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'F' Partlcip8Clo dos
. ,'r·ança. Sindicatos na 1;1.0

Piney procurará formar o novo, Gall;nefe
. ,ca!i.zacãL\ das leis ridicas do Rio de Janeiro.PARIS, 4 '(U:P:)'_ O mi-I '".'

t ,
o " • '.

uma palestra de mela hora.

d T h Ih'nistro d� Transp?r�e:�, A'1- um rápido h�rmi:n� para a

I
l'OU que tentará .a fOl'maç�o c�rr:, � �:ésidcn't� \::'�n.::�n,t. 8 ta a ..

toiue Pinay, deu U11C10, aos gUP1Ta na Indochina. d,e um novo rrabinste. a fim Auríol. Meu pIlm�110 ,lm- RTO. 4 (V�A.) _ 1".11""00'.l'"fo!'Cos r-ara a for1I\a6 o ACl'�ITOU COM RELU- de tirar a França de suas pulso era recusar" -�,dIsse informados de que o depu
de um gRbhet� conservador TANCIA dificuldades politicas e fi- ele. "Mas quando o presi- tado Barreto Pinto vai H

<me consiga recolher os. PARIS, ,1 (U.P,) - An- nanceiras. Pi,�laY an unciou

'I
dente insistiu, concordei em presentar à Câmara um

funrlos para os programas toine Pinay, com 60 anos 'de sua decisão por intermedio consultar meus amigoa e-fa- .projeto tornando obr-ígató-
defensivos tanto pará a idade, conservador, decl�- dos jornal istaa, depois de zer as tentativas", ria a parficipaçâo dos sin-
frente do Atlantico como dícatos na fiscalização de Ingenuos os udenistas ca"

" para. a do Pacif'ico. Os. peri- , I I, ,I

.-

leis do trabalho, regou lando tarjnenses <{ue pretendem(�',� tos dão-lhe, porem, pouca ] A REDE COMU'I ISTA ,1t<ttmiçào das entidades pro- arrastar para. o plano n,H-

cha�.ce de sl,lcesso, '. II'"
,,' ,

faigSl�I!,ond:aeisSsa-f"oql,lnllea', poderão �](mal as tricas e frit.ricàq
,

,- direta- polítioas das 'esquinas' dePl�::� j[����\;,i�'a; d.�(7;l� ,)
. d,e'scobe'rt'a', na Base' ,Ie' rea' de, ,.p,'., alegre I m�'t�jJer�ap�:ieC·��t��a:pbl����� Florianópolis,

eumbencia taxando-a de im- II '

v
I Desejam, nada mais, na-

����i:i::�t:.6 ��;7.s nt;m�,�� Im,plícad« um canitâe 'da Aeronáutica ll�:��;��:��' o�;)!i:�r::: r!::;,o:��:::a�:.E:'

mem de nezocios Que se f'ez

nor Ri mesmo, embora relu- p, ALEGRE, 4 (V,A,) 1'0, tamb�m como implicado I
Esta dellnn('i,�' !lpre;:;�:ta-" send, o, por isso, �pre-Benta- çâo do sr. Nereu Ramos na

, '

.'

t Conforme noticiou em pri- no movimento ccmun ista da na sexta-feira ultima, da nelo seu substituto, presídencia da Câmara át.'1.'1teT'1ente, cedeu as ms an-
.........�............ ..... 1".........,.,

cias do 1)�esidente Vincent m�:,ra :nf!O o ':Correio �o Po- que se 3.l'tiq�fl-va na Base acaba de ser recebida pelo I·
. _- -',

- -..
lima rendição na' província

Aur iol. Com sua .maneir,'l,vO jOl (\eseo?er�a P:-IO Co- A_�l':a, o, cap"tão ,o't�,C�ljO ,: Audit'or Lauro S.chuC'h, que i As "'etcoes em sulina.
'1 d€' falar lenta P P11- imandante da Base Aérea de Lum,' Contra este oficial, ordenou o sorteio d" um 1

p' R.
_

Os leaderes mais catego-nsua ' ' ',- C. ,J ,,-

Porto Alegre em meiados q,U� após l',e,sistel'id,a ao'1'e- i,C,on8,elh.o E.,spe�jal d,a A€':t'o-' orto, ICO', r izados da UDN" entretantof'atica. declarou aOR rep0l'- '''',
'

, "':'
.c. o

_

tores rrue, 'em conseque:n,-.ia do mes de fevereiro passado, ceber ordem de. prrsao, d�-' na,utlCa para fUnCl?nar no
SAN JUAN, 4 (U,P,)

raeiocínam no caso. com a
uma per-igosa rêde comun'ís -sacatou também 8.'" au to1'1- feito, marcando ainda a cabeça fria e os olhos 1'01-,ida insisteucia .de Auríol e ' , c. "I

- a.L Q.

Os eleitores desta possessão -

.

id dIta organizada naquela unida dades superiol'es e imp�dj,l- audiencia de instauração do , lados pal'a o inte>'esse 01'-em vista� da gravI a e (a

"d" dos Estados Unidos dec.tcti- -, ,
'

. �, de militar da 5a Zona Aérea, do a ação dos encarregados proc�s:;o para 'o proximo la
n f�IOlHji. Não poderiám" evj';'�itllacão, consentIra em es-

,
. tão hoje sobre a: nova 'Ams- I>,

'I'd d l' f Desmascarada a trama" ver- das. diligencias, foi 'tambem ,7 do .corrente mes, dentemente. al!3zalhar fibdal' ::J. Dossibl J a e (e 01'- tituição que lhes, dará o' "',melha em face de uma os- lavrado um au·to doe prisão Quanto ao inquérito poli- ponto de vista, dos catari., .' "

governo interno e que redu-tensiva demonstração ,1'ea.ii- em fla,írrante em face dessa cial lliilihú' instaurado em nenses.- zirá grande parte dos laçoszada no interior da Base sua atitude. E 'eRte flagl'ar:- razão do movimento, ,comu- 1T E t d
Mas Que pretendem eles,

',"e,lo� mill't::t.re'-' a'gita,dOI'e"', t 'm ti l' o' 'a s·emana pas nista descoberto, c,omo dls- p� 1.ICOS C'om os s 'a ,os Minar: :Muito simnles: Q'le-,., 'o

-,
- v

.",'

,_ e, 1 e, e:-(. ;
c' <

'

,

-, , Unidos. -Mais de 500,000 dos T
\'

,às autondades 'ImlItal'es to- 'sada a AuditorIa de Porto, semo's aCIma, prossegue, es-
2210000 .'dr d'� . 1 p .t.

,rem que o sr.• ,

Nereu na-.

iI' -,'

t' d '

'd' 'd '1
'

f' b' d t d c' , , . , Cl a aos c e 01 ,)
t

.

d t
:? l,n' ,�,cao cne es a pon: o maram une latas ,prOVI en- b, egre, 'OI o jeto ç. uma' an o os o�lclals enearrega- R" , d ,'" . " ,_""

mos, em roca e 1'0 os pat'if,
, . ,

'1 d d
.. .

1 d ,leo e\ erao compal ecer c..S ,.

1
. � 't I PS]em \1CyjgO o franco, malS elaS, Oi'denado a ll1stalJl'a, denunCIa <ilpresentada pe o os' o m�smo empen la os, , 'e' U 0t _. d' i sua ree elçao a ,re e o , , ),

,I;. ' ,.',.'" -

d d'l' urna�" m por ,a-voz .0 go-,..i E t 'd I'
olJnnt vez rotado no;.mercado ção do competente inguerl- 1H'o,motor' puhhc:;o n1lht.ar, na contm;.llaçaOI ar- I 1ge1l-

T' L', 1'" o' " _, p" i ",o ' s' a ,-0 ao cãrro pO lhco'

,
" ",'

"

,

"

. d' "1 t \elnO, UIZ .uaIlll<;, uO ,u- 'd
.,

d 'negl'O [\'486 l'lordolal'.qu3n- topollCl.al-m!htal',nodecol'- dr, Nestol' dej\.gQstq; que <:ltfS} vI;;,ap,gro çompe:o t'd I�'" I �d'.,' o governa or.,queestaeqnl,

1 '1 350 ' "'" '1. ' .••.. , :f
\.
'"1 d'

o

1 '

I o OI'!] ar, p, e. ls"e que "

J' I •..
.. '. do H. tabela oi'icJa e (� ,.v .. � rer.do qHal�f-l.(loll :'lillUl'acla�. o den.H�ClO.t1 ��(i)'r�\l- 1nl:.tlrl'lOt ;(��ànteo;: a,·ceJ)il �c!J:mu-� ó��ll�e-s' 'ut::fi i.';' ;�'O"lil' m�:t�!,�:ll..q A�gls...aJu;o..

Pina); ,começ:ou in'lediata- responsabilidade 'de óito nos artigos ,225, 227 e 154, nist.a que se 'pretendia criar C· t
:'-,

.. ,

"

1

d'
tl l,a • A eleição da Meflt.t da (';l-.

"

.

,

'd d 'l't
ar a por gnI)J e malOr,I,a. í "

d
'

D �mente ri ent.revistar-se com sargentos da Base Aeréa, paragrafo 1°, ·tudo do Co- dentro das Il�l a es mI I a-
O C '.. M d Eí"t', d

rnara os eputad�s nao, seo , •

l'd t'd' d d
'. o

1Iii'l'
'

d P .... AI ,ongleslSo os :s a os
CA03 prmclpms I eres par 1 a em po e1', os quaIs fOl en- dIgo Penl:j.l �".l rtar. res' e 01 �o egre, '

,

U 'd, .

t .'.. t 1 processa COIn9 em amant", nl os, DOS eI,lOlmen e, (e- d V d d .rios, de cu:io ,apOlO necesSI- contrado vasto matenal de
verá apr'ovar o documento. � erea

• o:e�, on � as, paI-ta 'Para o bom sucesso de propaganda, comunista, ..,..,.,_
,

-:-- ;... ......_,;. ..., -.
E t d

'. -

f' J t f
xoes partJdarms se Intr.ome-,

, "s a eClsao "lnar ,rans or- .,sua. missão. Entrementes, o Comprovada a participação mará Portó Rico 11um Êsta- tem e ebta,:m, nor�as. Todo�
one, pode, se ruma nova ré- n:o movimento subversivo '

, '

,

l-os anos, esse pleIto se re?.,

I
do de a,utogoverno, emqora 11' b t 'd'"viravolta na oninião do ,Par- desses oi tos militares: Feli- o

d E t d ur'
lza com ase num en en i-

I t f" d" d �' aSSOCIa o aos .s a ,os nl-
t· t t.d" ]'amelLO, ar 111 lca a por cio Coelho de Medeiros, Ny- I dos' da mesmà forma como

men. o ,In er-par 1 arJ�. e�
um,a declaração do deputado lander Momildo Per-rault de I >

d C lth
-vando-se em cont.a nao so-, : os pUlses o ommonwea

.Frar.."ois Dekbs, antigo pl'e- Fal'oef, José' Rbprigues da '
I b °t

'.
/

t- l' 'd ,mente tanto quanto pOSSI.-, I rI aJ1lCO es ao' 19a os a I .

'l.dR!delJte do influente grupo Silva, Tarciso Ferraz Arru- .!
Inglaterrt 1'e, a Pl'OpO�ClOna 1 ?d� ?a"social,radicaFsta, Disse ,e- da, Adolp,ho da Conreicão, representações parhdarl8S,1€: "O Parlamento não -eou- Henry Moreira Lima, Sebas-I como tambem os pontos a1-s{mtirá na' erevação das ta- tião dos Santos Cosia e I .

, tos dos seus ,valores morai,.; ,
xas em 19%. O que temos Walsch Enrich, contra os U·

.

b d'd
•

I'
e intelectuais. .

de fazer é pedir aos ame'ri-

'I
me'smos foi pedida ordem d'e Im, ".n'" O, e.-, . I"81V',O as 'c,a.usoU ,a' ,

"Em s'eudo assim, 08 dir.;- '

canos. atraves do Conselho pl�isij.o preventiva, medida
" gentes udenistas estão C�l'-do A,tla_?tico, o.utro auxilio que fo,i decretada pelo COl1- tos de que não haverá dis,de !nlhoes de francos ou selho Permanente de Justi- 'queda de' um qU'adrl·mofor f'ranceAr crepai'icias maiores denÚ,.então reduzir a nossa COll- ('a da Aeronautica, na sua ',,, ",

r
do parti�o no que diz re�-'tribu,ição à defesa do Atlan- �essão do dia 18, Com essa peito á escolha da nova Me-tico para dez divisões". providencia, tinha sido da- ROMA, '1 (U,P,) - Um I ric�n�, de vinte e, um anos
SR do Paláció 'Tiradentes,' avião frances de quatro mo- cesas e uma dançarina de de Idade; J<;>an Harriet Katz-O ,g�bi?ete de Edgar Fau�

I do, como encerrado o inqué- tores. provavelmente danifi- ballet nOl;t,e-amerieana, r"- man, que ainda ontem dan- A1final, o plenário da maisré cam Justamente' por es-
I rjt� poliCiaI tnilitar,'o que cado durante a decolagem unica

.

sobrevivente, uma çou'.em éannes, n.a compa-
8 ta tribuna da 'Nacáo não'

<te pretendido aumento de: l'J,O entanto' não aconteceu, f b d
' nhl'a do Mar'q',ueAs de Cnevas,

deve senvir de camp� de lu·. �
, rancesa, tam em' auçarma ,..-impostos que lhe pediu afim em face de novos elementos por um bando àe g�ivotas - tas de prpvincia, onde, se'. perderá provavelmente arn- 6 ballet espanhol "DeldI.) eçmseguir o dinheiro com virem a "fu,ro'" no de"ol'I'p.l: que bateram contra as he-' batem homens pel'tubaàosY bas a,s pernas. A outra viti amor'y de la muerte",'

ftue pagar os 55 bilhões f' de do encerramento das' dili- lices, chocou-se contra o por sentimentos ás v.ezes de,
'

ma 'qtle foi, retirada ainda A unica sobrevivente dafrancos adicionaIS necessa-' gencias, Assim é Que. "e- solo, explodindo e causall- 'd' . '

' , carater puramente pessoaL,

� t
'

1 'l... com' vida dOR destroços do trage ,la aelOnautJca' e a (D �'O J' II' d R' )
nos a cus asa guerra COl - gundo podemQs adiantar, foi do ti morte 'd� 87 peSSOaS, Ih 't l' sra. M,ar'gu'erl't� Del"y, (le,

e
_

orna o 10.. . ' • apare ,o uma 1 a lana, mQl'- _ '" _t:;a os com�mstas mdochi- preso !la dia 23 de' feverei- inclusive duas atl'i2eS fran- P
o.

