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nal,- de hoje, púhHca\j;'o C o.U#:·, eatego a-

P ':guinte.
"

"'�,:', iJV�!liteio�Íl�,'íiQb·êi,,;t ...r tu-
revisão do tempo até 14 .

carta di

I

•• li:b, ·O·'t' \�'1t����g1rgrã��Ô'n;rti:{ do
horas (lo' dia. 5. Em Ingl, .

'

. �.

Tempo _ Bom. JORNÀL, o. Diretô ())., ':"," �':'!"ê: >,. la-

Temperatura .:_ Estável: PTB da- cidade dé ..Jo ..çaba, raçoes ,do 'Sl'i::�� "

oe-

Ventos:_ Variáveis, f res- em"SantR Gatar-ina fixa de- lho, feitas diante de cerca

coso finitivamênte sua posição de trinta jornalistas, ímpli-

Temperaturas _

.
Extre- em face dos acontecimentos cam n� formal �lerrota da

mas de ontem: Máxima 24,5. que dividiram a família tra� Execut.iva ca.tannense, ao

Mínima 16,9.
-' .

balhista R9 Estado. Nessa mé�m.o tempo q�e v.alem pOI'

EDIÇÃO carta, que conta -com a a.ssi- deAcldldo apoio a atlt�lde do.s
DE HO.IE

'nat d
'

id t d D'
três deputados, que Impedi-

8 Pâ
. na ura . o presr en e o I-�, .

.

" agmas : ,"', .' " � ,�., '.,. : l:am fosse.o partido entregue
CtG! ti &0 retór io, ·S1. Aliamo ',Schnel-' '"

U'D"'-''''
"

',' dor Tri

�������������_�_�.���z�����a������������������-
� • . d··· �d' .�-�.� � 0

. a ���ap governa 0'1' r�

... . _. ,_'..

I'
_, .. CE ' ....�-».I'V'w-;.....w......-...............-..-.........w......... e1.. e eIDalt:l

. nl.�m·bI os -da ,,' ", B·'· ',-._:'
'

'

Ano' X<XXVI'
_"

�;o·.- 1�."1-�..)4 Celso Damos
,dil'eçãQ do 'pa,l,ti30 na- cida- ,nep'u. 'dOlu;1,aB-,s.eR1··. ') ,

'f ..

Florianópolis, -�áhâdo, 5 de Maio de 1951 ,� _ '" 'S d
.

-

'f,,·'t '
j .,_,' "o emos amua=rn ormar

. ,'''7', "='

.
e,· sao, _e_l as .·s,l:ll�,rf1s: '1'€,8- ,...

�
'.

V I ,ê' }"._ d
=__=.....=="":""=-.====�==�====;.;;;..====-===;;..::;;;.=_�_ ..

, __ ,_____ Da Capital F(;)'deraI, onde tr'
-

t d"'E 't' qu,e o sr. . o ney O' aço e

"O 'E'SI,,I,DO)')' PO'
.

'

pazticipouvda Convenção do
.. lç�es tO'aa tO ,a' j,xe�_u.'n:a Oitveira/vem mantendo su-

'HIO A PONTO
ue an &: ,a.an�ft .51ue ex- céssivos enc(j�tr';;� com o sr.

,

,

,

'

.

"

,

Part ido 'Social 'Democrático, pulsou da agrermacao.· os de- D t C·
-

Ih' d d
recentemente realizada, re- p t d

r

V I C-I de
Í an on oe o, even O'

E
.

t d d

u a O'S o ney o aço e ....
'

't bé ainda
m. vir li e e seus múl- gressou, ontem, via aérea, o Oliveira, Francisco Neves e aVt'ls.Lar-se,-

.am em,
-

tiplO's afazeres reclamarem

E PASSO A PASS'O
nosso ilustre conterrâneo, Octacílio Nascimento. eds at sGemtalll�, ��m O' preAsl-

seu tempo 'em outros setores
'

,

'.

sr. Celso Ramos, prestigioso
en e e u 10 argas. S

'de atividades, deixou o car- ..

.

.

'
..

' .: ;,_ ,," Presidente da Comissão E- Sabe-se, entretanto,' que o palestras 'dó, procer catarí-

go de diretor gerente dê�te xecu ti;'&, 'Í1�ste' Estado, da.- . presiderite -do-;J?TB, sr, Dan- nensé corrró �íilistro do

jornal O' nosso presado com-: I lluela agremiação pal'tidá- ton Coelho, na entrevista ê<J'. Trab'alho, segundo estamO's

Jlanheiro, sr. Sidney Nocet- "Quando os acometimentos de me1.is da.
.'

letiva que concedeu ·ii im" informadO's, dizem respeito

ti, que por longos anos ern- tnnnigos lhes parecessem m,ais trii�n- No aeroportO' da Base Aé- prensa, 'seguI!ua-feira pag,� às diretrizes a serem obser-

PTestO'll a eAste' dl'a'�'I·'O.O vall'o- jantes. quando ós se'l:ts botes campea- sada, dec.,'lar,ou que não sel'á vádas na 'reorganização ,do
1

� rea' foi o ilustre procer re-
_

80 cO'ncurso do seu trabalhO'.
. rem mais segums do a.Lvo, hão' de vê� cebido por ,inúmei'O's amigos ratificado' o ato da Executi� I

1;'TB 11_0 Estado.
.

As funções d t f los reéuar sôbre a leviandade do agl'es-
."._. .........,..,._,._,...., _---- ........ ...,. ..... _AA.C-"'�W_"'_"_" - _ •

.

::gO':O;f�;��::e��::;:��= ��d�on��sas,vi;:'t:�t;::se �n�:a:dag�� �J::'=�t�-.-.v- RA ASSEMBLEra lEGISLATlV1
no, que já vinha prestandO' /

solo na p.àra;lisia da sua raiva". ' �D �r an sr.�
; HOMENAGl<JNS pÓB.'l'lJMAS",:_ o D.EPUTADO 'PAULO

QS setis serviços a O Estado, I.Ruy - Dlscurso no SeRado, a 12�1-1892) BIca d Jall t r
'

A
"

o

t d·· t
. Não me absól"e O. sr. Oswaldo Roclrigl)e·s Oàbral da cU,)r,a de 'r ".' a MARQUES.E A SUA SITUAÇÃO POUTIC - PR -

Jl.p se 01' a, nüms Tatnro:
-'!

_

U
J �. FISSlON .i-\L DA AGlUCUJ,l'URA - AINDA OS- TIROS-

, ..
h�er éscrito a história de um co�trato que, às ve'speras de j,. ao RIO,.4, (V .A.) - r;! 0, Cl.uo,tJ! DE GT_TE!�P.A _. UMA ONDA DE TRANSFER�NCJAS

.................,..,............,. .,..,..... ....w.,.� E�tados·-Unidos, assinou com a Prefeitura da Ca'p' itàl e que, ém d C lC n t ( tI'
_ •

, . o� a .,a�as, ,es a ,apI aI" IPOLItICAS QUE A U. D. N.. ll[JEi� JUSTI,FlCAR COMO

c,
' iel'1nos gerais, é o seguinte: () então diretor' da Assistência MUl1i- fOI oferecido ontem 11m

"

-

",,8'ria, 'abe'f'ta !cipal, dU,ral1te os n,lese.s da sua ausência, cCintin.u�U'ia a receber in· J' 'I'tal' ao' SI' R' l'car; ; f'r • i "MEDIDA DE ORDEM GERAL" '.YIOLENCIAS 'PO-

'\
h,

.

. ,,0 va ;C" .

l,lCIAIS NO ESTREÍTO'
..,

tegralmente os seus vencime�tos, e, em troca dessa vantagem, COlll- presldente do Banco do' Bra-

Sr. dI'. João C.ollin. pl'ômetia-se a realizar, nas Estados-Uilidos, estudos 'esP'lc�lizado's Sil, pelos seus colegas de Presi,diu os tl'abal!:lOs de ontem," O deputado Francisco �asca-
,

.

'Onde estiver da terapêutica da parálísla infantil - moléstia terrível que alar- turma, bacharelanqos da da Assembléia Legislativa, "dep. l'enhas requel'jlU que a Me,sa cien-

Dirijo-me a V. Exa. cO'rno
muya li Capital com um surto epidêmic.o, /L' época. Desse contrat.o, Faculdade . de'

.

D'ireitO' em l'rotóg\l.n:es Vieira, viçe-presidell' tlficasse O apoio Mdo peja ban

'ijm dos representantes do. sôm,ente II Prefeitura cumpriu a' obrigação de ])agar os vencimen- 1935.
,

te da Casa, visto não !laveI' re- cacla' da União DemGel'ática Na

P�V9 4e, ·Florianópolis.
tos ao sr. Oswaldo Cabral. Este foi à grande República do NOl'te, I Saudândo-Q; fal'ou O sr. gregsado aináa, o deputado '\101- êiônal, irs homenagens prestadas

. ,Nessa qtlalidade solicito pass'�ou à farta, voJtou, e�cre"eu Ulll liyl'o e p�r Il;ui peJ'ma1'\ec�u I' Geraldo' Ilâefonso
Mascare- llCy Colla�o' de Oliveira, pl'eSi- ao tl'âbalha;!ol', 'no dia 1° de maio •

.se digne V, Exa" de r:esolver
sem da;' contas do cump,l'1l11ento, das suas obl',gaç()e� cont�Qt,-!a.1S, ,nhas, em nome ,do� S'e!l:'! co- dente efetivo. ,

.
Os deputados B:ra-z Alves e Pau-

'.

6U explicar o caso do leite Médico. pl·jvilegia<!.?, porque exclusivo, dos ac�dentad.os do ,,)j:atado, 'legas. Apos; agr��eceu o ho- EKpediente,)o Mal'que� l'equei-etam a tt'ans-

em, ll<?ssa' Càpitai' e arred()� ao l:eg:e,s.��l·, �pl'�:?ntou-Sé pala 1'C;-I�qsümi: o põst6', que acunu,llava menl.l-geado, 'em
_

comovente '.�-(lOstoU o e.xpedle��e, '.de fet'e_� ,�ri�ã?,:p_�s lÜl�j.s �l�Casa, 'do",dis-
'

-:res! 'Eói� .qHe� á!'�e}}'-:;'dêb�tq.... con:'�;���.o�:�:tro.s. I�f�rr:m,u.��he o (lll·et<)l::.d� ��t).'a�;"� ,�P �o,.d���n Ol��H�ãO'. Fin.�lJl1ente,< o. �_epu-. !:rallla� � OfIC1�S; CO!t\l1l}��a�(ló �e. >

..mrs�,!9 �r�ll�l1.tt Vargas. Pl'O-
,

.",

:éstá,_O (��itpar�ç;lmêú�o:des;;} q,\le,- "',�\��,a,e ;rGfl��I����j;c,e: em b,eJl��k).�dp.�, opeUl,:'��s" dl'v]_dI1� Ita��. ��a(ll�l:p ,F:. _Ra'!TI�.�1 le�· ;;gr8�e.cen:Ia'�'\.!f.stf!.).l:-il�tf

.�o,.'tr.I;l-.�.
u;tfa�o" llf . Jl�a, ('Ollsliogl:a"<l_o ao

.t4"j.irooutõ ...O,�\l�-ão$' p.cffiL ;9 �e),vlilo -agm o.ltttO�· �t()íl\(\Q�f.;p�r;t\il.,�.(V o'jj.., J.�s:;, ''\[antt;�l'i:,� bl"tl'd� clã trenra ao '1',,,,lhJ. -'l-egj_shlf'i'f9,S".lm sóbr�, a_,;-. TrapaJt't)."-.,-, .;",,' ,','
.

síyel. porqy�' verdaderit-à- sist�.ncia..

"M (>�peL�i'tsta�,. ,!'e��e8rdo, (i��
,,' _ ."

(je'nte�, ;$1'.���fif�y:4·��<;�,,·Pte"'i�. !'��iC�);;�:;;�?�·��.�é\I;<r:��.�'<:
{ '�l:i-,���wl�r�l'��ó ��,i?_�es

-4iertte desolador,
� -é ver-se,

O sr. ?�wahIO Gabral �l,al pOl: .iren�&- �bmeço.tI a ..ua m��·�}ia P':l�_': _deut'e- da- Ite��ltc�l. -'.
.

. P'el,o pl'êshle�te 'tU! 1ii:t\!,_:�»J.'!:e--
" Defmmrfo, slla<-.aqt�Q�'·l!O'htycn.

.desde. alta madrngad'a, enor- a, oPosfçao.�E quapdo, Ja 'lest�" esquecldo -de. que, por Va.l·l�S' an�s, w�'!""__."",�-�_·.,,,,":,.w- quel'iíneflto do deputado Ferlllt'tl'J 4entro. do _
P�rti.do ?,raba1hi&ia

:me,� fila.s <.le· p�ssoas', que
fora o.arqU1-en�eQ.S�do:r d� ,��reu.p.,lun.?:5,' deu. d: at�a1',:�"S)�ua�a�" lpoll.6.rar,'Bm ..Se .

dô (fe 01iv,eira: soli(;�tando U�l vo- j Brasi'leil'o, falou o deput.ado Pau-

'procuram Q :pl'ec.lO'&() ahmen-
eu, opo.ndo�me a:� SU�S }CI�mas, cobr��-il!.�_, a �p1-OYa ·de ha�el! feIto; ,

,

'

,

.'
.

�"", '...
"tfi de pe<zar .pelo 'faleclmento no 1'10 ,l\'[nrques. A certa al��1'81. () ora-

.'

to e, POSS? gal'ânt(.,.lo,· vol� n.os �s:ad,!s '�nl�9s, �'*Idos' especl.h!lad�s ,da· ,te"apêut�eK·id:a. P,&-. d'as, "lft,ta�I!li'.oqs <lia 2' do corrente, do di'. _Láz�:'o t d�),: de�JarOu ,que ° presidente Ge-

tam sem 'ele. perdendo o
r...lhll.a II'I.fantIl.>. ' • '. ,.1lí, ,." ti :Bastos. I tu�lO Varg'I>l$. fora expul!,a do' Par-

,'1iemp�, b S�Cl:ificio e expon� '.
,A il:exis,têl1Cia. da rno."a tO�'n�u .� ,sr .. q��l�l:o -(}�ln'a�'"/úH!U

.

ini�, .,Aa '«V1t,ri:II»' (> autor, em' bélo
.

hllP:ovi�o, ; t�c!ií .soda-l ,IJemon-AticQ" 'deCl�l'a-:,
.oo,a'te a- Sàllele InJgD, .E sem_Pl>e .que cahlJ.í, .ao f.."l..to, H!C.e111 'Ü."lc'(Jde' ,de ,,Q;rensas, de- U '000

.

