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A'CAMARA FEDERAL: Despesa 'suDlná
ria· DO Rio de·

Previsão do tempo até 14
horas do .dia 7. '

, fempo(� Bom com -nebu
lOHlãmie variável. . \

'I'emperatura ,""- Estável
à noite e -etnvelevação de

dia., J 'ii, •
•

'vel1tóA _:_ De sueste a

nordeste, .}resco!-\,
Temperaturas - Extro

mas de ontem: Máxima 27,4,
Mínima 20,4,

.......................

Morreu Sher-
,

"JaOtl,lro. .' �
,

•.

t
'

qUe eu vou . LONDE1:S,_6 W.P:) var,g ca
" �

. "Está hl1Je· concluida a LONDRES, 6 (U.P.)
PODE-SI;; divergir politicamente do das figuras mais 'expressivas do situacio- construcão da nova embai .. Noticia-se que morreu 0:1-

dr. Nerêu Ramos, e muitos não deixam de nismç, elevado à posição de segundo ma- xada da Grã-Bret&Xlha no tem à noite em Eastbourne,
fazê-lo. Todavia, nem mesmo seus adver- gíst.rado da Nação. Rio de Janeiro, declarou on- com a idade de 94 anos.

sários mais f.errenhos deixam de dizê-lo Como vice-presidente da República c tem na Câmara dos Comuns sir Charles Sherr íngton, fl-
uma das raras reservas morais do país, presidente do Senado Federal, o prócer o ministro das Obras PÚ- siologísta de fama mundial
pois, sem nenhum favor, êle o é.

.

. "barriga-verde" 'houve-se éom uma digní- blícas, sr, David Eccles, e:;- e antigo Professor em 0;.;:-
Nascendo para' a política corri a as-

I'
elade invulgar; a ponto de grangear acen- clarecendo que o custo da f'ord."

.

.

I

tuadas símnatías !lOS meios parlamentares obra foi de 440.000 libras, Membro da Academia decenção do sr, Getúlio Vargas à Chefia do. ,

c mais notadamente noa.clrculospessedis- em vez das 150.00.0 previs-] Ciencias de Paris e da AcaExecutivo Federal, o dr, Nerêu Ramos a-
tas, os quais, afinal, o guindaram à presí- tas. demia Papal, sir Charles'firmou-se desde logo um homem probo 2 .

dência do partido, Um deputado conserva- Sherrington havia recebi-dotado de espírito público, condições que dor protestou contra essa

IdO, em 1932, o prêmio Nobellevaram o então ditador a nomeá-lo para Denominador comum para as aspira- d
�

t
' . " d di 1 ..,,

espesa .SUl1 nana .

,
e?'le ICll1�, pe ?S seus era-responder pela interventcria de Santa Ca- ções de numerosos políticos, em face ao

I
balhos de cirurgia e de neu-tarina. bl 'd

- -

I CI' I dr'pro ema a sucessao preste en a, o ,
- � ."..,. �........... ro-f isologià do cérebro. Ul-,O dr. Nerêu não tivera, até àquele mo- Nerêu' esteve em foco para, como candi-· ·timamente o cientista desa-mente, maiores contatos com a' adminis-' dato das agremiações que constituiam a Cbova, no Ceará parecido p,.reparava umatração pública, pelo que sua nomeação foi b líti d G' F d 1 bsti n �\ase .po I ica o overno 'e era, su sti-

RIO fi (,.T.A,) �_ Volta- segunda €dJ.ç�J()' da sua obrarecebida com justos receios no seio da po- t
.

I E
.

D' P 1 'c' d _- v «-V .uir o genera Junco utra no a acro o
.

'
, "Man on his Nature", quepulação. Em pouco tempo; no entanto, os . Catete, Mais uma vez, entretanto, dada sua ran: a c.an' e� Fortaleza e

eve grande influencj� nastemores dissiparam-fie. O dr. Nerêu naa-
. fidelidade ao sr. Getúlio Vargas, contra no mtenol'. abundantes chu-. pesquisas médicas e' círur-cera para' administrador .

.

.

êle se levantaramas fôrças sibuacionistas, vas, esperando-se q.tte esta .

.

.
"

" . glcas .

. �llco:1trün-Be, então,. e:11 _Pleno ayo�eu, no\ E�tado,
.

a 'I derrotando�o. lVIas. o dr., Netêu ·caiu de pé, reaf.irma:.ldo- vez sej� iniclO da estação 'Sir Charles Sheri'ingtonnazlflcaçao do povo. A colonla alema, mtegraaa. em sua s� llm ,rir',"nde brasileiro.' chuvosa. f" esttldos emj_oe
,_". j' .Jzeraossevs_maioria� por .elen:entos sec�ários, p�op�gava, c?m ardor,. ..;;-.... _

.' 1 ,

Noticias vindas' cIo hin- Cambridg?a, doutrma hltlensta. Era este o pl'lmeIl'O problema que, i Com �. leaLzaçao �as .elelçoes de 3 �e outUOAIO de terland ceal'enSG dâo conta • .._ -- .._.. w �.

preocup�n�o os altos co�selhos. da República,· desafiava; 19150, � eleitorado �a,t�rmens: o s�fr:lg0U para a Camar� i i.e qu'C as. chuvas ontem cai-
a capacldaéle de I;epressao, do mterventor, . I dos Deputados. FOl ohmo pala o ,1 �glI�e, porquanto: elCl- l.Jas foram verdadeÍJ'am�nte As O dTocado pelo mesmo el1tusü�smo que, à- época, mobi- to l�e:os. seus �a1:es, p�ra. a pFesIdencIa d�qu:la Camata! torrenciais, atingindo todo ca sas a
J.izava tôdai:l as c�mad�s da popll'laç�(} brasil.eira para a I �e�:Sja�lva,.!ql:Iça a pr�nc:pal, sen�o a maIs. :lsada'r o, dl� o Estado, 'sem exceção. cat&·s· t··rnfe dluta contra o naZI-fascIsmo, logrou o dr. Nerêu, em pou- Neleu unpllmlU aos babdlhos parlament-',ue:; a maxuna

-. ...,.... Q .., e
co tempo, cmiter o surto totalitário e faz.el� entrar em honeBtidade e. proficiência, com o que se creditou aos a,- ".,

N· (' Ócolapso-a organiza�ã? f;:;.scistizante, COl�o os brasileiros, 'Py:WROH, ?e, t?das .as cOTrent�s políticas, se� distinção de 'CONVITE AO ova. ,Quaç'de 1JQrte a sul, venflcaram. ,
';0].' ,part1dll1'I�. Nas opGrtumdades em que ll1Vestilm cbn-

.

.
. RIO, 6' (V.A�)·.....". Oves ..

.

(�om isso, () d.r .. Nerêu cres.cei.t. ainda m. a.
is no

c.
ou- tl',�·;

.. pou.'er ,�eg.iS.l��í��,. � dr .. �ey�u,l'ea'ge"� al�Ul'a, �omo SR N' 'HIU' RAIO� pertino "b Globo", escreve
CeJtCl de "eus patl�lc10S, -f'assaram-se os anos'.e, aIc.ança- OCQl] �u _no. af�ll . D\ll.uI'te DO�ileles, -,,'. •• 11 I)

.

1 ho;e: .

'

da a l'edemocratização do�país, os cat�rinens�s, em a'tên-
. ,.,

.,... '-f'-�' � ,
. "', ...,.'t. ��:, '\ ......,....• ,j' -: .�. �- RIO. Ia tV.:t;.·) _ Citrrm:a": ;'As .c�1h;;;.as, como c.erta-

- .

t" I b
.

. A \'lSLa do�exposto, e pOlltQ, p:tnflco sua reel(�lçaO ,'�' .

.

t "- t'
..'Çao- SOH serVJços que pres ara a g'e a natal, o elegeram ..- . 'd-

. -O d N"
-

d'
- ,... t. d ' � reeCH a Camara o arcebISpo, men'e COl1Sca ara a penCla.

:{ d R 'bJ'
. pard.a pIeSl C'nCIa. r. eleu,. Izem o� \!epu a os, €,

d
.. '

1 1\1 t do S.l·. RubollS' de Rezerlde e's-enalor a epu Ica.
._. '.

'

a ·tl·qUlalO'>e�e r e lÚa .0 ,...

N· ,
-'t .J d 1 t t d d"

em certas ocaSlOes, vIgoroso demaIs e chega a machucar. <. ..-'
-,

':< I'negavelment.e o ma"1 est'o_I o ambI o 1e era, os en an . o a mesma 19n1dade r 'I' d d d-
- Grosso a fIm de conVIdar � <<<. .'

, .

.

am)em an a sempre e cara amarra a - e quase nao
. '..

- d d 'f.e mantendo ll1tacta sua lealdade ao sr.' GetulIo Vargas, .

o sr, Nerel1 Ramos para o as nossas. enóvias. Os
entãó "bête-noir" do dutrismo, foi,. apesar de tudo,' cons-

;Jorri.
comparecer ao congresso dormerites, em sua maioria

tituido lider da maioria na Assembléia Constituinte e, "Mas é conl êle que eu vou" - afirma a Câmara Fe- eucarístico ·nacional a te!' podres,. não aguentam o pe
posteriormente, enfrentandó a frieza e a oposição velada dera! ,a umavoz.' lugar em-Cuiabá. so dos comboios supe'i-lota-

dos que forçam 0- tru'cks

C'a·D·I·tal·S Es'tr'a'n'gel·'ros I

DO) . 'Bra·sl-'· �:�:;::= b:l:,:t:�,�:·,�;
.

. A Capital não tem re::di'-i.' "
.

..
.

. :��al�! �'��\��t:a��s fis�:
Nosso país continua a' contár com a s'impatia dos' invernistas dD ex- �.���!od:oSUe:�a��h��. se::�
t" d' �f d " ...'.

I I
.

A

b -I" .mudados apenas os dormen-
erlor, a espel () '1l a,s restrlçoe� unJ)')s as p.� o guverno rast 'elro tes já completimente im-

�TOVA YORK 6 (U P \
' .

,pl'estaveis, '

intercalando-se��. ., ." pa�y declarou qu�, a des- do repatr�ame�to �esses 11.1- c..ros, em nossàs pl:oprias �i'l\- I por.nós mesmos sem sermo� dorme:ntes' novos entre osO Brasil contiríua ,a ser peIt,o �os elevados Jur?s dos lcros contmua mteIro, presas no BraSIl - dIsse \ ob:lga.dos pelo govern�: (�O muitos velhissimos, que"um dos países mais inte- capitaIS colocados na ,mdus- I. "Talvez gostassemos de Baker - mas nesse caso' paIS onde .n08S0S capIta,s produz oscilação constanteressantes do Continente a- tria bràsileira, o problema I voltar a inverter �sses lu- desejaríaDlos poder dec,idit· estão jnvertidos", )
mericullo. para os capitalis- .J..-- na marcha das composições,
tas estrangeiros",· a despei- causadora, . de tantos aci-
t:o do recente decreto pro � Em en.velopes. em toda fàr- - A,/ CR·'ISE', N,A FRAIçA

dentes de consequenciao.;
mulgado pelo governo bra- mácia PÓ Estom�cal tragicas.' Aquele ponto em

sileiro, para limitar as ex- Anchieta é fatidico pelo ·fa.,.MACLEAN! to·de estarem' os dormentesportações de dividendos -

Pio.,ay Com.parec.e'u" Onfe.m, á Assem-, poqres e aIl)eaçados os tri-declarvu, o sr. L F. Bakec,
vice-nresidente da' socieda- I

DO pola�a- i\ tu I bl
,. -

N
-

I
lhos de rompimento, ou fn=t-

�le WesÜnghouse Elec'tríc fi.
, Y �Ja � elil' aCiona .....

tUl'a fl t,odo instante".