_neses ;e para as dozedivi-' reu a caminho do hqspital. ans, que vmha d,ecomple-/l ? �V «:
sóe$ que a França· se com- ."._,.",..,.,.......,.� __ __;.-..........,."._...J"................ Os funcionarios d�' ae-

tal' uma .excursão cl� daz:ça () riso da'cidade
'

prometeu a ,colocaT so as ropqrto de' Nice disseram pela Ita,ha. Os funclOnarlOS "

.......
ordens do general Dw.ight fLO,nr..�" D .. I"UNH" que o avião, quando procu-

dá A�r France dizem que
E' h K'-:',.. ,,, "...: rava ganhar 'altura, duran- este-foi o primeiro desastre I�lsen. ,OVler, supremo co-

._

d
6;"

t d 1 1 com aVlOes o tipo LSllgue. ..�(I')ldante dl,1.s forçaR aliadas e a ,eco.agem, c locou-se
r'1 Ol"O'nni7.itcão do Pncto do contra gaivotas, paraJisan- doe'desde'que c,omeçou a ser

/'.tlanticl) Norte. na Eurona, Meu voto ,é do sr do dois ,de seus quatro mo- usado, há seis imos �tl'as. fJ<�m Lisboa, a cO'1trihuieão ' "tores foram encontradas ?-7 MO,RTOS "Ida FraIlça lá foi reduzida NA. R penas é asas das· aves, mas NTCE 4 ru P ) A:\
di' 14 napa 12 divisões,

. ereu·, ,amOS espera-se, agora a opiniã9 Fra�c,'e 'div�'lg�� aUsta ���,
Caso Pinay fracasse, é bas- dos pilotos, vindos de Pa- vitimas, sem especificar,
tnnte provavel que Vincent RIO, 4 (V,A.) -:- A pro- posição da -futura Mes"a da ris, sobre as verdadeiras contudo, as nacionalidades,'

,Auriol apele Dara b antic.;o p,osito da eleição da Mesa Câmara. No entanto, pode- causas do desastre do gi:- Todos são residentes na "

ç;;:,.

,ministro da Eéd'lomia Ha- dIa Camara, em palestra ria ,desde logo antecipar -ti gantesco quadrimotor "1,a11- França, ltalia ou Inglatel'- I �g T5ia:_l ,,dona.l Pierre Mendeflj qne! com os jornalistas, o gene- seu voto: gue�oe" construido na Frali I ra. Morrera� ain?a
. nes,se,

�-., .. " ......
< ... "'

i" .�rt" ..

�� ..'sBrr:��'e tem tr)antido nma Ira� Flores, da Cunha decl�- ça. J ' "desastre duas atnzes fran-
t
- Papal, ftdO s�ra bl.l .. a:-

poslçao neutra entre a Rus- I rop que amdá desconhece - O meu voto _ frisou Entre os corpos despeda-' cesas _ Lise Topart, de I
da a gente comprar os

sin. e os Estndo-s, Uníclos é ,i qual a posição da UDN di- - pertence ao sr, 'Nerêu ç�dos foi encontrado o da vinte e quatro anOs e Mi-
I Jornais para ler essa

Pl·ovfI.\'elmer?te 'procnl'flr:i:, ante do problema da' com- Ramos.
'

jove;l1' bailarina nol'te-ame- cheIa Vêrly;' 'discussão?

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

.Plorianõpolts, Quarta-feira, 5 de Março de 1952 80 CENTAVOS�rlif:ào d'l' hoj� _ .. ,� pÍl,�
--------------------------_ .. ----�--------------------�------------------.-�----------------_.----

A Grave· Situação da

Panorama
,l,

Político

'-::acào O.p. um novo 'governo.
Caso assim o consiga,

.

se-

1'.'1)·nclo -declarou, ,cortando
�s preços e luta;ndo contrà

"
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� a-d.ado.. _
'
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Dr. Boldêo Consoni

OR. M. �."C�VAL
·CANTI

CU.I.. neíll.;••m_.. ··6;·m- '

........
Ih.• �.Iá.n... ít..n!lrN. �.

Cirurgia Gera] - Alta Cirurgia'- .Moléstias de Senhorae.
- Cirurgia dos Tumores - .

Da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alipio
Correia Neto e .s'yll� Matos.

Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares, intestinos
delgad\) e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.

Consultas: Das 2. às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
I .,

(sobrado) - Telefone: 1.598, .

I' Residência: � Avenida 'I'rompowsky, 7 -: Telefone:::
IM 764 .

I
I

f.

�'

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doen� II.'cn.-p.
eoa.ultório:. Rs. Traja·

.0 ./a. Edi:f. S'$ .I... -

10 aadar. Sal.. )" • 11r.
Re"id6nei.: Rua ·BrI....

deiro 'Silva Paee• .;. -' ..
.adar, (ehiea..t'a eM .....
aba) .:
A,tead. di.nam.._ ...

14 h8. em diaDte.

DR.ALFREDO
CIlEBDt", ,

Cu.o� 'NaetoDJ,l .. '11111.
•••tala.·

,

Jb-dil'etor 'o U0IIPfta"�.

�Dr. Antônio MOliz de Aragão·
Cinlrgm ZJ'numa:toJogia

Ortopedia
• CoJisultórÍO', João Pinto, 18 .

Das 15 às 11 diáriamenie.·
Menos aOs Sábados. .

, Res.: Bocayuva 135..
Fone M.' 714.

NTI'O,A

. Dr. de Ât:au.,jo
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tut08 e Caixas' de Aposeata-
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I' Ilor.... Ma.... . ". 11 "'1., 1II0ra.. Ar.vENDE A T��·. {)S. CASOS ÇONCERNENTES.À NattÚ·aHzaçOe.: " .• '.
'

'.i-"llI.iset.. , a•••1..1 1 1•• a•• Ih...._..... 1:
.

.'
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CIRURGIÃO DENTISTA
Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala

l'ratamenio cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
Tratamento cirurgico e .cura de Abcessos, 'Gran�)o-

mas, Quistos' l'adiculares, etc. ./

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN··
,TADURAS, para as pessôas que vivem de ordenado.

fJaboratório Protético sob a direção de Técnico COIl':.·
,tratado especialmente no u'ruguai, formado sob a orien
tação de um dos mais,c:re?lenciados especialistas da 'Amé
rica.
Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platina).'

. Pontes Moveis e Fixas
.

Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técnica:.
�mais recente.

!i'iuzp UMA & IRMÃOS
COIH�. Marra, :�i
Florianópolis

00 SOLICITADOR WALa
DlR CAMPOS

.

.. Materiais de CODst1'uçlo;
Beneficiamento e�

.

Geral.
:Madeiras· para todoli' "'.
Fins, Aberturas. A8aoalh(}.�
'-orro Paulist:&1 ete.� Maà��-
1'as de Pinho; Lei ê Qual!i:lâ.
�e.
Escritório, Depó81tú', ri-

Oficinas - Rua 24 de .M.itlj!
nO 177 _.:. Estreito·- Flori..,
·.ópolis.

.

. 'J:'

\. -:

OS MELHORES AR'1'IfJ0S! OS ,�OJcES PREÇOS!. AS:-MAIORES FAçILJI)AnES�
RADJ-OS. 'ELECTROLAS '- �mCÁD�)RES - -TltANSM1SS0RES -DISCOS "'!'OCA�DISCQS AGULHAS
'ENCERADEIRAS �. GELADE"MAS, -,'I1I�umfFreAOOft'lES BATEDEIRAS VALVtTLAS Al"l'OFALANTES ..

-. ,.=tE- ..
"

'

'l.

,
.

!
'

SISTENcr.pj,g· � ··CONDENSADORES
..

O' mais' comptetq)'��. de peças para radio
�..J:a, 1 dI? S�i�� 21. te' 21 A - Floriapópolis

f•. ",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta�feira, '5 de Março ',6e 1952
--------------------._------------------------------------------ --------------------------------------------------------------

/

Via-a- Social o _Re_�ital,� S.erui... _iaPllliNil�_araMúiiciJJill, ' Re.. Iizou �'" ante .,dltem, no da Educaçao e S�ude, a '

Presidiu ti sessao do dia 29, o .er. vereador Alvaro
ANIVERSARIOS: ' o nascimento de um robusto con�orrru:J fõra tlnlll1eHtdo� o sra, �rofa. C?svaldml1 Ca- Millen da Silveira. ,

DEP, WANDERLEY JR.

I' garoto,
ocorrido na Casa de RecI�al .de �ant? de banto bral Gomes, Diretora d? De� ,O expediente constou de ofíció do sr. Prefeito Mtl�

Ocorre" hoje, I) aniversá-' (Saúde São Sebastião, ante- no Sérgio Napoh. ,partame!lto de �ducaçB:,o; o nicípal de Ituporanga ; exemplar do discurso pronuncia-
rrio natalício do sr. Dep. ontem, e que; 'na pia batís- Coube B? Departamento S!'. Nereu Corrêa, Secl:etá- do na Câmara Federal pelo Deputado Saulo Ramos;
Afonso Wanderley Junior, mal, receberá o nome de Ri- de �ducaç�p patrocinar a no do Governador Irme? exemplar do discurso do sr. Governador Irineu Bornhau-
integrante da bancada da cardo-José. notã�'el noite de 'arte, pro- Bornhausen ; altas .autorr-

sen, no primeiro aniversario de seu governo; Pedido de
'UDN na Câmara Federal. porclOn�nd? ,a�s estuda.nt�s dades �o Departamen,to de Informações do sr, vereador Miguel' Daux, sobre o .far-

-lSr�n' :"McoAl"rNeO,'EhLo'J'eC,RoUZan1·_ -,

CI-'De O'·18,'r-,0 ,ddedFlodrlanoPlolids. oportuní- Educaç,R? e grande numero damento nas escolas municipais, e oficie do Presidente
'"

<>,,_
a e. e ap au Ir .0 Jovem de famílias da SOCIedade lo- da Câmara Municipal de Itapiranga, 'Estado de São Pau-

,.

t Iici d sr Ma ." cata_rI�,e.n�e que, ainda na cal. lo, .Por fim foi lido o oficio dirigido pelo sr, presidente�:�:�ag�u�,a :1:0 �u:cio�ári� ,

"

',' fase inicial d:, seus est?� Do ponto de vista artts- da, Câmnr'a ao se Prefeito Municipal, sobre a necessida-
\'{lo Tés"our'o do Estado 'e ''_''''': RITZ �?�, de canto, J� ,c?nSegUlU tíco o recital de Sérgio Ná- de de uma sala para I>. Secretaria da Camara. Com a pa-

,

:;apreciado músico. 'Ás 5 e S horas'
;

II?P�esSlOnar a �nt1{la espe- poli constituiu' verdadeirB lavra o 81:: vereador- .Deolíndo- \Oosta;, díaeórreu sobre o

O aniversariante, que des- U " ...' bi
cíalizada do pais, sendo a� sucesso.

, demasiado rigor, com que foram feitas as provas
.

para. "\
m drama ue mconce I'

pontado como' uma das
,
Quer na interpretação de . - I 'E""fruta de vasto circulo de a- vel intensidade... '. 'd "b 1 exame de admíssão nos nossos grupos esco ares. sse rr-

1
' ,malOres promessas o e trechos de óperas ("La 1'1'a- d

'

.

-miz.ades nesta capital, sera Vibrante, emocionante, canto".
'�

g.or pr.ejudico,u grande. n"uârero 'e c.,nanças, que, ficaram,

I
- víata" 'e "Zazá"), quer as

',grand'emente sumprtmenta- profundamente humano' S" ,,' Ná I' id d impedldos de se matricularem. A,fIm de sanar .esse .mal,
"(lo, no dia de hoje: O LADRÃO COM ALMA '} erDglO t

po l'tCodnVI a o de canções italianas, o jo� ao mesmo em parte, o orador encaminha a Mesa uma

O ESTADO abraça-o, cor-: pe o epar amen o e Edu- vem cantor mostrou-se' de .

di
-

tid d
.

t 1 d
'

I
.

, , com: _..,' ln icaçao no sen 1 o' e ser 10S a a o uma esco a muni-

"dialmente -, Pat O'BRIEN _ Wayne caçao, ��dICOU seu recital u,ma seguranç,�, com belo cipal na Prainha. Na tribuna o sr, vereador Flavio Fer-
'SR. JOSÉ AUGUSTO DE MORRIS e Dolores MORAN

de estreia aQs. estudantes" ttmbr.e de �oz e, volume. im- rari, transmitiu a Casa os res'ultados do entendimento ha-
,

I<'ARIA& No 'programa: .

que lotara:n, .mtegralm�nte pre�slOnante, �m maravilho- 'lido com o sr. Prefeito Municipal, pela Comissão desig-
Faz anos, hoje, o sr,' Jo- Noticias dá Semana. Nac, �sl depedndeCncIasl do T�atro so mtérpl':te. , nada pela' Presidencía, relativamente ao funcionamento

':i:>é Augusto de Fartas, cio O Mexicano e seu Cavalo.
A varo,� �rva ho.

, _Conseg�lU. arrebatar o dos dursos normais e regionais em Trindade � Coqueiros,
'.::a.lt.o comércio local. Shprt.