'"

fel'. l'ápido hil,tól'ico da VIda' (lo l çao que: pI·ovora. apal'tes dos

Se V: Exa. não:p,Ode e n40.
saforos pe�'sonalis�im,os e /ca�\lnjà� ,'<lu,e, -utna a 'uuta, pnlve.rizei a'

, H,Ol:g Kong, 2. (F. P,) _

. extinl:o, todll. ela d��l:i!-da 'ao' hihn' ;,lleputádos UnHu', COJ'rêa, Vilmar

..sabe resolver o' pl'oblema, todas, Arnscou, thmdamente, o sr,.' Oswaldo Cabl'al, certa V�Z, O r.adlo-de P�qulm anUnCl?U públicl> .e-i.'defe�a das-'liberdndes
. Dias, Estivalet Pil'cs e Fern'and;o-

.que estava' resolvidO' déve" afirmar que fizel'a os estuHos contràtuais, em Denver. M-as, à pá- que as dau�ol'lda,,des comlIDl:S- :àemocrátie",,'S'· ,!,.te Qlivéira, -to'dos provl\ndo que,

, '.' gina 234 dQ seu livro, ;sclarece cOliio
_ o'àstou o tempo nessa, éida- tas apo eraram-se em ShaIi- .,.. '.

.
_

--, I
• .,

- � " .

-pelO' menos, dar uma satIs- .

"

'
"

.

_

'. �.', . , ... , C ,':- d'· " 1 .'Dando o a}\o,lo da Unlao De-; o atual ,Chertl. da Naçall lama.IS

..fação ao nosso povo ordeiro de: Os convites para passeIOS, almoços e VISItas começaram a SUl'· g�l e antaO', a�. m�t� �- 1Í1Ocrátit;a N'ácional, falou o' de,p.
I
deixou li agrenl'i�çãó 'majo-r:�tária.•

� bO'm" sac, rif,icad,o,
-e'

se,_m
es-

gj,r de todos o�, ladus,; ,e
f

o,
i preciso

Ol'g:miZ,.ar ulna,
Pl'ogl'amação plI1'a

I ç�,
e� ,d�, c,.?mp,an,_hI,

a

b�.ltan,l- osval,d,O. B,Úle�o, Viana,'
qu'e

en,al-, I .

C,on_ elU_"e
mt i:)a.· pagina

pel13.nçaS,�Oll, entãp, .. confial' atepdJ!r 80 :malol' ,num�l'Q deles� sem pre�udicar as horas que .,!es- C� A8Iah�, Pe�lol:um:C.o�- teceu S;s: ,ré'stacadas \'irtud:es do 1 �...��...........

a outrem O' trato dO' assunto. tinavam,os, como em todas as demais ciaàd�s, plu'a a:ndâ,'mos só·' pa?y"Sh�U �uJa,,�e,qu�s�çao hómeria:g'eãdo,
'

..
_I . , ... , .,' .-

(jordialm�l1té zinho.s pela cidade, de bonde e '8 pé, para vel' e obsel'vm', sentindo fO'.1 -decreta�a .n� ultimo do- 'I'eià bancao.à t;abalhi;;ta':fàJ�u, 8-"rl�o�d�a I'd....ada
• t ! ' " . . mmgo pelo mmlstl'O' de As- , ." .'

il· lHU .\Jt� •.

lbg\lel Daux
a gen e (a HW •

, ' .'
,

'. '

.

;/ soh<)arlzando-s,!, o deputado .Pau- ,
),

V e d ,'C:- '- M' Mas, pOl' sôbre ser infantilmente inisório· quereI' provar, com sunto,S Est"rangell'O's da Re- 1 M . .'1

,

',,', ,.'e1' a OI a amara um- "bI' .... 'P' l' d Cl'
(> a1.,.\1e6. .

.

cipa!.
a l'ápida J)assag�J::lI por ,\l]Í1 hO,spital, a realizaçãq ;cçll1j1l'omissada, de .P� ,.,11ca E· PPL.u,�l a . nna,

..
1\'oi lid'b, a seguii', o, requel'i-

_...............,..,.........._.__•__........_-".. estudos especializados. a 'memória do S1'. Oswaldo Cabral ° traiu' S1..v lO'U,- n" alo "

.

I d d
.

••••••••"............. mento ap:es�ntado p.e o ep\ita o .

no calor de debates na Assembléia, e ele se desdisse. Assinalei, E d' B t" t '"
.

I' 't

, 0'6'O'U·I" 8d'
'" _ue mo a 15 a vIeIra, 60 ICl an- f,.

.az BnO." hOJeÀ, pelo jornal; êsse episódio. E o silêncio foi à saída daquele que eu' til O BCOr- do uma 'homen'ageUl póstuma a' \)

àJ 1] apanhara testemunhando contl'a si mesmo. AvolU111ado- de raiva,

d t" fi tI.l
B.oanerges P. de Macedo, ex-depu- .

O .",8a·I. RAndoD o meu antagonista começou de rondar a repartição que eu dirigia, O,' rli -,a:':II: 5ta �ado estad'uaJ.

" U " 'procurando entre funcionários e ,l'eclusos, alguem que, .. por de�a-

S P'
'OX ;r.ustific,ando a medida, o autor

TranSCOl'l'e, na ,data' de feição ao diretoI',..,e prestasse à espion�gem, a� troco de gorgetas com ';' aulo do requerimento teceu considera-

, 'hO'je;'O' 860 'aniversário na-
ou, quiçá, de visitas médicas. E, agora,' quando já exoneradQ dos Rio, 4 (V. A.) _ O govêr- ções .em torno da vid.. pública cip

talício do. Exmo. Sr. General cargl')� que. exerci� �o Jj;stado, o sr. Os.waldo Gabl:al, con! o intuito nO' da UniãO' deverá denun- extinto, que fD'( sucessivamente,

-de Divisão' Cândido da Sil-
de evItar .a o�oSlçao que faço pela. Imprensa ao atua�l góvêrno, -çiar 'o' .acôrdo. trabalhista _collsellieiro municipal, depu�ado

M• !' I . d E
lança-nle, a pl'ln:l,eira oportunidade, na As.senrbléia, um. "",érie de es'tadual e prefeI't.o nlullI'cl'paJ,

va at:JallO �O'n( Oll, Oe., .

"

_ .. :. ',' "",." com o de�,&ã.o Paulo. Terini-

xél'cito 13rasJlé1ro: " I �n8ultos de al'l'e1ero, de cala0 cal'atenstJco. RevIdando-o,. po�ho:lhe nando o'l>1"àzo do convênio a tendo, em todos esses cargos, a-

D. t d 't
a escolha .0 estilo que quer usado, na refutação das injurias e alei-

'.

'

.

Izer u () quan O se pos-
.. �8 de j\llh,o próximo, terá de !

tuado com alto �spirltQ de pa-

5a sôbre esta personalidade
'ves assacados contra :o:im, A resposta veio pelo Diário de 2 dIo cor- se'r denunciado dois meses triotismo .

.destacada nO' cenário naeio-
l:ente: o sr. OswaldQ Cabral mudou a linguagem, sem, .co,ntu·do; al- ante� da referida data. O I'

Em nome d'a bancada do PSD,

terar seus m-étodos. Já é uma vitória! Mas esta, ao. final; será COln-
'

-

nat, é- impossivel no espaço minit:l.'tl'o dO' Trabalho já apoia,n_do. o r,equeriment�, falou UDENILDA: � Bom tem-

:ti
·plet.a como fragorosa � derrota. do meu difamador, Passo· a passo

_,' ,

e um jornal. mandou preparar o exp'e�li- '. o respectIVO lIder deputado Ilmur. po aquele, seu Promessmo •

.

D b I
'- 'e ponto e ponto eu. ilidirel .as' acusações e as insinuaçõei' sem dar t

.

t' I
I
C

'

. �S ravac 01' de nossO's
" 'en e nesse par lCU ar. : orrea. Esses discos da nossa pro-'

,sertões e civilizador de nO$-
pulos de aCl:ubata, por cima de articl!la40S, como o fez' o sr, Os-

'�'Y'wIYW"J"�-. - __ 06- .;..._.,......,........._......,.;;...,.........-.wJ".__.............. pagan<!a eram gôstosos"

fiOS irmãos selvicoJas, S., ;al,d? Cabl'a�, ren!tente sectário do caloniel!!, caJonie�, ii e_n reste

'A' .' 're'"-=,'0'.--,f--01-
-

-o',' do' '·M:·ID,·IS.,te'ri· o'" Que saudade!,

E
'., t'd -

' oUJóurs que que chose. .�� ,
.

A voz .DO DISCO: _'o

x;cla. Vlve na gra 1 aO' na- RÚBENS DE ARRUDA RAMOS
donaI e nos cora.cões de' to-

'"Entre na fila e vote em lri-

dos os btasileiro;, até mes-
�__..._......------.........- _-....- �. ..._.,..,;..........,._.. la Embaixada em Paris, sen- neu, que êlé acabará com as

mO' nos das crianças qüe es-

' Uma di'visão
'

britânica se��% \��'s!'�tes �:,�,�:� dO' substituídO' pelo sr. Pi· filas",

tudam�m nossás escoias a- Ottawa, 2 (U: P:) _ O Canadá fornecerá a têrça qu� O' sr.. Getulio Vargas menteI Brandão. UDENILDA: - Bonit.r

j)rendeírdo das Mestras 'a� ministro da.; defesa' Claxton parte do contingente de In- tenciona alterar o "ministé- Adianta-se, ainda, que o A VOZ DO DISCO:

lições vêridicas de nossa anUnciou que as nações da fantaria, a canlÍnho do'cam- 'rio de experiência". De acôr- sr. Negrão de LilÍ1a será no- "Que.. entrar na fila par&

História Pátria. po de batalha; Õ contingente do com os cO'mentários que meado para a Embaixada votar em h'ineu estará en-

S. Exci::L nasceu em Cuia- Comunidade Britânica deci- será composto de trQpas in- circulam nos meios políticos, em Buenos'<Ail'es. O novo tralldO' na fila peJa última

bá, no Estado de Máto Gros- diram formar u� divisão glêsas, australianas, néO'-ze- O' sr.)foão Neves da Fontou- ministro da-Justiça seria 0j
vez ...

"

,so, a 5 de Maio de 1865. conjunta para a.Coréia. O land'esas e índianas. ra dbixaria o Itamaratí pe- sr, Batista Luzardo. UDENILDA: - Lindo!

,

formal
..

�a· .• executiva
L='-

O:-lVIAIS ANTIGO DIí\RIO DE SANTA CATARINA
Diretor: RUBENS DE,ARRUDA RAMOS

GERENTE - D. F. de Aquino. .

" .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI';r AN16NW MODESTO
.'

Ate."" _riã.e.fe,·.1 Ho.,1táI .1 Carl....
,.,.,.

.

/

DRA.·WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
lI:lédico.

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço' completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO'

:RAS, com modernos métodos de di agnó sbico s e tratamento.

ÇOLP,OSCOPIA -::HISTERO _ S .....LPINGOGRAFIA _ llETABO

LISMO BASAL

Radi�terapia' �o'r ondas curtas-Eletrocoagulação Raios" Ultra'

iViole:t� e Infra Vermelho.
- .

Co'n'sultório: Rua Trajano, n? 1, l' andar'- Editicio do Monte

pio.
Horário: Das 9 ás 12 hora. _ Dr. láus�L

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residencia _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

.,

DR. DJALMA

CAS ..... DE SAúDE SA.O SEBASTIÃO /
Sob' a dil-é_ção do dr. Djalllla l\(oellmann.
Com o concurso de eS'peciaJl�tas com fama européia.

Exames e tratamento 'moderno d.Jis doenças do sis terna nervoso.

Diagnôatice e- tratamento completo das moléstias 'dos olhos _

•avidos - nariz e garganta..

Aparelh�.em:: m'oder��i�sima importada dfretamente da Suiça.
Consultas 1)a' Casa dI;! Saúde São Sebastiãó das 9 horas ás 19 e

eta8 .i4 ás'. 18 'horás 'díàrfamente.
.

.

. 're1ef?ne l.l5� _ Largo São Sebastião...
F'le rlanôpo lis rr: Santa Catarina.

DR.ALFREDO·
CREREM,

Doenças nervosas e' mentai$.

Impoteneia,Sexual.
Bua Tirad-entes nO 9.

Consultas das Hi ás 19 hora••

FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Saraiva,
._ Estreito.

DR, ARMANDO VA
IlERlO DE· ASSIS

i�
l\fEDICO

:Residência:' Rua Marechal Gui

.lhei'we, 6 -:-- Fone: _ 783.

-

DR: LINSNEVES

ovários, hipopise, etc.'

Disturüios nervosos - Esteri
Jidade - Regin1es.
Consultório: R,uà Fernando Ma

díâdo, - Te!. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro _ Edif.
.Cruz e Souza _ Tel. 846.

Dlt. ·A. SANTAELA
(Formado pela "acuIdade Na-

. quiátl'ico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal. r

EX-Íl}.terno da Santa Casa de

Misericórdia d.o Rio de Janeiro.

6.4 , Clínica Médica - Doenças Ner
vo·sas.

Consultório: Edifício AUlélia
Neto - S\lla 9.

Residência: Avenida Rio Bl'�I\-
co, 144.

Consulta�: Das 16 às 18 horas.

Telefone:
Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

DR� NEWTON 'é"
.

" - I

D'AVILA··�

Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor M'eil'e
les n. 18 _ Telefone 1.5Q7.

Consultório:' Rua Vitor Meire

lell.

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às

14 às 18 horas.

12 e das I

IResidência: Rua Blumenau.

