel.

I que serão as igrejas de J'u
Esse homem audacioso é

I
das". '

--"José Bel'an, arcebispo de ,POLlC(> depois que o ar�e-.,Praga. bISPO t in ha falado, as tr 0-
Durante um ano e seis I pas do governo Invadiram o

-meses o arcebispo de' Praga palacio episcopal e prende
] utou ji011tra o governo co- Iram José Beran. ,

.mun iata da Tcheco-Eslova-I Neste momento, si é que
-qu ia,

'

I vive, o arcebispo de Praga
Até agora, os comunistas paga por ter sido corajoso,

:não ha-viam ousado prende- em uma prisão no interior
'_'lo numa cadeia, da Tcheco-Eslovaqu ia.

'

José Bei'an era demasiado Enquanto isso, os bispos'
-querido pelo povo tcheco pa- renegados são objeto de
"Ta que o governo vermelho grande homenagens por par
se atrevesse a mete-lo nu- te de Zdenek F'ierl inger.tche-

, '3!l1a masmorra. fe do Departamento de As-
Por-isso ele, se acha'va con-! SL!utos Eclesiastlcos do go

'-finado ao palacio episcopal vemo tcheco..
,"ôe Praga. F'ierlinger vem mantendo

O palacio era vfgiado dia frequentes conferencias com,

�-elloite. O arcebispo não po- 'os bispos renegados, a quem
-dia sair nem ao jardim. ofereceu uma grande recep

,

Entretanto, dentro do pa- ção e a q:jll disposição co-

jlacio n inguem 'o incomoda- locou uma verba especial do
"va. estado.

E de vez em quando o ar- Na verdade, F'ierl inger
-cebispo, arrostando todas as nada mais.é do que o instru-
-consequencias conseguia rnento daquele que o arce-

-envíar alguma carta de con- bispo de Praga chama o Ju-
.;senhos aos sacerdotes opri- das do Kremlin.
"midos e desorientados. José Stalin mais de uma

Há poucos dias, os jornais vez 'aproximou-se da reli
€. estações de rádio do gover- gião, com voz melosa e olhos
�IlO comunista anunciaram de peixe morto.
-que quatro bispos tchecos ,José Stalin chegou li eu

�ibaviam roto relações com o
.

trar para o seminario orto
"Vaticano, doxo de Tifflis. Vestiu bati-

Os quatro �ispos" citados na e rezou prestado no as-

-:__nominalmente, estariam in- soalho.
-tegrados em um novo movi- Por-isso José 'Stalin quer
.mento que, segundo os co- agora servir-se de seu pas
=munistas, tem por' objetivo sado "religioso" para colo
"funduI' a Igreja Catemca 'da cal' a religião ao serviço do

, "Tcheco-Eslovaquia, Kremlin. '"
Ao ouvir estas noticias, A fim de, consegu ír tal'

-.JOsé Beran sentiu-se no de- 'coisa; éstá a i5rocura de re

"Ver de alertar os fiéis., negados, que queiram trair
Por meio de uma pequena a Igreja Catol ica.

'

'estação de radio clandesti- Na Tcb-eco-Eslovaquia a-

':ma, montado no proprio pa- caba de encontrar quatro I
lacio episcopal, José Beran bispos, que passaram a ser
:falou 'aos catolícos da Tche- funcionários pago�ela cai
co-Eslovaquia é do-mundo.' xinha do Kremlin.

"Cu'idado - bradou o ar- Mas eu acredito que a voz

eebispc de/ Praga,� com o do arcebispo de Praga, des-
'�novo Judas, .se heroico José Beran soa-

"Através das estepes, lá rá mais alto -do que a Iison
.::mo Kremlin, existe um Judas .ia e as louvaminhas dos re

, aindà mais traiçoeiro do que negados.,

_ .. Nào é sua cliJpu�
É a f��queza çi4e o deixa Cansado, p�lido,
com moleza, no corpo e 0l!10$ sem brilho.
A Iraqueza atrasa' a vida porque rouba

as fÔI'ÇílS para o trabalho.'
, '

VANADIOL
<>aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o SIUH�Ul' CD

·Z�que",ido. É de gosto delicioso e pode ser usado, em tod:19

as idades

Maior penetrcção no solo
/

Maior tração

•

•

•

•

:1

\.'

Mesmo em terrenos Iumacentos e na relva molhada, c pneu

Lameiro C-é·n-t.r-�) :A-b-�·r-t-o Coodyear puxa com um ,mínimo
de derrapagene. Porque o dCE>enho' de sua .bauda de roda�em.
de barras �berlas no "centro, permite' que estas 'lgarrem fir

memente o solo, resultando numa extraordinárja fôrça de

tração. Outra vantagem do "centro aberto": impede o -acúmu lo
de barro � o pneu Jjn)pa-se sozinho, â medida que trabalha,

Aumente o rendimento de seu, trator com

Pneus lameiro C-(·"-I-R-O I·B-E·H·T-O

GOOOliE4R
•

li'''i'i�/'���ma���i S!!!!!lD&_-A:PRÊNDIZAGEM COMF3R-
CIAL

• SENAG,
Escola "JOAO D.AUDT

O'OLIV;EIRÁ"
, AVISO

AVISO
'. 'pr�GUiçÃ-,:E-F--RA-Q-UE-.ZA:------·
-

VA'N A OIOL
MOÇAS .QESANIMf\1JASt

HOi\lENS SEM ENÉRGIA,

O Cêntro Catarinense de
Estudos e Defêsa do Petró-.
leo aviza aos seus associa
dos e ao Povo em geral que

I'

sua Séde, à, "Rua ,Felip�
I Schimidt, 42, A., 10 andar,
se encontra aberta, todos os

dias úteis, das 19,30 ás 21,30 I

hOl'3S.
Florianópolis, 23 de' abril

de 1951.

I
A' DIRETO�IA ,_

I
CASA MlSCELANIA distri
buidora dos Rádios' R.C.A.
Victor, Válvulas e Discos. IRua Conselheiro Mafra.

fOGOfS f.e fOGARfIROS'
flHHICOS DAKO

),

DAKO

fogões

Inteiramente' esmaltado em' porcelana
ou exelente pintura ,a vuco.

Apesar do baixo preç6 tem excelentes
caractel'istícas mecaoIcas e elétrices.