C"o.mpany, aos membro>;, do da Europa PARIS,6 (U.P.) - O sr. i seguir a maioria com um1se ignora aindá qual será'
.

..

...-..,..,;,...........h-.".......�V...,.• .........,..,.���XpOl't Managers CI.� .. d"" , Antoine Pinay consagrou o programa de saúde finaucei- sua atitude e se sl;lrá subor- O· d
.

d,�ová York. Todavia aceno' essencial do dia de hqje ao ra". O grupo do Mçvim.ento di.nada às e:Jo;plicações à' "SO
.

a Cf adq: ••.
tilOU Dakel', em sua alocu- BONN, 6 (D.P.)·- Com preparo da- declaração go- Republicano Popular adotou 'serem fornecidas pelo sr,

ção, a contrvérsia a resrei- 48' milhões de habitantes a vernamenta( que lerá ama- uma atitudé semelhante. O Pinay, depois' da leitura <1'1
to do decreto bnlsileiro e Republica Federal Alem:l nhã, à Assembléia Nacional. grupo socialista' não mani- declaração governamental.
sens efeitos deve ser "solu- ocupá o segundo lugar na Par outl·o lado, varJas festou suas intenções e de.. .........�...w...............·._................••

,'.íonada não �ómente no Europa. Em primeiro lugar rettnÍões de grupos poliH- cidirã sua atitude apenas NÃO .�
j t"],<J�õse dos cc'" '+'alistn>l -""tá a Grã-Bretanha., in- cos se realizaram esta tar- depois' de ouvir a declara-

'. �.,., ,

atv'tis e futuros, c'" ,'> '.�api- cluíndo a Irlanda do Norte, de, mas süas· deliberações ção ministerial. Os inde-
C d-d .,

,tais ·estão invertido:'! no B-ra- eoro 50 7 milhões seguid;.: nào tFouxeram lli.m}lum eJe- pendentes natt\ralmeri�e a- an 1'1; a Io
sll, mas .igualmente no iJ;l- pela Itália com 46,., a Fl�al�:' I

menta novo .nas, vésperas do ceitam a caúdidatul'a de um RIO, 6 (V.A,) ....:... Decla-
tprê8�!e do próprio Bras'n, cu com 40,5, a Espanha com esc.rutínio da jnvestidura� elemel1t� retirado de suas rou hoje o gal. Estilac Leal:
que n50 pode senão ganhar, 28,4 e' a 'rurquia com

20'91'
A com.issão radical, c.ha- hostes. "Reafirmo o que já disse:

. de faci1{tar a entrada de ca- milhões. A' Holanda jultl'a- mada "Cadillac", se limitou A inyestidura depend8, não sou nem serei candida-
nitaü; <:'strangeiros frescos "assoU o limite de 10 rni- em" breve comunicado; a ln- pois, finalmente, da POSt- to á reeleição do Clute Mi
no p/J.ís": lhões de 200.000 1\1:e'1os eh i dicar que "na espera da de- ção a se.r adotada pelo "Ra:3- litar" A proposito o minis-
Estudando os. efe'itqs do 10' milhões te.:;n a Belg,i,;,\! clal'a<:ão governamental, semblement du Peuple Fran -tro da Guerra prometeu

POS-l-
Mas Deus do céu. Meudecreto do goveJ''lO bl'asilei-

,'(8,7), Poi'tugnl (8.'> \, AUQ.-·; confirmava ::tO opinião favo- çais", -o qljal dispõe do nú- sivelmente hoje ainda dis- rico dinheir(). P'ra qn�-1'0. I) vice-noresidente da trin. (7\. Suécia (7'.). SU1G'l" rável "ue .1',a.:, expressara ao, mero de votos indispensa- tribuir um2. nota oficial ,a tll()O ;ss ?'J
.". o.

Westingh(1\lse Eledric Com- (4.), e Irlanda (3) milhões. I sr, Antojne pinaY, para con- vel para assegurá-la.' Ma., respeito.
.

! - Ele:<_;50 l!() g-rcmio

"E' com' êsse

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
.

Plcrtanõpolís, S�xta-fe� T de�. ile 1952 E T 'hO
_________�� � ��__

�.�- O S Av
------�----------------------------------�------

2

'Dr. RoldãoDIl LINS NEVES
Dlr.tor 'ela .it.rllld�•• �..

'I
...... J(c;,pital ... 0,714,4•• -,

OLOUC.S D. 8aNBORA8 -

CIIlUaGIA ,-, PAJlT6S
USiS'l'I!NGIA AO PABTO,'"
oP....co,.s OBSTaTaIO.68
�nea. aianc!ll!aQ', fuoi'.,

n4r1o., a1pop.... •...
D1't1lrlJiOl n.nolOl -- ....rt· :

.

Ii.M. - �"'"
CoIl..lt6riOI 1Itu :r.n......-

w.., - T.i. 1.41l.

ae.�d. a. 'f .. Slíambr. - _to
t.n; • Sol.. - 'Tal., .....
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,. I

Atf�
a..... 0_"" •

naa�"f....
-

.. 1" \

"

Te}. \021 '""':' C:L P....
taJ. 1••
Diretor: BUBDS. A.
p.AMns. "-

Gerente: �ing.os
'

F.
de Aqllimt..

"_ppr__taa'.1
Repnsentaçies A� 80

l.ava., Lttta..
kua SeaadOl' Da.tu.
MI-" ••_,,' ,

".�.: U-1*'-IUo ••
laa.lre

R'eprejer LWa.'
"Ro.!' Felipe d.,Ouva1r.

rtI" 21 - fjfI1 aIMia"
Te}.: �....13 - SI..

Paulo
A8SlNAT1JRA�

Cirurgia �ral ..::_ Alta Cirurgia ....c., l'fIo'léstias de-Senhoças-
.

- Cirurgia 'dos Tumores -'
Da Faculdade de l\fedíc1n-á da Universídade de SiH)

Piu�.
'

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores A l ip io ;

Correia Neto e Sylla Matos.
CIrurgia do estomago, vesícula e vias biliares', intestmos
delgado e grosso. tirnide, rins, próstata, bexiga, útero.
ovários e trompas, Varicocele, hidrocele. varizes e hel'nj,t."

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

(�,obrado) -- Telefone: 1.598.
Reaidêncta: -- Avenida T'rompowsky, 7 --' Telefone:'

1\1 764 .

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

" f............ +,_rlltn. Vana.Ula .
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...........t. ,_, a•• IaAtot U.mOft" i, A.,... • COlIlJult6rio: Rua 1.'r.ja-
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.. !lU .;•• Edit. Silo Jor•• -

l°, ."dft�. 8ala8 J4 e 16.
Rellid&neia l Rua Bl'ilA
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Dr. Octacilio de ·Arauj-�
CmURGIAa DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Nettó -- Sala' J

Tratamento cirúrg ice e cura dá Piorréa Alveolar.
, Tratamento cirurgico e cura de Abcessos, Granulo·,

mas, Quistos radículares, etc.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas l1RN
TADURAS, para as pesaôàs que vivem de ordenado.

Laboratório Protétic'o sob a dírecão de Técnico CO�j_·
tratado especialmente no Uruguai, f;rmado sob a ol'ien:':
tação de um dos mais 'credenciados especialis�,8 da Amé
rica .

.

i Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platina).
" Pontes Moveis e Fixas

Todos os demais Trabalho�, Protéticos' pela Técn ica.
mais recente.

N. CapitA'
Ana � •• � _:_ :Cr$ 17ê?OO'

- Semestre
-

• C't.$ 9D,OO
-

No!) 't.t...nor
Ano' . Cr$ 200,00
SetRéstre _ Cr$ llO,UD
Àafl.el_medlu_ ....
rito.
O'" OI'i••". ..'fIlO
.Il.tl ,.�••10 ..
1'60 àe.dnto..
A .d;:r,eçh .110.. r.....

.OK. 'ALJ!"KEDO OOI'lD��",.e1olt .0.-

CREREM eeit� entit�ttM !:Mt a.,.·
'

,

.. .""

I
-- ..t••"a.f1.u·." N.etoll.l li., .O<t'!.. '

,,_'_' .._"._..

•••boi., !. .

.

ORo M li �tl O, :.x-dlr.tc.r .0- BOllvtta!. Çlo14D,i. Us....lIJ"n"""o"

f
WENOOA .� ..

o.o.nça. ..ano... . m.iltat.. CUlll'Iea. a"'" ft ....... •

\.

lmpound .. �.:J:u.L. I U'UlJlÇ8a.
a•• 'Tiradent.. 0-" I Co_l� - -_ ,..... Pa.to,

Conalllu.. d.•• 16 á. lt Mor••. 11i - Tol" •. M. -

rotJ.: _, 71)!.
' I Col'i.'Go�.: 4ha 4 ih • �.r_ .

.

"N. .lIa 8l\nt_ '8.,.1 ...., ,41, .....id:t�ela: &-Mo Íh..... �.:
,_ �."'.i� ,

.. I""r d, Tal.\ .lil
.

, CLINICA
do.

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"_.I.hll� ,,'.Ihe 40' BCla.I�' "'fI Carht•••,. 4. lÜ ...er_

,..tit_•• Calu,1i
,�.

OnVID08l NARIZ. GARGAo.'lTA
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3

''-ida Social Em LagUna; -há 311p810S 'Muoicipios
:.�����!��o Fernan- Ita-�, ���::��'n:,�mPdm'n- anos, . paSSa�!�s De - tampoS: N�vos

.
des FAZEM ANOS, HOJE; IJ I

I
\ . de tainbés; chamadas do ,.", I

Festeja, hoje, a .sua data I Senhores: No Hotel Macedo, falei "côrso", ora admirando:;. ,O dr. Leoberto Leal, depu- qual tiramos o pão cotidia-
. :llatalicia, () menino Fernau-] - Márcio Leite. ao Governador, que era, coragem ind,ómita dos tado' f>e;dera! do P.S.D. sua no' e. 'que é por excelência

;do Fernandes, filho do -sr. I - Renato Machado, / co- eventualmente; o Major pescadores, qúe Sàíam ae espesa e comitiva foi, OTI- uma das maiores produções
,

Do:ningoR Fernandes de A- jmerciante. João .Guimarães Pinho, o Mar nas suas baleeira8, tem, lt{>'rnen�eado. pelos agrícolas, do Estado e muito

,(inino, gerente de "O Esta- Senhora ; ,qual por; sua vez, me .ora apreciandn a ,.i�- seus amig-os admiradores, 'especialmente de Campos
�{/"

.