Tlllefone: 1.620. _

DR. MARIO
'WENDHAUSEN

o ESTADO
/'

AdailÜSbaçlo
Clínica médica de aàult0s e Redácie e,Oficinal à

criançu.. _ .. __

"

_._ I.ua éonsel.heite -Ma!.ta, __ .

C�nsultério_- RUa .TO��l Pinte, R. 1".
16 � Tel. M. 769. Te1. 1922 r+ Cx. POIl-

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano • . •• Cr$. 100,00
Semestre .' Cr$ 60,00
Trimestre. Ct$ 35,00 CI'$ 40.000,10)

No Interior
ESTR�ITO (T'ravessa l0 de Janeiro), casa de madeira,

Ano : ... .' Cr$_. 120,00 { quartos, 2 s�las, cozinha, e sgo to, toda pintada
Semestre •. Cr$ 70,00 II óleo, terreno 12 x 3e, , M':.

. Trimestre . Ci'$ 40,00
Anúncios mediante con- I EST:E;:�.t�:.�r:�:, d:o:�;;, dbeal�ha:;l�:a) �:�fa�:il�l�e�: •
tráto, .

-
.

Os originais, mesmo I R�A15C�I;;IiVl ·�·I��:
.

�. �;l�:l'���:
.

��l'a'" ���.��'(T;; '��;.' : :
::� ��:�:��::s�' -não se-

I,Rua e:�L:��AN� ...��.N�.S. PJlt��: .. � .. �l:�I_'��S.' ... ""
A direção não se res- ,SACO DOS LIMÕES 13 quartos, etc.. serve tamb em
ponsabiliza pelos con- i .

çeítos emitidos nos ar- I RU,�)���;;:��JOn�s�;.�i·t�:)·,· ����. 'd'�
.

�,'���i�'�' ';�,;,'
..

�DR. I. LOBATO tigos assinados. ,

Doenças do�!!:ê�?re8Piratório li
quartos etc ......

��.������ .�. ���.��
........

TUBERCULOSE
. AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lotes di 12 x 45, pre. o

Cirurgia do Torax ..� - l por
.

casa lote , , .

Formado pela Facuidade Nacio-
'

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21
i , .

nal de Medicina. Tisiologista e ",1IIm.�"""_""'''hiIQ;:,1 (preço dos 2) , .

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu 'AUTOMOVEI'.
' : RuA· FELIPE SCHMID'f; um lote de 11,1>0 x 30, frente

CAMI,.,HOéS--
.

.

Ramos. Curso de especialização CAM'NHONETA..:...1t á Avenida de contorno á Ponte- Hercilio Luz (lugar
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- I de futuro) , " .

assistente de Cirurg.la do Prof. 'YIUZP LIMA;:&;· IRMÃOS ,,' COQUEIR'OS, um terreno com a ál'ea de 27;829,00m2 ..

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio): Cons. Mafra, 37 i CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,
Cons.: Felipe Schmidt, 38. ri Florianópolis I e.Xh'êmando com uma rua nos' fundos; �om poss ibi-

Consultas, diàriamente, das 16' Iidades de loteamento .

às 18 hçras.

U.
TERRENO À VENDA E?vl PRESTAÇOES•

Res.; Rua D-urval MelquÍª,des, PII".· , ,,' . COl!-iPR� r;E CASAS, TERRENOS" CHACARAS e SITIOS
28 - Chácara d-o EsPJmha.i .

I..,..·....... Temos sempl·e interessado� em compra,r casas, terrenos, eh...,

..:Ivr..,., caras e sitio!!.
Consiga mais�I..ao respirar, desta
r4pida _ conv�- l _7�R.ecebemos e aplicam�B quasquer import.ancia com garanti_
Eftéaz;! -:.-__ hipotecarias.

Cenaultas : da! .j, às '6 hoj'u.
Residê·ncia: Rua

aior .j,ií. Tel. 812.

Esteve! J1Í-
tal, 139.
Direter:

.

RUBENS A.
RA·MOS.
Propi'iétá-l'io e Dir.
Gerente
SIDNEI . NOCETI
Representante:
A'. S. LARA

Rua Senador' Dantas,
0400 - 50 andar .

Te!.: 22-5.924'- Rio de .

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rtra ;Felipe"de' Olíveíre
n? 21 - 80 andàT'

Te!.: 2-9873 São

.flA. ,.r."••• · J�
"'."'1;1.3 �

. .$ANTA cA.t'A.INIIf

C.....SAS À VEND.�

RUA S. VICENTE DE PAULA, 2 quartes , sala etc,

terreno 29 x 33 (Cr$ 23.�OO,00) financiado .

AVENIDA lLA.:URO RAMOS, com todo conforte, II

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financiade

pela Caixa cl Cr$ &0.000,00) .:." " .

RUA CH .....PECÓ,_..3 quartos, agua luz es,"oto, e tc., casa

de
_

madei ra, toda pintada a e le e, alugada per

Cr$ �oo,oe , , .

RUA ALMIRANTE L MEG0, 2 pequenas casas, <.:o'ns-
truida s em um dé'61 :ii: 70, dtimo local para depo-
sito e'tc.j fu n do s pa r-a o mar ..

SERVID.H) FRANZONI, 2 quartos,« varanda;. cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,fiO x 32, (financiada pelo
Montepio Cr$ 53.000,00) ", .

CQQDEIROS (Tua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban

nhei ros, cópa, salão de jantar, salão de visita, po

rão habitavel, depe si to etc. terrel� 24 x 60, poden
do SeI' vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

DR.ROLDÃO
CONSONI -

ICirurgIa Geral - Alta Cirar;ia
_ Molélltiail de senhoras - I,Parto! .'
Formado 'pela Faculdade' de'

Medicina da Universidade 'de São

Paulo, onde foi assistente de Ser-
o

viço Cirúrgico do Prof. Alipip
Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vlas

circulares, intest.inos delgado e

,grosso, tiroide, rins, próstata,
bexiga, u tero, ovários e trompas.
Varicocela, varizes e hernías.

Consulbas : Das 3 .;"5 5 horas.

COJas.: Rua Felipe Schmidt, 21

(ait.s da' Casa Paraiso y�
Telef. 1.1198.

Residência: Rua Esteves J t

nior, 1.703 - Tel. m. 764.

HIPOTECAS

ADMINISTRAÇÃO DE pREDIOS

I'NFORlI;iAÇOES

QUER VESTIR-SE (OM CONFORTO
PROCURE À

,
. ,
.

,

Affaiataria . Mello

�6.000,�

180.009,00. '

-;

86.0tllf,OE'l!i·

11O.OO!j,O-�

70.000,oe

200.Ht,eSl<>

80.\}08,�

70.60',O�
126.000,0�

20(:).tl09,OO:�

48.090,00,.,
,;

6G-.Oe.I,op

I>O.OOIl�OO,..
25.000,0..).\"'· ,.

!íO.OOO,O�'

Mediante modica comissão, aceitamos p.rQcuração, para admi

.

.

'. nistrar prédio, . recebendo aluguel, pagando entjlostos etc.
FERIDAS, REUMATISMO

j
....

E .P�ACAS SIFrLlTI;.�S
. t

CH.ACARA
.

.

.

IlIIXtr de Nogueira SÃO J�SÉ �stra,da do l'oçàdo) 2�.OO�,00ll12, aL"�Jlresfi
. I frutlferas, caíe e outras bemfeltorlas. .

'.'
. ,. . .. . 18.000,Ofil'

Medicação. áuxiHar no. tu·
. FAZENDAS

\

tamentG·da s-ifilis \ Uma p:quena :i;a?-enda em Canasvieiras, c.om 'frente á
---------------------------- 'I famosa praia"49' mesmo' ll!)me, teu'do .4-,.314.728m2,

'1 ca�a de residencia, �ngel1hos, local ótinH) paPa a-

: gricuÚ.��·�,'·, avicultura' etc etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.006,*

I
:I

DR. M. S. CAVAL-
CANTI IClínica exclusivamente de cri-

a�as ..
Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

HAMILTON VALENTE
FERREIRA
Advogado

Serviços de advogada,
em geral, no Rio de Janei
ro.. Cobranças, Registros,
Encaminhamento de pro.ces
sos. Recursos.aos Tl'ibunaill
dã Justiça Comum e do Tra
balho.
Praia ·do Flamengo, 122,

apto. 510 - Rio. - D. F.

MOELLMANN
llL1NICA NEDR0LOGICA E .DE OLHOS OUVIDOS NARIZ, E

GARGANTA
da

!
ci�Hlal de Medicina da Universi-

Cur,so N�cional d'e doensas _ d:0e gc. Bras.il;.
Ineutais.

.

-

�j: "Médico por co-ncu�o da Assrs-

ÊX=-diretor do �ospitnr Colon�a ,tên'Cia II Psicopata�- do. Distrito·
Sant'Ana.. Federal.

J'

Ex-intel"ft_o d6 1 Hospital Psi-

, Do.c ..Se�v��o� de Ç1�ni�!:" Jnfan�il,
·.ti All.i�tênchl }Iunicipal e Hos-

';Ital de Caridade
CLÍNI.CA MEDI<CA DE CRIAN

l\�;"" ÇAS E; AJ:!l;TL'rOS .

,
-

. �. Al;rgia -' -'
Consultório: RU'a Nunes. Macha

lió, 7'. -�C(}nsultaB 4"-s 16- is 12
e das 15 ás 17' horas. Cirurgia ·geral ,- lJoenças de �er

nhoras - Prectologia'7_

e

Ro··berta Lacer'a'
,A'D'VO G A DI S

Cobra.l,lças amigáveis e júdiciais; inventários,
despêjo.s, desquites, títulos declaratórios; natura
lizações, retificaç.ão de nome, investigaçãe de pa·
·ternidade, usucapião, indenizações, açoes traba
lhistas,' contratos, requerimentos, protestos, defê
saa, recursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Dr. Ren.ato Ramos da Silva
Â�vog.ado

Rua' Sàntos Dumo",", 12 - Ap. 4

ótima sala no centro
A' P�&ça 15 de Novembro, 20, 2' anduK'

, '(alto, do R�staurente Rosa).
I Tretaf no mesmo local,

Sem compHlmis!!o! para o c1ient�, damos qualquer informa9A-o.
dos negocios imobiliários.
... '/'

.'

----------------------------------�--------------'·I�
?

RUII Felippe Sch:nidt. 4A

A �L U G Ao 5 E·

Consultas: Ãs 11,30 :b,oras e. àDireJ;or 'da Maternidade e mé-
tard'e das 15 horas em diante.dico do Hospital de Ca'l'idade.

. o .'

CLINICAs DE SENHORAS _

ResldencJa; Rua Vida! Ramos,
.

'.

·CIRURGIA '- pARTOS 1-
Telefone 1.422.

:ASSISTENCIA AO PARTO E

OPERAQÕE'� OBSTÉTRICAS DR. PAULO FONTES
Doel3ç�g gl�nd'ulal'es,. til'oide,

-

Clínico Operador

Idbl'ioa..'
.

A Celsa ·A CAPITALIIÍ ihamo. "-at••silo do"
."hdtil Gni:�a ti. .fetuClHim IIIUOII.··' oam'pIr08� MA'i'lUZ GIm

!

@Sft&A;@if4 &
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A/,' .' PROGRAMADEFÊSTASPARAO'MES'DE-,MAIO',D}}-,�9'5r'�··",,:.· '.\,:,'" ,",.�_
DIA 6 DOMINGO -- "SOIRÉ", COM INICIO ÀS 20 HORAS� .; DIA 9 QUARTA-FEIRA --d: ��SQlnÉÉ�MIGNONI:"'''�':DIÂ
12.-SÁBADO - "SOIRÉE", COM INICIO ÀS 20 HORAS - DIA 16·QUARTA;'FEIlM.é_, ,�'SOInÉÉ�MIGNÓN'?";:.�o< 'I):IA-20-
OOMINGO - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 20 HORAS - DIA 23 QUARTA-FEIRA_ "SOIRÉÉ-MIGNÓN'"_"DIA'26 SÁ�'
BADO - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 22 H0RAS -:- DlA 30 QUARTA.;FEIR>A - "80IRÉE..MIGNON" -_. NOTA: TODAS
as SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 19 HORAS SESSÃO GINEMATOGRÁFICA, 'SENDO QUE AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM

INICIO ÀS 20 HORAS.
.

i"i'�>;'.' 'e

--------------------------------------�------------------------��--- --'-�-----------------

-cV ida Soc ia I MC�d"�d���d���m�"I�J!"���,�!!It!� Jant�r!es!�?n��e�!eden�je Lira
.

. que sua atividade na Casa não
I
isto sim, de uma pefseg'ui<;ão pu- Realizar-se-á, hoje, 5 do As senhorinhas EH Faus-

ANIVERSÁRIOS

1
nhas, pela. noiva, �o c�vil, o será "" contra pess�as I�em con'j1litica de ordem geral! corrente, às 20 horas, o ele-' tino �da Silva e Maria He!.e-

TJR. ABEL' ALVARES sr. Cap. GIlberto da SIlva e tra partidos, mas unicamente em 'Prossegullldo, o orador condena gan te Jantar-Dansante nos na Freitas interpretarão
C.{BRA]�

I
sra. e Cel- Pedrõ- Lopes Vi- beneficio do 'progresso geral. Nes- veem�ntemente essa politica 1;10 salões dó Lira Tenis Clube, lindas canções brasileiras.

'I'ranscorreu, aniem, o eira e sra e,_no religioso, o tas cond içõe s encaminhava à Me- governador' Irineu Bornhausen, em benefício dos doentes so- i Após o Jantar, começara' a
::�anivel'sário nata lício do dr. dr, Biase Faraco e sra. e 'sr. sa urna indicação relativa à con- em ,chocante co'ntr2ste com a ado- corridos pela Sociedade de' parte dansa.nte, com ale

.Abél Alvares Cabral, audi- Ângelo Zavarizzi .e sra. Pelo clusão das obras dos grupos es- tada anteriormente pelo dr. Ade r- Amparo aos Tuberculosos. I gres tangos, sambas, baião

--V tal' da Policia Militar do noivo, no religioso, sr. César colares de' Xaxim e de' Chapecô. bal R. da .Si lva, que -nunca pre-i : Essa encantadora festa, e evocadoras valsas.