CONFÓRTO,

� lUXO

!'� �'�t
DISTINÇÃO

Os dilcos elétriços DAKO de qualida
de insuptil'ável, são do tipo de resistência,
elétrica <;!mbutida, prensada em matétial al
tamente isolante com grande concentração
ca]or]fjea.

"

..
' .... �

UNI HOTEL QUE
<,

CORRESPONDE AO SEU LAR

.Acham-se abertas as ma

triculas para a Escola do
"'S'ENAC\ nesta cidade. Os
'interessados deverão di.it,i
g ir-se á séde do "SENAé"
.á Avenida Hercílio Luz, 57.
das !J ás 12 qPtás díarlamen
te, até 30 do' corrente.
Florianópolis, 11 de abril

de 1951.
tdiQ, Qrtiga Fedrígo, D�

reter. �,,_,!ft 1�'J�ii1"�":-
No Regência Hotel V. S.

estará como em sua cosa.
----------

----
-----

No'a à
Imprense

Acham-se abertas, na Co;'
maIídQ do 50 Distrito Naval,
as inscrições par-a candida
tO's ao quadro de tki;féiros
da Mar.jnha de Guerrjl.
Os candidatos' inscritos

serão submetidos a pI'ova e

lementar, de Port-ugues e

Matemática e a exàme de'
saúde.

'

Os interessados Ideverãl}
obter mais esclarecimentos
no 50 Distrito Naval no ho

de 12,00 às 16,00 ho-
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Eloquente manifestação do diretório do PTB de Jeaçaba ltlDITAL\ • .

el
.

Inserimos, abaixo, dois documentos procedentes do irrestrita solidariedade, e que apezar sse compromisso
diretório do P.T.B. de Joaçaba. Eles, mais do que qual-' a UDN vem evitando seja prestada qualquer <;.9laboração
quer comentário, são superiormente eloquentes: ao dr. Getúlio Vargas. A UDN, em Santa Catarina teve
.

PARTIDO 'Í'RABALHISTA BRASILEUtO um objetivo precípuo: alcançar o poder, e armar a sua

Diretório Municipal de Joaçaba máquina política para o futuro pleito, valendo-se, para

Joacaba 17 ele abril de 1951.
.

isso, do PTB, 'que lhe serviu de trampolim.
>

CARl'A: •
O digno companh�il'ó dr. Telmo V. Ribe�ro classi- EDITAL de concorrência I Art. 37, do'. decJ.'eto-�ei,... Da Presidência do Diretório Municipal do PTB - fica de falsos trabalhistas aqueles que se umram aos pública para a aquisição de' federal n9 1.102, de 5 de JU-

Joacaba. pessedistas, atendendo a instruções da direção central, '

um automó�el I

illho de 1939:
-Ao Sr. Dr. Volney Collaço de Oliveira, Dd. Presiden- sabendo embora que estes, em �o�os os s:tô�'es vêm. �o-! Faço ciente a quem inte- "Art. 37 - ÀS. en;.prê.saS'

te da Asseinbléia Legislativa Estadual. laborando, francamente, na pol itica econõmíco-admín is-
ressar possa que se acha a- ',ou instituições sindícalíaa-

Assunto: Cumprimentos. t.ra tiva do Dr. Getúlio Vargas. Nesse caso o que se de-I berta nesta Assembléia Le-! das é assegurada preferen-
.
Ilustre companheiro Dr. Volney éollaço de Oliveira: veria dizer em relação aos que, ligados aos udenistas, gislativa do E'stado de San-I cia, em igualdade de condi-

'�lnterpretando os aentimentos de nossos cornparihei- estão imolando os nossos princípios essenciais, -procu-

ti
tOa Catarina, em o prazo de' ç.6es, nas concorrências pa

ros filiados ao Diretó1'io' Municipal do PTB de Joaçaba, rando su.ieit.al'-nos ,a �lm govêrno d� �esm:ndos? A que trinta dias, contados da data I ra fornecim:nto às reparti
e dos demais simpatizantes da causa trabalhista, vimos grupo caberia a drástica pena de ehmmaçao? 9-- PTB de da primeira publicação dês-, ções federais, estaduais e

apreaen tar a V. Excia. os nossos efuaivos cumprimentos Joaçaba, contando com 2.000 filiados apenas logrou nas te edital concorrência pú- -mun icipa is". .

pela sua significativa eleição à Presidência da Assem- eleições 1.400 votos de legenda, em virtude" da in_filtra- blica pa'�'a a aquisição de I É implícita, ainda que
bléia Legislativa Estadul,tL ção udenista nas suas filei ras. Durante a apuraça� pu-I um automóvel. . não compreendida nêste edi-

Apresentamos-lhe os nossos protestos de solidarie- demos verâf'icar que em centenas de chapas trabalhistas, Os' concorrentes deverão I tal, exigência contida no

dade irrestrita, esperando que a sua ação seja sempre entre cédulas do dr. G. Vargas, do dr. Saulo. Ramos e do, provar: f decreto-lei nO ,96 A., de 20 de
inspirada nos altos interesses da coletividad�sofredora, sr. Agostinho Mignoni, vinham as do sr. L Bornhausen,

I 1) que jamais deixaram I abril de 1938.
.

e abençoada por Deus.
.

. do sr. Waldoiniro Silva (Prefeito, da UDN), e um verea- de cumprir contratos ceIe-I Secretaria da Assembléia ,

Saudações Trabalhistas, dor qualquer da UDN. Desgraçadamente os falsos traba- 'brados com o Estado, me-] Legislativa do Estado de'
-Dsvino Albino Schneider - Presidente- do D: M. lhistas que não se envergonharam de atos cavilosos pra-l diante certidão extraída a_l Santa Catarina, em F'lorta-
Rinaldo Gissôni Sceretár'io Geral. ticados contra o PTB, só muito tarde se fizer�. conhe- pós a publicação dêste edi- nópotis, 25 de. abril de 1951.

cidos. Agora eles vâo se desmembrando do Partido que tal' Lenoir Vargas Ferreira
CARTA: arruinaram em benefício de nossos adversários políticos. 2) que não estão deman- 10 Secretário:

Do Diretório 'Mun ic.ipal do PTB - Joaçaba (SCl, Proclamados os resultados oficiais do pleito de 3 de dando com o Estado me- .