Mas nao so estudantes la g�'an�e :pub!�co, dando um informando que o sr, 'Prefeito Municipal, com a f idal- "

,FAZEM ANOS, HOJE: Preços:
se, enco�t�'avam, '. I bIS. na cançao valsa de V. guia que o caracteriza, dispensou á 'Comissão honrosa

SENHORES: 2
Prestigiando o artIsta., I Chl�r�. - �a Spagnola. atenção, e adeantou que tudo está fazendo para ser ime-Cr$ 5,00 e 3, O

c S' N' I b'

__ A1cindo Fonaya. Imp. até 18 anos. complJ,re. eram a� seu �'ecl� erglO apo 1 em mere� diatamente cumprida a lei. Para tanto, iria, providenciar
__ Lucidol'o Fernandes. IMPERIAL

talo SI. �r. Joao ,Jos� �e'lce o n?sso aplauso e o nos�
para ser feito o necessario deposito no T,esouro do Esta-

_ Francisco,Vieira Boli� Ás 8 horas S!����:>..:.:::....�!�.:.e..��-=:.�:!!.��_......._�"'-... do do �ue dària dencia ao Dep�rtament� de Educação.
1;1"02.>11; engenheiro, E o sucesso continua! I A, f"

-

d Na. N I I COI)Chll�do O sr, veread.or _ FlaVIO FerrarI. expl'ess.o� os

SENHORAS:
'

FRrley GRANGER e Ann i es rela e I o e o e I agradecImentos da Comlssao ao sr. PrefeIto MUDlcIpal,
_ Dilma Taulois Andra- BLYTT'

,

"a _ pela solicitude e boa vontade demonstrada na solução do

,de, digna esposa do sr. Ne- em: seu.s i)r'lst��, hQ,e, problema: O sr.' .v:readt): Miguel ��ux estran?u que o

Têl; 'Andrade, funcionário, VIDA DE MINHA VIDA �Rinalmente extl'eia hoje tem uma das suas maiores sr, Pref,elto MUlllcIpal nao tenha feIto o deposlto deter-
"do Banco Nacional do co-I· com; no' velho cas�rão da 'praç; cl�iações, minado por /Jei, obtendo, e'm resposta, l)OVOS esClareci-,
�mlheio, .Joan EVANS e Ann l)E- Pereira e Oliveira, o, coni;a� Finalizará ,o espetaculo, mentos do sr. vereador Flávio Ferrari, de acordo Com qu�

_.:.. AJice Aui'ora da Silva. 'VRACK
'

grado comico Nino 'HeIo e um grandioso "show" no lhe fora dado col,hel' na palestra havido com o sr. Pl'efei-
SENHORITA: No programa:

'

sua companhia de espeta- qual fa'zeni parte todo os to Municipal e com a Direção do Departame�to de Edu-
-'- Sl�ely

I

Maynold Tau- Cinelalldia JomaL Nac. culos para rir. elementos da, Companhia. cação. Sobre o assunto estabelece-se larga discussão �m
'lois.' Fox Movietone. Atualida'- Nino Nelo que visita a Queremos felicitar a Em� que tomam parte diversos srs. vereadores, uns concor-

MENIi'IO: ' des., nossa C�pital pela primeira preza Danx, que não mede dando co� a exposição feita pelo sr., ve.reador Flavio
-,-- Nilton; °filhin,ho do, sr. Pl:eços: vez. vem de alcançar um in- sacrificio para nos apresen- Ferrari, favoravel a atitude do Chefe do Eltecutivo, e

-Pery Camisão, dentista: Cr$ 6,20 e 3,20 ,vulg.ar sucesso ilo sul, do tal' bons espetaculos, como outro:3 manifestando ponto de vista ,diferente, O Sl\ ve�.

NASCIMENTO: Imp. até 14 anos.
" País, c?m seu' homogeneo sejam Rodolfo Mayer, Ga� l'euc:or. F.l�vio Ferrari, esclareceu que, iri� cQlher m�i�- .

Achl,H,e etn festas o lar R.OXY conjunto artistico do qual bor Radics, e agora, Nino res mformes no Departamento de Educaçao e,' em proxl�
do N'. Oswaldo Pedro Nu- .Ás 8 horas

, faz�m parte cartades do tea� Nelo, que a critica consa- ma sessão', os comunicaria a, Casa Passando�se à órdem
'�les e de sua exma. esposa A ultima apresentação de tro llaciollal l como Diná grOl1 o Comico nq 1 do sul do dia, o sr. presidente informou que deÍxava de sllbme-

;ti Vihna Elias I
Nunes, com'

.
A TRIBU PERDIDA Mir,anda, M��garicla' S.pei',· do País. I ter .a segunda discussã:o o ,projeto d: lei nO 1�0 porque

com: "Juliska Harlou Marco Ân- haVIa uma emenda sobre a qual deVIa se maIllfestar a

_.....-,-_w__ .JoIlny WESSMILLER e' tonio e óutrós �rtistas�ta.�'t> ';

-: '.. (

,

' CO,missão.' deJJl7lj\f�', O_l?r. vel:t;ad,9.S. ��'1t�njo, ���co.�l
� Elena VERDUGOI bem consagrados pela cntI- Contmuam abertas as as- Apostolo requer seJa dado parecer velba!. O sr. preSl-

iP'!OJ� No programa: ca.
'

signaturas no CINE RITZ dente esclarece que o parecer verbal só 'cabe quando a

\0\ Cinelandia Jornal,.' Nac. Para a sua extl'eia, Nino até ás 5 horas da t.arde. Pol- discussãq está em regime de urgencia. � seguir comuni-
-# Pl�e.ços: Nelo escolheu no. seu vasto tronas numeradas _ 5 pes- cou, que se ac.�a�am em pau�a _os segumtes

,

processos.

Cr$ &,00 e 3,20 repertqrio, a alta comedia soas _ 75 00' Camarotes _ P)'oJetos de leI n 149, que dIspoe sobre novos loteamen�

'Imp. até 14 anos. de Julio Sóares, "(janção 5 pessoas � 375,00 _ Avul� tos. Requerimento n9.83, Indicações numeros 102, 103 e

ODEON da Saudade", na, qual se� sas PoIttonas nümeradas � 104,.

fi DE MARÇO
Ás 8;30 horas guindo a\ c�itica' aquele ator :20,00; Ca,marotes - 120,00�', _ MM *� *

no: :U8:� de hoje
-

recorda- di!:;�:��������(�
Com,�·

ió···1i·iõ,··ôs·V.ifíiiNTÜ
..

·DO
..

··õ1iiõ' 'A multidão Enr'aivecida
-- em 1732, por cvta ré� A CANÇÃO DA SAU AD f 8R 'N ADUIRai' , 'I' ·d 'B d 'I1l,ia de D. João V, foi nomea- A tra�e comedia e� h'! I ,o,ram OS; ,;' li' r. � (r" • tentoo IQUI ar a og ii,do vig-ádo colado dª paró� atos de Julio Soares

' RIO, 4 (V.A.) - � Dlre� c)' agradecer à imprensa
--quía de N. S. d? Des�er:'o, No final, um entusiasta ltoda e a Comissão de Car- escritl\ e falada. o apoio· e ROMA, 4 (U.P,) -- Sob 'Ito, foi identificado por inú
�o padre Estev�o Slmoes SHOW tomando parte os � �aval do Clube Tene,ntes' do estimulo que dispensaram.os gritos de "tra,idor" e "as- meras' m1ilhere�' cujos rnari�

Nlal�.ÇO, com a congt'ua, de ,artistas de grandes, reno;"tDía?o, reunidas erp. �essãÔ' 'ao Clube;
.,

sassinio", o marechal Piet7ro dos ou filhos morreram na

100$000_ " ';. Imes.., I
conjunta para apreCIar e d) agradecer ao povo '1;3adoglio foi salvo' hoje pe- guerra. côntra

.

a, Étiópia_
, Fale�eu esse sac:rdo�e I ' IMPERIQ'" ,

delibel'ar sôbre o "julga- car'ioca as demonstrações la policia de \uma enr�ive- "Traidor"! - grito!! uma

eql abrIl do all.O segumte,

I
Ás 8 horas,

.

'

,
mento" feito pela comissão inequívocas de simpatia cida multidão. O antigo li":' dessas �ulh'el"es. "Porco"!

�:- em 185�",lU�,�lgu.ro��se COM AS HORAS .c.oNTA� julgadora dos préstito� car- consubstanciadas em seus 'der da campanha italiana -:bradou outra. E logo os
'(l atual hOspItal de cllnda- DAS' navalescos no desfIle de aplausos durante e d��is contra a Etiópia compare- gritos aumentaram e a mul-
rl�, sendo pata ele tral1fife� Wayne MORRIS terça-feh'a, 'lJorda, resolvé� do desfile e as manifesta� cera aos serviços funebres tidão que, havia em frenb!
l'ldos os doentes do 'velho No m-ograma-: ram: ções de repúdio pela decio: n�iros inglêses. Ninguem re da Igreja começ:oll a uglo-

'

"€ilifieio; Cine Jornal: Nac. a) N�o tomar �oBheci� são da citada comissão; Aosta, que'morreu há 10 merar�se em torno do mare-
- em 1870, faleceu nes- P t d d' l' f' 'd d úbl' l' d'

.

h 1 AtI t'

,reços: men o a es ruxu a, aCClO� e). esagravar ' e ,p 1- (iaS num campo e prlslO- c a, es a atura en raram
'Ü1 capital o comendadoi: Jo- Cr$ 5,00 e 3,20 SR e fantástica, decisão a co o artista�hefe Manuel neiros ingles.' Ninguem r€-Iem ceÍla os policia�s retiran- '

St' Maria do Vale, impor.. Im'p. até '14 anos. que chegou essa comissão; Faria e 'pagar-lhe a,quantia conheceu Badoglio, em tra� do dali Badog1io e levanQo-o,
t;:l!lte-IHígociantc. POl�tuguês 'b) elograr e aplaudir de Cr$ '20.000,00 (vinte mil jes ci�is, quando, ele entrou Inum cairo militar, enquanto
,1e nascimento. aqui se con- ,�t':\,M'�Cfll..AN'l.ÁdtU;;, sem reservas, todos os ar- cruzeiros) correspondente na ig'reja de Santa Maria. homens e mulheres; com 'os
í'iorciou na familia Luz. Pae ;mM""" 110. Wioa ILC.,& tíatas e auxiliares que ,con- ao primeiro prêmio', como Degli Angeli, onde sentou- punhos cerrados continua"'

. do desembargador ,José Ma� 17{�tol. Vilnlu _ Diaeet. feccionaram o seu magnifi- compensação de esbulho d� se numa das primeiras- f.ilas. vam aos brados de "vilão",
!'ip','do Vale; Ih. f.o•••JW....afr.. ,�o préstito; 'que foi'vitima.'

,

Ao s,air do templó,entretan� "traidor" e, "assassino".
;

'- em 1876,
'

instalou-se
'€J:rl·Itacorobí uma aula no-

A"'V'
"

ENT',U','R'A'.5'·
'

O' M
'

'

''turna, sob a direção de Ben- 'O" ',ZE- UTRETA· '

..•

'

5amin Carvalho de o liv.e i-

-- em 1880-, fale!!€u nes

t,., capital, com 74 anos de
'i'�ade, o tencnte�coro1J.el A�
r:a�ta.eio Silveira de Souza;
. '_ em 1902, surgiu na Pél
'lheça o seu primeiro jornal:

J 1:1DADOh: Foi fundado pOl'
,Jo�'é Olibio Lopes, prematu
l.a!nente falecido;

,

- em 1909, falecpu !l01
Rio de Janeiro, o ilustre
conterrâneo marechal Jú
li·}'A.nacl�to Ft:.ké.'o da'Pro-

I

'·1,
."":1"

'

'_ ....."

"

,-'

a '

"

a....,;
... - --,,----�I---_;.,,_--..

'�IIIi1lll1t11IUIlI\lllll·i��-, .. j' .•

,

;....tt}..:.Andr� Nilo Tadasco

-,

. '�,

\
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OBSTADO -,
� Florianópolis, Quarta-Feira; 5 de .MlÚ'ço:4!e 1-952 4

.,;; _,

.
'

v.

·· .. _ ...��....,..."........_..,.·...........-�·-:-."!_-...-.-•.,.v.....,.-...,..................-..-............,...-..·&......�
------- .-.·..-.·_...,....• .................w.·.....· •.._

..

_-.::.·....,-.·&·;.·.......-�...._..r..-.v.-....-.-.-....-....v.-�.

I;'.'

cogita.�se, don�Plê de, mais ant�go e,sgri-!O Brasil sédedo l-CongressoIS. C. GraDadei..
,mls�a catarlaense para presidente 'i, Sal-ámencane.de Remo' ros da Ilha

: ...... .Federaçâe de
.

Esgrima VALDlVIA, Chile, 4 iU: PauI�, B;��;I�'��ra "de do De o��!V�oC!?:?e,iden_
,P.) _:_. O, Segundo Congres- Terceiro Congresso e no- te, convoco os senhores As-

• � :1:..
..

Sabe-se de fonte segura Será assim que, realizado os ministratívo dá, AABV, foi I
.

meou diretor do. Bureau saciados efetivos e Titula-

'(IUe a fundacão 'da Federa- objetivos dos iniciadores convidado' para candi?atar-
so �ul-Amen�ano de Re�o Permanente o brasileiro }\fá- res, "à reunirem-se em As-

ção Catai'inei;Re de esgrima, desse útil empreendimento, se ao cargo de Presidente I
designou a cidade de Sao ximo Martinelli. sembléia Geral Ordinária,

útil' il1i�iativa, da punjante 'ri Federação de Esgrima de da Federação de Esgrima o �
'. Domingo, 9 do corrente, 48

Associação AtIé'Úca Barriga Santa; Cátal'ina' terá como sr. Major' Pedro Cunha, ve-
9 horas, à Rua Tiradentes,

Verde, é coisa já resolvida. seu primeiro presidente a lho compa h '1'0
' n. 14, sobrado, afim-de dar

Consta tarnbem que, por in- respeitável f igu'ra do ma i" dor do G:ne�al ;a�;:Pe;,��.Treinando f1 s edversertos cumprimento ao. que 'dispõe

termédio do CeI. Lara Ribas antigo dos seus esgrimis-. drigues um dos grandes vul- ' '.
' o Capítulo IX, em seu art.

Presidente do Conselho Ad- .tas, I tos da esgrima . brasileira.
. dos ca1n rlnen�es 24, dos Estatutos.

'1 Assuntos em 'pauta: '

O (
. r - Leitura, discussão e

VIT RIA, 4 V.A.) deixando os jogadores mais aprovação do Balancete a-
'

Os '''velhos'' convocados pa- a concentração, a partir de nual;
ra o selecionado, -que

: ha-, agora. "II - "Leitura do Relato-
viam sido dispensados ante') O técnico Palmeira dir i- rio anual;
do Carnaval da concentra- giu o treino e o quadra azul III - 'Eleição da DIreto
ção, por ter sido transferi- estava assim formado: Vi- ria para o ano social de

o,
. do o campeonato, voltaram cente; Caiçara e Lula; Iva- 952-953.B. H RIZONTE, 4 (V.A.)

_ Com los resultados 're- agora a treinar novamente. n ildo, Gilberto e Pinheisen- Não' havendo número le-
Os jogos serão realizados gistrados domingo na pisei-

O técnico intensificará os

I
se; Jorge Castro, Hamilton, gal na primeira convocação,

em dois tempos de 10 minu- na do Minas Tenis Clube, ,trabalhos preparatórios não Enio, Hélio Mota E) Zeca, far-sa-á, segunda, com qual-
.tos com .intervalo d� 3 mi - nesta capital,' os paulistas 'qusr número, após trinta
nutos. sagraram-se campeões bra� minutos, da primeira.

.
Juizes:. "

sileiros -de natação, enquan-
I. I Ftoríanópolís, 4 de mar-

Oswaldo M:ll'a; Mllton to os cariocas conquistaram N t D'·
'

-

.

ço de 1952.

.
Foi sorteada a seguinte Lehmk�hl;. Joao. Pe�ro Nu-' os titulos maximos de sal-··

.