'Estado, cujo acontecimento Martorano e sra. e Jaime Em aparte o die!lutado Osvaldo judicou funcionários públicos que teve a cooperação de al- O -aplaudido conjunto
-ensejou aos seus amigos e Vieira .Rodrigues 'e sra. e, Cabral esclarece que, estando ex- quando em exercicio �,e função mas generosas, será uma Mamboos-Boys cooperará�'
.cadmiradores a homenagens. no civil, o sr. Domingos gotada quasi, a verba destinada legislativa, O assunto provoca nota marcante de distiJi� 'por=nímia gentileza, com al-

"O Estado", embora tár- lVIartorano. e sra. e o dr, . a reparos e conclusão de edifi- discussão, em que os deputados' ção e de bondade em nosso guns números de cantos, e

-diamente, cumprimenta-o, Newton Batista da Silva e �ios escolares,. o-govêrno não po- da maioria moatram, com a rgu- culto meio social. danças.
,.com votos de 'felicidades, s ra, de rá atender à medida pleiteada mentos irrespondiveis, que o Che-

Fizeram anos, ontem:
. Após o enlace o jovem, na indicação, a não ser que a fe do Executivo Estadual está

SENHORES par seguiu, via .aérea, para i Assembléia Legislativa' dê ao Es- ca, a todos os funcionários pes-

_:_ Luiz da .Costa F'reysle- São Paulo, em viagem de I ta do, meios �ufieientes para tais sediStas,·prineipalmente os-eleitos

''ben, cirurgião-dentista. nupcías. realizações, .' para funções legislativas,
- Tiago Vieira de Castro, "O Estado", cumprimen- Aqui o deputado Ilmar' Corrêa Houve um aparte do deputado

· ::funcionário do Ministêrio da tando o jovem par, deseja- esclarece que o governo nada pe- Pranclsco Mascarenhas, que não

.Agricultura, lhe tõdas as felicidades. dliu, ai nda, nesse sentido, e isto pode passar sem regist.ro :

S'ENHORINHAS / OLIVEIRA NEVES-COUTO· significa que p o r enquanto, ao Explicando as perseguições do

- Onílda Cardoso, filha RAMOS menos, não viu necessidade de atual govêrnc, e ref'eríudo-se a

-sdo sr. Oscar Cardoso, do. J'Realiza-se, hoje, na Capi- solicitar sup lerneutação de 'ver- perseguições que teria havido na

.alto comércio desta praça. tal da República à rua. Cons- bas. admi n is trueâo passada, declarou

"
-- 'Vanda Pereira, filha tante Ramos, 136, Copacaba- "Profissional !la agricultura" que "um di a é da caça e outro é

,:>do' sr. Josê Pereira, . na, o enlace' matrimônial- da
_

Dec latan do s,_Cl'. ínn '''in-ofissio- elo caçador 'r:" ao que o dcp.

--DR. MARCíLIO JOÃO DA gentilíssima senhorinha Vé- nal da agricUltura", (\, deputado Vargas Ferreira acentuou que _o

SILVA MEDEIROS ra Mal'ia Couto
-

Ramos, VicellÍe. Scliu.eldei· ocupou a tl'i: Fepl'esentante udenista . era no

A efeméride de hoje assi� prend�da filha da .exma, s�'�'1
b�na para tecer cOI�siderações momento "o caçador".

'"nata o aniv.ersário natalício ·d. Juheta Couto Ramos, VlU- . sobre pl'ob�emas agricolas do O aS5.unto traz ao conhecimen·

·.--<do· nosso distinto conterrâ- va do saudoso c-apjtão de municipio de Chapecó. to da Ca,a, atrayez d� intel'es-

',neo, �r. dr, Marcílio 'João da Fragata Jorge Ramos, CQm . O ponto mais importante do sant'es aplll'tes, uma venladeira

��SilVia Medeiros, íntegí'o Juiz o sr. tenente Jorge,Edgardo ;_di�clll'sO do pm'lamentar pene- onda de tl'ansferencias, na maio-
. Filhos _de Maria Vieira Dutra, agradecem aos srs.

·de 'Direito da Comarca de de Oliveira Neves, oficial do
;
pista,foí a referencia a lima es- ria de ve1'eado'res pess�dist-as. I dl's, Osvaldo n.\ Cabral "e AIltônip .Mun:i:(: de-rAragão,.. às

:São Fral1Cisc.o ?O Sul.. '. <
.Exército N�c_�ona�.. ,', i:t:'a.ç� �4e)��Jl,et�'�Ç,ãO) q��.;!l�� Sha- Os deputados da \)nião Demo- '. boriissimas'Tl'mãs de ê.at'ldade 'do 'Hosp:ital, bem como a

_ Q ilusye aniversanante, O ato C1VI1 t"eahzár-se-a: PitéOL,�.·F.l"lh"n<il�;�",{l.rVI�,do,,-a ;knítica Nacional procuram de-l tOd.?ii. qUB_ enviaram flôres: telegl'amas"e aos 'que a acom-

:;,que é figura d-ê" 'ú:ilêvo,'" dá iHFrBsid�n'cjà� da'1'Ioiva· e o.. tn;lltl)Jf.��á���l?.j
..
',.:? /êl��e�' )L!?,v:.mo" IH.:s :sbarram ,; panharam '.à sua última morada.

.
�

'cmagistratura catarinense, religioso, às 17,30 horas, .na ; à!lS-b.nt'ci hlÍ" i'ln;lt, .
' .. art�s na autetU;icidade' dos fatos ''--'''j'. .

-- ,,-, ': .

.
..�.. ':.

,

-,

,>c:::7n�:so�s110 :ia e��:eo;:iv:: �a�'�l�é���:�l.ta Terezinhà

j-�:�!:1:���il��:;ç�;n::::�1:���:Xdé:� ;:�,g::::�,:s_a:���::::�'::a::.�liCCOO:� I u�"II,*,7m- a'··.. H-o'-ra: ('s-po r''--·'·.--V''-8'"'_homenag'ens, às quais nos Após o enlace o jovem par Sl'a, deputados Vargas' l<�eFeira, pelo grande cnme de pertencerem ",
.

'_--.ássociamos, com prazer. viajará, yia aérea,. para' Osvaldo Bukão Vj'a�la, W;l11i:, Cor· ao glorioso Pai·tido Social Demo-. "". ,

,
"SRA. JOSÉI"ELIPE Buenos Ail'es. !rêeaeOsvaldoCabral,todo�:u'na- cníU('o. Quebrada a. invencibilidad.e·f BOABAID "O Estado�', cumprimen-

I
nimes em considerar tale :rodo· Como último' rec.urso, o depu-

Transcorre, hoje, o ,api- ta-o e deseja-lhe felicidades. via, de especial alcance economi- tudo O�Y"ldo Cab,ral levou a. dis- d
.

F-g
· ,

-versário natalí.cio d� ex�a. ..NASCIMENT_9 . 'li co para Santa Cata�ina.
'.

cussão para (> t.ep·en.o da coplÍci-- (j
"

I- uearense
'sra. d. Yeda Pmto BoabaJd, Com o nasciinento, a 2 do, O orador. estendeu-se 'Ionga- dade, tentando fazer espirito e c' p" l' d ' t _ t 'm 'Brusqlle' frente ao Pay�
,..J' •

d d J
'

F b'
' , e eJ3n o, an e on em, e ,. ,

'--ulgna esposa o r. ose e-I' corrente, de 1'0 usto goroto 'mente 1;ambém sôbre ensino e provocar o riso das galeria.s. Já .

d' F'" 'f' ,

de'" t d pelo eSCOl'e de 3x'2
". . ..... -. � \ . .

I
. I san u o 19uelrense OI II o a o •

.hpe Boabald, DItetor da: que, na pia batismal, recebe- 'sobl'e recursos de defesa an�JJ\al, o dissemos que o consegue mag-

, 'd 'd" I n'g
, 'nvenro'l'b'l'll'd'.ode

. ,

.' .. ' .. ,

dE" I, . .

r
'

, ,. .. pel en o, aSSIm, a sua o aI", -...

"Consultona Geral o sta- ra o nome de MAR' 0, esta tão reclamados pelos lavradores l!'if,i�amente ,.,
_

- ,
... ""''''Io_��, :'

'1-..10. I I'em festa o lar do sr. Mário! da longinqua comuna,
'

_

O deputado Fel'nal1do Oliveira
,_ _

.

-

_

"�

_À distinta dama serão' Marques Garcia, delegado I Ainda 08 Tiros de·Gllerra conclui solicitando que conste em ; to levou

I
torizaçãõ do respectivo diretor".

· .p�·es,t�d��, n a data. d�.,. h.oje,
;

do IPASE, nesta Capital. ',1 O depu�a(lÓ 'Ba.ls�ni US�I\�� �a- .

ati: seu. én.ei__giC,o .protes.tg" cont�a: .Dor� e111_.d. iar:te; n.a lÓgica doa ,

Se ,o g�Ve�ado� tr�ns:fere, o

�xpreS�IV,aS h�menag.en� p:-l . ,lavra para ena1te.cer a 1�lcl�tlVa � tais: ti tão, deprnnentes persedUl- p:ln<!,rJU" �ao h,� !nalS_ per_segUI- d:retor. ,!�\�c��.ce?e.l: ,hcença?: ' •

lo seu vastQ ClrCl.1lo de aml- I
.

'.
• ...._

.....
" '''''''' ." c'. Fque se �ode �o.nsJderar "l�or�o.s�! 1 ções pÓh�\C�f!. .u,��·,��· .'�- fi çoe�, po�tlcas. l'_,stas sao, apenas, O deputado O�valdo Cabral,

·za�e..," I do re�ta.belecllnento dos tIros de r' As fil1�nça8 e a politIca
_.

l'ri.e(jJ(hs de �ordem g�l'al.,: no.va}ll�nte'il1:f�y7. nps seus"�p8,l'-
·

, '·:0, Estado' ,
.

com, prazer,
, 10lBIS..V811de.5e :- guerr�, Acr�scenta,_. entretanto"1 o deputa,�o Osvald� B�lca,o Questoes de Flnan!:.as tes, disye que o' governo Pl!s$ado.

''j:elIclta-a ,.! . . I que 80 o restabel_�clmento ·desses Viana, depo.Js de l'efe1'lr-se a dl- Para rebater comentários do errou dUJ.!ante ló ª.nos ,e a maio-
,

.

h"
-

1 l�or motivo de vlagem ...

I
',' - , ,

.

Fazem anos, .. oJe:-! .', ': I centros de il1struç�o militar não minllição das rendas estaduais, deputado Osvaldo Bulcão Viana, ria não q�eria que o atu_al errasse

MENINA
.

'_ 'i vendem-se uma sala de �all t repl'esenta a solução do pro1;llema declm:ou' qu� isto era devido à relativos às 'rendas do Estado, unia·.úníca vez: Mas o dellutado
_ Dalva :Maria, filhinha tar, um .quarto..._de casa e

i de falta de braços pàra a lavou� defi�iebte ol:ganiza-ção fazendkria O"Up011 a t;ibuna o deputado -Il-, I1mar
-

Corrêa respondeu pl'onta-

.-do sr Wald�mar Elói' de �lm _

quarto de cn�ança. . lira, E' mistel'" prin.cipalmellte, cÍar do Éstado, Por isto, o atuaÍ �
go- mar Corrêa, lider da bancada pes- ,mente que o governo de agora,

, '<Üliveirll.. .

vel' e tratar a Avenl�a, assistencia aos agricultores para vêrnu, interessado em melhorar sE'dista, o qual provou, com a1'-. em apenas 3 meses,)á errou'tan�

MENINO, Trompow,sky, ..
48,. das 14 as ;' que a prodilção acompanhe o au· às finanças, estava fazendo" !lx- gumentos positivos, que' não hOU-!. t� q�e n<!m se pode dar conta.

- Itatf-Vltor, filhinho" dó 18 ho�:�s. ,.' i
menta. da população. . ofício, a t_ransferência de fIscais, ve diminuição -d� .arr'ecadàção e, Onde ll'en;o,s"pal:aI; nessa dispa-

:':81' Arno Ki-espel{y, "do co-

D .'")
.

.

d
' Isto se c"nseguiria se oS tiros da Fazenda, .. Com isto o Hus- portanto, não se,justifica a

trans-j
rada de erros?,. r.

.

',�::mércio local i . r til' ...."'\ varo e de gucna, nào thiesscm apenas tl'e lider d3; Uniã� D,e;.nocrátic� ferencia, de s:e_l:'6dores fazendei- A perg'u.�ta d.o i1ustI:e. par!Q-

CASAMENTOS "-. .

' uma finalidade militar, mas tives- Nacional quer' negar caráter par- ros sob a )aJ.El�ação de que, tal, mental' ficou sem resposta.

"COSTA-MARTORANO.\ I Ca'rv'alho I sem po.r objetivos, formal' exce- tidário às transferências de ... transferência, virá aumentar as Ponte ,Alta

'À rua José Boiteux; ue.sta,: lentes profissionais da lavoura, funcionÍirios pessedistas ,., l'el1�S,

"C�pjtal, n, 24, reali;rou-sé, poenças de Creànças. ! tão necessários na gu!'rra, como O discurso do deputadp Bulcão . O brilhante discurso do repre- Na tribuna o deputado Tolióri�
- ontem, civil e religiosamen- Consultório: Rua Trajá-' os manejadores de fuzis, Viana é crivado 11e apartes, em sentante pessedista derrubou o Cavalcante encaminhou à Mesa

te; o enlacB matrimônial, da no s/no J<JdiV São Jorge -I Transferências .. , poUticas que os .. repre.�entantes pessedis- único animo que a minoria paI'- um abaixo-assinàdo dos morado-

gentilíi\sima senhorinha 10 andar, Salas 14' e 15. O deputado Fernando de Oli- tas sustentan'-; o caráter politico lamentar havia encontrado para res de Ponte Alta, no ml1nicipio

J\Iaura Maria da Costa,' flln- Residência: Rua Briga- I veira ocupou-se do �ec.t-�rismo das t,ransferên;lÍas., sustentar e
c

defender a adminis-I ele Curitibano.s, no sentido de ser

"-cionál'ia da Assembléia Le- deiro Silva Paes, s/n - 3°
.

partidário que está caracteJ:izando O intet'essaiüe de _ toda essa tração partidária do governador I conservado o nome e não :l1udado
gislativa do Estado e filha andar, (chácai'a do Espa- \ a atuação do Chefe do ExecutÍ\'o discussão é gu,e, para os deputa- Irineu Bornhausen, o qual, por para outr.o, segundo projeto em

--do nosso saudoso conteh'â- nh·a). ...
./

Gatarinense. dos da União D'emocrática Nacio· i ntel'esses nlel'amente politicos, i andamento na Casa.