._-----

Ao Sr. Dr. Telin� Vieira Ribeiro, Dd. Presidente em outubro, muit_os ud,enistas pr_o�eteram represálias con-l diante certidão extr�ída a-
I

Vende-seexercício do Diretório Estadual do PTB - Florianópolis tra os trabalhistas. remos verificado, com tr-isteza, a con- pós a publicação dêste edi- .

.

.

(SC). substanciação dessa ameaça. tal; Vende-se uma casa e�ifi-
Prezado e ilustre companheiro:

"

Temos como certo, que a ligação d? �TB a uma cor- 3) que não são devedores
I
cada num, terreno de 3Ó x;

A propósito das últimas ocorrências políticas, cujo rente política por sua natureza contrárta ao programa às' Fazendas federal esta-' 37 50 na Rua José Candido
coroamento foi a eleição de um petebista para a Presi- trabalhista, só póde obstruir o nosso ideal, e ipso fato a dual e municipal, de taxas da' Silva, 486. Estreito.
dência da Assembléia Legislativa Estadual, o Diretório nossa evolução social.

.
ou impostos, mediante cer- Anexo à mesma, um terre-

.Municipal do PTB de Joaçaba já fez sentir a 'sua opi- O Diretório Municipal do PTB d,: Jcacaba é CO?stI- tídão do último semestre no de 26 x 30., sito á Rua,
níão, atravez do telegrama datado de 15-4-51. tu ido de elementos G.ªPazes. de tendências trabalhistas vencido'

I
Matos Arêas.

As "demarches" levadas a efeito' junto de diversos c.laras, positivas, verdad�iras, sinceras, e P?l: isso se .fa- 4) qU� suas firmas es-tão Tratar na mesma.
proceres, na Capital Federal, tiveram por objetivo prin- zem merecedores da confiança de todos os fllla�oS e srm- regularmente registradas �. _

cipal o bloq-ueio da eleição de um respeitável companhei- patizantes. Eis porque repudiam qualquer movimento de
na Junta Comercial com- C·' 0-' 1-'l'o,à Presidência da Assembléia Legislativa Estadual -: sujeição, reprovam, a Iigação - ainda que temporária petente, mediante. certidão '1'·O·e- ·1·8."; . ':, y, •

o que equivale a u'a manobra inabil - de vez que o Par- - com qualquer corrente política .r,�acionària: : se con- extraída após á publicação
.'

. ,': _,

tido Trabalhista Brasileiro, em Santa Catarina, já por fessam dispostos a se ma�terem fIeIs, a ,u� Ul11CO P!�, dêste edital; RITZ
duas vezes subjugado por interesses injustificáveis, ver- digno e independente, orientado pelo geJll� de GetulIo 5) quitação escolar. Ás 5, 7,15 e 8,45 horas
se-ia, novamente, agrilhoado a uma política sem f inali- Vargas e pelo tacto de Danton Coelho, e Iivre de com- Poderão também concor- Sessões Chies.
dade construtiva imediata. promissos que acarret.em danos à nossa liber�ade, ao

rer a êst*\fornecimento fir- Dan DURYEA _ Ivone de
O ilustre companheiro Dr. Telmo Vieira Ribeiro dá- nosso valor, ao nosso Ideal.comum por um Brasil de boa

mas ou sociedades estabele- CARW _ Jeffrey LYNN,
nos conta da punição aplicada pela' Comissão Executiva contextura moral e .econÔmiCa. A • , cidas f(ira do Estado, obede-l BANDIDO APAIXONADO
Estadual aos companheiros ,-Dr. Volney Collaço qe OH- -É oP9rtuno salIentar que o dr, Nereu Ramos, mdl- cidos os requisitos do pl'e- I

Technicolor
-

veira. Otacilio Nas(:iménto� Francisco de SQuza Neves e eado ,pelo dr. Getúlio Vargas à Presidêncía da Câmara sente edital. I Até 10 anos.
Paulo Illái'ques por terem se unido ao PSD para as�e-I Legislatiya Federal, foi eleito por esmagadOl:a maioria', A abertura das propostas No 'programa:
trUt:al'em um al!o pôsto na Assembléia Legislativa, for- de votos, e que � bancada de Deputados Feder;us �a UDN' I será feita na Secretaria des-I Esporte na teia,.
talecendo, assim, o nosso glorioso Partido. Eles re.idta- de S�nta Ca-tal';l1a votou, unanIl!le�ente, contra �e.- ta Assembléia I,egisJati'va, j Atua.lidades Warner Pa-
ram as propostas b.rigadeirista:s decidinâo-se em aeeitar Os trabalhistas de Joaç�ba estao aler�ados n�o con-,' às 10 (dez) horas do dia vin-! thé. .

.as que lhe foram feitas pelos pessedistas, porque estas, tl'a o:, .que, agvra,. se aprOXImam do Partldo Soclal_De- te e sete (27) de maio de PreclJ's:
são compatíveis com 03 planos traçados pelo Govêrno Fe- moc�r�.tIco no �entJdo de eleY3;r. a �o�sa representa�:lO e-I 1951. Cr$ 5:00 e 3,20
dera]. auxllIar o governo do. dr. GetulIo valgas, mas contIa os A Mesa da Assembléia ODEON

O que nos causa estranhesa é o fato de a UDN 1'e- que se dizem trabalhistas e como !al se apl:esentam, 80- Legislativa reserva-se o di- ÁS li e 745 horas
clamar o apôio do P'l'B pane a sua política conservadora, b�jam�nte con�ecidos pela sl,la. aç�o d,ependente, agres- reito a escolher nas propôs- QUE VIDA' APERTADA,
readonária e completamente divorciada dos princípios Slva, lllcompatJvel com os vel'Cladeltos postuladQs de re- tas do automóvel qLle mais! W'll' B d' e Gal'"_

d ."

d t I I lam en IX ....

trabalhistas, quando ela própria (a UD�H se confessa,

I
novaçao e P1'1l1CIP:os.e e caniC .e�:s. . . Ilhe convier pelo preço ou" Strom.

aqui e alhures decidida em combater o governo do pl'e- Se em consequencIa dessa opUllao, ,llvremente mal1l�

q.ualidade bem como anular; C...'
,

f d D' t" M
..