[] .as, I Vfl r�fi � Tte. Albano de Souza Lú-

.;1.:�belâ: nes; Narciso Lima i Oscar tos e water-polo. No prélio
cio :_ Secretário Geral.

·1° jogo - às 20 horas _ Capella e Nazareno Símas, d
..

de uolo auuáti
·
'Taubaté x Ubiratan. Florianópolis; 3 de março

.. ecIslvo. e po o aq�abco, 03 NOVA YORK, 4 (U.P.) tre eles F'anzio.. G()')z�If-\" f' S CTt
20 jogo _ às 20,30 horas de 1952.

. . �eh�ol?oht:nos golTal'a� t" __:_ A Comissão de Rox de ') nos30' natrício F'rancisco .• • enen es
_ Lira T. C. x Clube Dóze. (As.) Nívío 'de Andrade an{,?Iran es com um

Pft-INova York, resolveu passar Landi, foi transferida para dn D,·sbo
30 jogo --;- às 21 'h0ras _

,_ Secretário.
card de 9 x 1.

a reconhecer ° 'nocaute tée- 6 próximo domingo. .

"

'Vencedor 10 x Venc�dor do Visto: Osmar Cunha Contagem do Campeonato nico como uma das formas' - O XV de Novembro A diretoria do galpão COl1-

Presidente. Brasileiro de Natação pela qual pode ser dada prepara-se para excursionar voca a Comissão de 'I'raba-

, Parte' masculina _ São por terminada úrna luta de ao Perú, Bolívia, Chile ê lho para uma reunião, às

Paulo, 216' pontos; Distrtto box, à semelhança do que 'Eq.u::ldol"
.

e o .Coríntians 19,30 horas, amanhã.

Federal, 159; Minas Gerais, vem fazendo há anos a As,' Paulista, durante os meses José Oliveira - Secretá

57 e Rio. Grande do Sul, 8. socíação Nacional de Box. de abril e maio percorrer t.i rio.

P t femin i D' t
. A Comissão anunciou quI' Turquia, Líbano, Grécia ------ .. , ....

ar e ermmna; - lS l'�-
�� ;{', ,-' AIto Federal, 11:,7 pontos,; Sã') a 'Plí'rtir de

'

segunda-feira, Suécia, Dinamarca, Itália e

uga s
Paulo. 1,18', lV'�I'n'as Gerais, em todo o Estado de NOV:1. Espanha.

,-
. e

Efetuou-se,. domingo ú�ti-I .30 páreo - Sing le-Skiff .

�1

mo, em Valdívia, no' Chile, _ 10 lugar _ Uruguaí ; 20 57 e Rio Grande do Sul, 8. York qualquer luta pode - O titulo de campeão Aluga-se uma loja c0IÍl: 5

'Ü Campeonato .Sul-Amertca- [lugar _ Arge�tin�' 30' lu- Contagem geral _:. São terminar "por um nocaute mundial de patinação artís- portas, situado à Rua Pa

no de Remo, que contou gar _ Chile. O 'Bra�il elas- Paulo, 334 pontos; Distrito técnico, quando o arbitro tíca, disputado sexta\-feil'a idre Roma, esquina da Con-

com a participação das r\�- sificou-se em 40 lugar. Federal, .316 Minas Gerais, ponha f im à mesma
.
por 1 em Paris foi obtido pela 'se- selheiro Mafra, n. 182.

presentações do Brasil, Ar- 40 páreo _ Out-riggers a 102 e Rio Grande do Sul, qualquer .motívo que não gunda ves pelo norte-ameri-I Tratar com o sr, Antonio

gentína, /Chile, Perú e Uru:.. 2 remo's com patrão _ 10 22. seja desqualificação ou i cano Dick Button. .

\
. Apostolo. .

-

,!.('uai. FI�ancos favoritos,· lugar _ Brasil, com a g�ar-I
.

\ porque os contendores não I
venc�ram com brilho,o,s ar- nição capixaba; 20 lugar _

-_. mostrem combatividade".
, ,I·

.

'fe �

gentmos que marcaram 71 Argentina.·' - O São Cristovão, por I

f4 ",pe .

/.1)ontos: O .ti.�l�lo * vice- 5° páreo - Out;_riggers a 10 Madureira �l1a diretoria, está )legociun- R"e e 'EJ''De.LAS,r,ampeao fOI 'Conqulstado pe- 4 remos sem patrao - 1°'· do uma temporada em gra- (4'�l /{Ui"
,1(� Br�s�l; <:.?m 41. �o:n�o�. O lugl',ir .:__ Argentina; 2° lu-

I

ve....,.-nu
/'.

mados catarinenses. jogan-,
..

"

,,·tI'5' Ir 4 \,.',' ,.>c.." ;'.•1\ �

Jru.�um velO:..em 30>' ltigar, gar - Chile; 3ó lugar - U\I'Co rio nesta Capital, B-rnsqlle;" (,li
. �,,,..

( :�
"

-com 33 PPl,1tos; o' Chile em Brasil.
.

Blumenau e Joinville. 5 . r'\' �

L'O 24 p;
, .

"'0
' �-...- (' ',,, "

li ,com '.
'e o eru··ém;) 6° páreo - DOllble-Skifi' BOGOTÁ •. 4 ('( P - Pelo Torneio Rio-São

-I'

,Ugal;, com 6 pontos.,
.

10 1 A' t'
.

.
J.. ) - O

P '1 h
.,. .._-�;:;.....!�:,=;;::::;:;=�:;:�:::;��jIJ!lI

- ugar - rgen ma; .Madureira venceu espetacu- au o, para oJe a noIte, es-
Os resultados das 7 pro- 2° lugar - yruguai; 30 IU-llarmente .

pela contaR'em de' tão marcados os se'g'uintes �--;;
'Vas constantes do.programa, gar - BraSil. . 5 x 2, o clube dos Milioná- e.neontros: Flamengo x Bo
foram os seguintes:

.

"70 "páreo - Out-ríggers 11 . rios campeão. colombi�no; tafogo, no Rio e Santos x

'l° pãreo - Out-l'igg.ers· a 8 remos - 10 lugar _ Ar-I ontem. .'

.

Portu;g:pesa de Desp0l1os-, ·l::�IiIII.1i1
<1,remos, com patrão"":" 10 a-elltI'n 9.01 B '1 I

'.

S�
.

P 1"
• -:=�-;1;;jõ;;;;;;����

.' - " a;· � ugar - ra8J: O Madureira já vencia no em ao au o. � �

lugar � Argentina; 20 'lu: 30 lugar - Uruguai. .

.10 tempo pela contagem de "- .Carlyle, Didi e .. Lafa�'�
• gar _ Brasil; com a gmit·- Segun.do os . comentarias. 5 x 1.

'

iete, desgostosos com a mul-. ... -.J!
.

nição
.

çatarinen;
.

ao lugal;, i'adiofonicos, a guarnição ta que H diretoria do Flu'lhj-� �. -=-€-- ChIle. " ". .' cat�rin�nse que se classifi- nense lhes apl�cou .. f�girám � -.--;.; s;;;;= l. ôe �_IO_! __ =--:::
2� páreo - -Out�riggé'�s a;' .cou : em 20 lugar' na prova. da con,cel1traçao dos cra.� �..,.,.. t>_c 'CUS un,', clt etdagr:;, ,-"

.

2 �ernos .._,s_e� ,pa.ttáo � �o· {na tigu'ral, PQrtou�,se, :com Lld'Ar • 8:Af," fta '" e J;' J E' .
- :J bJldo _Io>_" COfI'

lugllr - Arge�tIha; 20' lu-: fnvejav�l bravm;a, �erecen- .
.

.. 11.'
,-

i1n', ·1t,yv di�s.s� ���o f;::;';;" %�l:l��� - ,,, �fe���� de�'ltQt!e!· - . \. ��'.

gar � yrUgUal;' '30 ,lu�a:r d.o �s ·aplaúsos do povo chi- no conjunto das Laranjei...:\. apr_":_I'G� �\ COC'"
- Brasa]. leDO.. ' Com os resultados dos jO�'a .

d d
. �. �.-..

.. \óCt\ e egf. '

,

g�8 de sábado'e domingo, a �<;��!�::.�..
e ommgo, com·.r:i�·�' �,:' '.'0 �,�,oD���Úti,9.aM'..dassificaçã(),. dos djsp_utal1:- .

.

_-'
�

.

c, Ih' d'
'::' ',': .

.
.

tes do Torneio Rio-São Pnu·
- Revelam os iornais ea-

a eu'" . Uas.··vitÓria,s em Joa- lo passou a ser a seguinte, riocas que a, C. B. D. rece- '_;:r:.#t..;> J ..,

por pontos perdidos: berá. �? por cenJ;o da renda. : e

I'.aba·
. "0" 'S'C'r'a'"f'eh

"

·'.'f '"
�

'.-"
,-

(' . �
.'

.... _., bruta dos. jogos da: Copa; ,i ,�.
'

H O RS ..

y' �.. .': .{0.,�a '!:I."rln�DSe '.. 10Jugal' - Botafog-<:I ��. Rio que serão realizados em�i' S.I" •

�
. .

"--,,. 2° lugar - Bangu� 3�f" iunho do corrente ano.
'.

..-. 'Oe 2.; a 22 H.R .

901St ,.'
,

. �i:ossegu!ndo seus Pl'epa-l!e�zi�·venceu oem pelo esco- ..... ,ugar
- an os, ,Va�co, - Baner renovou contra-

latl'v?s.-'par� o Campe.o!w.tp re;4e 5 x 1 e' na dominguei-
POltugueSa e ,.Fluminerrsc, to com o São.' Paulo, por

Er:slleirq d.e Futet?,��; a' ',;e� ítil:,';enfrentando o seleciona-'
4. '11:1 is um ano, recebendo 20

l�ç.ao . catannense.:; efflt�ló'� &0 joaçabeijs�,; os. comaridr.- 40.lu!.rar --- Flamengo e mil cruzeiros, mensais.

(!Olcr Jogos em J 'b 'd
,. São Paúlo, 5. ' '_ O .Ame'!·l·ca acaba, ,d.":.

"',
.'

oaça a, 8,3.- ,,,�s de Teixeirinha;\tl'iunfa_ .

=

bado e .dommgo. E!Jl a,!rl93s'. l;am novamente, sendo de
50 'lugat _ COl'Íntiam, 6. contratar o arqueiro argen-

·as partida sO',sc�'atch cpnJilj:J�: .,2,. x O o escore •

60 lugar -'- Palmeiras, 7. tino Germinaro, do Melldo�

guiu convencer aó' púijft�;if,'" .\,: .

.

,

O artilheiro do certame é %, da cidade portenha do 11
Regtlndo l'n-l'orm'es Cll N 1

. •
A

' .o extrema Rodrigues, do mesnlO nome.
.

-'.,

.cn .�; .�t;�H�OS\,,'-�oque·aPLll'amOS,po3Si-
- .-.

PROCURA "5d"quela cld!J,de. .,' ',�{' 'e velmente no próximo domin-
Palmeiras, que marcou 6 - A Grande prota auto-! . E

Na pelejà realízad�a 'sál1a- ':gO, nesta Callital. � sCl'at�;1
tentos. Nívio,.do Bangú, es- mobilística que illau.gLil:ará I ..'

.

'

'. -

do frellte ao d'
-

,J 'f
'

tá em 20 lugar, com 5 ten- o AlltodI'omo "17 de OI.lt!l'-'
.

. >O" ,

"
' esque rao \,1)' ara sua ultl'ma p'lr'tl·d., ,

. .,. CAI DEIREIROS e CRAV"-DORES

C
.

I I
.

,
' "" an- tps e o atacante catarinense I" B'

.

' J ,.t'
,

ome�'cIa, oc,,_al, o "oilze" tes de enfrentar ,o selecio')"-·
.)ro " em' uen,os AIres, A' Serviço por empréitada ou diát'ia.

-orO' d L'
. ,c. Nicácio em 30 lugar,' c m I - '

,.,al1lza o por ,�unval 1.0- do ,do Espirito Santo. 4 tentos.
° ;u� "cOl1corl'erao os melho-j'. Os int.eres�ados d�vem se (�irigir R}' E<;t�leir" Ara-

,es .olantes do mundo, en- taca. da Empresa NaclOnal de Navegaçao Hoepcke.

" .

.", ..
-

Federaçãttltlética 'CatarineóSelCamo. Brasileiro
'. ·de Nàtacão

Nota Oficial o.' 4/52
RESOLUÇõES DO CONSE

LHO TÉCNICO
·
"I'orneio Inicio. de Basketball

Juvenil
Data: dia 8 de março de

· 1.952 .

\

Camp._Sul-ftmericano de Remo

. é'

Distribuidore8
C� RAMOS S/A

Comércio - Transpo.rt e�
Rua João Pinto, 9 FpoJi!!'
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>SlMPATIA 'ftanco. do ·Br�sil·��/Aj ·E � I T A L-
, Carteira de Exportaçao e ImllftE� 1: Ekhtal de cítação com o prazo de trtnta (30) dias

DE PITIGRILLI
"

AVISO S/N.'
.

Q doutor José B. Salgado de Oliveira, Juiz de Di-
Bacalhau - Importação aa">i�Jate«a

.

reite -da Comarca de Biguaçu,' Estado de Santa Catarina, .

. Especial para "O ESTADO" A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPO:RTkÇÃO, {ta fí!lxma da lei, etc. _.