'7' Viúva 'Carlota Sohn deu outro cartão endere-.· tuosidade das "Í'essaeas'" com. um sabe so churrasco Novos, um dos municípios
.para .assinalar o feliz' a- Senhoritas: çado ao' Professor Fer- tão comuns na En'Se3(t�! na maior alegria 'e cordiafi- de maior' produção" vista-a

l1iver�ário, Fernando reuni- - Nair, Macowiesky. nando Machado' Vieira, em que ancoràva�'os mi;; dade -que Sf> revestiu de' ver- sua, exportação. S. Excia.,
·

id
. .

d . M
.

'd' DA 1\1<' dadeiro êxito, Achavam-se pôs os serviços -aos seus a-'1�1 na resi encia os seus �. arra as ores ron- que me pat.�c,� era, .ao viilf?' ,�!;",f.i�a.· 1Jate,:1' t)'J:i\' ... '

11<11s, os seus inúmeros arni- teir'o, tempo o Diretor da Esco- sentadé �ôbJ:e' Of:f grafide'il ':p'reyi�nte� o CeI. Ga!:!pa:dllO mígos na Gapita� .

Federal.
"uinhos, orerecendo-lhes ,- Vanda Mirosky. la Normal; côm�tos ;{tli â'�éiâ;' á. re- 7rOrzi" Prefeito

, Municipal, sendo suas palavras abafa-
,',

. l' d f··.- Vera Garofall ís FI'a '.' .... ,
, ., '. �" Cel..'SoãlJ Thibe� Oonçalves. 'das com prolongadas salvasJallt� mesa (e oces e mos .

- Como estivesse aberto cordar oque"â;_liuha' hls- ;

.iieores. lho, filho do dr. Henrique' o ínvéhrcro do . cartão, tória'da Terra bàn:ig.t- Presidente do P.S.D .. local, de palmas.' O dr. Leoberto
Será uma festinha 'íntima de' Abreu Fialho, erigenhei- 'ao sair do Hotel, lí-ó e verde regi�ta a .r�itti sr. João Gomes de Campos, Leal, sua esposa, dr. Erico

<t>íll que os amiguinhos do a-, roo
, esbravejei 'comigo. mes- da fúndacão" dã antiga Presidente da Câmara Mu- Bom e comitiva, ontem

:niversal'iante irão alegrar o �ennio: mo .. poi� naquele estavam Santo Antônio dos Anjos, nicipal, sr, Frederico. Poy mesmo, viajaram em carro
'lar do nosso companheiro de - Carlos Hénríque Ge- escritas estas palavras com os denodados' Brites Filho,' Prefeito Municipal próprio, para Joaçaba. '

:trabalho, com as comemora- vaerd, filhinho do sr, Ema- textuais: -;- �'Amigo Fer- e Magalhães a lhe des- de Piratuba e Rubens Haro,
�ões dignas do seu natalí- noel Gevaerd, telegrafista. ; nando, Lá vai outro. bravarem o sóht,; oU: os

seu Secretário e outras pes-
NASCIMENTO

.

l'
'

sõas grad-as, representantes.cio. .' Abre a -porteira .

e deixa- . ances guerreiros des '

'I B· t
'.

dO Es'rADO, leva a Fer- jEstá em festas o' lar do o passar. (a) .PINHO". '''Farrapos'', com Cana- do comércio, da indústria e. II (C .JS OrI8) 8
rnando ..Fernandes o seucor- sr. José Vieira de Oliveira Considerei Insultuosa barro, -Gnrfbafdi.e a he- éa 1aV�U1'a, Terminàdo o

,dial abraço de f�licitações. Filho, e: de sua exma .. espo- a recomendação e regres- reina Anita de J'esus Ri- ágape, falou o sr. Silvio Bie- um � Co,D�Drs,�.�;Sr. Alvaro Accioli de Vás- sa d, Maria de Lourdes ca-I sei a Laguna, sem fazer beiro, os quais. em 1839, Y�l'; que' fez brilhante ora-

concelos bral de Oliveira, com o nas- o exame e dispensando- alf proclamaram a inde- ção sendomuitisaírno aplau- desta cidade, dando conhe-
Ocorre, hoje, o aníversá-. cimento de seu prrmogenito, I

me do título de, mestre- pendencia de Santa Cata- dido. Falaram, ainda, o .

t 'bI' d I'

I C i:r t' d P
, .

p Clmen o pu lCO a rea lza-
,rio natalicio do sr. Álvaro ocorrido ante-ontem, na Ma- escola.

. rina. instituindo a cé1e- oa .1U?l" a .a�oqu,Ia',!_l� \ ção de uma prova de habi-
Aceioli de Vasconcelos, con- temidacle dr. Cal'"ios Corrêa. ·-0- bre REPUBLICA JULIA- <ire Jose GoradIllJ, sr. JI)a(J Í't -, h'

'

t
-tador Seccional junto à·De- nesta CapitaL Em Vila Nova, passa-. N � Gomes de 'Campos e por úl-

1 açao,l pala preenc lm(m.o

1'egacia Fiscal dêste Bstado
'

\'3 eu os dias .contem. ,I�mbrava-me. iguat- timo () .-dr, Leob�l:� Leai,�: �:it��!� na DelegaCIa

"2 prestigioso despqrtista. A arrecadação pIando, da 'sua pracinha mente, o refúgio de'.José que mUlto senslblhzado e

-� . g.ramada por natureza, e Garibalai naquela Ensea� com palavras buriladas a-

elAtne O·,"a' r·lo do Ipase, em,51 extasiado, a amplitudt! da, onde, durante um dia g-radeceu tão magnifica ho-

.-:
'- RIO, 6 "(V.A,) _ O p1'e-

infiuita do Mar, Cl)m a inteiro, deu' combate à menagem prestada· à .

Sl�'l
sua agigantada ITACO· esquadra legalista e mais pessôa, Disse, ainda -

sidente do IPASE apres-e:'.1- EX"-I'" Qu'e 11a CaAmara I"cJ�OMí ("o m,enino de pe· a sua eu"'enhoSa fuga. alI' ."��',' .

.

..

tou ao Conselho ·FIscal des- ."
d l' f' 1

-

1Ás 8,30 horas lIra"), plantada no meio para Laguna, numa bu....-
era .a1"1a toco o pOSSIve

sa autarquia o. ,'elatório c o. •

b fr. d IPré· Estreia das águas do Atlântico, e Ia' intel1acnfe e ousãda à ern e11e .1ÓO o nosso �s-
bala:j.lço .peral de 1951. . , ....

t d d t
.

inspirada na famosa can- Todos os fundos de' i'q-. as noites a lhe ·ouvir a vigilância dos' vasos de a o e a sua gen e e qUê
..

d • .

t'n I ,.

encalltada d.as • presentemente, vinha defen-,>:i10 e •."gos .J,. ":'1�ra, servas do Instituto foram musIca guerra que o perseguIam.
HIPOCtl . Â. I onda�j que se vinham Alegrava-� ainda'· a

den�o com o seu projeto de
. , �. ,

,
supridos além de suas reais .

, amparo" aos colonos no queeoro: exigibilidades, possibilitan- quebrar à praia; e, em vista, a' passagem díári� "" 't t
.'

dLetícia PALMA - Anto- ' 1mbituba, ora â entreter� de navios: uns. 'navtJgall-. ulZ. respel o ao TlgO o
do, tambem, a criação de

.�'nio BADU . \
dois fundos espeçiaÍs 'pan,

me com as palestras a· do ao lnrgo e aparentan-
.

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

No Programá: d" gradáveis dos bons ami� . (lo, vistos de terra, dema-' C .. SAateu e1' n qm\Isquer eve)'- ..

PI.
':t Noticias da Semana. Nac. tualidades, .1]OS setores "Ti- gos ({ue foram

\
Manuel siados peqllenos,para ,eu- ..

,Fox Movietone. Jornal. tu los" e "Seguros Prinl- Florentino Machad!) e o' frentare� �s ondas bt:a� roqueirosCl"� 6,20 - único dos". velho comerciante Brog- vias do Oe�ano- out.ros à' "'.
Jmp.' afé 18 anos. A receita do exercício g()_ ,nolli, ora a tocar flauta '(!osta, qua�i �;Ià p.raia, 1 �l�ga--se mediante con-

- O candidato deverá ser
IMPERIAL

mou Crl,!i 609,736.924,70, u]- ',acompanhado ao violãu 'mostrando-nos todas as .trato. .

\ br�sileiro nato ou naturali-
, Ás 8 horas tI'apas�ando em por· um dos iI'mãos Piti. suas 'grandezas. bem a�- ,

Tratár à rna--Gol1selheÍ-l'o
zado,' '---,_,�,

,..•.. , ....

Continuação dó grande Cr$ 116.141.590:SÓ,' �'d� ';�,� glianis, ora a�i8tindo sim o transitar eonstant-e Ma_f_�&_,_l)_6________ 2 -

J SEXO - Poderão
311I�esso, anterior. ,I .' ao alegre arrastar das j' das baleias entr'" Imb'i.

S d C inscl'ever-se candidatos de
NÃO É NADA DISSO Todos os títulos dessa r{:- _,;���-;:...;;.��••_-.�;.!:�.....=.�_.�.!�i�....��i.!;..-� oeie ade ata. ambos os sexos;

_.\��1�NRüB�A�A��i�O�\ c�,�eoi�ad'e:;?pl;l;eAem�lI�O:Sr:dmearS�e:gJu�r�ü:�: .Iss. Beneficência LagUo'e'Dse IrID�DsA8 dte Bela� 183anos I�o:��etos,; Minimo

-

.., �

r 8�
.

4 - SERVIÇO MILITA.R
��l't!·OS: .

Privados" atingiu .,.,.". ' Recebemos e agradece- em reunião de Assembléia � "
- O candidato do sexo. mas- .

No Programa: . Cr$ 151.058.372,50, valo" mos: Geral Extraordinária em De D1"dem -do senhor Pl'C- culil10 deverá provar queI) Esporte na Tela. Nac. jamais alcançado nesse St", "Laguna, 23 de janeiro de dáta. de 21' outubro de 1949, sidente, convido n. todos os está em'-dia com suas obri-
Cr� 5,00 e 3,20' toro 1952. e está assim constituida: lOOmbl'os da diretoria, para gações militares.
�!np. até 14 anos, A renda' patrimonial tota- Redação de "O ESTADO" Jóanna Daux Mussí uma reunião sábado, às 15. Henrique Lage, 23 de Ja-

ROXY
-

liZOll Cr$ 94.538.125, ou se- , De ordem da senhora pre-. Presidente-reeleita:. , \ horas, em sua' sede social à. fieiro de 1952.
Ás 8 horas ..

C
'

.

T"

I
Ja, maIS r� 24.920.428,50, sidente tenho a satisfação Bernardino Guimarães· --: Pra:ç.a 15 de Nóvi'mbro. Assinado.Jiti:ina Exibição. . do que em 1950. '. de comunicar' a V. S. que, Vice.presidente-reéleito. Moacyr Coelho - 10 Se� Milton Pirito - .Dele,ga--'VIDA DE. MINHA VIDA . As despesas somaram' .. � em reunião de Assembléia Y:vonne Cabral Ba,umgar- er�tário. do ..

F
com:

.