I d PTB d J b
' ,en::;uta.

claro dr. GetúliÕVargas, o que significa verdadeira sa- esta _a, o l� orlO 1.lnIClpa o
..

e oaça a - re-
a concorrência, se as pro- LIVRE.

botagem à realização de co�promissos assumidos ,para ,Pl'eser:ta�o po).' hOi�eJ1S d: 1:espon8a�l�lda�e, �l'uelentt!s e póstas não convir�n; aos �n- No programa!
com. .() povo na camI?anha de 3 de outubro de 1950.. conc�ltu�d?s - cone o IlSCO de SeI �oIH!ldelad� de,sleal terêsses da admll1lstraçao_ Marcha da Vida .

.

Diz o Dr. Telmo Rib':Íro, que aq�eles comp�n��lros ao ;D.n·etol'�o Est�duaJ do P�B, cumpI�-ll:e agU�,I��l que Na a�reciaçãQ da,,> Pl'Q�OS-
,)

Preços:tran"àm solenes com.prOlllll'S0S assumIdos. O pl'Opl'10 dr. os tlabalhlstas ,Sll1ceros deCIdam em ultIma analIse. tas �el'a tomada em consldé- C _ii: ... 00 320O
.

I 1 t
' -

I t d .1'!l' [l, e,Saulo Ram6s declarou'-nos, aqui em Joaçaba, que o, único JU gamento que. (evemos ,emer e o JU gamen o o
ração não só o preço como

.

ROXY
eompromisso assumido pelá PTB era o de votar no sr. povo. a qualida.de do automovel. Ás 7,45 horas
bineu BOl'uhausen em troca dos votos dos udenistas ao· SoJidários_ com as decisões do Diretórj.o N�ciol1al, ,Todos os documentos que CQlossal Programa.Senadoi' Trab'alhista Dr. Carlos Gomes de Oliveira. Qu� estamoi;! certos de que nos colocamos ao lado dos lllteres- instruirem a concorrên'cia 1) _ Cinelandia Jornal. '

c:onrpromissos poderão ser mais solenes do' que aquele ses �rll.�alhi.stas, pata' fu�u:o bel1e�ício da coleti�idade, deverão ter as firlJlas reco- 2) ,_ Gloria Henry e Ade-

8.ssumidO pelo Dr. Getúlio. Vª,rgas p:l.l:a _com o �(wo, que I e7 reJUbllamo.
-nos pela

..el:l?tO <d� dIgno. �?n�pa�helro dr. nhecidas por tabelião. ie Jergens.- ,

é o "de lutar pela methorm das condlçoes de vlda, e de· '\ olney Coll.aço de Ohvena pala a Plel'ildellCla da As- Não será dado novo l)1'a-, I. COSTA BARBARA.
assegurar ao trabalhador, especialmente ao povp humil- sembléi� .Lehr1slativa Es�adual. , . '. �o.paI'a_ o preenc�i�ento das

.

3) _ BUl't Lancaster &
de e sofredor das cidades e dos campos, o eficiente "am-I SolICIta.nda ao dr. ·'I.elmo Vl_eu'a RIbeiro, a q!1em te- formalIdades eXigIdas por Virginia Mayo.
paro 'dos poderes públicos, afim de se obter a estabili- I

mos .n� �als alto ,conceJt�, para que. propugne pela so- êste edital,. se:Ido excluid?s f O GAVIÃO E A FLECHA
dade econômica, a justiça soci'al e o bem estar de cada' brevlvencla de um PTB UnlCO, maSS'lço e soberano, te- da (',onCOlTenCIa os que nao Censura:
um, c()ntra a gânância, contra a'ambição de lucros ex-

t mos a grata satisfação de apresentar-lhe as nossas
�lS tiverem regulaNhente Até 18 anos.

cessivos, contra todos os fatores do encarecimento da

I
Saudações Trabalhistas. preenchidas. Preços:vida" '? . '1 Pelo Diretório:./ O prazo para a entrega Cr$ 5:00 e 3,20A UDN é cOl1tr�l'ia a essa política social. .O�vino AI?ill? �chneider -:- .Pre�idente. _ do autom6vel será de trinta IMPERIALEm-trocà do. apôio à' candidatura do sr. Irineu Bor- Rmaldo Glssom'� �ecretano Geral. (30) dias, a contar da data .

745 h
-Ilhausen, que vantagens usufruiu o PTB? Que foi que o Manoel Fe_rnandes Gui?Ial'ães - 1o Secl'e�ário., do pedidQ. Charl;�s 'Boye,:a� JoalriPTB reclamou; e que lhe ofereceu o govêrno do Estado'? Amado Borges de CashJhos - 1° Tesourelro.

Fon taine _ Alexis. Smith e
Ê óbvio (l�é a votacão do sr, Irineu Bornhausen foi de Getúli9 'Camargo - 2° Tesoureií·o. ............"!.._..............._-....-.........

Cha.l'les Coblll'n.
. .

b P d
.

C ram e �ómente ,se entrega-137 ..074 votos, e a ao sr. Udo Deeck de 119.667 votos. Há Agostinho Mignoni _:_ Mem ró, e resi ente do ,on-
ramo no dia 29, depois de' DE AMOR TAMBEM SR

em Santa Catarina 46.000 trabalhistas." Desses 46.000

I
selho Fis(;<lJ.

MORRE,muita resistência;eleitores, calcula-se que 36.000 votaram n.o sr. Irineu
_ em 1.863, faleceu em No programa:Bornhausen, e 10.000 no Ú. Uelo Deeck. Disso se depre- HOJE NO P'�ASSADO. Lisbôa, cont�ndo cjncoenta- Jornal da têla. Nac.ende 'que se!ll o apoio dos trabalhistas o sr. BOl'l1hausen .tl

e um· anos de 'idade, o· en- Censura:
não lograria mais do que 101.074 votos, ao, passo que 26 DE ABRIL _ em 1.821, "em Porto saista João ]:"ral1cisco Lis- Até 14 anos.
O sr. Deeck. atingiria 155:667 votos.

. A data .de hoje recorda- Alegre ,deu-se uma revolta bôa, nascido em Itapicurú- Preços:
! ,Que fOI que o PTB lucrou do govêrno do ,Estado!

. nQ.s que: , militar, tendo o Governador mirim (Maranhão), em 26 Cr$ 5,00, e 3,20\ �ma SecretaI'i.� :- a do In�erio_r e !ustiça, E�ucação I .