'

BUENQS AiRES (APLA) - Voltou á moda um jogo DO BANCO DO BRASIL S. A. torna públiCllt� ,·m
-rie cartas que esteve em voga quando os homens não 10-3-52, acolherá para estudo pedidos de licen.ça. pl1i� Im- !Faz saber aos que o presente edital. virem ou dele

"enchiam de complicações sua matéria cinzenta. Joga-se portação de _bacalhau da Inglaterra formu�s pI!I� lm- een'hecímento "tiverem que por parte de Venceslau Fran

-antre um banqueiro e um número indeterminado de apos- portadores tradicionais e firmas do 1"3JlIo." �Íli!ID .âas

l
cisem {Coutinho e sua. mulher, por seu 'assistente judiciá

.tadcres e eonsiste no seguinte: 'o banqueiro, tirando as 'cotas a que fizerem jús-para

sUPrimen,
ta até a6.oo.iEmho" ,r;j,(-I.0

Solicitador Walter Jorge José, lbe foi 'dirigida a

___.artas de um baralho completo, sem mostrá-las, pergun- no máximo; -

_ _
.jJetiçãc do teor .seguinte: Venceslau Francisco Coutinho,

ta a cada um se quer "Simpatia" ou, "Antipatia" e, ou- Florianópolis, 28 de fevereiro de 19521- ! 'hr:asu-eíro, casado, lavrador, e sua - mulher d. Filomena
·vida a resposta, mostra as cartas, colocando-as na' mesa. João José de Cupertino Medeiros � Ge�

�!fR-O� COU,
tinho, brasileira, casada, doméstica, ambos re-

.li simpatia é quando as cartas são ambas vermelhas ou João 'Batista Rodrigues � Contador. . � ;t�entes e domiciliados .em Três Riachos, município de

_preas e antipatia quando são de
-

côres diferentes. O jo- '; .2l;g':Wl1çu, por seu advogado abaixo assínado, vem, mui

.gador que acerta recebe do banqueiro um-quantia igual S 1\ NGTJENOL' � res,'P.ei,rosam�nte, .�xp(br e requerer o seguinte : _10) Os re-

i> que apostou; se errou, sua aposta é recolhida' pelo O_ l. --

'

r �mmeftbe.s ha m-alS de 50 anos, sem interrupção ou opo-
,

banqueiro,' t l t .' s�,-.� � �':1l'em <quer que seja, estão na posse mansa e pa-
con em exce en es: ele��4> 1';0-,- • .,-... ârea d

-

Podemos ficar tranquilos; esse jogá não provocará '

F f ç •. '.,..; ",,' csrsea -ae uma area re terra de quarenta bracas de fren-
it d

ntcos: os oro atCla ....�1U'iJiztíto t' ,J1
'

•

' -

1:'1 nações rarnáticas como o pôquer em "La FanClulla 11
. t' de S.:...- ' e, -�rn duzentas e sessenta e quatro bracas de fundos,

"dei West". A Suprema Côrte de Justiça não discutirá se
e - rsenza o .. �lIi?,. e!tc_ � 0-1il Hej:am cinquenta e um mil setecentos e 'setenta e qua-

se trata de jôgo de habilidade ou de azar e Culberrston às palidos, depa.u:,perll:�s,� €'8go-t. dYrWlj'}s {51.77�,40 m2), que fazem suas éonfront�ções pe-
mão descerá das culimâncias do bridge para 'revelar-nos, 'ef =- tados, anemicos", m:ãez: q&te'''Crímm,t i�, rn_:G,do s:gumte: frente ao N�rte, no Trave�sao. Geral
os mistérios matemáticos desses insípido jôgo, a cujo '� ,= ª magros, crumçis mqu;gicm; �I

d&, Fazend<l, fundos ao Sul, no no de nome. Tres R.Iachos,
.respeito a loteria caseira roça as cúspides das matemá- V =

..

t en'remando ao Leste, em terras de Lamartme Freiberger
ticas superiores e .da metafísica.

�.>1
SE receberão a tonífíc�� dcl e ae Oeste em terras de Izabel Francisca Marques. 20.)

li terminologia desse jogo é inexata. Mas todos es- '.I. �.,� orqenismo; � 8'> �,(,"\am'IJI o sup�icante Bar s� e �or seu.s antecessores' pos-
'üq:nos de acôrdo em reconhecer t

qua à maioria dos 'ho- /� .

'j
;ls'liem o aludido terreno ha maisde cinquenta anos, man-

.men s, 'tanto no jogo como em assuntos sérios. se conf'or- M. oe pacificamente, sem oposição ou embargos de espé-
ma com, as aproximações. A simpatia não está na afini-

. eíe alguma, quer agora legitimar sua posse, nos termos

-dade, mas no contrário; aqueles dois 'astros de cinema
.. ('de 'artigo 550 do Cód. Civil, para que, 30) Requer digne

"'-lu� pe casaram _porque haviam descoberto "que tinham \
I V_ 'Excia" ordenar a designação de dia, hora e rocal afim-j

todos os defeitos em comum" bateram todos os recordes
'

.,,,'

'

I�
Me tqU€ tenha lugar a justificação preliminar exigida pe-

r�� carreira pa:'ao o divórcio. e Madame du Deffand,. cel'- f'lube D�O'ltl de "18"10:'
lQ art. 455 do ,C, P. �., em qual deverão ser inquiridas as

cada, de atençoe:; pelo fPal2flo, que procura ser igual a I " . --ta
- II :I' c

• �ternun�as:-- Jeaql:11m 1>er68, Joãõ Manoel âa 'Sí1vã;"Mí-
,-<;la, falar da me�ma manei1ra que ela, espor idéias iguais

' g'I!l.<e1 Dommgut;s de Souza, todos resdientes em Três Ria-
�\S suas, confesi:\ou: ' PROGRAMA PARA O M�S DE,:MARf,;-O r.en�s, munídpio &e Biguaçu. 4°) Requer, outros�im, de-

-: Pobrezinho! Casta comibo tantas �tenções, fazen-
1
p0"is .tle 'feita a justificação, a· citação pessoal dos con-

,do lJulagres para se mostrar cada vez mais antipático! TôDAS AS QUARTA·FEIRAS, COl\f I..lIflCID �:2n: t'rfl"nitan:tes, bem como do representante do Ministério PÚ-

.R,emontand? á etimologia dp adjetivo "simpático" HORAS, - ·U I N G O S O C I- A, L (NÃO D.ANC�·· \[j1ic� � "do Seryiço do Pa:trimonio da União, por edital os
1}S fIlologos ensmam que aquele "sin" e esse "píühos" _ TE). .

-mtel'essM�s incertos e desconhecidos, todos para acom

-que significam "com" e "sentimento" _ são a chave do TôDAS AS SEGUNDAS·FEIRAS. ÀS��. I'ltn<t1aY .,)S lêrmos da presente 'lção de usocapião, por
:segredo; outlOFl, mais racionais, demonstram o coração SESSÃO CINEMATOGRAFICA. r;-®e :<ii'a qualdeverá ser reconhecido e declarado. o do-

hu�ano,. com os aperfeiçoamentos desaparafusadores da "F I L M E. S" nfin'í;�) ·:dos suplicantes sôbre o aludido terreno" ficando

Jl�;.!CologIa e tornam a armá-lo como 'a uma máquina elé- DIA 10 - "COR.AÇõES SEM PILOTO'" r.�@1- e'iiatt�s 'ltm-da, 'Para no prazo legal apresentarem contes-

t:ica, dell1o�s'i:rarn que os temperamentos contrários f,e
SO FILME' NACIONAL, COM AIMÉ E LUIS�. t:e:ÇWl> e para segtTÍrem a causa até final sentença, ,sob as

jI(raem e os Iguais ,se repelem, eomó se lê na primeira pit- DIA 17 - "NAUFRAGOS DA VlDAft• GlfANI� I pe�E.S d'a 'lei. 'Dã-se a esta o valor de Cr$ 2.100,00. Pro-
.glna do capítulo s{)bre eleti-icidade. DRAMA, COM O FAMOSO CHARLES LA.�. !:eilt&-:se ;PO� ,lo.dos .os,meios de prova admitidos em direi-

Os dons da simpatia são inatqs., Atores e atrizes _

DIA �4 - "PISTP��lJJ9S 'l"�!!�."1 ,ta. n. e A. efta cem os inclusos docu'mentos. Pede Def};'"
'-.el.ljas invejaveis qualidades estamos obrigados a admi- AÇAO NO FAR·WEST, COM BUSTER�. r'.m:i.eRw. :Biguaçu, 22 de janeiro de .-1952. (ASR.) Walter
iir, não conseguem ultraPtssar uma invisivel barreira DIA 31 - "A, DAMA E O CARRASC<Y"_ D� lilH'ge ,J1j)sé. Em a dita petição foi dado o seguinte d�s-'
de gelo que se forma, ao aparecerem diante do público DE AÇÃO _E MISTÉRIOS, ,COM LIONEL �-l.TWlLL fi EA '\3�h-ó!� ,f1. ne:s�e�se'dia e borfl para a justificação, ciÉm-
:entre, o .pa1eo· e a platéia. Conferencistas em cujos ensi.. LINDA JEAN PARKER. ,.' �'es ;aiS''Iiltr�teÉ;;e �e-a1i.eJP.).i:nha.s . .Biguaçu,'22-1-:'52; (A�$�) José
naménlos' poderi'amos hiper-nutrimos de sabedoria e 'ide'

'. '

I�' S--S:lga.ct'<J :dé Ol.iveira-. Proéedida a justificaçãp, foi ·esta

lê'; e que' giram um olhar ritmico e uniforme da esquer- ,duilgada p!Gi" sentença do teor seguinte: Ví�tos, eté. Jul ..

,,,ia para a direita e, da direita para a esquerda, como

-

os '

,

' o8B �t' sentença ,u .justificação de fls., para' que produza
ve:nti�ador(.>..s" para conqui&tarem todo o auditório, não nos V i,agem com' segur<I ....à

"

�tt1S §tlt'idi:e�s."-e :l�ga�s .e�eitos. Fa, ça_m-s(l por :n�nda{io �.s
2!'rastam em Sllas perambulaçÕes e em seus vôos, porque

..
- 'Y "cit�s �dlrlas na InlCIal; por carta precatOl'Hl. exped,�

nosso pe�lsamf;mtá sé volta 'para outra parte. Falta-Ihse "d ': - i'." \ 41ft:à la. \Tam da'C!):tp.arca da Cl:lpital, ao dr..diretor do

'Um ingrediente congênito, essa .'onda magnética que não'
'

' ,e rapl eZ : -

.

"

' ��-..wço do.;F�trit�onio ,da Uni�o;: quánto aos inter�ss�dot!
Sill da boea nem da combinação dos perío4os ou das 'fra- S()
:ses,' mas. que preside,' inconscientemente, a distribuição -

R'· filO'A
".: 'SUL'

.

B-
. a '

�s. aflxad,o no ,Fol'um" publIcado tres (,3) v�z�s em .lor,:,

da$ flalavras. Uma onda que cria estado� de ânimo, com- . fie U· t<' -8' ASILIJI.I. �. 1 �iuti;�a �pi�he uma Ü) vez lJo,!'D�ário Oficial do �s-
põe lJ.m aJnQiente, gera um c1ima� t .,' • '.. '

•
", .tado, 3U1�tanâe-se aos autos uma VIa, de.,: cada,. pURl!ça-,

Visitei; há�diãs; a seção 'cirürgica' do'profes�';or Pau- Rh.�lanÓpoh8 ---- !taJai � JOlDvdf.e - �!l :-,�,1tuoo,ll'aJ.fOrttla·.ao a-!'tigo 455 § 1° do tóç.ig9 de ,p.�o':"::'
10 Giordano, que-ilustrava, sumáriamente; Ci:ltlO a caso, a

. rcesso Civil. Biguaçu, 19-2-\)52. (Ass.) - José B. Salgado,.,de -

rnim que _ provis'óriamerlte _ estou bem, e dizia-me sem Aoênci�· Rua Deodoro ��... I�QHwh".l. E para :chegar ao conhecilp-entt> d.çs··inte.res�a�·,
eljÍemismos ,0 nome da�' enfermdiades, .a nâtur�za da in- i. .

.. Rua 1'ênente Sitv-eti'lt 14eS,' passa
o' presente com; o prazo- deXti'fni:á (30) dias

cpub�icado e af�'!{ado na fo:rni� da, l�i: Da41f;�':pa�sado n�s�
I�

'iC'idadce de 'Bl'gtlaçu, aos vmte .dlas do mes d,e feverelro:
'

do al1o�e mil "no�ec!=lntos. e_ cinqu�nta e.: cioi�. E�, Orlan� .

'.

I,Ü.fJ ��o de F arIa, ES�rlvao: a, �lZ dachlogrl'lfar e subs-,,'
�0re'V<L. Blguaçu, 20· 4e fevereIro de 1952. (Ass.) José. TI.

IS�lgad{) _?e Oliveira,. :Juiz de Direi.to. Confere com ri ori",
,

' '!,g11l;l:>� afIxado >�pll,lgar de eostume. O E,,;crivâo: Orlando·-
'R:omao de �ana., . "

".

'
'

.. "' ,�
" .

'�. �. . ..,�- '.� .

-, Floriart6poÜs;<Qúart'a:feii�;' I).'de�.:�. 5
' ;;"1iIl'!.. ' :"-tt "

� .M �________ --------------------------------------------------------------------

I,

Está cientfFice
mente pro.,.rlo
que KOLYHOS
comtt.t-e as cá-

'

.,.ies: Além diS$o,
,if<OLYNOS per-"
'1111mB o hálito e

,'Vende-se
f r- l-ancha baleeira, com

motor Stuart - 8' H. P,
I Dimensões: -:- 10 metros,

I d� yomprimento, por 2 de
l bôca. ":

t Tratai- com R�t�l, Martins,
. em Barra do .Al'lrlU. '

I;;;�A& &BOMAY�Mu

J•
PLACAS StJ'ILI'rlO.u

Elilir 'de Nogueira
ÍlecU o aUlUar ......
'., �. d••lfm.

não pOSSB vê-Ias, 8S

bllct�rias penetram na 'SUB t,ôCci •••
e dia e noite para for
mar as c",ies que destroem os dentei.

Defenda-se dessa "invasio" us...do
KOL YNOS' 3 vêzes ao dia.

. ,

./

I,

---,------;-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'i I" F1Io�ianópoHs, ;Qm1l"!;a�fei'.!:a; ,{) :de l\farç9 de .1952·
•

"
0
••

,
.

CRmC'I-,l�'-PfClUJD'"tfNa-ámara"-Muniapal--leT-Medid;ã- "-certada ... ,

com senso e probidade, os atos públicos, porque carecen- São frandscc �:- -iA Ale�anha proibido QS car *,
do de educação, 'cultura, resvala para o terreno dos achín- •

_, .! j" tel" r. 'm :'\n ff.PHh" ..calhes pessoais, da retalhação da honra alheia, à. quem Recebemos e agradece- I Vice-Preaidente Joa- , ,\
'

,

ousa desempenhar odíreito democrático da crítíca cons-
mos:

. quim de Oliveira Bronze.. f BONN, 4 (U.P.) - C! go- A' nova lei não trata dos
trutiva, Sr. Diretor. 10 Secretário Alvaro vemo da Alemanha OC:_lde!1: programas aliados espef'i-

É o caso que se vem observando agora em Jsraguá Tenho a honra de comu- Tancredo Dippold. • ta� completou a redu'}.ao. da camente anti-trust tais co-

do Sul. Eleito por uma insignificante maioria, com ma-
d 20 Becretário _. Carlos lei que pora fora da lei os mo a reorganização das,

. ,

d
nicar a V. S. que, a 5 -o,

dquinações conhecidas, o atual Prefeito de Jaraguâ o
corrente, esta Câmara Mli- Borges. '.' ! carteis e monopolios e .a grandes índustriae e aço

Sul tomou-se de esquizofrenia, julgando-se o caudilho da-
nícipal instalou os trabalhos Sirvo-me do ensejo para enviará ao_ Pa�lamento apo.s e' carvão do Ruhr, paso efl

quela próspera Comuna barriga-verde. A Câmara Muni-
legislativos do corrente apresentar a V. S. protes- a aprovaçao final do Gabi- tes programas especificos

cipal na sua maioria udenísta, canta e dap'�� �egun.do a
ano, sendo eleita a seguin- tos de alta estima ,e distinta n?te provavelmente na pro- ainda estiverem incompletos,

��.tuta de s. S., provocando dentro das proprras h.ústes; .te Mesa:
.

consideração. .