Cr$ 363.749.000,00, co.nsi.g'- Geral Ordinária, ·realizada teu ':_ la Secretál"'ia-l�!ei-
.

_

'arley GRANGER - Al.ln nando o resultado geral do em data de 6 de dezembró ta. • ---- - "._ _. - -�.Bl���andi;o��r�����c. ���l"��.i�80��5,��,d�u!� 'e� i�e�:�S���u�:n;��;, �i �f��: _�.�l�aec��:::��r:!fe��i � Or.•.Til'e'1.1'·01 de
-

Carvalh'I
.

�ox MovIetone. Jor.na1. relação ao ·ano anterior im- ta e empossada a diretoria Olga Rallin Cabra! - la � ��r$ 5,0� e 3,20.. plic,a em diferença, �al'a da "Associação Beneficen- Tesoureira-reeleita_ .�' {lm_p. ate 14 anos. mais de 76,50%, sendo de cia Lagunense"; que tem a Antonio Baião ;- 2,0 T-e- � Aperfeiçoa.mento e.m Pôrf:o Alegre. e Buenos �.!M�ERIO assinalar a redução per'cen- 'seu cargo o "Asilo de Men- soureiro-reeleíro.

I�
Ayres .•

0

1
As 8 horas tual vCl'ificada com refe- dicidade Santa Izabe!". . Sirvo-me do ensejo para

i OUVIDOS __ NARIZ _ GARGANTA �
'B ��) -::- S�eve CROCH�AN. rên.eia aos· exercicíos.:al.lte. Esta diretor.ia responderá

lapr�sentar
ao V. �. -os--pl'Otes:.. '. �ltavJd' O BRIEN Tiores, n:�s despesas admi- pelos destinos desta' A'Sso- tos�de alta estima e eo-ngÍ-.

' ülI'!sut'tório - João Pinto, 18 - .1° andar �·

em : nistrativas que' (;OrL"em a'. cI'aça- roo no per'l'odo de' 1952 de'raça-",'. 'I !eUM "RI'
- '" .. ",.

'I� , Diariament.e das 15 as ,18 10ras ' ..• ,-, TO DE ANGUSTIA cQhta da la Seção Órçamen- a 1954 de acordo. com a l'e- Yvoiute Cabral BáUJIIgar. 1. ..

,

.

' <2) - Continuac.'ão do se- '

I � ,tiuia.
.
forma dos Estatutos feita. ten - la Secretária", '._ -�.._.J- _. _. _. _..

•.._w----.iY '

l'jado "', .....-- ..-.

A DEUSA DE JOBÁ

INSTITUTO DE APOS�N
TADORIA E PENSõES

DOS· MARITIMOS
Deiegacia de Henrique Lage

AVISO,RITZ

quem intel'essar possa, que.
no dia 2 6do corrente, às 14
horas, 'será realizada uma

prova de habilitação ao pre
enchimento <te uma vaga de
auxiliar de éscritório, refe�
reneia "16'� nesta Delegacia.
Para esta' prova, serão

observadas as seg.uinte�
condiç.ões:

1 - NACIONALIDADE

Lev(I ao conhecimento de

"_"-'-"-

AVE'NTURAS ZE-MU'TRETADOcom:

Ciide BEATHY
Cine Jornal. Nac,
'�t'$ 5,00 e 8,20

. :·GP. até 14· anos .
. '1�"'I[lt 1'.0

.

A. de' Carvalho
(ODEON)

,

Ás '8,80 horas ,t
:)0 apresentação da gran- .

�Q ,

]' companhia de comedias:
'(0 N' I

�
, lll'o Nelo com, a 'pepa j

-de,
'

I.
,
l\.Jfred Vivia-,me I

'PJ COM E�Q "\, (:";E l<'U !
· , �, ""'�.

I"
VOt�, , ,

ho final' 1l'1'l �1':",0e show 1
'Oil1 0[, gl"�u,rl.es cartazes do I

P ,.j',�l�l1i.��a.

. . ..

,
A -

-.. /1
_______� ,�__""'�.,.J. ,._------.." ...

,
.

,

•

).
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Segundo nos informou

I
organizando um esquadrão

destãcado procer do Figuei- de respeito para concorrer

', , l1'ense,
o zagueiro Garcia, do ao certame gaucho de 52.

Cl�IU'flBA, '6 (V.A.) - O I rio mesmo local, Isto e, no pelotão alvi-negro, está

sen-t
�',

selecionado estadual de fu- estadio "Dur íval de' Brito e Idó assediado pelo Cruzeiro, Aguardemos os aconteci-
tebol. que participará' �

do Silva". de Porto .Alegre, que está mentes.

]:H:oximo ��mpeo>lato b rasi- O treino de ontem c1rac
le11'O, "real izou domingo, em

I
terizou-se pela movimenta-

" ção, apresentando ainda
'".

uma chuva de tentos, decor-

I r.encia ?a agr;ssividade. da
linha titular, em tarde de

I grande inspiração, e de es

pantosa -mobilidade no de
senvolvimento das ações o

fensivas.
.'
Em razão disso, o quadro

principal superou em tudo
.

o conjunto suplente, qlje
não teve f'olego 'para reais- I
til' ao maior VOl�m".e d,..

e

.. jO-1go c9n trario..
,

.Os craques convocados
�xúcitaram-se durante' se-

I
tenta min utos e demonstra
ram encontrar-se com diS.posição e em condições de

I produzir com alta
.

eficien-
. cia na Bahia.

.

� Domiújl:o proxmlO, no I boI i:!ào: Fláv'io �Costa, Vi
-campo" do Fluinine�se, será cente FeoIa, 'Zezé Moreira e

dísnlÜàdo. o Campeonato Aimol:é. Carlito' Rocha não
Carioca de Atletismo. poderá dirigir o scratch na

- O Campeonato Brasi-I donaI visto não ser profi8�
leiro de Esgrima, a reali- siOl1al e não estar munido
zar-se em São Paulo, foi de um diplpma.
ante'(;i'pado para·'lls �ias· TO;:··

..

":'_::·"FÁvfó,"-ahtigõ···Mguei�'
2, ;; e 4 de abril vindouro. '1'0 do Fluminense, fÍl'mou
- O América está aguar- conh:atõ' com o Bonsucesso.

, .

dando por estes dias o ar- --:- O São Cl�istovão ensa-

queiro argentino Germina- iO�l hoje em seu
' está(lio,

tOO, sua m�is i'ecente aquisi- ,preparando:se pai�a a su�
ç,ão. pl'.ó�ima excürsão a Santa

, "

- Domingo, pelo certame Catarina. Y"IYER In�ci_onal de f�tebol joganão· - Mapéca. já l'estaàele-IPara e Amapa.· ceu-se da contusão, devendo •

.:_ Noticias de Santiago' reaparecer dia 23 no

cou-,Oe"endec do fi,·BflSUe,. O �e"glJe é �'vid�
.. ;'

do Chile di'zem que é enor- iunto Vascuino frente ao ,. . •

J i me o entusiasmo �o publico. Palmeiras. '. '
c

.
TouHlque-fo!e l'om SAl\GUL-

: Ne.s.t� ta.,p'.,ita'l Oime'··dl-O· chileno pelo C:ampeonato - ?anford está reglllari- �j.I�!;,��{ijl;:8 �2�it�oJ�, f'.tXa,�J:.s,.:'�:onm·.t.�.... '.IPanamencano de 'Futebol zando sua situação para se v

esqu·erd'O G"era,ldo" ,·que.Herá inic.iado naCapital t1:ansferi1' ,d� F1t{minens.e Fúsfotu, Cálcio, VaUfidato e

,

andma em fll�S do corrente para. o Atlehco Paranaensel ,Arseniato. de Súd�(), etc.
Geraldo, .....

aquele valoroso passagem para outrd. Esta-!mêS. Adiantam as)nforma- . qúe lhe ofereceu vantajosa
'médio esquéi'do que defen- ?O ��, .quem sabe, d.e volta çôes que to,dos 08 ingressos! Prol}osta. .

i
.

dendo as cores do Figuei- as fileIras do alVl-JlcgTO. I para o, certame estão total- j _. Ante-ontem, pelo Rio-
:rense, em EH)O, foi procla- Vamos procuràr entral' em

I
mente exgotados.

.

Sã-o Pauio, o Botafogà em

mado o craque Horbnõpo-
.. . ,,_ ._ -l =- Os nomes malS. çreden- patou com o Flamengo por

J.itano maIs reg1.\lar d@ .ano, contacto com. o .ótimo joga- ! dados.pára.o posto da sele dois teI;tos e 'a POl-t.UgJesa
foi vist� ha dias I)esta C3.- dor, se ete amc1a se ellcon-l-ção hrasileira que d,isputa- de Desportos abateu o San ..

l>Íbl, n2.0 snl')emos,.se de -cra na ilha. I rá o P'L'1 !lmpric::tno ,de F'ute- tos por,5 x l.
I

'

TeDl
O

Niv�ldo e" Leonidas firmes'nova diretoria
E�peraliç� f. ,,C. no, �cralth paraaaease

Recebemos e azradece
mos o seguínte.of ícicc
"Flol'iànópolis, 4 de mar

co de ·1952.
Prezado Senhor

Secre'tÚ'io·
,

I

Morais.
InJio de

Oiretor Esportivo _:_ FTe
dolino Roths .

Orador Guilherme
É com a máxima sauisfa- Kraemer.

cão que loevo ao conheci- ., Guarda-esporte -- Gui
-:''l'Íento de V. S. que, em As- Iherrne B. Dezan e Evilásío
.sembléia 'Geral, realizada de F. Bompeixe.
.cm data de 2 'de mes f luen- Conselho Fiscal - Ante

te, foram leitos e empossa- 1'0 Cândido 'I'omaz e Nata

nos, os seguintes membros licio Clarindo.
',\le regerão os dest.inos dês- Esperando que a nova Di-,
'te·Ciube, durante o ano in i- retoria mereça de V. S. a

. c.iado :
.

mesma consideração dispen-
.

Presidente de Honra sada á anterior, aproveito I
1)1'. Romeu Sebastião Neves. a oportun idade para apre- rPresidente .- Sr, Adão sentar 0.3 meus protestos de [,

{l\I!:ichal·ski. alta estima e distinta con-

Vice-presiden te Ma- s ideração.
Jwel Carlos de Souza. . Atenciosamente.
Tesoureiro Sr. Adão i Indío de Morais - Seere-

?V1Ichalski. ·1 tário".
'

OS
Elo'gios .ao Maddreira

BOGOTÁ,,6 "(D.P.) - /\ I nha?" Logo responde que

tmprensa local' comenta Lt-'! "os campeões profissionais
voràvelmente 9- espetacular !Inãb possuem uma' equipe
vitória obtida domingo pelo para jogar na Europa"._· -Leon+das voltou a ser o

eJ.ube brasileiro "Madurei-
.,

Prossegue dizendo que o comandante ideal com uma

.a-a". sobre o campeão colem- "Mil inárics" de forma al- performonce notavel.