- em 1.500, 110 Ilhéu a- interino Tenente-general de Março de 1812. Teve a- IMPERIO (Estreito)
e .Sande -:- que ahas caus,ou vIva_leaçao nos meIos ude- I tualmente chamado Corôa Marques de Souza cedido as centuado influencia na for- 7,30 e 9 horas

.

Dlstas, dISSO tendo dado ImpreSSIOl1ante exemplo o Mu-' Vermelha, foi rezada a pri- imposicóes dos revolucioná- mação mental do Norte do Burt Lancaster' e Virgi-
nl<!lpw de Joaçaba, atravez da palavra de. udenistas rea- Illieira mis.sa do culto catôli- rios m�is dias após dominou B�'asil; _

nia Mayo.cionários. R.eregado a' uma situação de menosprezo o co no Brasil, por Frei Hen-
'
o movimento e remeteu pre- .::: em 1.948, com a aVan- O GAVIÃO E A FLECHA

�TB Catarinense ,tem s.e .mos,trado tolerante, sem r_e&sen- rique de Coimbra; 80 para o Rio o ,principal çada idade de noventa e Censura:
tlment�s, �Taças }�- magnItude do s:� pi'og�á:na democrá- - em 1.821, partiu do Rio promotor, Padre Franciseo seis anos ,faleceu no Rio de Até 14 anos'.
tico e. a profundIdade do seu patnotJco CIVIsmo. de Janeiro a Esquadra que Souto, Maior; I.janeiro Dna. Maria C. Bar- "No programa:Sabemos que antes da posse do. EXll)él .. Sr. Dr. Ge- conduzia uara a Europa o - em 1.833, oitenta pre-llrosa viuva ,do 'grande Ruy Marcha da Vida.tlllio V�.'ga�, {) sr. Irineu Bornhausen foi o primeiro Co- Rsi D. João VI, q'ue regres- sos politicos do Forte do í Bai-bosa. r' Preços:Yel'nador de :E:§tado. a prQcm"áhl0, afim de hipotecar-�he sou a Portllga,l;

.

, ,:M:a:� ria Bah>ia, se.. reyolta'-,i., "André Nilo Tadasco Cr$ 4,20 e 3,.20 ;""J .,)�

- Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina

� .. :.".•. -.�

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E,sTADO-Qriiuta-feira, 26 de aurtl de 1;)51
-----.----------::--------- '"� ... ---- ._ .... '_-. ..... --�.�------.-�--,-----------------�----'-.-- f

Ia 12 de Maio, no Clube 12 -de I.Agosto, grandiosa 'soirée
m beneficio . de uma' bolsa de estudos, patr�cinada pelás

Senhoras' .

/

dQs Rotarianos
<
de Florianópolis. MJesás ii �enda

Sec:retaria de Clube.

,-

O .. REM:E'D-J:O:',""QUE-

Jdntar nalt1\c ate
JANTAR DANSANTE em

beneficio da SOCIEDADE
DE AMPARO AOS TUBER
CULOSOS a realizar-se em

Diario da· Mefropole

OS 'BOMBEIROS CARIOCAS
(ALVARUS DE OLIVEIRA) a noite de 4 de maio próxi

mo, às 20 horas, nos salões
do Lira Tenis Club, com va

dados números de atração,
'I'radicional e disciplina- de despesas pois o govêruo

da corporação carioca, os deseja diminuir o "deficit"

'bombeiros do Rio merecem e não recorrer a emissões,
-da cidade a maior admira- há certos problemas que

.ção. E.a pauta de serviços precisam ser encarados de
-dos heróicos homens do fo- frente com vontade de resol

go eleva-se de tal maneira ver pois envolvem a segu

que o carioca costuma olhal' rança e o conforto (do povo.

para cada componente com Entre êstes está o reapare-

.
respeito e olhos -de agrede- Ihamento do Corpo de Bom-

cimento. beiros.
Todavia com o correr .dos A briosa corporação, que

-enos, com o evoluir da cida- é "a menina dos olhos do ca

de, tomada de ponta a pon- rioca" como bem assegurou
ta pelo progresso dinâmico' o sr, Ministro da Justiça,
-que transforma o'Rio em merece realmen te todo a

uma das mais modernas e : p9fQ e toda asststencía do
tias mais encantadoras cida- govêrno para oue

":
possa

�es do Mundo, os bombeiros. cumprir 100% a sua fínali
-vêm tendo sérias difieulda- dade,

--,(�es para curnprir com seu Há de sobra heroismo, es-
dever. toicismo, disciplina, ordem,
Agora, porém, acaba de exemplo de djgnid�de ç de : .

assumir o comando do Cor-: desprendimento, 'nos
-

quais-:" �F:r.qué-z6' im' g�rB I
llO de Bombeiros o Tênente o carioca sempre depositou VI -h C t d':Coronel Saddock de Sá e, na confiança, os quais a eída- R 8 reg,so·a . O
'Rua posse, prometeu atender de sempre v,enerou, Isto, (Silveira)

.

as necessidades da Corpora- porém, não basta para aten-'

·.;ão não só materiais como der os reclamos do progres- promete o novo comandante
pessoais. so e da evolução da cidade I do Corpo de Bombeiros, em

Muito embora estejamos maravilhosa! Urge ,o reapa-l cuja. palavrá a metrópole
ãs voltas com compressões relhamento e Isto e o -

que, eonfía l ". .

-------- .;...1 •••.• .'

.'-.A....". ,,_ ��.., � � � ": �..t � �! <if,.+....,.._� .., s

r·�
., � �.� �.�.,. '" ,. ., ,. � '"_ .. ,. ._�" -.� · ., · ,. t

-;1:
.

,

.

'

:;
.� I

".. +
'� T� � ?� ?� • T
� I :
6 \ t� T
..�. <,

Acaba de receber os modernos toca-discos LONG�PLAY, �:..
..�. com 3 velocidades _. 33% _ 45 e 78 R. P. M. _ �:..
•!. ,/ �t
�: Toca-discos simples desde Cr$ 485,00' =i: .

.

� ?
..1. -Fogões elétricos e econômicos- Enceradeiras "ARNO" - �:•
.:. Liquidificadores +:..
..\ �(� �

y,+-�.
Ad I �:•.!+ mire a nova inha dos rádios �:..