11eo sr, �afio Cipriano da

I
Atende d.iàrütmente das Pl'ova-o com a transferência nal, as injustificáveis tl'ansferén- está violando a Co�stitl1ição do I

..

Víole'llcias Policiais

Costa Fllho e de sua exma.. 1Ll hs, em cl1ante, ex-ofício do si·, Olive_rio Cortes, cius são á' ca�sa mai:, i��cente E3ta�0, onde diz que é crime "de I O deputado A�tônio Almeida

'espôsa d, Maria do Nasci- I O dr, AIvaro de Carvalho, . funci,onário estadual, de Canoi- do munpo ., ..Entretanto, ai1lda 'responsabilidade cercear o ex.er-, trouxe ao COl'ljleclmento da Casa,

menta da Costa, com o dr. I de volta do Rfo de J�eiro, nhas pal'a Vide-Íl'a, transiercncia há poucos diaS. o deputado Os- cicio de mandato le:isl�tivo"como II o fato revol�ante de, un� ehlal!.iio,
Dante Mal'torano, advogado

I

comunica aos seus clientes clamorosa porque aquele servidor valdo Cabral ,ú'rigiu vio1.ent?s a- são essas
_

trallsferenClas de ve- no sub-dl�tr;_to do Estlelto, ter

em São joaquim da Costa da que reassumiu a sua elini- público é vereadoi' pelo Partido taques ao gove-rno anterior por readore.s pessedistas, para muni-I sid9,.estupídamente espancado pe-

·

'Serra,
,

c-a de creallças atendendo Sodal Democrá,tico, Em infeHz supo-s'las rel1'ioções d'e professo'- cipi<ls distantes daqüeles, - onde t la a.utorídade ·policial da locali-

O ato civil se efetuou, às diariàmente das 14 horas em aparte, o de'putaclo Osvaldo Ca- res.' I ! . ' ,
devem e-,êrcer a sua função le- dade; e contra essa arbitral'ieda-

10 horus, na residência da deante 110 seu consultório à bl'al declarou que a transfeTênda De qualquer forma, o povo fi- gislativa. tanto mais que. confor- de lallça violento protesto.

noiva e o religioso, às 10,30 rua 1','a53.no -- Edif. São I era uma "medida de cuáter ge- cou ciente d.e que a justiça e a jl1le pr�ceitua a lei, "nenhum fis- {) deputado Bulcão Viana pI'O

horas :ra Capela do Colégio ,Jorg-i', (nos :dtos do Ponto I mI" adotado pelo atl1al.govê�n�'1 si:>l'e'lidade politica do novo go-- �al lia faze.n�a. se pode .a�astal' niete trazeI' esclarecimel1tos à

":JCatarilleTi;J.C, �!c:,;.(�,) tC2tcína- Chi-.:::). 'Isto levDD o cleput�.c1!o 'l'eno.no y�l!.'no forau1 l'alay-ras que o ven- 1 H!) 11?!1 tn:;:n=';Cl·p�O, :;:cn·1 Pl':;:;'·!'l :;U'" C��2't sSh�·e o 2ssul1tO�

A mocidade, pioneira das
mais belas iniciativas, em- Será, ainda, eleita a Miss

prestará, também, seu va- Simpatia.
Iioso concurso a êsse certa- Os salões do Lira 'I'enis
me de caridade, sendo entre- abrigarão o que de mais' fi

gue às gentis senhorinhas a no existe na' 'nossa socieda
delicada incumbência de de, que representará daque
servirem o jantar. -le momento em diante a pe-
Antes 'elo início do mesmo- 'dra fundamental do -Hospí

.0 ar<rec'iad� soprano vienen- tal-Sanatório para os 'I'uber-.
se, sra, Traude Friedrich culosos, campanha a que' Se
Kretschmer cantará alguns propuzeram os membros da
números dé.u escolhido S. ,A. T. com o auxílio indis

repertórro, acompanhacla ao pensável de todas as senho
piano pelo sr. dr. Fritz Kre-'. ras, senhó.res -

e da valo·rosa
tschmer, , mocidade:

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por :8artolofT.eu F ames
Milhares de pessoas têm pronunciado o nome de

Sanf'ord, porém grande parte desconhece muita coisa a

respeito. do grande "craek", Não sabem que o seu nome

é José Abílio Machado e que nasceu nesta ilha no dia

IOde Maio de Í927, .contendo, portanto, 24 anos.

, Viveu sua infancia e' parte de sua juventude no' bair

ro da Praia. de Fóra, onde deu os primeiros shoots,
. .

. .

� xxx
Sanf'ord desde muito cedo mostrourtendênc.ias para Por falar no encontro 'entre alvi-negros e alvi-ver-

o esporte favorito dos brasileiro�: o .foot-ball.' Diária- des vém à lembrança os dois goats do quadro visítaate,
'mente a petizada daquele bairro renhia-se em frente à

Realizou-ee, na manhã de constituido.: Nauro, Macho- que serve como uma advertencia aos clubes que, na. su-

terça-feira, no estádio da F. wiecky e Petená : João, Er- Capela: de São Sebastião, onde.vnum pequeno gramado a-
premacia do "placard", esquecem-se dos, imprevistos

C. D., '0. prélio inicial do' nan i e Tamoio (depois Ge- inda existente dísputgva-se e ainda disputam as tradi- muitas vêzes havidos no futebol. Com 3 x O ao seu favor.
Ca�peonato de.', Futêbol" dos raldo e Dja}ma� .Carmelo, ci?nais "peladas". Sanford era ul)1 deles, Suas magistrais os rapazes dos calções pretos desinteressaram-se pela

J. U
"�' .

C .J·oQ'àdas .deixavam éxtaáiados quantos passavam pela rua
. .

IV,� ?&,ÓS, nrvets�t�rLo�.. a- Carnei�'o, "I'onqll i, Carreirão, - andamento do·,::marcador.· Surgiu a reação do grêmio de

tarmenses, promovidos. pela e Paúlinho. Bocaiuva.
, Itajaí, e com ela dois goals surpreendentes, feitos num

Federação ,At1étic� _,pátari-I A SEGUNDA RODADA Com18 anos ingressou no Crispim Mira F. C., onde
espaço de 5 minutos. Se com o segundo tento do "team"

nense de"EstlJdaJittjs,'<�(FA-1 Dando prosseguimento ao
atuou na qualidade de médio-direit�: Obteve o více-cam- visitante não terminasse o prélio, não sabíamos as C()l1-

CE), tendo 'C-omo 'c-O'l1tendo� Campeonato de Eutebol dos I:eona�?, �e .ama�o�·es. Ingl:essap:�o na�lotiosa. Fôrça Ae- sequências "que adririam da imprevidência do "Invicta.
res �s.pelotões das Fa.culda- j J ogos Univers itários deverá rea Bl'as.�lelra, mvel::-ou .a camiseta .do. Cat'ayana do Ar, 'de" Par'a:i1�.guâ.":
des de Direito-, e

_ÇiênCia�s
:'8er efetuada hoje, no estádio

dell:onstra,nd.� que. era, realmente, JPlg.�l�Ol :ara. m�tchs.
o,. . 0"

X X x

ECol1ô'nirêa·s. ': ,',
" . aa""�'ua Bocaiuva, com início de Importancla. Chegou. a ��uar� no se eçlona o cata.rm:n- Com. referência aos acontecimentos' de domingo .. úl-

Aprov'eitanclo meÍhor a� 0-' às 15,30 horas, a'segunda �o-
se como resetva .de Telxel.rmha, outró\.as.tro ,d� pnme.l.l'a timo, por ocasjão d0 encontro entre Olímpico e Avaí, n.ãe

portunidades o quadro dos'" �a'i'a que marca o sensacio- grandeza que bnlha no flrmamel1to. f�t�bohstlco ..flaclO- imaginamqs"até �ie' ponto chegarão as violações às ,ltlis
"juristas" logrou vitoriar-i, nãl, eotejo entre as Faculda- na!... . '.

"'...
, . �, . . esp'ortiva:s ,se,,·n' 'T. J. D. não tomar severas r{ledidas, im

por 2 x O ,(goals de Pauli-! des de Ciências Econômicas E� 1947, h_c�e.n�I�po (ht'F. A. B""srg-qtll Jf3.r� CUl'lh��, pedin.d.&:;g,q'€�';s� �&ença triste. s� �làstre com referência.
nho), tendo atuado assim' e Farmácia e Odont�logia.' a convite do GontIba,. Sanford agra�l(�u na' "CIdade Sor�

aos ac,oiú.�c.ÍIn.entós de domingo passado, por ocasiã<> ,do
riso", sendo logo contTatado,,_

-- '.

encontTo_ en.tre.:OJírnpico e Avaí, não imaginamos até que
..Juarez. v)"'s·ado. 1 Em sua prim�i);a atuação no, Coritíba, defrontou-se. p,ónto, ehegà'rão os 'estrupador-es das leis esportiv9.$ s-e

pe ,O com o valoroso Vasco, do Rio. Apesar d.e calolú'o, o jo- o T. J. n. não tomar'seven�s medidas, impedindo que a-,

J b
o vem player sail.I-se maravilho;amenie: segundo .ôs jor-

a aq'u' !'!:kra conteci,mentflg mais desastrosos, em;:thados dos últimos,
..

'

. CIA' nai8 mais credenciados dO' vizinho Estado.
. venham a, c�nTomper totalmente a real finalidade da pr�-

Ao que fomos informados, sal' no futebol paulista, de ' Faz pouco tempo, o vimos jogar' em úamados catari- tica do es.porte. Onde está o T. J. D., que há tanto tem-
o player Colored ,Juarez, co- fendendo as cOl'es do Jaba- l1enses como compr)l1ente da seleção. "pal'allaense de fu- PO"R�:O dá �.m al� de sua graça. Figuras bm;ocraticas, ha
mandante de àtaque do quara, p�lo qúal realizou al- ' tebol, participando de todos 'os jogoi' realizados em FÍo- bituadas ao conforto e ao calor das cadeiras macias nãa'
Olímpico, de Blum'imau, es- gUf.lS testes, agradando ple- rianó.polis, PQrto"Alegre e Curitib�. Su�rs átuações exce- podem, está vistb, cristálizados p'ela sinecura, dar' "um
tá na emil!ência de ingres- namente. devam à 'expectativa e o craque viu o'seu nort:Je entre os páradeiro a êstei? atos d.egradantes, q],te, mercê da be:ne�,

maiores da. pelota' do sul do Brasih valência ·do orgão de justiça, continuarão a' expelir· 'a
A mais recente. e en.. tusiastica 'not,Ícia que temos sô- '

viniS, até,qu,e o _mal tenha afetado. a todos. Aí, elltãQ, �
b·re, o "player" "càtarinense é sem ifuvida o seu in.gresso ,esporte<:da cidad� sucumbirá; veI'fcido pelo veneno e â'oa.-na� iileiras d� F.l!)·min'el�sé, do Rio de Janeiro., Certos "

ti-do pefàs 10rças nocivas do esporte.
estamos que o ,gr�mío das Larangeiras fez uma preciosa

, "�' "
Viajando, pelo. aVia0 d� tante competindq e vendo aqq.i;�ição e qlle.' para nó.s catarii1enses é motivo de justd .,..,.. 'w.i'..- ..-.-.- .- -..i- ..- .......,..

VARIG!, regres,squ guarta�. competir os mai{l.res expoen� orgufho, poi-s sel'á tilais U1l1 conterrâneo' a elevar o nos': '

fel.·ra,. a'.·.de,le�a(>.ã,.o .. ·.<de. remo,'. tes JO' .e,sp·ol'te'· na'ut:I'-r·." na- f b}'
.

d·· ,..
.,' D'I"V'·'E.'·'.a·'S"A' Sl·ye�ceu 0. p.rim,' e.'ü:o tl

...

o
..,r 2 x 1,�" _vu

80 ut�. li). �m grama Q,s.,.c.Çl.rloéflS. .

., IX
f

,da ,-req�ra,\�ão Aquática de': dOBaI.
.

','. Ab' Efárlfol'{l, "�ot'!:<)S' 'itos;o� votos de �1i.1Ítas ,,�ntu-
;,.;, :C,, ,

.

�.. ,',. �:,-- ,,A 'pTO ,ima rodada 'i�9;
sáií'ta C}ita;i�.in';; q.t:ie,·.n.a Capi.".j

..

·. Outr1s falar�m' sO.bre o
'

. ..:.'...O":.'.:c.bs·'t"ebo·II'sta'" llo·r·t·e---· TO,I,�neio 1\.!1t\nic;ip,aI Car,
..

iGcíi.
, '

' ras e felicidades no pebbl guanabarino. " <O " --

t-al da ���'6blic� pá�rticip?u !.'stlceS!\O do certame, bem co- a1l'iei;i�a�Qs' J� All Süi{.s, e ma.TCR. p�ra amanhã os. s�-
do cel�tame ,n"a.clOual d�que- mo d,a E,eg.;üa da Boa Vizi- do' Radem' Globetrott�l's. gumtes Jogos: . Bangú. 'x
la �qd�} idád.e é�port.h:!Í' .' t ,nhança ,.em q'ue os argen'ti- voi,tàr'afu' a' impressional' .ao

,Ronsut;esso, Olà�i� x Flum!�
. T9do.sf;h!;'garal� bemdi'tl�lnos deixararli extraordína-I 'P ....·n'd:o'r-a'.'m: 'a'" .�.;v A· ..m� e'�;r·"l·r.'�'.'." .. ,1

"" públié-O"cal'ioca no Estádio n�nse, Canto do RIO x -?:IDa-_
po,�tOí' e..Jal�ndo l,llossâ r-e- i l:ia, �mJ?i'essao, quer pelo es- .,J r. .