Afi-j);lano "Milionários" e ao guma: é aquele "esquadrão" nho e Renatinho completa-
r(iles.mo'tempo adverte que o' que deixou gratas recorda- rarn o trio superior nas .10-

«uadro colombiano não es- ções e:11 Santiago 'do Chilé, gadas, �rin:;�al�le:te �t:i- J
�:ú em condições de fazer Montevidéc e Laz. Ilho, qUE. atravessa fase.t

'hoa figura em s'ua projeta-
(

. Sôbre o "Madureira", "EI muito propicia. Os àLltbre:�
.-

da· excursão à< Espanha.' E:;pactador" ,diz. que' "dei-I .dos tentos foram: Leonidas

"Diário Gráfico" pergun- xou magnifica im.lD!"cssão. • . : (2), Afinho (2)" Renatinho

i?: "Têrn"os' "Milio:élád0S"

IVitó:ria
merecida... Seu !.

. \ ,(2), COl'd:il'o e M ilt in tI{), !
l.lm ,conjunto de categoria triúl1f.o deixa bem colocado

.'

.

. ! para os tItulares. enquanto .

. 1Jar�, excursionar à Espa� o itome do. Brasii".
. � lIa Capa?ema, .� seu pellul- í Lobatin ho assinalou ° Ul1 i- 1

tUDO enS�110 �olctIvo em gra- I co gol dos re.servas.
mados parana�nses ?ara l�U- 'J �s quadros atuaram com

ma� com de;tll10. a �ah.la, I a segu i:rite constituição: Ti-
011(,€ sal?ara seu pnmell�O I tular: Ni_volda, Fedaio. e

compromiSSO no certame na- ; Aurelio; Arnaldo,. Hugo e

ClonaI.
.

., Wilson; Cordeiro, lVIiltinho,
� O embarque dos arauca-; Leonidas. Afinho'- e Renah·
rianos dar-se:·á. sábado, 1'a- !lho. Snplentés: Ivan; Nel
·zão pela qual somente mais'! son e Zaleski; Nelsin110 To
dois exercicios serão. leva-I cafmido e Ubirajara; B�sse
dos a efeito. no ,decorrer. da II ti, 'Paic?, Neno, Lanzoninho
semana, bo.]e e sexta-fell'a" e :Lobatmho.-.

OS MARC.1,DORES E
QUADROS

Notas

o Atlético
• • •

.
lnICIOU _ o

com o pé direito
...... 'o CI�lbe Atlético Catar i-I exc,ursão' à cidade de Bln

:nense, ílne :n.os ultimos anos nau: ond'e efetuou uma ex i':
:não foi lJem suçedido, den- bição ao. público blume
t,·o e fora da ilha este ano nauense,· c.onsegnindo empa
�lltrou cdro a pé direita (�tal' com o Duque de Caxias',
,')al'ece-)1OS que ir;á à dis- pelo escore 'de í xl., Segl1n
i'uta do próximo certame do notic.ias chegadas <}rtque
J.,�·ofissionalista

.

da cidade la cidade, ô tricolor conclu
·(om �lm esquadrão potentis� ziu-se com brilho em. todo
,-,;imo, capaz de conquistar. o -o transcorrer da pugna, por
titulo. pouco não levando a melhor
Domingo o valente e que� sobre o

.

seu leal adversário.
Tido Clube do 140 Batalhão

-
,

otle Caçado're8 realizou \lma Avante, Atlético �

Repercussão ,da,. ,il'oria dos
: (!api�,�bas Df! So'!�Americ�'no

'VITORIA; 6 (Y.4.) � A Ires Cabral, ao qual perten-
Vitória dos remadores< c:í· cem aqueles atletas, orguo i-'
"'])lxabas �

Marry Mosé-Artue� I za'do um grande cortejo au·

;1a"�Iaio, no Sulamericano de ! tomobilistico, que sob 'int�n
J�emo,.· causou g!,àn�fe ale·· ! 80 espoucar de foguetes,

-g'}��. �os Imeios . e&PRrtivos t,Perc?rreu as principais ruas
]o .....Ut:i, tendo o Clube Alva,- I da CIdade. .

Garcia visado pelo Cruzeir.

.:�".
aV,lso para sua segurançaUm

O'A .INVUlNERÃVEl- Portas de Enrolar

CUIDIDO COM IS IMITACÕES'
.

�

Nlio adquira uma simples porta de enrolar. aparentemente boa,
Prefira a VERDADEIRA PORl'A "A INVULNI!:RAVEL". Con

sidere' q,je a porta é a garantia de seu estabelecimento. além de

embelezar a facltada do prédio. Te-
.

I nha o eutdado de verftica.r, ao adqu1- ••••••••••••.••• 'i
rir PORTA. DE ENROLAR se elg é

Confle.O!nl nossa ion.:!

..':: I.
de TIRAS METALICAS ARTrCU LA-

D,�S DF; PEItn.;; PATENTEADOS experiênCia. acetran-
DA '·INVUt.NERAVEL". cujos re- do' êsres c:onselho8:

qututtos técni60s oferecem: uma bo:. porta ,deve

poSSUir os Sell'1I1llte5
SI!�UIU".jÇ" - DUIt •• 'LIDADI .."q1lIiltOR têentces .

_,I:
••). FUNCIONAMENTO

"

•
•

� :
•
t
t
I
•
t
I .i
• t;

O: SI
_

: 1.", O perfil dss tira> .. '

'Iiiiiiiiiiii
· 'metáJlcas deve poso • i
t suir um slst ma. quo 11.1
I imp�ça a JocaJ'z�ç� .. (';
: dO! ligua da çhuva eu·, "
• tee uma tira e outra. S'• de moi1o a evitar' I< I
'I ferrugem. .'
.1 ,
,I. 2.0_ A espl'�s1lra d'ti· "
· . �

• tiras metálicas de,Ye ;.
•• ser pro'porclonal à la.r,

•..
• rura da porta. •
• :1.".A8 tiras metálicas tt

: nllo deve.m levar en- ",
: tre si fitas de a�'l la· :
• terals' e nem tebite..

_.

: 4.°_ O eixo dev" se,
f,

I de m.terial especial �
'1 I' dé dimensão reiatlv' i: ,à alt�ra e à j"rgi" �
• da porta.

� :

15'<>'0 enrolam ..nto �

por.h itevé cr ol,til' ,�
,

por molas d cj!m'pell �

: sação, 1echadas <to :·cllindros �jutórl· i» ,om rOlameti!" par e: ·evitar atdt�s enl, e 4
•

l',eixo, � OS elllndrl)
j_-......-... ...........,...

. �epresentonte:
, R. SCHNOR.R • Ruo Feli�e S�hmjdt, 42

.TeleFone 1533 • 'Coxia 14� • FLORIANÓPOLIS - Sto. Catarina

T"do. <lstes requisit '8, 'que lhe 440 (1u
'rar..ttll de 25 ario... de dúral>tltl.lade. são
'os TlltD1'tts do grande succuo obtido

pela "A lNVUI,NERAVEL" com lU

mHhaTP� de portas já cal ,cadas em'

k· o O Brasil. ONDE EXISTE UMA

CONSTRVÇ,40 NOVA. EXISTE POR
TA "A INVUL",�P,.AVEL'·.,

,n In, ..lnerálel Brasileira
CÓMfRCI'" t �"'I)!J5T.I"" LfDA.

Rua P;"!illi�!I",�27,' Tel. 32-911S1
eaixa Postal 64�O • Sào PIIIIB ,

I )

Parlici'pação
LIVRE-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS C�M

Oswaldo Pedro Nunes
e

S�nhora
participam aos paren
tes e pessoas de suas

relações o nascimento
de seu filho Ricardo
José, ocorrido em 4-3-52
na Casa· de Saúde São
Sebastião..

BENZOMEL

MORRER'!

1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. ,,i,./ () ESTADo: FlM:� &xta..f�'ira, 7 de Março de'1952
�----------�--------�--------------------------�-------- --------------------------------------------------------------

s

� �Ba CâmaraMunicipal
Recepção ,ao-'SeDador
fra�cisco B. 6allof'I J' rt A' C "fle' da,

\

M' I P d· IPresidiu a sessão de ante-ontem, o sr. Alvaro MilIen raaspo· es �r�os atarí- II· re. I O,
.
U UU

,_

re 18
,úa Silveira. .fase Limitada ., I .

'."', .

o expediente constou de oficio do sr. Prefeito Muni-' :'
", .

-J,."
.'

.
.

'

.•.{'ipal. comunicando que na próxima sessão viria pessoal- O maior €.0 'mais antigo" Clube, de Sorteios de Mercado-

mente apresentar à Casa a sua mensagem; oficio da Câ-
I AViSO AOS ACIONISTAS' , -rias do Estado de' Santa

I

Catarina

rnarn Municipal de Indaial comunicando a eleição da Me- Acltam-'re à :m.'igpfJsi�ãQ <los srs, acionistas na séde Sob autor-ização e fiscalização" do Govêrno Federal, de

:F.if,; oficio do Departamento de Educação, convidando 9.s
social desb sociedade; :à rua Felipe Schrnidt, n. 14, os acôrdo com o Decreto-lei 11· 7.93D, de 3-9-945

,81'S'. vereadores para o recital de canto do tenor+catart-
. documentes .;t <t&le se refere o art. 99, do' decreto-lei n.

.

Resultado oficial do 58° sorteio do Plailo "B" refe-

.nense Sergio Napoli, e ainda requerimento do sr. verea- 2.627,. de 26 tle- setembro de :1.94.0.
' .

rente ao mês de Fevereiro de 1952, conforme lista da ex-

.dor Mig'uel Daux
'

sôbre a opser.v,an'Ciaj' da lei nO 119 que, FIQ:rlmrúp;.tlis,22 {le fevereir(:) d€ 1952. tração da LOTERIA FEDERAL de la de lVIai:ço de 1952,
-íustítuí o uniforme obrigatorio para..

os trabalhadores d� "

. "

'J'/�' F�eit:a'�J.ima·[- Presiderrts. e o visto- do Inspetor de Clubes,' de sorteios- sr, Orlando

.Litnnesa Pública de Santa Catarina. Com a palavra o sr,
L, Seára e do sr . .A;léibiades Dias, Inspetor-chefe do

'\.'(:re�dor Osmar Cllnh�, comunicou à Casa que se encon- ASSRMBL1i;U\ GERAL ORDINÁRIA CRÉDITO MUTUO PREDIAL, é o seguinte:
-n-ava assistindo os trabalhos.vo senador F'rancisco=Ben- .... ' São; CIDl:Yid�Sd:lS srs. acionista� gesta sociedade IO'Prêmio em Mercadorias no valorde Cr$ 6.000,00 coube'

',ja:mill Gallotti e .requereu que o eminente homem pú':': -para a',assemilléia, ,�(;.ardinária,' a, realizar-se na sede I ao portador da Caderneta n.. 30.227

hlíco fôsse convidado a ter assento à Mesa, salientando s?cí�l,. ã_1:u�.F:I�e Schmidt, n. 14; \n'est� cidade de Flo-. Aproximaçõe� Superiores

IAProx. ima,ções
Inferiores em

-que a atuação. brilhante que o mesmo vem tendo na Câ- ríanépoüs, n6 dIa;Z2 -de março de 195�, as 15 horas, para em Mercadorias no valor de Mercadorias no valor de

.mara Alta do País. Deferindo o Requerimento, o sr. pre- deliberarem� -a 'segUinte'
. Cr- 1.000,00 cada uma Cr- 50Q,00 cada uma

.:sídente designou 'os srs. vereadores Miguel Daux, Jupy
.