� y
..�. uINVICTUS» para 195-1 �,.
4 ?� y• T��. Rádic-Vitrola a partir dé Cr$'5,300,OO +t� Y

I iI G
I'

�.'+ Qs discos Long-Play A ELETROLANDIA .�.l
I .. �:. correspondem a 8 Edifício Ipase - Té17eo "�.I1�i+ discos comuns Florianópolis .•:.
'Àf:+ . :.t+/-j�'+ �.

.

- ..:.
..... .

.

. :: Ii % �._,. ,. .," ,. ,. ,. • • ,. •.• • • ,. -,. ,. • • • ,. • .. .• _,. •
-

,. ',. ,. • +.+ I<+�'+!."'.�._.+-4i.".".""."'."."'."'."',,�� 'f.�.�."'."'.�."'.+:+.+!+"'."'.'+f""'.+J""''''''•••+...
. � ,

As mesas poderão- -ser

p-rocuradas na residencia da
Sra. Neusa Grijó Ferraz, à
rua Bocaiuva, 147, a. , _ .. , L

Cr$ 100,00, com direito a 4
talheres. L

ftutomovel
Furd 1941
Vende-se

Tratar no Café
«Pomo Ohíe» com

o Snr. Jo-sé �.nYa.

,
, -.;

7

4_' ;.

�--'.�+;" ...

IMt:H�1J1I&CIA.� COMÉRtlO E APÊ�CIA$
�: .

RUA JOÃO PINT.O., 12
"

.'

::c;.q, "SAntA· TERfSInHfl�
,

: _ ,�', ,,;
. _O.'OJdl .... SUf' "*ilII.

.

'.

'�� .tfI/WIJ/IJ;.� :���--

Existencialismo»
de ALCEU AM.Gnoso UMA

_
Q-ualquer Iívro a,a Editora Agir, ii não ene'011t1�a(I08

mts' Llvrarías da rn�aça" podem ser eclícttadns a O. I•.

Rosa
-

� Caixa:Postal 304 - FrodanópúH�,_ A""TOWÓViI$ •

ClllllltlH6u,
.
CJlMIHHONnr.�

. .

.

"_:". ,'.-. i'

nUZt1 LIMA & ÍRMÃOS
CODS. Mafra, 37
Flcrlanópolls

Vende-s'e
Vende-se uma casa �eliÍ�fi

cada num terreno'de 30 x,

37,50 na Rua José dkudido'
da Silva, 486. Estreito..
Anexo à mesma, um terre

no de 20 x 30, sito -â· Rua .

Matos Arêas .

Tratar na mesma .

J _

840- FR4'NCISVO nu SUL para -NOVA VOBI
InformaçõGlJI cornos Aqentel!

'., t'o6polí,":'" Carlol !-ir.'lepckeS/A -- CI- 'felc::rrt 1.211 t End. te ei.
i r" r-.ndSicodo Sul-C�rlo9 Hoepcke S!\ -·CI-Telt.Jone 6\MOOREMACE

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

I

t
,
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o .,t.OeIO08AO.,.8A.

Ainda é cedo, sem dúvida, para um balanço nQ go- Confessa, com essa política, o sr, Irmeu�ornhausen, i na, a solução dada ao leite constituiu erro crasso, a�
vêrno Irineu Bornhausen. que confia mais no amolecimento da oposição - 'da qual; recer imediata reforma para evitar prejuízo aQS COfr

Três meses, de fato, são curto espaço para isso. Mas, depende - do' que na prática do' respeito e da justiça I públicos. O novo govêruo, assuntando do caso sem pr
embora se compreenda que êsse trimestre inaugural se aos adversários. dência, e sem eonhecímento, entendeu de. melhorar o se

destine à aclimatação dos homens nos cargos e funções, No campo administrativo tez duas coisas práticas: vjço'- Desconfiava, assim, do acêrto da administração a

alguns flasches já podem ser revelados para a moldura apresentou a Mensagem à Assembléia �; desmantelou o terior para confiar na paixão exaltada e interesseira d
dos comentários. ....,

' "

serviço de abastecimento de leite à Capital P- cidade que, gritadores de porta de café, que, leigos e nulos, o infor
No terreno político, por exemplo, a nova ordem de- segundo os corifeus da sua candidatura, seria desagra- mavam de que a solução não estava no fomento da pe

monstra-se radicalmente partidária, -sem-cuídar nas con- vada do esquecimento e da inimizade dos govêrnos an- cuáría, e consequente aumento do rebanho leiteiro, e n

sequências dessa jacobirtagem para um govêrnc-em mi- teriores. � í ' 'justo preço de aquisição do produto ao fornecedor. A in
norfa no legislativo. Essef ,antecessores - e muito especialmente

\

o dr. tervenção oficial do govêrno reformador, como é sabíd
Aderbal Ramos da, Silva - de acôrdo com o slogan, de reduziu o preço aquisitivo de Cr$ 2,60 para Cr$ 2,00, S

água, luz e leite, estafado pelos.udenistas durante longo contudo reduzir o prêço para a venda áo consumidor, qu
perfodo pre-eleitoral - nada' mais fizeram, no trato des- continuou de, Cr$ 3,00. Com isso o govêrno liquidava
ses problemas, que acumular erros, Interêsse dos fornecedores, em que pesem afirmações e

No juízo e nas explorações desses críticos de esqui- contrário da Mensagem, que atribue o colapso a díver ,
,

. <;
sas causas, inclusive as de maior consumo, aftosa n

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

gado e inverno em fevereiro!
Mas, nesse mesmo documento, está a prova, de qu

o' gj.Íverno anterior estava céi·to e a reforma do atua
errada. Assim, à página-26, sob o título "Usina de Re
neficíameuto do Leite" se lê: "No ano de 1947" - an

E b
.

em que o sr"..-Aderbal Ramos da Silva assumiu o govêrn
m ,riagados,'lentaram aíra- ,t.: _;_ "recebia a Usina aproximadamente 500 litros diários

f 'Em '1949 a produção alcançou" durante o verão, a cíf'r

vessar O rie C'ubatãe e pe-
I r. inesperada (síc) de 5.000 litros diár-ios, subindo p3.f"
,f � 7.000 no verão de 1950".

I d Essas cifras não tinham nada de inesperadas. Era
• receram a oga �s previstas como consequência estudada do-fomento que

JOINVILLE, 25 (E.)