'xltna semana.
.

ao terminar a óêutiação dós
'udenistas a revolta justa de cer�os. elen:entos, bnos?si

"

'Pl:esidente' _ José Alves José Alves, de Carvalho' Preparada por per-itos a- aliados os alemães se en-

que não concordam com essa maneira de prepotencia,. de Carvalho Filho' Filho _ Presidente. - lemães em consulta com a

-deslavado .despotismo do Prefeito de Jaraguá do Sul, que,
<.

.Alta Comissão aliada, a lei carregarão dessa tarefa.
(liga-se de passagem, é um fracasso político, carecedor

,__ , ' I proibirá a formação de car- De acordo com o novo códi-
dos mais rudimentares ensinamentos,' de direção, de.Jii- D�S<COBERT'O 'uM teís, sindicatos e outros ti- go, são previstas multas de
plomacía e respeito alheio. ". t:.,. '.. .....'. '

. '." '. pos de aI�anjos mo.nopoliza- até u� mi�hão de marcos -

.

Acontece que, não faz muito, a Emissora daquela '. _ \ dores apos o termino da 0- 238, mil dolares, - para os

cidade, na sua nova fase de reaparelhamento, contratan- Mov.mp.oto S'lbver�IVP, ieupação aliada, vindo a ser I violadores. Estão isentos de
.do profissional da imprensa e da rádio-técnica, alcançou QUITO,4 (U.P.) _ 0 ma- s�do de chefiar um movi-' em resumo" uma modifica-! seus efeitos o Banco N_acip.,
posição bastante elogiavel através de sua completa remo-

jor Cristovão Cornejo,. se-:mento para derrubar o go-
.

çã,o rrie�hor�:da da prese�te ,: nal,. os. hancos, centrais �o
delacão, com lançamento de programas que desde lógo cretárío geral da presiden- vemo constituído, em julho lei antaI-tr.·ust que.os. al.,1<1.- II a,p �aº" ::>'BZ.JUP.2.IO,:".'B 'OP'BlS:3:._lhe asseguraram o prestigio em todo orMunicipio, dos pu erem em vigor na reconrtução e o SIstema fel->V cia, informou que foi desco- de 1950 .. Naquela opor'tu-c ,

'. �", <.: :
.

".

° Sr. Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, inimi- herto um movimento-subver- nidade ele desmentiu a de-'I
Alemanha. ' roviario federal.

..

go figadal daquela Emissora, desde a sua fundação, {Ião sivo em Guayaquil e que nuncia.
Iolhou de bons .olhos o soerguimento da Radio Jaraguá.

numerosos elementos do Mais adiante, o major' ---------------'-,--------�'i'ia nos programas, principalmente no já populartssimo ' .'

I'NCR IVELPartido das Forças Popula- Corn:.i? ac�ntuou que mais
,

'

.Jornal Falado P-9, diario, imparcial e apcl itico, uma sé-
res e varios marinheiros fo- de vinte mil membros das �

, '. ' , fi

Tia ameaça á sua liberdade administrativa,' ás vezes ex-
ram presos. .. I Forças Populares fizeram'

I"usa, comprometendo-se, desta maneira, a si mesmo o ° partido em ref'erencia um apelo para a volta dO'

N" h' b
I

i
.

<:L Prefeito Municipal. é dirigido pelo sr. Carlos
I presidente José Maria Ve-l ao a ver a ,para o unelo-E quando o redator da Radio' Jaraguá, nO'sS9 conf'ra- Gúeveara Moreno, prefeito lasco lhana, que se acha

I
.

,

·<le, jornal ista Augusto Sylvio, teceu, os 'primeirO's co- '
.

ftl t d
- II

'

I�...��)�.ioe:.�c��=��)!.,ue��li�::...S.,.. na en A
.

ns Jurl.� n�,pu,.artl�1nentarios acerc::i da administração do Prefeito 'Munici-
�,._..,'-' .._. ,_., .', H ., ,.,." ,

\!: .....

:paI, iniciando-os em t'oí'no do _calçamento empreendido
. R10, 4 (V.A.) _

All1db-j
eH o funcionamento dos ju-

·.�m tão má hora pelo eaudUho jaraguaense, sem coücur- S h s bo l-los a- s des do as dificuldad,es de ordem ris populares, sem que a
rência pública, com uma taxa escOi"choante por mZ, quan- (( 00 O O, D O e -

financeira para a instala- justiça se encontre mate-
do outros prol:Ílemas, de' maior �ravidade existem, não

i t b.' t ção e funcionamento de .iu- rialmente aparelhada para
teve dúvidas o Prefeito Municipal em ofender na 'máis azem nes e ga 1De 11), .

t', ,.'
,

� ris populares, cuja lei en- tal fim. Daí o ImperaX'lO
1:o.rpe da agl1essão a direção daquela, Emissora, demons·., ,

I
trou em VigOl,"

o des�mbar- de ser abe!"to O' quanto an-
Hando ele mesmo a sua ,in�pcja, a sua falencia moral, gadO'r Toscano Espmdola, ted o crédito autorizadO' em

7m n�o poder revidar os justos comentários tecidos a seu O MINISTRO DA EDUCA çÃO ABORDADO POH, UM presidente do Tribunal de lei: Quem conhece as insta-
) "srelto' . MENINO QUE DESEJA INSTRUIR-SE � � AUXILIO

1;,,_.1 .. r
"<.

•
_

IJUstiça,
fez estaR declara- lações,da, Jl,lstiça loca pode

,E, o cÚ'i11uIo é ameaçar o sr. Artur Mueller a.todos PARA A l\>IAE DOENTE
cões: Ibem avaliar {l' que repr'e-,

<)il comerciantes e illdustriais anunciantes daquela Erriis- 't f" t d'

'RIO 4 \1 i\ \ T' I
'

'.' d Ih' ,,,; I'
/

• I

'
, Ren a o unClOnamen o os

:�ora com, majora:ção implacavel de impostos, caso, não " ,( .�.! - e egld- l ran 0-, e JTld.t, ,cu, d. LHnl:l' '.
'

/'

t 'b' J A
-

�

d B h' '·'·f " :'., l' .: ,,' n d' ," t' �- "FIZ a necessana con- rI 1.1l1aIS popu a.res. penas
.retirem a .sua propaganda da Radio Jal'aguá. Lamenta- ma a' a la ]'} ol,ma,

ql.letesco
a pIlmUI!<. ,ar; eXl� en- '" ,,', I C"'" ", d'", d'

'

.

't dE"
-'

t ',1 1 b
..

d SUlt,'a, a,o T.lbnna de Olhas os JUIzes que Ispuzeram, e
';8 ter o PrefeIto se ridicularizado a si, 'própriO' numa o mlIlIS 1'0 a ,Ql1cacao sr. es na eapl:a aIaXIa e e·

, , , ,. '11 d
_'

.

CP o; <' F'Ih :'.., t',' J.
j' ,�

.

d d' � e ao 1\�ll11steno da Fazenda salas me lOres pO' erao rea-
<:amp'anha que bem revela as mallóbrás "á,r15iÜãí'ias atis .....111l\,eA ,I O, pOI ocaslae tI uunOll que· o;,;"e, a a a, • -

1"
• •

t"d
.

.
' d' • t" ·t·' 1-'· d ,.- t t d ' " I'��ôbre a.autonz;:í,çao para a- 'Izar os Juns 111S ltm os pa-

;mprovisados udministradores udenistas, incapazes de e sua lecen e VISI <1 aque a mae o garo o o 11 ,1SSI,,-
.' . . ..

'
,

't 1 f' , \;] t' 'd' .

D
' • I bel'tura do credlto. Pesi',oal- ra 'Iulgar os cnmes contra

';111 Dosto de 'mando, lncàpazes de sustentar uma polemi- cam'a, OI nrocura'.,LO por
I
enCla me Ica, epOIS a.SSIm "

'

'd' . "f'" . l'� 'J'
,

, .:J d d d'
"

mente r:OD8.1 €rO,multo a1 1- a ,economla popu ar.
·:a consti'utiva em beneficio' de sua propria administra- um memno ue ez anos, que

I
se espe lU' o' menmo: � '_

_�__ '_'__

�'ão. a�s,im lhe 'faleu: "si·, 'mi- "MfU filho os f'onhos bóni-
..

"

nistro. preciso que me ou". i t_os como o's seu>i �là� �e des- -�·I Telegr;:tmas"

.

.;.�__........�""'-"'-....a_.-.-_�-..........---- ça". fazem neste ga!)lnete".
_ �,\�, I �, ._",

"-
E o ministro Simõe:::: Fi- ��S1!.?>)\? I f pt'd0S'"E''SPI-a.ndo a' """'a're', 11lhho, sor!'indt�: -. "Me,uhfi::

.·_....-.ww·...._-_-_-.-..-n....•...........·.,..............· t1.ql��, �u� nV.8� ,i" 1,.', .

, , ........., c.·· o, vO'ce es ,a �qUl SOZlll o; ,

,
(L-;--� d ..ve dí5COi' p"'''''' Relação dos telegramas.

- "Esto_u, _

sim .. Vim pedir,!n T'-=-M�O j 1�ufft r�:-�� retidos nesta l<jstação Sede,
'Grande mftSSa de curiósO's. tem atnüdo a exposição ao dr, SImoes que me bote �

•
. ,

.,",_.,
I ,-.Ç!l!j:;;?f � no período de,26,de Fevel'ei-

11esta Capital da cidade em miniatura,. "Atlantida", Nos� numa escola. Chamo-me Jo-} Previsão do tempo até à� I TAC _ CATM�INENSI 1'0' a 3 de março:

.!:',a :reportagem teve, na noite de domingo) a oportunida- sé Ferreira. Santos, Não,te-' 14 ·notas do dia 5. . ... ..ou. eOMfWmtlA
.

""'edro Claudino BemlUdo,
de de àdmirar tambem a arte dos seus idealizadores e I nhO' nai e minha mfie está I Tempo' - Instável sujei- �""'«_"""""""."',,""''''__�'''''_.' Alda Cunha Mafra, Edith
{'.O'nstrutores, Procuram,os inicialmente o sócio-propl'ie- doente. Nunca fui a uma es-: to a chuvas, melhorando no

O pulado Ol1oto Konell, Antonio Mattos, Ar�

tirio, Sr. G'eorges Runjaic, Diretól' Comercial, que tem 1 coJa, mas sei ler e se: O' Sé-! decorrer, 'do periodp. . e r, ,. � lindo Inacio Bitencourt,
'-ma firma instal;tda na vizinha e progressista, cidade de �nhol' quer ver escrev� qlltlil-I·· Temper�tura � Ugeiro '8" VI-0lra " M�rÜn Goedert, Antonie!'

�3I�usque. Antes de iniciarmos a visita à '''Atlantida'.', 'ou- !'quflr (,OÜ'R". i declínio a noite e estável de qeO � fi Muad, I..eciano Wedowski.
'vimos a palavra do Sr. Georges; falou-nos, antes de. tu-I" ,0 mh}istro, com bom' hu- ,di!!. "

:
'

,
'

.

. I do comércio, da indústria, Alda Costa, Edelina Ramo'"!,
"lo, ,�ôbre. o relóA&'io .��in máquina, invenção de. 'sua e�: mor, 'pefg�,ntoi.l ao ;�ne:níno:'

'

Ventos� �e sul alle�te�:ld� .JavO\ll':=t,. do clero e do Klll+ Blanken, . D.almiro ·J·o

,,:pre�a, cuJO, modelo Ja, se; acha nos, Estados UnIdo.s on,:.de --:: !;lfmaI p2.ra q�� quer vo�

I
rondando para

norte,,'
freso mundo ofICIal, bt;m como o sé da Silva, Alamir, Wal

Bera aprec.lado por teclllcos amencanos. O refendo lU- ce estudar? - Para. ser cos.· ...., Chefe .da Guarmção Fede- mil' Santos, Dr.·, Alberto
'Vento, selir d.ú,,�da, mais um grande motivo de orgulho medico e curar minha mãe". ,Temperaturas - Extre- 1'81. Sa.udando o ilustre ho- Moura, Elvira Siqueir�, �.'
par� nosso 'país, revolucionou o mundo' ,inteiro, rriereC'en� ° ministro mando,u anotl,lt' mas de ontem: Máxima 26,2. mem público, falou o Rev. Orli, Alfredo Francisco
do reportagens até na maior revista .do mundo � Life - o nome dn menino,

.

assegu- Mínima 21,0. '. Frei Libório Lueg, que, com Teixeira, Mec. Ind. Ltda.
'Jue lhe 'dedicou' duas páginas, elogiando os seus .Pl'odu- ...,...-.........�...............:;.._....,_......w�-"'�.......,..,...._�_.-":..............,...... extraol'dhlária segurança, Ramalho, Qdalia Lima, Wi-
tores. O relógio sém máquina, segundo nos declarou . ,

.

traçou o perfil e examinou lingto'n Cavalcante, Alfeu
aquele Senhor,' compõe-se 'apenas do rnostr:J,dor, cujos Ob .'

t·
•

a atuação longa e fecunda Lins, Egon Becker, Ari Mor-
'_!!onteiros. mesmo sendo girados por uma. pessoa, em .' rlqa·, orl�S as " do Deputadb Protogelles tis, Flaminio Candido da.
{(Ualquér sentido, voltarão, assim que se�anl 'à�sempedi- .

""- ". ", ",.' '" _, ',., -'VieillS ..ptl-ffi'-',-,gi'ftn-dez-a-·, · .. de·, SilvR;"Maneel-'·, lnaeio�, da
dos à seus devidos. lug_ares m:lrcando .a h-ora 'que antes nacos n,a,,Clon,a19 Santa Catarina e glória da- Silva, Alvaro, Santinha Nei-
nssinalaram.