Caderneta n. 30.228 Caderneta n.·30.226

UJ,igsea e Vitorio Cecheto para introduzir o senador Fran-' 'URDEM DO DIA Caderneta n. 09.947 Caderneta n. 09.945

.cisco Gallottí no recinto dos trabalhos, ,0. que foi feito lU --::- LeItu'ra, discassão e aprovação .do balanço, Caderneta n. 25.624 Caderneta n. 25.622

sob uma salva de palmas. A seguir, o emérito represen- conta. de l'U'crôs e perdas, relatório da diretoria e parecer Caderneta n. 32.230 Caderneta n. 32.228
-tante de Santa Catarina no Senado da República, foi do conseThÜ' fiseai. '. Caderneta: n. 07.456. Caderneta n. 07,454

saudado pelo S1'. vereador 'Gercino Silva em norne •
do 2Q -;-_ EIeiçful; -do cenaelho 'fiscal e seus suplentes. _

O resultado acima é do sorteio do mês de Fevereiro

'Partfdc Social Democrático, bem como do sr. vereador 3° _. ÁS-SUlltt'iS ue Interesse social. de 1952, extraído do's cinco primeiros prêmios-da extra-

'Osmar Cunha que enumerou alguns dos melhoramentos FJorÍan6p,-üis. 22 de fevereiro- -de 1952, ," gJio da Loteria Federal de 1�3-952.
'

reelamadoS'pela nossa Capital, que esperam estudo e am- A. D,' Fenreira Lima _ Presidente. . Florianópolis, 3 de Março de 1952.

paro dos poderes federais, amparo que espera seja possi- VISTO

vel conseguir por Intermedío do-prestigio' do culto sena- �;I' .....
,

,

Orlando L. Seára

-dor; cujo interêsse pelos problemas barrigas verdes se. Alcíbíades. Dias Fiscal Interino 'de Clubes
tem evidenciado de maneira-saliente e contínua. Usando Inspetor-chefe deSorteios em Mercadorias
·da palavra o .Senador Francisco Benjamin Gallotti agra- ,

-deceu a8 saudações, salientando o importante papel 'po
"Iitico que vem desempenhando a União Democrática Na
-eional, pela sua vígílancia fiscalizadora, e pondo 'em evi
.dencía a missão social do Partido' Trabalhista, o qual
-congregando as n1!lssas, vem afastando-os dos braços co

.mun istas. Por último agradece as palavras da bancada
{to Partido Socúll Democratico, ao qual pertence e em

cujo seio se enC.lDtra a grande figura de bràsileiro que
,i: o Dr. Nerêu Ramos, pl'es'Ídente da Câmara <,los Depu
bdos. f<jm seg'uida dirige um apelo a todos para que 'nes
--ta hora dé' graves apreemlôes t.odoEi, devem colocar os ,in-
teresses da Pátria acima dos interesses partidarios por

que só unidos os partidos c;lemocratico� poderão vencer

() inimigo comum que é o comunismo. Referindo-se aos

-problemas locais que recl<l.Jn�.m (' 2.poio da União, o Se-
1lador Francisco Gal10tti a'deanta i(lle f! porto de Floria

l'opõlis já e'stá sendo atendido pois até o éontI:'ato já f0!
. a�sinado deveildo as obras ter começo em breve, Quan- -_.�_..._._____ _-.--'-----__

'b n creação da Universi�ade de Santa Catarina esclarc
·ce que o assunto depende mais de providencias loeais do

'.que da boa vontade dos poderes federais. Relativamente
á fedel'alização da estrada. que leva a Base Aérea, pro-

,

,
.

··meteu tod,o o seu' interesse para que a mesma se tor>'le
nalidade. Concluindo o eminente político agrudeeeu a

·eúrdeal recepção que lhe fez a Câmara Municipal decla
ralldo que !lã'o esquecerá jamais tão sensibilizador.a ho
n�enagem, e renovan,do seu apelo para que todos tr...b:,�
lhcm sem descanso e com sincero patriotismo _:pelo bem
·'eAar d\) povo, pelo progresso do Estado e pela ·prosperi-
·dade da Nação. A brilhante oração de 'Stfa Excelencia
1(;;. saudada com entusíastica sal.ya de pa-l.mas. O sr. Pre
í'.}{lente comunieoll glle sexta' feira ultima, a Casa havia
.:r:eeehido a visíhl do Minish'o Luiz Gallotti, o qllal yie
J','! pessoahnente agradecer o telegrama de boas vindas

.

'lue lhe havia ,sido. transmitido pela Câmal'a. A seguir 1,.".J,-'"'''S} q;..... ,.�q'.l.• ')r ... " '1", "

·Jlesignou uma comissão interpartidaria para }acompânhar . - '

{) preclaro visitánte que se retirou do recinto.' O 'sr. ve- §A' RlI N'crl"n na �UI ·o�ra 1I0V4 'O�K
-reador Antonio Pascoal Apo;,;tolo prestou homenagem a

',. til Jt .

.. " ,,�, i).1 fI . !1. .

.

J�
�,

'

·'nfo1mac.�•• Gomo.' A...ftt••
. �,ua Santidade o Papa' Pio XII pela passagem de mais ! ...

,Ui"! aniversário natalício o de mais um anivel'sál'io de sua
.

�, .•aópQlUl�C..,. Hocpcke S/A - 01-' rT(!letcfJ� 1, ')2 I ando tele._

.e0!'oaçito papal. Concluindo requereu que se transmil.is-
.
�. . �h Sa.�C.f�G' aoeoeke S. -,C! - Te'�'o"e 6'NOOREMAC.

se telegrama de congratulações a Sl ExC<.ia. Revma. Dom
,.J{{aquim Domingues de Oliveil'D. e a sua Eminencia . o

('udeal I?om. Jaime Camara. 'O �"r. v,;,reador Vitor Fon- Capit�I. (1 sr. vere�utÓ'í,- M,1'gue1 Daux requer seja' o pro- 'Ali 'd I lA.
�:s ��socla:�e à �omenaí!�m <;lm,:,)]o�e da' Uni�() Demo- cesS() enea.mínhando ii. ?omissã� 'de 'In�l1stl'ia e, ·Co.mercio II" alma

, ,- ra�lc.a NaclOnal. --: reqU€l, que nt) m�smo sentrdo ,�Y te- sendo aten.díd€1_ A 'SegUIr 11'.Iljam apréCludas as llldICações PRATICO E TEO ICO

�egla!e ao NunclO Apo�toh,co e ao Cal'Cleal I?om .Carmelo In(J 102 subt:e .a�ento ,da ltua 'Sanrorne, �o Estreito, Professor Bonson Iue Sao Paulo. O sr. VItOrIO Cecheto se solIdarIza com tendo O' sr. v� Vitor Faures reque1'ido o encami- Av. Hercilio Luz, 66. I .

�lmbos os reque1'imen�os. Passando-se à ordem do. dia é nhamellto da mesma_}t. \jomissão de Industria e Comer- Diariamente I N G L S A.aj:l'ovado em segunda d'iscussão () projeto de lei nO 150 cio; IItru� n'G fjaz :séliT.e .pt'dluU'gamento
.

da réde de Dás 8 às 12 e das 14 às 19. i' ..

.

, � :
. q:J.e estabelece premias aos particulares que apreenderem agll& na rua. São Vicente de Paula, tendo .o,sr. vereador

.

t �
d

I �..animais soltos e_.os conduzirem ao Deposito Municipal. Gercino Silva requerido o 'encaminhament.o .da mesma á ·1[tI···t'r·,' I
··

.. /."Re(7uil' foi aprovado o requer'l'mellto de n'.·ora.dor·e� da -alDAQ D_�A_'I'••"" ,Ix\, t
.,., - '" Comissã4:l de' F:�.;M" ie &nrile'; 'e ind'icuçã'O número 104, ... AQo _V_lICa;I ....

rua Major Costa que reclamam nivelamento daquela via �obre,a alargamento da estrad,a fIe Saco dQs Limõejl, a • PLAC� m'lLl!'IOÜ I T O H lt A . A P E R,I T I V A
", rública afim de ser possivel o estabelecimento ali &, re- qual e apm� 'O �Sir,_'�:resid.ente comunicou que a ses- DI d N

'

I
"G2 de agua e esgoto, Sendo posto em apreciação o pl'(;je- 's�o tt� amaJlIl�'sei'á .extraol'diná.r-iá" vistó' q_ue visitará a til'l'r e oguelra'

.

·::to de lei nO :lA!), que suspende o direito de 110VO? loteu·- C� p,_...!t�= "'11'. .,

1
'

-" amara 1)1 sr. ""',!;'I:at;1) mllnH!Ipa . A sessão ordinária pró-l ••diCta�ao AU.111.r •• mmentOR na cidade até ser aprovado o Plano Diretor da xima será depois de amanhã. t.meato dA atfi�.iit

\

(O REGULADOR _,VIEIRA) Locomó'veis ({Lanz». ,e
.

(Wolf»
Em ótimas condições de funcionamento. Ven

.demos para pronta eiltl'ega, de 15-20-34�4:1-50-60-65-·
75-90-100-120-170-21Q-25Q e 300 Cavalos. - Kurt
Wei! & Cia. Ltda, - Vai. da Pát'ria, 1583 - Pôrto

.. /

A r.luliler e v itara dures
,�u V lA AS t�óLlCAS UTEmN�
t..iHpl·ega:s� COl�j vantagem P1l:l'I<
·col1lDaler aS -flores Branca!!, COil'
�s Uterinas; Menstruaes -3 8V�I l

parto, e Dores nos 9vario�.
� pt1deroso calmante e

. Regula·
dor por e.xcelência.

�WXO SEPATINA, pela 's'U!l com·
ill'ovada eficacia é receitada POli

.

.

médic9s ilusfres. "

éWI..-Q S'EDAJfINA e'iléootr.a-a6 fim

tooa parte.
'

Alegre __: Telegramas: "WErL" � Pôrto Alegre..

,

,
.

f.raquezltt em geral E I im i"n e as
Vinho C�eo�otad n :

E f. P I N 'H ASC-5·llvetra) �
t\ caUSIJ Combatida ao 1.° Di•

I Logo á primeira aplicação. Nixo
i derm COlneca a eliminar· as espi
, nhas 'como -si fosse por mágica.

! Use Nixoderm a noite e V. verá sua

"

pele tornar·se lisa. macia e l!mpa.
'I Nixoderm, é uma nova descoberta
I .q U e c o '" b a te. os' P fi r a si tos

'

1 da pc·'e dmsadonô's das' espinhas,
J trieiras, rnanchas v�rmelhas, acne,

I
lmpingens e erup,ões V. não po·
derá libertar se destas afecçõe3
cutâneas a menos que elimine os

g�rme� �1\..h� se escondem noS mi

i núsculos poros de fiua pele. Portal'-'

!
ta. 'peça ·,t'j�xoderm ao seu farma'
cêutico, 'Inale mesmo, .A nossa ga
..., ..