.

\;)U do Maracanã:;- acusando um
nca e. Vasco.x Flameng:o. ,

pÓl:t,agem; n.ão;es-C:ónª�.ram o ,til-o d'as remidas como pelo ' No campo do . Abrigo de WaldiT e Mirim, sendo ' O' nov,o record de
'

bilheteria: ,

� A ciassificàÇão dos clu

c?��t,en�ame'!lto :te ter.efri �Ál',� j COllj�:t1�o de rem'ad.()i'é� ades- Menbre,s. teve lugar, no .últic ponto de lÍonra dos americ.a�·· Cr$ 73,3. 350,00; superando o' ,bes concorrentes ao Toni���
h��pado' -de -tao ,.gt'andlOsg • tradlsSlmos no manejO dos mo dotumgo; uma peleja a- ,nos' cOl;quistad'os por

.

Do- recMde de domingo, . que Ml�nicipal Cario�' é a, se-

çe�tarne.Ap�e'hdéi.:am li*.s:J rem9s; .....
---- I mistosa entre

.

Pindoramà, qtiinh'a::1: ,"., " "

foi de Cr$ 461.6'58,00. Am- gu!nte: 10 Bangu, com ,(}.;,
.

.1 ,,'" '.. '"c .' '

.•

-'

'.:,'
'

.. :-. .' .l·forma.do pelos mterno.s da- As eq.lupés Jogaram assIm 'bos-os fives sairam nova- p. p., 2° !ugai' - São Cristo"

Os J"B 'd,.'S" tf'·O,·'i.'·S p:a�:'u'I'o'['D " " Jf',r qnele modelar estabeleci-I constituidas: mente vencedores, o A11 vão, com 1; 3° Vas:c'j), com 2;
; , ""6

.

• .' ..... ,.�aDSU menta, e América, de Praia I PINDORAMA: -.Airton, Stars (brancos) - sôbtre a 4° Botafogo, .FJt\minensé e-

.

, E. .' de FÓra.·, .

I
Pa trIo e J->ayão.; Pedro, Vi- Atlética Gl'ajaú por 55 x 39 Flamengo, com 3; 5° 6i�ria:

,
. na . uropa, ' A peleja tl'aRscorreu e({ui- lain e Amm,;o, ,'Ferlland�s; e os Globetrotters sôbre o

e Ca�1to do' Rio, com 4; &0,
Até agora o combinado. 11-4 � Essen .-:-,São Pau- l�brada, agl'adando. abs as-, Wa.ldir;· Meló, Mirim e Ita- Flamengo por 45 x 38. Bonsuces80, com 5; 7° Ma-

São P-aulo�Bangú eféttiou os I' lo-Bangu 1 X" Rõt�Weiss 5. 8Ístentes. O resultado saiu! jaí.
.

:'.,
_ De Lisbba informam dureira, com 7 e 8° América",

seguintes 'jogos em terras do .. 14�4 <'; Nurefuqerg'- são 'fa,vera:vel'M Pindorama pe- j, AMERICA _ Tércio, Va- que. foi rompidD o c,ollyênio com 8 pontas peTdidos.
Velho Mundo:

.

Paulo-Bangú 1 x NUl'emberg la expressiva contagem de! dinho e Arman!io; Coca, E>o- São Paulo-Bangú, tendo co-
� Heleno, ao que HOti-

O. três tentos a um. Marcal'�� I' qlünha e Acy; 1\�au�i_ti, Sea- mo causa um incidente en- cianI os 'jornai,s do Rio, foi
2,9-3 - Genova. -. Sao 15-4 -- Munich - São I para o ven.cedor: ItaJal, ra, Lua, Ivo e V1l'gIllO. tre Zizinho e o técnico Leô- contratado pelo Canto do: ,

Paulo-Bangú 1 x Genoa 1. •. Paulo-Bangú 4 x Muéch'en nidas. Sabe-se que o Bangú Rio.

4-4 _ Bruxelas - 'São 18GO 3, I está dé regresso ao Rio, en- ___L .Em comémoraç'ão ao-

Paulo-Bangu 1 x Anderlecht 18-4 - Viena - São Pau- C
' .'

d f t·
.

FI quanto que o quadro paulis- "Dià, do' Trabalho" defren.,..
2.,

. lo-Bangú 2 x Al1str-ia 1.
. om grdn es :eS e)os- O U ... ta l'e,alizará ainda três jo- taram-se QS quadros do :Ee:--

5-4 - Liege _ São 'Pau- 19-4 - Paris - SãoPau-. ., gos na' Euxopa. tafogo e Flamengo. 1 x 1 ftli,
lo-Bangú 3 xSeleção de Lie- lo-Bangú 3 x Racing 2.' mlnense comemorara - Será disputado ama, o resultado.
ge O.

.

25-4 � Roma - São Pau-
se'u 4. ant·ve.rsarJ·o Ilhã o "Grande Prêmio São .� Notícia-se no Rio que

7-4 - Saarrebruken lo-Bangú O x Lázio O. Paulo", a prova máxima do a"cstréiá do Arsenal, faD1�-
São Pau]o-Bangú 3 x Saar- 27-4 - Copenhag'e ,

.. Em 'reg-osijo pela passa- da Prainha., grandiõsas fes- turfe bandeirante.
\

so clube inglês, dar-se-á no'
l'ebruken O. São Paulo-Bang'ú ::\ x B. K. tas esportivas. Em nossa e- _ Em Joinville, jogando dia 20 do corrente. O clube-

11-4 _ Amsterdam - Sã·o CoÍ,enhague 1. I
gem do 60 aniversário do dicão de amanhã daremos a amistosamente, domingo -as da 'ten'a ,do futebol realiza-

Paulo-Bangú 3 x Seleção "b" 29-4 - Lisboa - São! Fluminense F. C., serão rea- cO;1he'cer o programa. dos equipes do Caxias, local, e

I
rá seis jogos no Rio e. e1'lk

da Holanda 1. 1 Paulo�]3ang,ú 4 x Sportihg 1. ! lizados am...·mhã, no hairro festejos. t" I Atlético, de São Fracnsco, São P"aulo.

-

6- aDív�ersati.·_··d,·' utemi'o'
Cultural 'uC'id �R. Âmatal:)
Em csmsnoraçãc áo',G-° amiversârjo do. Grêmio Cul-'

tural "Cid" Rocha Amaral"}, .que amanhã transécrre, se-
,�. .,' . '.. 't.( -

,. !', ..•

rão efetuados gra-nde8�._festej_os espgl'tiv9S 11�: Esccla ln-
dustrial de Florianópolis. O programa está ass'im elabo-

+, ' ..

SetJ_.fá�:·f�i"Y (el. Illra de 81'la
a," Vestt. j.og,rãlt IS líõeFos

Prosseguirá, segunda-fel- "fives" cio Lira 'Fen is Clu

ra, à noite, ria 'qtladra
.

ilu-: be e dé Ubiratan, 'e levando
minada do, Lira y'enis Clúbet .-;e em conta o, .equilíbrio de

o sensacitmar,. e vitorroso f.QJ;:ças e a posição líderes _

Campeonato Extra de Bas- é de se esperar um embate

quetebol, promovido pela dos mais -renhidos e empol
Federação Atlética Catai-i- gantes.
nense. Início: 19,30 horas. Entra-':
Serão protagonistas os da franca.

rado:
VOLEIBOL FEMININO

l° jogo - Ás·8 horas -,A. A. B. V, x G. C. P. A. TI.
Homenageado:

'

Prof. Milton Sullívaa.
.

2° jogo -r-: C. L. M. D. x C. S. T. A. - Homenageado :

Prof. .Manoel Gonçalves.
3° jogo _ Vencedor do 10 jogo x Vencedor do 2.0 jo

go _ Homenageado: Prof. Maurício Spalding.
,

VOLEIBOL, MASCULINO
4° jogo _ Ás 10 hóras - G. C. C. R. A. x Tiradentes

F. C., de 'I'ijucas - Homenageado: Dep. José Gallotti
Peixoto.

BASQUETEBOL MASCULmO
5° jogo -'-- Ás 11 horas _ G. C. P. A. B. x G. C. R. S.
Homenageado: Diretor do Colégio' Catarinense:

.

6° jogo _ Vencedor do 5° jogo x G. C. C. R. Á. -
Homenageado: CeI. Paulo W ..Vieira da Rosa.

Praia de fôra pere
as Leraajetres

Desportos Univereít.iriós
Direito 2 x. C. Ec@nHtn_ic�s H

Regressaram _ ps re_a"o�
re.s· çata'ri:aeases

'Escreve: HAMILTON ALVES
O comentário do jôgo Figueirense x Barroso, ante-

ontem publicado nesta página, teve alguns gatinhes ...
. Cabe-me, como seu autor, externar as minhas tristezas�
pois além daquilo ter sido, escrito com pressa,. a revisão;
ainda, deixou passar uns'" franguínhos .... Pata' empali
decer a agravante diante da atenuante e' bastante lembrar
o adágio latino errare hl1lnanum est . .. Estas reticências
são bastante significativas! .. :

.\
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- "lA"� mo'r�te �de"
�;:,;l.t'lia -'F�itsta'

'RIO, 2 (V.A.) - Itálía
J?ansta, umá. das 'mais desta':

�,ç�.dl(-s' figul'as .do -teatro na
-cional, faleceu domingo ul-
-timo, em sua residenóia,
"<-quaRdo ninguém suspeitava
-.de um desenlace tão próxi
,mo.' Morreu aos 70 aJ10s,' á
'k'Pó�: deslumbrar as platéias
,bmsileiras, que I� conferi-

·

zram luma nomeada: Q)1e' só
- -encontra paralelo na gloria
«de João Caetano.

Atriz e ensaiadora, ',[Ui-
.

liaf.Fà:ustu ,!;à.Henhm-.se .nes- �

�:'cte ',$éculo, 'n,a'cenil. b·ràf;iiel;'
\tra� fí�al}.!lo "éélebr� suas ü1'!
":'te11;,ret�õ'es na "Ré miste
_]:,iO:S�:i�; n� "Grallç}e Indus
',�il'ia:l",�':,�Terez'a ;EàqH-im�';, na'
-"'Estrada do 'I'abaco" em

'tantas outras peças; já ligo
'.ra ínseparáveisr de seu ras-
:�ÚgIÓ �rtístico.

, ',.
·

Deseenden te de italiana,"
. Itália Fa�l�ta nasceu em Sãó

·

. Paulo e nó Conservatór ío
'Dramático local iniciou os

,,'?studos que iriam consagrá
'la,' Sua cai-i-eira começou
,:&0 'lado da grande atriz Lu
-ecin da Simões. Pouco depois
,já se destacava como in têr-
'Pf_ete singular," dando relê

,

vo
'Ó incomum a todos �s .pa,

; pêis que "lhe eram destina-,
":.(ios> ,

.

,

A 'longa carreira d'e Há
.fiá Fausta só se interrom
,peu recentemente que lhe
,:minavam' as 'forças.. :Mesmo
.assrm, não diminuiu o .seu

I-'interêsse pelas coisas do:
'_palco, tanto que se prepara-I
va para ir a São Paulo aiu
,-dar o ator Sandro Polónio,

-

.tseu sobrinho, Hum cometi
mento dê vulto, e a.escrever
,:as

. suas próprias' meinQ,rias . .,

'''. ,�."c,ó.d)ó_, da ,>n?,t,<k\;.�\,at,i::iz I"'::esteye exposto no!l eatro

Mtinfé'ipàl e daj( seguiu on
tem' de avião, para São Pau-

,

�o" cóm grande acompanha
-::ni'elito até' o aeroporto SaN
·-.tos Dumont,' para ser dado I
:,it Séfmltura, no mausoléu da
.familia da extinta,

'�,:Issociaçãti lurat
4tf FI8ri�Q',DnS I
_EDITAL DE CONVOCA-I.

- cio'
.

IDe ordem·do Senhor Pre- '

ssidente e na' forma dos es-

.

''1;lltuto8, convoce @8. senhor-es I
::a88Q�.i.adQ,� desta- A,�t\o�i,aç�{l I ..

'

.Rurai, para uIH'a,Ass.eniblela '

,'�í.·à) or'düiá.ria, em se,gund.a:
-convocação, a realizar-se no I

.día. 12 de maio d:!) 1951� ua j;s�de social à ruá -João Pü1'-'
"ito' ;

(p,r-édie dj� Dil'etol'i� de"
Tf:'rl�a;3 e Ccloaízação) às 11

.. ilo-J:·�, .com a
, seguinte' or-}

"'{lenf do dià;_ "

li) ,- eleição dá, direto-i'
.

-,;:riã;
13) .:..:_ iJ,pr{)vacã� do �:e�a

;tÓi'ie dó :Pre�ide�te e contas
-da 'I'esourar.ia.;

c'i _:_ assuntos de ir-Herés
,.se' geral.

-

Florian&polis, 2 de maio
-de 1951:

'

Heitor Wedek:in dos San
'�6S, -io.Secretário.

_'

.........

•

" '-'F

-', �

/'

,
.

pat8·0,p•••
'

i .':

..

-. r.

Forte e resistente, o. 13ANOElltÀ.l'ITE; ;{ o pneu,
fejl (I sob medida para serviços oud« Fe precisa

'

li esn-ada e transportá la' cO,m n'ttide;r", com«,
.

por exemplo, em 'den�uh::'-da;5, p;dl'cira,; (�. mrnas,

A banda de rodagciri do BANnÉUI.ANTI<: - com

barras longas e curtas juntando-se lJO centro -

foi- de�euhi'l-da para essa dupla' função: puxar, I
de fato onde se precisa grande tracão, e rotlar,
macio ,qll�ndo 'a' estrada é boa. ,As barras alta!' e

fortes dOJHH'll BANDfIRA!�TE agarram -'o chão com

, '.

c ,

<:'.

E4R
NOME'NA I

t '

MAIORo

.. ,,_.�_ ....... ,...._,� .- -------------,.----

O'lliio

"\iIRCiEM ESPECIAUO'ADE" da
'CIA,WETZELIINDUSTRIA.L-JOINVILI;JE (Mar"at,ugla,

'"
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Parttcipacáo '

.