"

,"
.

quela zona: .' kert, Wilson Machado, Lu-
P�ssando � examinar a cidade Atlantida-,: observa-

. RIO, 4 (V.A,) - E�tabe-'panÍlia, naCional, apresenta- ° el�itont'}o que colocou, cio D .de Carvalho,. Antonio
mos de início a Cadeia .pública,; bastante orj.·gil1ul. sem lecendo obrigatO'riedade da rá l'elação do repertório por mais de uma vez, Pro- Carvalho, Claudio Clovis
-dú'lida, pois, enquanto o Delegado joga bara_1ho com ou.. representação, pelas com- programado para a témpo- togenes Vieira na Assem- Meneghel, <Tosé Eduardo 'de
tro parceiro,.' dois presos eortam as grad�8 para fug.ir. 'Panhias featrais, de peças rada. '. bléia Legislativa, como seu Oliveira, Rosita Muller,
Adiante, sempre aC9mpanhando a descrição do 81". Run- de autores nácionais, o pre- , ,A'rt. 36;:""""" A emprésa que autêtntico e leal represen- Maria Oliveira Moura, Aca
jáie, fomos passando pelo Convento, Igreja, Rádio, Cine- sidenie da República ·san.. não cUJpprir a, exigencia do tante, eXijIta de' satisfação'. cio Santos, Aurino Silve'ira
lun, Usina,EIétri�a, Casas 'Comerciais. ·etc. cionou a seguinte lei do art, 1° desta lei terá a res-

em constatar que êle. tem: I Lacerda. ,f ".
'

Congresso Nacional: pectiva licença cassada. �abido colocar bem �ltpai'
"

Tôdos os fatos"'tl.e Uma cidade comnleta são 'apresen- "Art� la � Decorrido um Art. 40 :_'_' A fiscalização "

F ,.li"!; :rhd,"l do mandato.. .,',
' .

\
-,

l
.

,

tados nessa ma._{{l1ífiC-a apresentação'; aviões em vÔo, o ano após a publicação des- do que determina esta lei .4.� "._
.. �:��.",n.p" f,if�use. 7.tráfego de treu!? e a�\tomó:\'eis (felizmente sem esbarx:os, ta lej, 'as companhias tea- poderá ser exercida pela p

, • o·--�'
K -

cuja organ�zaçiio b,etP podérá ser aP.rt:;c�'ada pOl"'.urp. cehe- trais, nacionaIS, de qual", Censura do Teatro e Cine- aJ'.lc'paça: \,

.

O-"Satosin" é, um exc�-

fe -de guardas 'de-trânsito), centenas de habitàntes mo- Quer genero, serão ohdga- ma do Depart.ftmento Fedo- Oswaldo :pedro Nunes' lent� p�:ra ll!llUbàtet as cnn-

vimentando-se" perfeita distribuição de' lâmpadas rece-' das, durante SU{l,s tempora� ral de Segurança Pública, e sctluências dO!'! redriados:
heram dos que forain visitar "Cidade Atlantida'� os maio· das: a represeritar, no ml- pelo Serviço Nacional de Senhora ir;itaçôes dos bl'onq.uios.
res encômios, merec�díssiri1os, sem dúvida, por tratar-se nimo, em eada séri,e de tr§q Teatro pelas sociedades da- participam aO's paren- tosses, catan:os. Peça RO

de'uma autêntica 'oh',:!a de arte e engenharia, neças, IlÍna de autor brasi, fensol'as dos' direitos d03
-

tes e pessoas 'de suas seu farmacê,utko "Satosin"
Ao sr. Georges "Runjadc e demais componentes da i leiro. ' autO'res e pelos 'l"-esl"€c,tivos relações o naseimento indicado na:'! traqueo-bron-

iirma "Prop.aga.ndut em Movimento", mais uma v�z, as I Art, 2El - To!'l<\ empl'êSá delegados nos Esu�dos.e de' seu filh-o Ricardo· quites e SlHlS maniicstli-,
Jt�licitações de. �'ESlpiando a ,:Mal'é", ._ j teatTa-l-, ao R'oifeitar licenç:\, Territórios. ," ,losé; ocO'rrid'O"1ltU ·4�8;.52 .. "�Õ'CS';

'I,
� ,I para a realização de eRPe.1 ,Art. 50 - Revo�tm-sé M na Caga de' Saúde ,São ::-:edMivo da tos,se e eXl)\'!c-

PASSONI JUN10R . táculO's ,de estréia de com.' disposições elll contrário.
.

S-ebastiãci: . torante.. " ,\
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AteQçi� ..: Á��.:�T���:u�r:r;�:;â'?;;��:a��::br�i;��� "

andar ·.(altQ do Restaurante· ·Rosa).
'

"En,radas Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00.

SIMPATIA �OMAD�
I/

tervenção e a porcentagem de proba oil idadés : mas ao
, passar;, durante aos breves intervalos' diante de cada

leito, seu sorriso, o tom de sua VQZ, as' frases engraçadas;
, familiares, confidenciais e animadores geravam uma at

mosfera de ofimismo, de esperança, de segurança. Trata
va a todos por tu, sentindo-se pai de cada um; a um ope
rado de·' gastroenteenterostornosfs que pretendia' comer
mais do que era permitido, ameaçou com um percoção;
com as mulheres, recordava as terras donde .erarn, 'Tu
cuinan, Corríentes, uma aldeia da Sicília, o sol de Roma;
evocações que deu solidez ás restaurações. Entramos na

psicologia do enfermo; ele sabe que não se fala dó Etna,
não se diz uma palavra ern guarani;" não se evoca as se

te colinas da Cidade Eterna com quem não tem certeza'
de sair' do .hospital para 'voltar t.riunfahnente á vida;
ameaçar com um _pescoção um operado recente equivale
a assegurar-lhe que a cura está .garantida '.por trinta
anos. Um 'hospltaltzado da seção gratuita passava a mão
pela perna descarnada e exangue é a olhava pela última
vez; a ameaçar de gangrena impunha uma -íntervenção

,

/ grave; questão de horas.
' .

.

- "Cortará 'por aqui?" - perguntou, com olhos im

ploradores, como para regatear com o clrurgião, apertan
do o tornozelo entre os dedos.

,

1

.Prendia-se ii suprema esperança de que pelo menos
ocirurgião se deteria abaixo do joelho ... Não reprodu
zo .» que respondeu Gíordano, porque ainda não se des
cobriu um meio tipográfico para reproduzir o tom 'de voz I'da dicção human.a,_ a comunhão das almas ... Explicou
que' a circulação do sangue se faria mais acima: Circu-I
Iação do sangue se. faria mais acima. Circulação do san- I'
gue quer dizer salvação, suspensão .da gangrená, volta,
ii vida, continuação da vida.' Esta brevee palavra' que .em

lugar &� dôr se acende f'estívamênte com grandes carac

teres de neon,' como a propaganda que ã' noite colora de
vermelho o céu, do alto dos edifícios. E conseguiu fazer
brotar um, sorr-iso nos 'lábios descobridos .do '�elho, so

bre Q qual a morte estendera a mão.

,Simpatia equivale a presentear, a dar um "quid" im
possi.,vel"imprBci-so.�Qua:ndo.-se,âeu-l00·,ml ·±.OOO ou .....

10.000 a quemédeviamos 100 oU·,1.000 ou 10.000, não lhe
demos. tudo; é:�p 0,10 de mais do débito que se esperava
de nós. Aquela empregada número 17 de uma grande
farmácia central, em torno da qual se aglomerava o nú-.
mero maior de fregueses, não 'cobra -menos que seus co

legas, não dá uma escova de 'dentes a quem lhe comprou
um dentifícrio. Simplesmente sabe dizer a mesma coisa
em outro tom, executa os mesmos atos com outros ges
tos, estabelece uma breve correspondencía espidtuaI,.
que u!trapa.ssa as rel.ações. de fregues a vendedora, ISimpatia quer dizer não se encerrar-se na propria.
ciência, nas próprias, tarefas, nos próprios cdeveres e lia I
própria função. No final 'de um .iant�r, 'surgiu, entre os

participantes, um ambiente incomodo. Havia, chegado a

hor� de um h:eve oração de graças. �ntÍ'e os convidados
havia um rabino e um sacerdote católico. Qual dos' dois

. a :tiria? Todos tinham os olhos fixos no prato, para es

conder a perturbação: No momento. crítico, o sacerdote,
olhou em tôrno, 'levantOiU-se e disse !

'

_'
- Se ninguém se, opõe, direi' uma antiga oração he-

braíca.. '
.

, . ;
,

'I'édas .as cabeças se inclinaram e o sacerdote' cató
lico: agradeceü 'a Deus em hebreu.

/

F,R.' E I R A_,S,
ESPINHAS/' ETC.

MOVEIS USADOS'
PA R A F E R "O AS,
E C Z E M, A'SI
INFLAMACPES.
COCEIRAS,I

VE�,DEM-SE; - 1 mêsa
redonda para sala de jan -

, I

tal', pinho, Cr$ 250,00.
.

1 mêsa, escr ivan inha,
I grande, de canela -

"

I Cr$ 200,OO� ,

'

.
'.

1, guarda-comida, médio,
de pinho,' Cl'$ 200,00.

"

.

,

Todos em boas 'condições.
Rua Gencra 1 Bitencourt,

129 - Apt. L
'-omp_re pelo me-

I t t
I

�" ,
.

de,no," preço da tid�·:
. O ·:es ,a v,en . a -A lugo�se .

'de o 'seu
. refrige;&� I'�

Na praia da'Saudade, :In Aluga-se uma casa na Rua

d. , :NOR·GE· mo;' ;�oquelr(}S, ao la?o-do gl u- Tiradentes FlO'·()4. '

.

.

,

C I JO escolar "Presídente 1100'
'd'" 1951' Tl:atar à Rua Almirante
e O, ... , com "a .. ! �:veJt", ;om 45 metro." dE

alyim, 36 ...
rantla real de

I
[lente e area de 400 mZ�...

.

< : I·

" ' ,Todos os lotes servidos . i\LUGA..SE,.5 anos. de água' encanada
.

e luz,
.

Casa recem-construida. ,

Informações no local com, .

OSO," 8ama &, ",'"'a. {J sr. Gilberto Gheur. .
4' quartos, -sala de, visita

� ti .

e jantar .tndaá comcdjdades.
Vila Coronel Lopes Vieira,
Tratar na rua Nereu Ra-

mos, 46.
'

, ,

'e::±ZI1 ,

.
,

Juniors, esquina com 'a rua

.Dom Jaime Camara,
Aluga-se uma casa

.

bem
": rratfll' à rua Deodoro, 28. confortável, à Alameda

Adolfo Konder nO 6.

ALUGA-SE'

Tratar ae lado nO�. .n o

armazem.

Ftacu.iei", em qtt'lIl

Vinho Creosotad ,
(Silveira)

------ _, ,_ .

ALUGA-SE
Prédio residencial . com

cinco quartos agua encana
da, chuveiro, situado à -rud
João Cruz Silva n? 100 _.

Est-l'eitQ . ..,... , ".e >'•....;� .• ,� __ ,

.

Tratar no Banco ';'INCO",

.- ,

Dr. (18roo1
G.· Galle'.'i' I
- ADVOGADO - I,

. Rua Vitor Meirelles, I
60. ,..:... Fone 1.46K - FIo-lrianópolis. I

,Aulas df1 'Inglês
l'HA'l'ICO E TEORICO

Professor Bonson
Av. Hercilio LuZ, 66�

.

Diariamente.
.

, Dás 8 às 12 e das 14 às Hl'.

Vende-SECaixa postal, t39
Telefonei 1607'

-

Umá casa à rua Esteves

,"

" F,ara. principiantes, à rua
"

'Uruguai nO 47.

Vende-se·
"

. I

"

Rua ·Jeronimo
Coelho" 14

.

---'-'-------.;..._'--_FL_ORiA�!?_POLIS Dr. 6u.erreiro da
8��: d�'f!�:S!�a�O

'

Fnoseca ,

bem defeadidotl por
_

OUVIDOS - NAR.IZ E
GARGANTA

I ., Diversás casas sito à rua

,Silva Jardim, a ,começar de'
, jCr$ 15.000,00, _com (j ·respec

ti�'o terreno e mais uma -à
rio' Laura Caminha Meira .

. _s/n, por Cr$ 6.()00,00, com 0,
terreno de 6 � 22, com ágúa
e luz.

'

'l'ratar � Av. Mauro Ra
... 10S;. 4 - sobrado.. '

_ ,1

.ARLINDO AUGUSTO ALVE
advol.".

..... Rto Sr••eo, 128 - ,S.l.. 11011�

't.II. 12-8941 -- Zt.8001.

Reassumiu a clínica._

I
I
I ..OA 1I0l.0N '(""lOS 0.'\ f"1I. r�l"" N� 6� l.� A""�,

•. .

......� .. p�r,...t..,""l 'HVQ�� �...Q • UJ.f..;;.J\W�' �I:;()�"""'�

I

I

Luc_(mÓV�lS _�>LaD�)_ ..-:e .,_�(Wnlf�l
Em ótimas condições de funcionamento,· Ven

demos pará: pronta entrega, de 15-20-34-44-50-60-65-
75:90-100-120-170-210-250 e: 300 Cavalos. - Kurt
Wei! & Cia, Ltda. - VoI. da Pátrra, 1583' --'- Pôrto

Afei;re' ---: Telegramas: "WEIL" -' Pôrto Alegre.
--�----------------------�--------�--------�-----------------

''4 �.;*.If.}:;' .<.

1IIIIi •
-v

L���.�:;;�

.'

, -

, � ,

.....

..

- "

,

RUt."FElIPE SCHM!DT, '4- ;·d '

: RUA F'ELIPE scHMlor.24
, FONE I !43 .. �"&c.:;::_". FONE "'.860 ij

,'h) !).C '."''f'.,'I'' e ....f:.rr!I(:('J (�Ú:o.J r-:urr-('tr� j;,�r;..il :-�NE 426ciíiO 'I"!·
--------------------------.. 1
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um -Protesto do
RIO" 4 (V.A.) - O �i- prenderam um popular bra- De posse desse inquérito brasireiro em Bueno" Aires.

nístro João ,Neves da FOl1-! sileiro, levando-o para a Ar-lo ministro João Neves vai dar execuçã-o às ordens do·,
toura já tem em seu poder i gentina. Revela ainda que examinar o caso, estudando- titular das Relações Exte
o relatório' completo sôbre

[O preso não foi devolvido às o em todos os seus detalhes, dores, pedindo ao gOvenlQ;1t
os acontecimentos verifi«�- aut?ri�ades braaileiras tu- e�viando, depois, a conolu- argentino que determina a,

dos na fronteira do Brasil do Indicando que o mesmo sao de seus estudos ao em- abertura de um inquérito.
com a Argentina, na altura I esteja recolhido a um presi-. baixador Batista Luzardo, para apurar responsabílhjg,
da cidade de Xapecó, em dia em Passo de Los Libres. Caberá ao representante de.•

'Santa Catarina. O' secretário' do Interior e
.........,...�.._...,................_�_...................,.........,...----...�.....oI"...,.,.