_I
presenciado por ninguem. I

govêrno fizera, e do preço do leite, que o governo esta-

I
belecera,

.

Doloroso acontecimento ve- Na manhã de ontem, entre-
rificou-se na tarde de ante- tanto, diversos moradores

'

•
E o novo govêrno reconheceu, na-Mensagem, a ím-

ontem, no rio Cubatão, nas daquela região encontraram I po:t�llcia desses dois fa!o�·ef· Tanto as�im, qu�,. havend
proximidades do aeroporto a pequena embarcação vira-

baixado o preço de aquisrçao para Cr$ 2,00, ja recuou

E lá está, à página 27 da Mensagem: "No momen tó o lei
desta, cidade. da, numa das margens dO!Vitorino de Oliveira pra-I rio, Suspeitando que algo

te já está sendo pago à razão de Cr$ 2,'10 o litro, visto já
havermos ingressado no período' em que há escassez'C

do, -Iavrador, de :53 anos e havia acontecido aos dois ] (Inverno).Bento Krobel tambem lavra- lavradores, deram busca no

I Esqueceu-se, todavia" de informar o", prêçodor, de 35 anos presumiveis

1:
rio,

consegl,ll.'ÚdO,
por fim, leite pago em Blumenau, onde vai buseá-Io .para purgaresidente no município de localizar os dois corpos, que

São Francisco, encontra- estavam submersos num
o pecado de corrigir o vque estava certo. O prêço blume
nauense já orça por Cr$ 2,60.

'

vam-se bebendo no interior ponto raso do rio.
de um bar. Por volta das 17 � Retirados, os cadáveres Bastaria, pois, o govêmo continuar pagando o leite.

. da Ilha por êsse prêço para que o problema inexistjsse.;
horas, tomaram uma peque- dos .dois afogados, foi o fa

Como se vê, estava certo o govêrno . Aderbal Ramos.
na canôa, na ,qual hahitual- to comunicado à Delegacia " I da Silva no tocante ao preço, E no tocante ao fomente.,mente 'atravessavam o rio. Regional de. Policia desta ci-

também, pois que a Mensagem o .confessa ; "Pela, simples,.Talvez por se encontrarem dade, que providenciou o .'

• Foi nomeado, para o cargorle Secretário do Covêmo leitura 'dos itens acima, chega-se à conclusa de que O-�,
em forte estado 'de embrta-, seu sepultamento," uma Vf!Z

,

,
" der Estado, o sr. Prof. Altino Corsino da Silva Flôres, problema do abastecimento de leite L: Capital durante Q;..,

gues, caíram �o,!'�o, d:sapa:' que as vítimas não tinham le11te do Instituto de Educação "Dias Velho", inverno só poderá ser 'resolvido definitivamente com &,,\ �

recendo. O aCldente nao fOL ,r:.:�.::'os. -
, Essa escolha, que recai nuÍna das mais altas expres- aumento dos rebanhos, providência. essa que o govêrno- ...

. ,,-._,--

H
'

-

'd ...... sões da inteligência e da cultura catarinenses, foi, rece- já está tomando". �"''<-'
, OQleDagea .>�

."
O'

,

'lÍI.lnls:l�o bída com gerais aplausos. É !) fonlento, ta} qual o preconizou e o executou 3<:,
.

C
", <.,.,"�. . ,De nossa pa,r,te: remos a� graq} de

�a.tiS,fá�ãO
de abra-

[adm, inis,
tra.ção ant;erior. P,

ara q,u� não faltasse, como nao","c

la"u'"do' a''m'a''rgo·'··, .A�Dt·e'"m'" çar o novo SeCretarIO do Governo, n08SO ex-dIretor; e que. faltava. leJt-ê no Inverno, na prImavera, no outono e-nn-�
.

,

,. , '"' J �

V .'
.

por várias vezes, nos últ,imos tempos. honrou O Estado verão. Sim, porque o fomento não pode ser só para 6'"",'"

aposentado
com trabalhos da sua pena brilhantii>sima., invel'no! Se descontinuar, antes, da solução, o problem3:.;

, o,
Acerca-se, assi�, o Govern,adol' do Estado, de' reais nasce todos os anos.

,

RIO, 25' (V.A.) - O pre- Silva Rocha, 'ptiblicidade' e valores.' dó pensamento catariqense,· de vez que já tem Aí está. A palavra oficial, devenqo ater-se aos, nú-,
.

'

.
"

a seu lado o nosso ilushl«io colega Nel'êu Corrêa., '\leros e à técnica. liquidou ,éom fi demagogia e as evnlo--·sidente assinou. decl'eto a-' comte. Hércules Peri e d1'S. ..' , '. ..,_..

pos.entalldo ,Q Sl"� 'Lauçlo :Fel�'" Rodolfo Aráujo é' Joã,o Sa-
'.

"'
o l·ações --feitas em -tôrno do assunt.o..

l'eira Camargo no ,cargo de le8, articuIadol;e8, tomo-u a

11M'
•

d
.

Da' ,.
I Sé assim é 110 caso do, leite, assim ,também é no caso<-<

, -ministro do Supremo Tri:. seu cargo a organização des- 118 atera,lda e;(�
", rCI arllas» ln-Ida l�::�OJ,;,��eç:,oqSU:mà�n�!�e8 demora mas l.lão fâTha.•�bunal Federal. -

-

sa reunião dos' amigos e ;ld-
t d f d·O ministro Laudo de Ca- miradores do eh'. Aléino teresslO 8 caso' e ecoo I'"

"

.

o elogio �e Aderbal est� chega.n�o de onde m�i� estima-··

margo, na data da sua apo- Pinto�Falcão, PQr motivo de -,

'I
mos que ele venha: da msuspelçao dos advers,al·W8.

sentadol'ia contava 40 anos" sua promoção, encontrando- dad� -_/ trigêmi.os ! .
__�____ RU�_ENS�E ARRU�:_�AlUO� __

4 IM'ses e vinte e nove dias se as- listas'"de adesões nos-·
' ,

de efetivo exercicio. O Hus-, seguintes IQcais:' Biblioteca JO NVII 'E'
,_ ;E")

,

S <1" ,.'
",

IF'
_

Q
:

ii
'

I ..L_ , 25 (:" - egun o fomos infqrma�

-fi
.