' .. 'Mario Marques Garcia e' sei1horã"pai'Üêrpâm"às'lles�
8MS de suas relações o nascimento de seu filho MARIO,

Ftoffanôpol is, 2 de maio de 1951,:.

'AGRADECIMENTO
,O vigário da pa:cóq,úia de

Pedra G�·ande'!Ííp'r-e�êm.;:� -ao

bom povo de' Ftórtanópolís,
,

os seus agradecimentos" 'pe
la

_ cooperação e bô�,;y!;?ç;tª'
de; desmembradas, rrãép�itta
.realisada na Praça Pereira
€ Oliveira. De um modo es

pecial agradece ao Revmo,
'Monsenhor Frederico Ho
)3old a licença à:e .realízar
n10S a festa 'na paróquia da
Catedral; ao Exmo. ar. Pre
feito MURicipal _r. Paulo
Fontes que tanto facilitou a

pl'epa'í:ação da mesma; ao

Deprtamento de Obras PÚ
blicas que nos forneceu a

iluminação das barraqui-

nhas; à Rádio Guarujá,
que, sem cobrar, fez a pró
paganda necessária : aos

jornais da cidade os quaes
gratuitamente publicaram
anuncias da n'ossá festa; as
bandas' musical, 14 B. C.,
Policial, Amor à Arte; e no

fim ao povo em geral, que
contríbuiu com as prendas
e esmolas, como também aos

festeiros, os S1'S.
_
Emídio

-Cardoso e Lopes Ananias Sá
e a Comissão organizadora,
constituída de senhoras e

senhoritas que
-

incansavél
mente trabalharam para que
a festa, tivesse boni'êxito.
Deus lhês pague.

t Missa de 30· d,ia
Filhos�. irmãos, noras', ge.n!O e netos de

BRAULINDA DOS RE1S FERRARI
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�J'IEtI�iJiJ!1II�B·l�"::��deel.��_··
,

'

'.:' 'rõ'� j{EGt�Amm- VIÉ11tAJ' ··"tat-di Cartdadtr'�A mulher evitará deTu
ALIVl.\ AS ·CéLIC .....Si U;rEmNA�

Fundada em 1765
hnH,lI·egll·se com vantagem para VERA CRUZcomhafer as Flores Brancas, Coll.

De ordem da Provedoria'
cas Uterinas, Menstruaes e ap', o

desta Irmandade e de aeõr-
parto, e Dores {lOS o"�rioll. do com o preceituado no ar-

É poderoso cahnafl�e � Regula· tigo 98 do, Compromisso, fa-
dor por excelência.

ço publico que no dia 6 do
1;"LUXO SEDATINA, pela sua com-

I cOI'�ente n�ês e ano, ás 8,30
I,rovada eficácia é receitada pOI horas, será realizada, na
, médicos Ilustrea. Igreja do Menino Deus,

MiS-1FLUXO SEDATINA encontra-se em
sa Solene, co

.. r,11 Sermão. ao

toda parte. ' Evangelho, em comemora-
"

ção ás festividades de "VE-,
RA CRUZ".
Para assistirem a referi

da soiellidade, ficam convi
dados tod&-S os fiéis e, espe
cialmente, os Irmãos e Ir
mãs.
Consistório ela Irmandade

do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade, em

Florianópolis, 3@ de abril
de 1951.
Luiz S. Bezerra da Trin

dade - Secretar!•.
-----,----

Viagem com segufânç'iJ"
.. e rapidez

,íSÚ NOS CONFORTAV:EIS i\.tTCRO-ONIBUS' DO

,'RA�IDO «8UL ..BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joínvllle - Curitiba

;Agência: Rua Deodoro "esquina da
Rua Tenente Silveira

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

r Ô N I C A . A P [R I T I,V A

David Críspím Correia João Pauli .;
e

Maria Paúli
participam aos seus

parentes e pessoas de
suas relações, o contra
'to de casamento de sua

filha .Asela, com o sr.

Arlindo Correia.
Biguaçú, 29-4-951.

- ".e

Maria Leal Correia
parrícipam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções, o contrato de casa
mento de seu filho Ar-

.' 1 lindo, com a srta, Ase-
la Pauli., _

Sorocaba, 29-4�9,51.

Arfindo e Àsela
noivos

Existencialismo»
de AbGEU AMOROSO LIMA

-

tpistRibuidoR�S :
1
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•
lj,em na sua terra, Itajaí, Melo.ccoletor em Ilhota e ve-I bral, apesar- de espôsa de João Pinto.� Membro dOI' Maria Gonzaga ctT'nha,-Bel'- João Mantido 'dO'S 'Sa11tos"

o sr, Governador do Estado reador eleito pejo PS],)" foi I um, epilético, removida; a: Sub-Diretór-io da UDN �,nardina Maria de Souza, �o-l Nicolau dos Santos, Maria,
procurou fazer a justiça que ,r:movido para Pa:'at�: re�'!1o-1 professora. �ari,?:. Albina I Armação, Teófilo de Souza :,sé Ignácto de Souz�, J_oaquj-I Madalena dos Santos; Lidio.,
anunc�u no seu discurso de VlqOS os S�'S, Jose -Vitorino, j GonzagaSimão, viuva com 5 i Borges - Membro do Sub- na Ana de Souza, Maria Joa- I dos Santos, Ana de Souza.:
posse, As remoções ali fo- m�tol'ist�,. Carlo� Fontini,! filhos, remo�ida, _'

.

I D}retóri�, da UDN -:- Arma- quina de Souza, Lino ,Fran� I Borges.s Rosa Gomes" De rc.i-«
ram contínuas,� o sr. Júlio feitor, 'J'u�ro Cout-!,nho;, col�- j (].s �ue amda, nao foram çao, M.ana Rosa, �I!da---Da- cisco da Costa, �mbeJll1a de! li-a Cordeiro, Alaide Bel:nal>'I'eíxeira, coletor estadual, 'tor em LUIS Alves, com mais removidos, por diferenças de�[Iago.Pll1to, .Adenesia Pomes Souza Costa, Joao Bernardo I do da Silva, Benedito Vital í-.
foi 10,10 re�olhido a,o �esou* 'de 20 a;nos de serviç�; a pro- ',' cartilha pol itica, -se-lo:-ão I de S01:lza, Horacína Gomes de Souza" Cândi?a Maria d,e -! n� da Silva, Il1fâI\ci� Ber--
1'0; o Si', -All�ton.Teixeira d� -fessora Iolanda

Pll1tQ"ca-1
em ?�'eve, �OIS que,

-con�or-I de Souza, Maria Souza Par- Souza, D�amantI,na Cantall-l nardo, Valdemiro Bernardo,"
..,. �••••_;;..Y.-..-.�.......;.._••••� w ..- w. me J,a publ icamos, o vice- rado, Amélia Gonzaga Sou- cia Silva, Gracell?eS da Cos-I João Roza, Ana Roza, María-.

',,., r ''v( �. ,presidente da UDN" pr?- t za, Umbelino Aniceto da I ta BaleI.o, Orl�ndll1� da'Co�- � Bernardo, Domingos de Sou;:;-
. . i c�rado 'pelo deputado BahIa

I Costa, Aristi-des Umbeltno l t�, N1�na 'BatIs�a Pinto, AII- I za, Luiz Silva, Lércio Silva.;
i Bltte�court, declarou-I�e, a da Costa, OJindio João de

t
l'l� Pín to, R�trllllO ',B�l'bosa, ; Tlieodora Silva, José D'om'i--,'

'I resp�Ito de uma ren:9çao �- Souza, Seba:stiií,o Amaro da Miguel Raulino, ��l'l_a Ar:- : ciano Pereira Júnior, João

:;j nun,pada: que esta-�e e::tI- Costa, �Iaria do Carrol( C?S-> :ônio da Gosta, �tlha �el"el- J�sé Domiciano, Roza ne-.
i val'J� porque o seu pa:tld.o ta, Alcides dos 'Santos, Lin-. la da. Costa, Joa? Bal�o�a miciano, Joaquim Pedro A
! precisava montar a maqui- dolfo Pedro Pereira Bruno de Souza, Dorvalino In.aclO ',' aclett 'Alzira Souza ',To;�ó.I ]' I' M

.
.

'
.

d Ctn . OJ IV '4, ,-, c:

I
na e �Itor�. aIS uma vez Costa, Francisca Costa, Ma- Albano, Mana li o��a ! Fermino, Arsenio Francisco."

FI
. "

J' d M' d '195'
se eVIddenClaIo,qt;eBalVIe1nsa- ria Eunice Costa, Maria de Fom,eca, ,Tr'omdaz SSebl)astt��O,de Souza, Horacina deSou-,Oflanopo IS, 5 e 1:110 e • 1

d C
'

.,
--------- I gem

o �r::. rmeu
�

nrn nau- Souza Roza, Inácio José Ro- a esta, eo oro e, as mo 1 za, Lu iza Abilio de Souza.,�

sen consIgnou: "Nao se res-
.

da Costa, Pedro-Mariano da , '!>
.

D-.. M b" C f d í guardando da intomissão za':""':" Membro do,:'Sub-Dire- I

Costa, Franclsco de Ass� I Pedro Manoel Nicolau, Qui-
r� uftJ aê· a.o

.

on erên-Cia O ldos interesses partidários, o tório da UDN de Armação, Scalari, Pedro José da Cos- rino.J\4anoelVieira,_Arsen'io.
-

O b d magísfêrío catarinense so- Oracina Viêif-a Lopes, Antô- ta, Roza dos Santos Costa,' Sebasí.ião, Maria- Nair- de
Com destino' à' Capital asem arga Dr fr�:' hoje, as,' gr-ave� conse- nio Colatino -Vieü'a, Maria Per.ciliana dos San�o�, An- ti, S?UZa, Germano Bo��'-o; M,�.�, " ,

quenctas de.sse..mal ',' Ana de Souza, J�ciJ)to JQsé tÔIlIO dos· Santos J umOl'.' A- na de, Souza Bos,co,. Mana,"fed'e.ral, �n?e yal f�xar reSl- alve'" Pedro.a "

dencIa,_ VIaJara" hOJe, acom- II G À) ,A pr'opósft� dessa 'an'lm- de Souza; Aniceta Tereza mal'o' Jo�.o Cu�t�dio, _

Alice ' �0neelçã(� de SO,u::a, Ma,l'�e- ..

,Punhado de sua exmai fa- Conforme foi al�plamente clad� ... remo�fl:o, �o sr. Go- dos Santos, Ma't"ia Santos de de S.ouza CustodlO, ,Joao �e-I· ]J�no de. ü?uzal. i1lt�r V
.. I�IS-

milia; via aéréá, o dr, Ol'ty noticiado,',realizou-se no dia, vemador fOi, enVIado o 'se- Jesus, B�nedit0 Paula de s:tro de Souza,' Jacll'a AlIce, Slmo de S�lUza, Lmza Gon-
de Magalp,j,\es Ma:chado, ex- 21 de abril p ..p�, às 20 hOras,! guinte abaixo-assinaRo:

,

:'Jest(.", Elza, Flores Gomes, Custódio, Enec1i �na Pinhei-! zaga Teodor6; Osní Tec;dOl:o�,
deputado"e-stàdual e advo-' no Salão Nóbre da Faculçla-I "Exmo, sr, Governador do lríneu Gomes: João Ignácio ro, Avenino João Pinheiro,! Maria das Neves Teodoro,.,
gado no fôl'o de Canoinhas," de de Direito sob 'o ploit1'oeí-"1 EstadO'-de Sànta Catarina. de SOl,za, Na!l: Bernardo de Domingos João Silva, João.l Ivanilde Teodoro, João Pe�-

,

() ilust:r:é �ontel:râneo,' nio elo Centl"� Catarinense ,Nós, que abaixo assina;- Sou.za, Alfredo José Roza, Cíaudino Martins, Amandio
I
reil'a, Maria Vieira da Co�-,

cuJa atua�çii.o na primeira de Estudos e. Defesa do Pe- 'mos, viemos respeitosamerr': José Camilo -Roza, Caludio I
Francisco de Souza, ,Laurin� t-a, Benta Vieira, ,Maria dos..

,legislatura de Santa Catari- tróleo, a 'conferência -.dQ De- te peI'ante V. Excia, sólicital' Bel'zi de .Souza; Leorgina de. J do Fl'andsco de. Souza,

O-I
Santos Pereira, Pedro Do--

.

'na, foi das ma�s. pi'ofícuãs, sembargadol"�Sevei"ino' Ni- a 'sua bondosa atenção para Souza Mafra, José Joaquim lindia Francisca dê Sou9'a, miciano Pereira, Vitor' Jc;:ão,
soube ser verdadeil'� l'�pre:/ comedes 'Alves Pedrosa' sô- 'I)' caso qUt! abaixo passamos Mafra � Membro do Sub- Tereza Francisco de Souza, de Souza, ,João Nas,çimel1tp"
sentante,d�s.-aspirações ,?O hre õ tteina�: "1\ Nta __ê�nt!'� ',a. eXl�a.r :" . " _ p_iretório d� UN? de Arm�- Francisc�� Jo�� Souza", ;A�.. de �ouza, Ari dos Santos;:'
pqVQ catal'll1ense n.o Legls- os-�trustes e a ,questao ._.49,:', C�nend� mSlst�l1�emeI!te çao, Raul.F l'anClSCO da Luz, gustq ,FI?nCISCO cle OI1V:I-, OSnJ Fernandes, Ja?ob Jo�e,
lativo Estadual, s{\mpre·deJ Petróleo':,,�.·· ,

nesta localIdade, vanos boa- ,E:devenes Antônio Pinto, Se- ra, OhmplO Amaro,
_

Joao Couto, Artur Caldell'�, M:I-'
,batendo matéria de inte�ês- ' .. Ptll'ante' e'levado - n�mero ·tos de que seria brevemente 'bastião Joã-Ô de Souza, Ma- Mariano FuI'tado, Anita tO.rr Fonseca. Oscar dos<,
;é ;c�letivo, exercendo, � at;l� de pessóas, ellÚe as quais removida _da E_scola ,Esta_- rili·Cordeiro ,Mafra,_Alfredo Ft1I'tad�, Damazlo dos San- Sant,os, João J�('é de Souza;_.',
Si��},\ti�idad� 'que horr.'�aram 1 se no\.avan.l l'ePl·esentant.es dt�aI de ,Sao Jo.ao Ba.�lsta d� M�fra,. José Manoel Cunha, ': .os; Al'aide Sa,ntos . Flores! I Mána de lJ61,n',des ROZR: '

o'-mítnuà'tn que lhe fOI con- do Exmo, sr, Governador do Itapocolo,y, pala outJa Esco ,�

fe�1g?��tadQ'\ cumprimen- ��:���� a;o����iOS1\df�;tl� '�'o��'s��;:d��na�n�!!'e�����l� 'l'· n�a" 01
- 8'1·RI'9t'fO �O "Cau'- te'

"

tlíl1dÔ�:QiC, déseja-lbe pi;og.pe" l�,a-, do Exulo·sr. d_r. Pr'éfei- te' FIQr�s de, Souz�. fi '

j
-'

" 'I ,"' ',' '\,' "".:'
.