'

d' (lcantia éa

, �IXO er_ sua 'maiol'

I
....u....u._.-_:::

I. L!��� � ��!de�
COqJleiros, ao lado do giU-

I
po escolar "President� Roo,�
sevelt", com 45 met.ro3 de
frente e área de 400 m2.·

'

','

I
Todos os lotes' sel'vido$

de água encanada e luz'.
Thformações no locaLéom

O sr� Gilberto Ghetir.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Florianópo1is, Sexta-feira, 7 de Ma.rço de 1952
--�__:'-'----------""""""---------------- ------_...._ ---:----_, .......--......:.........-------_ ......._----------------------

Atenção X����T���:u�:rp�::a��(�:a��::.::�l����
andar (alto . dó . Restaurante· Rosa).,

.

:Entradas Cr$ 5,00 e Cr$ 3,00.
HOJE �O PASSADO INa �âmara Municipal 'Açucar "Amargo)

6 DE MARÇO I nuncia contra o ex-capitão lRelato'ri-o' do Prefel"to Moo;c·lpal I,
.. ..

1 ' J.

A data de hoje recorda>: Túl ío Rég is Nascírnento, pe- I I a priOr}<!�d: e as ,fUCIIlG�- ,da, e de outro, paradoxal-
"

II
.

d
. - u ,

' des no erguímento desse tI- mente, provocar ele mesmo,nos que: Ir) <.!r1IJ10 e traição ao. rsra- Presidiu a sessão de ante-ontem o sr. Alvaro JIi.l.lllen I. d
.

d j.' d 'I' f d
'

� "
. -

'1 "
-

'

.
' .,' 'po e ln usona, e vez 41ue a a ta 8U oca' ora,

,
._ em 1.060, uma provisao SI. da Silveira que d"POIS ele 'ver-ificado numero lega]', de- 'I \

d
-

de
"

1 1
' . -,

, . .
' I' , ". n

� n nossa pro ucao e a coo I'
.

,regra determinava que as

I
xxx" clarou abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a ata!é' d r t Já dissemos que o assun-

!H!US da India, uma vez que 7 DE MAUÇO da sessão anterior: O expediente -constou de oficiodo co.: .nl.:adl�r,quela, °f"o.ll"cd, !U-!to escapou à observação do
-

J d ti A d t d h' �,I • ". .. • xi la a pe as acr 1 sues (
.-1JaO a cançassem o es mo, a a e oje recorua- mandante do 1�113 C comunicando sua posse; OflCIO da ] ' '.

d tri ',Ichefe da Nação, Nua se ad-
Port l lnos uue: . ,.' ". que o parque m us riar!. '

J.'egl'essassem a 01' uga .nos que. SOCIedade de elas Artes comunicando posse na nov» 1, l' te 't Imite, logicamente, o contra-
-

'h d B'1 1 6"7 d f" J
' . . 'C' . nanuerran e apresen a, no, . ,

1lluO arrt an o no rasu ; - em ú, e C'OLl 01�1l- Diretoria e oficio da Câmara Municipal de uritíbanos, f' .

t d t 1 � rio, por ISSO que e ete o

3'" f t J ..J I �
.

1
-

.' • ornecimen o e uc o o que

I
.

'd- em 1.6 ',a 01' a eza uac e com a capitutaçao as- comunicando a constttuição da respectiva Mesa. Com a,
. eessitar lê 1 primeiro a empregar to os

PA � 1 h
. .

d '111' J • E'C possa necessi a r.i a em (a -de õrto Ca vo, so o co- sina a na véspera, -' igue palavra o sr. vereador Deolíndo Cos-ta refere-se a epIZO- imid d d ' ti 0[,;, esforces numa açao que
d d M· I G'" t' G'b t d " da l u . '. proxirm a e os merca os .

"man
.

o e lIgue ioer 0!1 I er 011, coman .ante a tía que grassa na Ilha e que esta dizimando o nosso gado . id . ,. d bor h I venha suavizar um. pouco
d

.

h' J d F'''' l' d Port C l' . ',. ..
. ..

'1
,consumI ale" .e OIrac a. .•. -

Iren eu-se aos o an eses orca eza e 01 o a \70 bem como o gervão preto que esta ínutil ízando 'as p an- i
"'. t 1 .• f I que seja a situacão em que

. . . .,. , •

.

.• •

•
: ,

! ')8 es amos Dem lU orma- . ,

sob o comando .do Conde Jaz entrega das' chaves; tacões da -rnandíoca Depois de salientar o pre,]UIZO que' 1 f '.
1.

id<' iristal ! se encontrem' as' popula- ,

.Maurício de Nassáu ; ,
_.- em 1.724, na Bahia, foi Isto vem causando a economia do povo il'heo, pede sejam' (�S,

d OJ" r.b"e�a a � l!1b" .a a-
ções, falhas de recursos fi-

1817' Pé f tdada a Acad mia BI as)'
'

.

"

idencí d
cao e La .ncas ue orr'a- .'

d Ih'- em , em . ernam- une: '" e ' s - soltcitadas urgeI,ltes prOVI encras aos po eres competen- 'h .

t t'
.

d tri
. nancel.ros capazes e es

Jm(;o, estourou urna revolu- letra' dos K,,;quecidos, ii pri. t d
"

'b d O C h d
c a sm e H�a a In us nas i t' r't'

.

,
. teH, p.n .0 .a ttpI unI a FO sr. verea .or smtar .

un ,a sn:u a (, p�ulí�tas. ,sob a ulegacão de l'dgal'<'l.rI Ir_l.lmd m1:de mlhm�o-'ção de carater republicano meira sociedu.de literál'in :<1'.' rexClto au o 1 antes que espon aneamente VIel'H a .

� ....
. . . ..

' ",
d'

I e padrao
.

e VI a, a lUXO
t· t d"'d que floI'e' ce n R"'aol", C

.

d
. -

d"
. (lU€, lal"" llUclatlVa preJu 1- I' I b'

. ..(:). separa ,IS ar Il'lgi a por
.

,; II o L." ", esta ;asa prestar contas a sua gestao a mmlstratIva.' •. ;, . A n
.' N' t. I do ql}a a so reVlvenCla se

")' J' M tl'ns com em 1 738 o fI'lho e S'l N t'd
'.

d V't"
caI.,,1 ,t m"zonlU. o en ,} e- .

.

.. .

1J ommgos. ase L ar.. ,
_

- ., H • l-O mi�smo sen 1 o se pronunCIam o sr. verea 01' 1 ano
ttI: tornarIa lmposslve. .

-

't'
•

d F-V' P d b d d p' .

'I T' b' Ih' an o, quer. alYoru aque a' l'd d I t't t drepeJ'cussao nas capl amas cessar e . el'nao las aes Cechetto em nome a anca a o . arbe o 1'a
.
a Ista,

..

'

t. ..' .f l° I ,t' ,I A mc{ 1 ,a o n8 1 iI o o
'AI P'h R' LClne CapI'ta-o mO'l' d', s e 1

.

'1' d G" S'l d'
"1.11 'UQU!a. J.eaera 1 e lTal

'A d AlI" f
.�te agoas, araI a, 10·' ,

.
- - a I - BrasI e11'O, e o sr. verea or ercmo 1 va em nome a 1'\ t" 'lh- d

' i cucar e o coo Ja OI
n d d N.... C

' I t d 1 b' t d J' d .1 U'- D 't' N' 1 C l' (uzen os mI .oes .

e eruzm� í '1' 1 O
".'.Ti"an e o - orLe e ·eara. 1'a as e (esc'p l.'lmen os as :>anca a (la nlao emocra lca � aClOna. om a pa avra

'1 t' f' i I ega. s usmelros negl:\-
}'01' pufocada e treze dos !e'meraldas' (caI,oia Rodrl·· d' P I F t P f't 1\,T ••

1 l'
ros. anua meu .e, paria man-·

t d I E f'" IS" Y 'J .

o exmo. sr. . r. au o aTI 'es, 1'e e1 o lúunlclpa, exp 1- .' • "ram-se a a en e- a. Ize-,

lwincipais implicados foram gues Pais, faleceu;; e.on. as 'l'azões de sua presença no Legislativo e disse qui'; Cla!" ')L1stame!1te o que pre- rám bem, porque foi a uni-
C( nde'lado" a mOl'te' em 1 739 I) Brl'gaclel'l'o 'h .

d
. '.

dI' tendwmos fazer, sem onus. ."
d 't',) I"

"

1
-

.. ',. '.
"
em . omenagem aos srs. verea ores IrIa pl'oce e1' a el-

..,

.

ca C-Qlsa .e pOSl IVO que se
- em 1.835, a então Vila ,Tosé da Silva Paes tomou tura do preambulo da Sua Mensagem sôbre os negócios par�. q�em q�:r q,ue fos7e ... ; fez no assunto, de vez que

Real da Praia Grande, foi! posse cómo primeiro Govel"- MÜl1icipafs dm:ante o exercido (10' mil novecentos e ch- 1'; ao; .'" . Naol e {)OS�lVe� i a Asse:nbléia' se eneontra
-escolhida para Capital da I nadai" da Capitania de San� quellta e um. Nesse preambulo expos a situação do IvIlI- ace:tar �Si\Im ce prol'! o a

em ferias l'égnlam,entêll'es,:Provincia do.Rio de ,Janeiro ta Catarin.a, dep'ois de sepa- nic-ipio, O!? trabalhos realizados e o!\ problemas a 1'e801- ma.1oraç�o do ,preço �o açu-, deixando o povo maniqtadfl,.

t t
I

d '

d S- PIA t
'

, .

'

car Serln cnar mau; 'imv{:' no. ano segulll e, eve, o :� a ct� ,e ao au o. �nve8 \1e1', tecendo considerações em tomo da arrecadação, das I.
.

.. ; ,

'

n' .. sem d3fesa!
predlCamento de Cldade çom Ja ,hav!a govetnado pela: re- finanç.as, receita e déspesa, administração, fUllcionali;.\- i

forte �azao pala que, <t to-
(HA Gazeta" de São Pau-

d
. •

d N't
.

�
-

d ,... d
�

t d lpranc'a do novo' extrav·�·· ,.:l enommaçao e 11 eroI, 80 llçao e o e agos,o e mo, educaçã.o, estrada e melho'rêlmentos públicos, saúde I·' '.,','..
"

110), .

�m 2 de abril de 1836; 18,8
.

voltou ao posto, por, '1úblic'a etc, Depois de salientar a magnitude dos úrob1e_!zasse Ja,
'-�ob"recarregada

.

.

- em 1.836, Manáus, sem determinação do Governo da mas a resolver e a exiguidade das rendas, o sr. P�'ef�ito com a alta ll1S�ant�l.lea de
------'"

.

t'
..

f' t d M tI' . .• ,

. quasi todas as utIlIdades.11"eS1S enCla, :01 ama a pe- . e ropo e, MU]))Clpal no preambnlo de' sua Mensagem, cO'1clu.l que �'> :
. d'10s Cabanos, que só f()ram -- em 1.739, foi cl'Íado pe- o desenvolvimento da ,Capital não será possivel sem om ,SerIa {) proprIO goverl'!0, e CASA MISCELAN1.!'l:, ,U')t,.

l"epelidos no dia 31 � .

lo Briga;leiro ,de. Infantaria grande empréstimo, o. qual sen"t Ovol'tnn�mente soljeita�' um lado a pro.cl;am�r a�'l �:. :��:::.•.Jl�:ul:!�;i.:,��·�-- em 1.838, a entao VIla dos �éals ExercItos JOSÉ do a Câmara. O sr. Presidente i),O"radece a visita do sr. gentes neceSSIdades d ) ,- .,

) S,· J. d 1 R V A· SILVA PAES
.