tre homem público poSSUI do Tribuilal'de JustiÇá: Car- I�teressallte caso de fecun-, dos; tem sido. bastante ele- "

' ,eG, ,. a·n . �
invejável folha de serviços tório. da la Vara da Fazen- d1<la.de, que desde logo. des� ·"ado o. numero de pessoas.. "�

, prestados à magistratura da P.úblíc� (la Oficio), à perto.u a atenção. gel'al, fQi que se te:q1 didgido à mater-
-

, ,,_'
"

dó país, tendo 'exercido, du- avelllda

-R,IO Bl'a�co, com o
I constatado na maternidade nid�de p1'Ocurando obtel' 110J

I
Há dgis ,dias 'os doentes do. Hospital Nel'êu Ra--;

rante 5 ano.s, o cargo de ,pro.- sr, �:l:li'o PereIra Nunes;. "Darcy Vargas"', desta dda- ticiàs do. interessan\e caso, mos não recebem leite!
motOl,' públicQ e no espaço escntOl'lOS dos dl'S.· Rodo.lfo de, dt>mingo ultimo, às 14,30 ... x x.x,

�de 27 anos o de juiz de di.; de Araujo à rua do Rosário horas.' , ..,., ,

O dirciol' daquele Hosvital foi a Pôrlo All(-#-f�'
reito e ministro do Tribunal n. 61 (1° andar). ê ,Toão. Sa.- Nasc_erani aH, tres ge� S

-

conferenciar com o sr, Manoel Val'gas; sôhre a p-o-
de Justiça do Estado de les, à avenida Rio Branco, 'meos: todos do sexo, maseu� Jese' d'lv"lla lítica do P.T.B. catarinense.
São Paulo e acaba de ser, 131 (lo andar), sala 111 e lirio, filhos da sra, -Otilia ., '.. ,/

xxx

aposentado no alto posto de no Cartório da 13a Vara Ci- Ramos, esposa do sr. Wan- O diretor-político dedllrou âO Correio do Povo"
ministro do Supremo Tribu- vel, com o sr. Valter. derley Ramos. Registamos a visita, ii. que a -expulsão dos diss.identes do P,T.B. foi medida-
nal Fédei'aJ. A "delivrance" foi assís- nossa Redação, do jovem e posteriormente I ratificada llela direção nacional dill'"
HOMI<JNAGEM AO JUIZ tida pela enfermeira obste- louvado pintor catarinense P.T.R.

i, ALCINO PINTO FALCÃO (cDI-.8 d.,OS CRIl.'t !.I l't:·� I,da l:0nge11 e �ua auxj.- J'osé Silveil''a d'Avila, '--que ,xxx

IA promoção do dr. Alcino VIUU
I har Imedmta. Mana de Lo- hoje segue l>àra o-Rio, don- Chega essa, ou qUerem mais?

Pinto Falcão a juiz de di- ,> billsta's')
,.'

�i'des. Gonça'lves, córrendo de em breve> viajará para a x x x

l'êito da 24a Vara Criminal 'J normalmente. 'Éuropa em gozo do premio Em busca da ratificação andam doidinh�s os:'
,\

deu ensejo a manifestações 1'Jm ambiente de c.ol'dial�da· Tanto a sra. Otina Ra- de viagel-q,.. que lhe foi CQ11- udeIlo-traba!histas. Mas qual! Não veio, não vem e·,·

de simpatia e-apreço ao ma- de e de camaradagem rea1i� mos, quanto os meninos, vão cedido pel-'a Universidade do não virá!
gist�ado que se distil1gu� zou-se, às 20 horas de on- passando bem. Brasi1.

I
x x x

por sua cultura e latgo sa- tem, no Lira Tenis Clube, Em vista df.l ser a fami1ia Em palestra com nossos O diretor-político ao invés d\:l regressar pal'a Ú!',

.- bel' jurídico. desta Capital, o jantar de de modestos recursos, o Dr', redatores o consagrado ar- cargo, seg'uiu para o Rio, para. "conferenciar com 9-�
Das homenagelis' de que

I confraternização dos con-I Haroldo Karmaun, diretor tista teve palavl'as de agra- Ministro Danton Coelho e outros dirigentes 'dó tra-
vem sendo alvo o I10VO juiz I tabilistas, que, reunido.s, da maternidade, determinou I decimento feita a sua expo- f ,?aUtismo ilacional". Ê o qu�e diz o jOl�nal.
de direito da justiç.a local: llessa oportunidade, come� que ,fosse prestada toda a I sição de aguas-fol-tes, �gra- x x x

salienta-se o almoço do pro-!moraram o "Dia dos Conta- assistencia á parturiente e decimentos que estendIa aO 0,<; doentes ,que espereml Primeiro a polític�,
:ximo dia 3 de maio no salão' bilistaâ". aos trigeme(}s, inclusiv·e o; povo pelas demonstrações de / depois o espírito público!
nól;>l'e da R. S. Clube Gil1áS-1 Contandif com a presença internamento na classe in�' simpatia "e aplaüsos à sua

/" x x x

tica Português. 'I de representantes da im- termedlária, :uim de dar- arte manifestadas pelâs nu-
.

Afinal, o P.T.B. está pior do que os doentes�.
Uma ,comis�ão �resi�i�a I pren�a local e de vários lhes ma{�r conforto. Por ou-

,merosas pessoa� que visi�- ,Porque não () internam? Udenit.e ag\ldú é do�n'çiJ.
pelo dr. AgUIar ,Dias, JUIZ I

conVIdados '-o espeeiais, os tro lado, o Di'. Jesel' d_e Fa- raro a l{10stra mt Ca�a VIC- gi'ave, apesar de não ser contagiosa.
de direito da 13a Vara Cível, técnicos em contabilidade ria aceitou a incumben6a i tor l.\ieirel�s,
e de que fazem palte os_s1's.

;

tiveram, dessa forma, uma de zelar diretamente pela A JOf1é Silveira d'Avila os

dr., Rubem Pel'eira da Costa
I
reunião brilhante, em ambi- assistencia medica que se- nossos votos de feliz viagem

tesoureiro, dr. Luiz Antuo- ente. de verdadeira confra- rá dispensada' aos recem- e crescentes triunfos jpara
ii, secretário, dr, José da ternização. f nascidos. grandeza de Sta. Catarina.,

Prof. Altino Flôres
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