�'

_ ,- �,'
_

'.
"

l'idades..' .' 'to Municipal, oub:as' altás
., Conslderand,o q��e a ,1"efe •

...................... autoridades e alunos dos rIda s.enhora, e mftI carmho,,:
CAsA MISCELANIA'{,:9isttl.· nossos estabelecimentos de sa _e es�ôsa e�emplar;,

1\
.. J.UC'rI'ÇA'., NA,-Q�, DEV'E· :S-.,I",�.E.'N.C··IA''R' '-QU A'\N1D''0' ·OS· ;F'A""·:T.O.,.S..'�. ,,.-j,'hllidora dos Rádios 1LC.A.� Ensino Supel'iol� e Secundà-' ,�011s1derandq qu; '. p:!o t'1,,1) ..,

..
..

1'1
.

_

'Victor, VálvillaB e Discos. r-io, o copféencista, com .Q. .lcon_9:esP,aço ?e 12 an�s, v·Et!11" PÚBLICOS E: NOTÓRIOS, 9RIGINAM P.ROVIDENÇ,IA��:D�ttua Conaelbéil'o Mafra. ,brilho e o eU tusia�mo que co,'p, âedlcaçao ���I e)';m.Q�a-.; 'POD'','ER.,.PU'BL'ICO _,' T,.R.·',ÊS' MARUJO.S,
"

PA,R'fICIPANTES...................... lhe:'- são conhecidos discôr� mll1lstra�ldo as luzes do. sa-,

U,r" "L'�Z·'aro"
.

I �'eú, du;a'nte cêre3. 'de un�a ber. �os nossos' diletos fi- HEROICOS NO SALVAMENTO I)� VIDAS NO SINISTRO!>,
.,'. q hora,·sobre o palpltante as� ,Uü:l's, ,.' ."",.

"ê, t' J)O","CAETÉ;', PRES.TA"M",.IN._,F6R.MAÇÕES' E.'M';NOSSA:":R�-,.8.88"08 mnto, impressionando pro- Co�slçlerand�. 'que p"ela -

. I, fundamJnte os presentes, sua conduta exemplar como ;'::' ;'5, �')DAçÃo, AFIM-:,pt!:oSEREM ÇONI;lECIDOS os HERÓIS ,ES--
Vítima de m�l s��ito ;ei,o sendo, P�l' isso, ao tel'minàr, pl"of�ssol'a�. vem �el1dO_ ve;'- .'. '. ,'o, • QUEÇIDOS .. -" _, UMA CARTA '� {'

">a faleClõf, qu<).rta,felrà ulh- muito apl.aud,idQ, dadell'a mal na e ,ucaçao e
Nã:o f ..z muito, ôste jornal, ao bro'ú,ao Pode'}' Púb1ko,'11 medalha cei'am no an�rii��ato,. ap,enas lem-:ma;�na cidade de Canoinbas, Ó Centro Catal'inense de 'nossos entes queí'ldos;, "

noticiar, com os detalhes que lhe de "l:I:onea 'ao Mérito", �nstituida brados peja impren�a " ..

'

onde �'�si?i� há:�ng'o��:u;lOS, Estüdos e Def�sa do Petró- ,Resolve�l1os.: -. Sohclta� 'chegaram ao conhecimento, a tra-' por lei que, l1a PPol'tunldade, ci-I "Em data ,t\e �8 de ab:il úl:ill1o.".o nO}il�O dlstmto contel1�n�o, leo dando cUI}lpl'imento ao
a V, Excla., se dl?"ne ate� gédia do "',Caeté'\ na tarde de 25 tamos,' .: ninda comentando a ação dt he-

dl:; Laz�ro Bastos: ,�restIglO- 3eu prQgrama promovel'ã no �er ao n.?��o humIlde �ed�� 'de mal'ç� dêste ano, procurou res- Ma;, II. Stalldardt _Oi! Co. Of 1 róis paquele �inistro lutuoso, em..
-

80
..

político, ora mIlItando no conente mês outl'a cOllfe- do, permItmdo que contmue
s'Il1tar num g'vestn de fr�nca soli-, BraziI, qu;t'em. nesta..

Cap'lt'al l'e-) que ti'ês pátricios pel'del'R'm _
a.

1) L'd S
.

I D . 't' 'c m ., fes 'ora em Arma- ,.__
'"

.

'. a,r&,� ,0 OCla emOCla �eo rên'Cia, que será profel'ida �"o pIO S
'. dari'edficle e' justo procedimento fi I presentante,' usando do direito ,-vida, à falta de vápidil SOCOl'rO en�

e próveéto advogado

n�que.j
pelo seu Presidente de Hon- Ç;10,

a., noss.
a

,mes.tre .q.uel'l-. ação de. n.
obres, e heróicos

.ci�a_l
que lhe cabe, l�.solve·u, _C�tno eom- i lanchas' que deVel'iall1' estar'uptas;<

1�ozona d? planalto norte-ca.-
rac, dl!. T,elmo Vieira Ribei- da, afIm �� <JU� : mesma

I
dãos que joga];)(l� com a própria panhla de e,náter privado, insti,! a entral' em atividade, em qual-tàl'iífenSe' "

. possa�'contmtlal' ·como vem· , .' .' ,

'

.

,
'

.

,,- , _.

'.
'1"0, '.' •

"

•

'."
'

. \'ida lan;'arám-se ao miu" em

I
tuir medttlha's'· de ".ffoltl'a· ao Mé-'I quer emt!JigênJ!ia ..

- fosse, e'111, quê!''O t" t t' S -fazendo efICazmente a mI-
' �, ,

-
.

,
ex l� 0, preso ou � a�- ,

.
'.'

,
.'.,' f.)'ágeis embarcações, para socor- rito�', a apenas' diois cidadãos, 0fl j

hora fosse, C01�' vento. 0\: .

.cal�.
,

ta Catarma, serVIços mestl-" nlstraI os, seus saplentIssl- rel"� par'ricios que estavam em Sl'S, 'Genézio Leocádio da Outlh'a i fuaria de dia ou alta n'ladrilgada,..

má,,\!',eis.,. no ,oexercíciQ de vá-· 011 '.1161-�M'D'les mos el1Sll;J.amentos, para
d'f',' "'t -

d 'd' e AI'naldo Luz aquêle pat,rão' da
1
com chuva ou �ol .,- 'r�c�bemos'c-· .'. f" _',

--""'I' -: h'á�' � , ".,':. _

' ". 'nOsso gaudio e 'feHc'idade 1 Ice1S SI uaçoes e V1 a,
:'. _ ., .' ,l" i

" ,

'I laS unçoes pu" Icas, �" ,", .. "
, '. .

,

. .... Guarl11�ao'�"Jlltar e este, comer-. " uma carta fU'mada por Gllberto<:..d f Ih E n'ós, qu.e, ate·n.demos à vei'da:':' ,.. ,,+
vende exercido o alto cargo. Por ato ,recente, d,o sr, Go- suprema e nossos 1 ,os. cianté na Prainha, face à. Í:ição'

'

Mal,we! d.á 'Silva, cujos,têrnws, in.. ,,�d P
,,'

I f t d E r:__ Q e D d deira missão da imprensa, qu� é, _.

_

e refeJto, daque e· u m'o- vel'l].a 01' do stado, de acôl'- ,u '"

eus guar, e, ,ampal'e heróica de "ambos, naquele

aei-I
terpl'etaudo de maneira Teal Q>.

M
. - ,

I \ I V' E sabemcno/t,odos; informar à ver, -

8Q:.. unlcIp'lO, na nt.ervento� d.o c.om.,
a lei, foi transferf.. e I

um.me ':' xCla., .' dent�, Outros, poré.m, c.·Uja ação' peu.sarnento, transcrevemos 'neste>-,

L
'

G II tt' d J' d
-

R '(Ass ) Joao de Ohven'a ,da�e e só a 'Vel'�'ade ressaltar, ti- '<1'1a 1HZ a ° I, e o e UIZ o para a esel'va remune- ,,-

dê benemerência não foi iilferiol' comentário,
>","D'· 't �d C N

'

,. d" -l P l··..,_ <.

M"l't j Presidente do Sub-Diretório vemos, abertas as colunas de ,nos" ,,lho HeI o .. e
,

ampos, 1 0- la·a ..a, ,,o leIa II aI, no ..

.', '_
' '. a desses contel'râl1eOS, ,permane, Contínua na 63, .. paO':'''''os, sendo o decano dos ad-

_ P9.stQ de �on:mel, o sr,_ Ten, do PTB ,de Almaçao, PedIo so diário para, à proporção que { :; ! b

vogados naquele pedaço qa CeI: JQã<x'{E�o.i Mendes da- Gomes de Souza - 'Membro fossem 'seujo c<)nhecidos, regis-
"

, '

tlí��'dbarrigai;el'de,. 'd

-,,' qtí'�rk éoip6�açãó, ';--
'

10�Ub:Dil'�1ó�'�� d� l!�N; ·�=nl:�ant�:e;at�.:!�:�e::�:�i��: F""�e'-"-GQ'an�àde\:rl���, C:Ol1�s:i�:;S�l d�� no?sl�l·��!�ü��1t: :i�:� :��� S:uz�ç� M��b�o l�Cl�llb� revelado vej'dadeiros herói$ no

,

1..•
"'.

,,'.'. .'
-

•.
',

-,
�.

." tlVLá�aro Bastos, nascido na terrâneo_serviu ,à nossa Po-, Dü-etórÍe da UDN, --'Ar,ma- salvaJilento' de vidas, em conse-
,

cídàde de Tijt{cas; desde.mo- líc�a, 'nela ingressando por ção. Jo�o Bento '.Ro�a _o' quência do trágico acidente do

ÇQ teve tôdas as suas ener- conc,urso� em 1931, co�o 20 Pl'esidente do Sub-Diretório "Caeté", d,a Cruzeil'o dfo Sul,
.

d t" T t
'

I
'

da UDN AI'nlaça�o 'Nestor' Para' éS,ses, "O Estl>.do" lem-,gI_aS éJ1ipr:ega �s em a .!ytl� . e-��l} e,_ga.,gando por me- •

-.' '" T

dades 'que o situaram em ,!'ec1lllento todos os ppstos,
Illaho destacado -na magis- inclusive do Comando Geral.
,--tra-tura, na l-qlprensa e

-

no Cursou' no Rio, a Eseola de
cénai'Ío 'político do 'Estado,' ApeHeiçoàm'l?nto de.. .ofi

, :A' Prefeitu:l'a Municipal ciais, conqtdstando', ria tm'-
de' 0a�oinhâs, ao ter conhe- -ma de 1938, �onroso/' 2° Iu- O pi'oprietá,rio do Café MIMI C-omu�ica aos, seus ;[1'e-
cimento do passamento do gàr, Oficj5I valoroso e b�'�- 'guêses e ainigô�: '<"

.saudoso, c('nlterraneo, decre- vo, a sua fé de ofício é das Que os ingit.edientes contidos em um frasco de vi
tou 'luto'o��d�Lpor três dias, mais brilhantes entre os co- dro colocado em 1 do corrente, à porta ,do Café Rio Bran
sepd? os fUll��ájs l'ealizado�' h�gas, aos. quaiS se impôs co, anexõ a uma declaraçã. anônima de que tais elernen-
com 'gral1d� '��omp�nh�mén•. pel� ,seu ca:áter e pela cor- 'tols foran: 3:p,.reendtôós na: fábrica do referido Café :MIMI
to, no:,eemlterlO local. reçao de atIt�ldes, em todos que de tais afirmações nüo são verídicas" posto que em
O extinto deiva viuva a os ll1omentós, �

.

seu P9der tem o têrmo da vistoria procedida pelo' Dep.
eXl11a: Br�, d,. Helena' Rupp Passando, agora, para a de Saúde. Pública, do qual se pode cortstatàr que10s in-
flast?S e vários filhos; l'eserva, deixa à corporação, credientes aludidos não são empregados no 6afé' MIMI._,"O Estadol.! envia à exma, 'a paI' de serviços sem con- Presta êste escldrecimento aos seus amigos. e fre- �

falnilil;l, e.lutada as suas ta, -um exemplo digno de ser guêses para evitar qué a sua idoniedade comercial se
condolências,

.

imitado. tome alvo de comentarios injustos.

Gafe Mimi
A rádio 'da Laguna, segundo me contaram, de .....

dicou-m� uma novela.
Gentileza por gentiIeza, dedicÇ)-lhe esta:

Ou paga GU apanha e �aga·
(3 atos radiofonicos.)

10 ato (Antes da eleição)
LOCUTOR - Irineu é .o maior. - Votem nele_,

Dará luz, leite, estradas asfaltadas ".
, ;.. 20. ato (Há Mas)

LOCUT'OR - ElEdto gpvemador, Itlada fez! Nã(l.>
cu.mpre as promessas! B{léa Ir\oIe "

.. c

3D ato (Dois dias depois do 20.)
LOCQTOR .!_ O ilustre governador Irinell Bol'

l1'hausen, administra.dor esclarecido, cuja palavra.
vale por garantia ,., 1

(Cortina rápida e tintilante).

{
,/')o

i!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