Em fins da, semana pas- Segurança afirma ainda que
sada esteve no Rio o secre- por várias vezes os gendar
tário do Interior e Seguran- mes argentinos invadiram o

ça de Santa, Catarina, que' território nacional, não dan
manteve, longa conferencia do a mínima atenção às .leís
com o titular das, Relacões que regulam a entrada em

-Exteríores, informando-o terras estrangeiras,
do que, verdadeiramente, ali ._ ( -...-.••-....,. .......

se vel;ificou!, e fazendo-lhe
entrega de um vasto relató
rio no qual historia os fa
tos. O referido relatório
confirma as versões divul
"adas pela imprensa, segun
do as quais gendarmes ar

gentinos denõís de iilVUdi- Paraná, regressou - sábado,
rem o território ': nacional, dia' .10, o ilustre e operoso,

.w,.. v -............,.",••..........,...... Deputado Protogenes Viei-
ra, Vice-Presidente da· As-

S d t' • aembléia Legislativa e Pre

ena nr .rrancts- sidente da Comissão.Perma-

CO ftallotti ne�te�rest�iosó politico de I r'
Encontra-se nesta Capi- Mafra: foi aguardado. no i

tal, desde ante-ontem, o sr. Aeroporto de Florianópolis I
Senador Fràncisco Gallotti, por um grupo de amigos.
da bancada catar ínense no' O Deputado Protogenes
'Senado da Répública, elei- Vieira, durante sua excur

to pela Partido Social De- são. recebeu, pelas diversas
mocrático. 'localidades, inúmeras de-

O ilustre conterrâneo, monstrações de simpatia e

que no exerciero do seu de apreço. Seus amigos: de
mandato tem prestado assi- .Porto União tributaram-lhe .

nalados serviços a
.

Santa l..insta, e merecida' homena
Catarina tem sido alvo de [gem. 'No LUZ HOTEL da

cumprimentos de seus inú- quela próspera 'cidade, foi
meros amigos e

COrl'eligio·llhe
Oferecido um lauto ban-

nários. . quete, em que tomaram PU\··
.

O ESTADO cumprimen- te as mais altas expressões
ta-o, cordialmente. Continúa na sa pág.

'

� .., -.-••••:.._-_,. • -.·.-_-.-.- .- - - MJt

CRlTle_AR '[' PECIDO 11Possivel
O Prefeito de Jaraguá

não gos.a
Do que carece a' maioria dos novos

udenístas, incidentalmente eleitos em 51,
de senso politico, 'critério administrativo,
honestidade condutora.

Depotada.',P,rOlÓ- ,

gp.tips Vieira '

De sua viagem ao' Norte
do .Estado e ao Estado do

mandatários
é, sobretudo,
ponderação e

Interessante notar é que n inguem mais do que' êsses
improvisados ad:ninistradores municipais, eleitos, em

sua maioria, temem a critica justa e democratica, a crí
tica construtiva, que só tende fiscalizar e impulsionar a

sua p]'óPIR administração, que, pela inépcia comprovada,
não, é nem póde ser elogíavel.

ESBe�; improvisados administradores pela. inciden-.
1.'J.1 vitória das urnas de 51, carecem, ainda, de lastro mo

J'"tl que, os' torne dignos de respeito e estima. E quando,
dentre eles, não representando nenhum mérito ás, suas
'hostes, ainda tem ao seu dispor um jornalslnho de sua

p.l'opriodacle, servindo-lhe, a ele, como sempre lhe �erviL1
�\08 seus exclusivos caprichos pessoalíssimos, não recua

em insultos, os mais berrantes, a quem lhe -crftíca a acào,
.

. (:oriÚnúa -na 6a pág.
,.

"-�",,,-,,:....,..-:.....-.,.--.....,..,;..,..,._.,.._� ........._.;:..�.,..........."'"

.I'

Nerêu e a U.D.N.
Catarinense

._ ... �---_._----_._------'---

-Plorianépolis, Quarta-feira; fi de- Março de 1952
- __-----------_ ._--�- _.�._--_.. . ..

_--;--

Em Laguna, há 3'
anos' passados,

H. MILIS
T

Estávamos no comêço de o bastante para me

da primeira grande guer- tornar logo bem familia-
ra mundial _: 1915. rizado com o amável e

Adoentado, segui. ° o generoso povo Iagunense.
conselho médico de dar- Lá estavam, então, os

me a novos ares, e esco- Brands, os Ulisséias e ou-

Ihi, para descansar, a tros musicistas, que , tu,
iendária 'e esplendente do me franquearam; des-
Terra de Jeroniino Pran- /()� as "médias", com o sa-

'cisco Coelho
.

e Jesuino boroso e inegualável pão
Lamego da Costa, para da terra, servidas no Ca-
onde me levou o "Ma�", fé Tupí, até, os .cigarros
largando da Rita Maria, da Casa Teixeira,· que se
em Florianópolis, numa localizava na vizinhança ,Os deputados f�derais Wanderley Jun�or, Pláddo
serena e maravilhosa noi. da Alfaiatar,ia de Nico- Olimpio e,Waldemar Rupp, da UD� catarinense, tenta-
te de ve�ão:

'

'Iau di Concílio.
"

ram pôr em prática mais um goq)e bp.ixo contra o sr.

Depots de pouco mais Demorei-me cêrca, 4e Nêrêu Ramos. Como se .sabe, em meados deste mês, a Câ-.
de, Se-1S horas de viagem, lima semana na cidade e, mara Federal terá que eleger a nova mêsa que dirigirá·
sem enjôos nem receios depois de conhecer, os os seus traball).os no ano corrente.

.

I

do jôgO continuado dó Bessas, os Josés Johan- A reeleição do sr. Nerêu' Ramos a está altura dos
pequeno vapor, amanhe. nes, os CabI'l:\is, ;os Pi. ac,ontecimentos, é cousa certa, resolvida pelo,S partidos,
cíà�os na estreita barra nhos, os Domingos. Te. inclusive pela União Democrati'ca Nacional.
de Laguna; e, logo a se· más, etc., 'seguÍ para fi Não contentes com essa resolução dos dirigentes na-

guir, dava o valente na- encantadora Vila Nova cionais udenistas, áque!es treis deputados catarillenses,
vio do bra,'ó Comandan.' de Santana" onde aos do- numa das ultiinas reuniões do Diretório Nacional, levan-
te Moreira entrada 1\0 min�os vinha dizer Missa taram a questão do apôio à candidatura do sr. Nerêu Ra-

parto, atr�cando. o Vigário de Mirim; ca. mos, o qual, segundo eles, só deveria ser dado em tro-
No trapiche, grande valgando uma mulinha ca de compensações, entre as quais a do apôio da banca- .

era o número de Pe&soaS de trote pa,re,eido ao das d� pessedista�. na Assembléia Legislativa ao gov:ernador ,.<Iue, aguarda:\la ,,8 chega- montadas dos abnegados h'meu Boi'nhausen. .

da do "Max", e a bordo; estafetas postais, ,que de., Não resta a menor duvida que o "golpe" �ra sensa-,
sem 'que eu o �onhecesse., mandavam, semanalmen- donal para os udellistas catarinenses.

I já me, procurava; inda- te e escoteiros, da Palho. Mas, "para, felicidade geral da -Nação", a VDN: na-'
gando' do"CtJmisf;lárif/, o ca '3, Lag'una, pela estra. donaI resolveu não tomar em corisideração a, atittide ,'dos'
sr. Antônio,Carvalho, ve·1 da de rÓdagem, passando catarinenses, um,fI. véz que problemas regionais,'como, es-,
lho e respeitável Escri- por Paulo Lopes, Araça. te, não poderiam, de maneira alguma, influir na escolha
vão de Órfãos, . que me tuba. Mirim e Vila Nova, do Presidente da Câmara dos Deputado,s.
,.fez hóspede'de sua ca&à.' ganhando, daí, 'a praia. ,

Os "treis ·mosqueteiros", um tanto desconsolados,
bem como à minha mu. declararam; então, que votariam em branco, numa ati-
'Iher e ao filho mais ve-

. XX)í tude de independencia. (Salve êles!)
-lho, ambos aquí faleci. Vila Nova de Santana,' Venceu, assim, o Sr. Nereu Ramos conl seu presti-
do!'! em 1944.' s,ituada num alto, a pou. gio de homem publico DECENTE e austéro, a manobra
Servido. o café �a resi- cos metros do AtlânticQ, engendrada pelo atual governador de Santa Catarina,

'dência do sr. Carvalho, vizinha com, Imbituba, que, no final da historia, acabou sendo despretigiado pe·
saí a visitar' a heróica onde se chegava a pé, pe. lo seu proprio Partido.

'

/
'

Laguna, onde. encontrei la praia, desde que li bar. Vai assim, o Sr. Nereu Ramo1j, com o sufragio de
al�uns amigos de Floria- ra da Lagoa Pais Leme, quasi todos os deputados federais, ser reeleito 'Presiden-
nópolis, que me sabiam em cujas águas iam ter, te da Câmara, pôsto que o eminente catal'inense vem

tocádor de fIautà� por vezes" às dó Oceano, exercendo com raro brilho e inteligçncia, em defesa dos
Foi essa particularida. estivesse �chada. interesses democraticos do país.

� .....,.....w..�� Quanto à UDN daquí, éla que comece a pensar nou-

J Dr. Tllentinl de Carvalho' f !��i;::I��;e�����.e e,te, ape,", de "baiX::,�.:.,urtiu
0'

i Apedeiçoamento ;;;e:õ,io' Alegre • Buenos I àSS:-tãfiifõéiiê1fMe'diéina
� ,/ ,�'í C
:,3 'OUVIDOS _ NARIZ _ GARGANTA onvjdam-se todo.s ,os colegas para uma reUlllao ex-

, tra?rdinária a ser realizada em 5 de Março, às 20 horas,
� ConsultÓrio - João Pinto, 18 - �o andar � na Faculdade de Farmácia e Odóntologia. '

I

� Diariamente das 15 às 18 horas � ltssunto: ',_,__o. Relatório da, 2a ·reuniã.� ,do Conselho I '

•: deliberativo da A. M. B. e organização de nma P�.oVáV,el, I'.",..,.� ._·_,·_...- ·.,..:·__..•• �.."'-Q MY'f � ,. :,. Jlrra'........ greve.
..

I'
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,Brasil,
" ....

f

Num dos tópicos dos seus Tópicos, (J Martinho"
que partira ab ovo, chegou a uma confusão : f'ez-ms
redator, do jornal do Bortoluzzl. Não ! Não era eu!
Era meu mano Jaime, o qual, Gomo sempre tenha si
do arístilianista, poderá, se quiser, dizer ao Jairo.
mano do Martinho, que seu mano -' dê,le, Jaime � -
sempre foi nereusista. E, aí estará urna pl'oya de,

.
mano a mano!'

'

x x

x

E ja que estamos entre parentes devo aludir a

um entre parentesis (será plural?) do Martinho,

,

..

No meio desses dois .arquinhos sem atitudt' ego
. creve. êle "que nunca vendeu sua pena". .

- Como se llama usted?
Morales l
Caramba! Somos iguales!

- ;.

x x

x

E por falar em pena, afanaram a minha Parker,
Que pena! Como aquela estou para arranjar outra t

.
For pena. Era auto e sistemática ...

,

-

xx

x

'Com ela escrevi, em, prol' do meu partido, contra
os que tentavam difamar e caluniar homens públi
cos de Ilibada conduta. Com ela mostrei, por exem

plo, que adversários sem escrúpulos falseavam nú
meros e imaginavam cifras para a finalidade de en

lamear um nome puro, como o dr. Udo Deeke. Com
ela repeli essa acusação piolínesca de o ex-governa
dor do Estàdo desviar diariamente d�is qu'ilos de
café do PalácÍo! Com ela, aqui no Estado e na Ga
zeta, mantive secções diárias, de crítica, de revide,

-

de mera brincadeira tam,bém. Com essas secções,
con.segni fazer alguns leitores. Longe de ficar vaido
SO, que "a vaidade é. o talento das nulidàdes e a nu·

lidadoe dos talentos, procurei corresponder êsse pe
queno público ledor. Pela frente tive sempre os ado
ver'sál'ios políticos, martelando'em t.eclas' permanen
tes: que' eu s,ámnete escrevia pasquinadlls, que eu era.

baixinho, que eu era um coisinha atôa, etc. etc.
xx

x

No dia 6 de outubro de 1950, A Gazeta, em sua

primeira página, acolhia, sob o título Em tôrno de
uma nota, extensa carta do Martinho Calado Junior.
A missiva, rebelada contra essa nota, apont�va comfr
seu autor, um esérevedeiro' de pasquinadas, um tipi.'
nho de pequena estatura, baixinho po.rtanto, 'que in·
festava as redações como' coisinha atôa! Copiae non'

,.' plus credendum quam originali. Ali estava, éopiado'
pelo Martinho, o meu perfil, feito por ,dversários,
Coma o Eça, gritei logo:, Isso � comigo! Mais uma
vez fui burro, julgando o Mãrtinho pelo que êle es

crevúa. Ex scripto trio te ju�ico era régra inaplicá·'
vel ao caso, muito emb,ora, à época, � ilustre jorna
lista, cientificado da 9rigem da �Iota, ficasse cá!a-'
do às gargalhadas com que eu o gozei, montado nlr

, pôrco! Passados, agora, quase dois anos, (J Marti·'
nho nega que me endereçasse aquela biografia. .

Aquele baixinho, que andava 'a rabiscar pasqui-
nada_s 'pelas reda�ões, não era eu! Estou, pois, rea
bilitado. Nã,o foi o Martinho quem fez mau juizo de'
mim; fui eu quem fiz mau .iÜízo do Martinhd.· Mas,
por outro lado, o-Martinho devia ser mais cautelosO,
Os adversários não mé tachavam fustamente doS
mesmos defeitos que o 'Martinho atarraéhou no aU

tor da nota? Se ele ainda ressalvasse que qualquer
,semelhança seria mera co�ncidência� eu, por pcus,
não teria invadido o personagem, ao qual o Martinho'
realmente se dirigia.

v

Não porque ainda me sobrem dúvidas, 1J.em por
que deseje ter o espirito daquele animal enl que (T

Martinho andou montado, nem porque seja um aO
mirador das' cal'icatUl:as do Pericles, d'O Cruzeiro,!
nem' por outra coisa senão por simples curiosidad�
permitil'-me-á o ilustre cónfrade esta indagação a

moda de cabodo serrano: � Por mal qqe lhe per
.gunte, quem era o tal, hein? .

GUIJHERME\ TAL
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