.

-' ..

'
,.

'"
.. . rateamento do. custo d'\ Vl- Bua eo•••lb",Il'·' .,',

."""' ,ao oão e - .ey, na an- .... , . ., aprovel� Prefelto Ml1ll1f'lpal bem como. :J Mel1's� <Tem por ele entre-' c, u

,

C
'.

/
, ..

� ,

, ,

''''", -.: "

' -liga Provinda de Minas Ge- tando o casco de um desta- gl1C ao Legislativo. A seguir encerrou a sessão. .
..

1ilis, foi elevada' a categoria camento'que trouxera, o. Ba- ":]'---'-'-"--" "

.E ·,·,·0······" I ·T�··�.', A'. .',: ..L-'
..

"

,de Ci<;{ade; táIhão fte Al'tilheiros-Fuz.i- ,(}'e 'Rio do Sul ---

-- .em 1.849, o vice-presi- leiros, transformado em Re-
.

·t�c:nte desta então Provin .. gim'ento de Linha da Ilha de -'----.-.----o------ IRr{í!�NDA.DE DO $ENH(JR JESUS DOS PA.�tiU�

<,ia, dr.·Sev'ero Amorim· do. .Santa Cat�rinaque ": .. nq
..Soc�eda'·, 'f,'•.e M'" .1" Od t Ii' .IlOSPI'l'ALD�CARIDADI";Vale transmitiu o governo tempo de Bobadela, haviam _

! ,,1 I e a iC0- . ün O O ..

;-fJ dr: Antonio Pereira Pin- sido alcunhados de BARRI- '. De ucôrdo com a delib�ração da Mesa Administra-

to, que, 'Por sua vez foi subs- GA:VERDES, p:la descolo- g.-�a e Farma ceAutíca ' , bva da Irmandade, faço públicQ e a quem interessar pos..(
tituido pelo dr. João .José raçao a que haVIam chegado ",

I sa, que SE' acha aberta concorrência pública por 30 dias

Cantinho, o administrador os seus gibões . �, "; "Realizou-se no di:;t 2 de

I
Secretário - Dr. Romão 'a contar desta data pura construção de � prédios, �e?dQ

,-la provinCia que mais tem- . .__ em 1.762, deu-se a no- dezembro do ano p. passaào' Fraucznski, LÍm a Rua Conselheiro Mafra 97, para fms comerCIaIS e

:po se dem<?rou no cargo: 9 meação' do 50' Govemador no restaurante "Ford", des- Comissão de Oddntologia outro a Rua Anita. Gáribaldi 89, pai'a residência. Os in:'

an'os, 8 meses e dias; desta então Capitani�. cO-lta' cidade,
a _ceri:r;nonia das I Presidente' _ Cirg. Dent. teressados poderão obter todos os esclarecimentos na

- em' 1.876, foram apro'- ronel Francisco Antonio posse!> da Diretoria e das Francisco Dorigatti. Procuradoria da Irmandade. '

'iàdos os Estatutos da Es- Cardoso 'de Menezes e Sou- Várias, Comissões tia "Socie- Secretário - Ci:·g. Dent.1 Consistório, 6 de março de 1952.
1. •

<ti'ada de Ferro' Daná There- za.· Foi unl verdadeiro des-l dade Médico-OdOlltológi-a e José Fernando Kneg,er. ' Joao MarInho
:,',11 Christina neste Estado; pata. Go:vemou até 12 de ju- ! Farrriaceutiéa . de Rio do C"missão de Farmácia Procurador Geral
- em 1.889,' assumiu a lho de' 1765 transmitindo-o 'Sul" - (SMOFRES) .. ESRa

r/residência daProvinCia de ao Tenente de Cavalaria de' entidade, n segunda no gê
;-:ianta Catarina, o respectivo Usboa Francisco de Souza nero existente' no Pai.� :e a

''lice-presidente Cônego Joa- de Menezes, que -governou primeira no. Estado, é' con-
q;im Eloi de Medéitos; até q de setembro' de '1775; siderada �ie:'utilidade públi-
- em 1.907, faleceu o Ma- - em 1.808, chegaram ao cu, congrega a� mlfior_'parte

rachaI Manoel Veloso Para- Rio de ,laneiro, a Rainha D. dos médicos, odo..'1tologistas
nhos Pederneiras, naséido 'Maria I c o Principe-�egen- e farmacêuticos níilitantes
j1(1 Rio Grandé do Sul, em 2 te D..João, com a mtidança nos municípios de Rio do
�e setembro. de 1835;' ,

da c:lpital da monarquia Sul, Ibirama, . Ituporanga,
-:- em· 1.890, abriU-SI? na portuguesa; Lajes e Taió, tendo sido

"residencia do dr. Paula - em 1.821. D. João VI, fundada a 7 de maio. de
C'uimarães. nesta então Des:. por Decreto, anunciou o re- 1950..

"
, '

:Hrro; uma ;:s?bscriçã� em '.gresso a Pdrtúglll, fi�ando

I
Ficou. ássin; c6nstit.:�da a

!.avor das VItImas do mcen- como Regente .-do Reüto o nova DiretOrIa da i::lMO
dio dos armazena Silva & Pl�incjpe' D. Pedro: FRS" p'ara o biênio de Jg51
fi.vila. da Bil'!tia, no qlIlil pe� - em 1.�881 um Decretõ' a ·1953.. :,.

.

.

.

.

yeceram maIS de cem pes- mandou ser observado o dis- PresIdente - Dr, AIÜ"edo
l".oas;

�

,., poilto no artigo .20 da Lei de Ciniello.
.

-:- em 1.919. i-rl"ompeu um 19 de setembro de 1870, sô- Vice-Presidente _ Farm.
i;1c�ndio nas docas de San- bre o registro civil dos nas- Emilio Odebrecht.
'[:Js, queimando 943312 sacas cimentos, casamentos e óbi- Secretário '_ Cb;g.,Dent.
·,;-le (:afé no valor de 7.750 tos; Jaime Dorigatti.
contos de ,réis;' ...

'
"

- em 1.942, foi torpedea- Vice:Secre�ápio - Cirg,
-;- em 1.947, amerrisou na do por corsários do "eixo" o Dent. Francisc.o Dorig.atti.

i;aía. Norte de nosso' porto o navio de nossa 'lVIm:inl{a Tesoureir� _ Farm. Vi.

I'hidru:'avi.ã,Q "Inglaterra", I�Mercante "Arabutan", de riato Alves Garcia.
:rOL' volta das 1rhoras. A 11.713 toneladas, em águas Vice-Tesoureiro. _. Cirg.
·seu bordo e em trânsito pa-I te.rdtoriaís brasileiras; Dent. Afonso,Marcos Ren-
r.a a Argentina

.

viajavam I -;:- o dia de hoje foi COl1- ter.
diversos atôres cinemat0�

I'
sagrado c.

orno FerÜ1.d� Esta- Orador :Ofiçial _ Dr.
gráficos; , dual, em, comemoraçao ao Nelson Cominese da Roc!1:t,
- em 1.948, foi apresen· bi·centenário da cr.íacão do Bibliotecário _ Dr. Clo�

�,'�� pelo promotol: Paulo I Regimento de Linha �la Ilha vis, H. von Hartenihal.
.

dmtacker ao alldItor -da rde Santa Catal.'iua, os leu'- Co-m"issào de -l\'l,.:dícina.
terceira auditoria J\1i�itar i dários "barriga-verdes" Presidente - Di'. 'Armil'ó
(Capital Federa1), uma de-! An�ré Nilo Tadasco Walter Gaertner..

. .

I.

\ ·,· ..�,It.".,
'" -7:�_... .. ".<.Je."-

AGÊNCIÂADMINISTRAÇÂO
RU':' FELIPE SCHM! OT. '4' '·à

FOI'tE ,.43

RUA FELIPE SCHMIOT ,24
.

'FONE M 860,
.

'''J,,''�, .i,1�é' '7l" . �\_S;·n'I(.(v({}�rCOJ f!.'lrrr-eeU"-d..[«! "'ON' 426(760'
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Florianópolis; Sexta-feira, 7 de l\(arço de 1952
____ r �

PA R.A F,E R I DAS,
E C Z E M A Si
INflAMAÇ6ES
", _',. _�..

_ .. ,' . _ .. t

C O'C E, I, R AS,;
fRIE-IRAS,

I

ESPINHAS,' ETC:NUNCR EXISTIU IGURL

Verdadeira Exlorsão no f'arrnacías
de 'Plantão

Tenho a satisfação de le
var ao vosso conhecimento
que em sessão de assembléia
Geral realizada no dia 3 do
corrente mes, foram eleitos
a Diretoria e os membros
do Conselho Deliberativo
desta Sociedade, para o bíe
nio 1952-1954, ficando as

sim constituida:
DIRETORIA:

,
8' - Sábado - Parma-

Prê'"o .das, �ercador-i.as� ,,' ei;: S�J�to Antônio - Ruá
Y , .

' Jcao .Pínto,

Importadas
I

•

9 .; DÔming_o :- Farrná-
, Cla Santo Antôn io - Ru'a
João Pinto.

RIO, 5 (V.A.) -'- .. Impres- [mas àcrescernm o custo das 15 _ Sábado _ Farmá-
sionantes revelações

'

vem
i

mercadorias importadas a da' Catarinens€ _ nua
l'estlltando do trabalho 'que tal ponto que o preço por-

Presidente -r-r- Coronel An-
Trajano. .

d L Ril I
.

está sendo realizado pela que -veridem constituem ver- toníq e ara I .ias (ree ei-
16 - Domingo - Farmá- )I)ivisão do Imposto de Ren- dadeira extorsão. O exame cia Catarínense __ Rua

to .

'da para apurar a sonegação se processa permitindo .a
Vice-Presidente - Charles

Trajano.
. Ed d 1\,r it ( I' )

do tributo. No exame'. dos veríf'ícacão
'

de laços extra- gar morI Z ree eíto).
22' _. Sábado - Farrná- JO S tá 10 T

[ivros e outros documentos ordinarios e atraves dele n
'ecre ano - ,enen·

u • .. .0 -, '.' .�e cia Noturna - Rua 'I'raja- Al h F
.

.

h
de estilbilidade (las firmas conclui a, razão Ida alta das te. .. p .eu < erreira Lin a,

t d
'.

t d dori t
.

O
no. res (reeleito).

expor a oras e Impor a 0- merca erras es .rangeiras. 23 - Domingo - Farmá- 20S'
.

ras desta capital, a fim de " <
.
J . • ...

'
. " '"

ecretário "- J'crnalis-

Rerem controlados seus ne- dclar foi calculado até se-
.,Ii'l Noturna - Rua TldJM ta- Waldyr Grisard. ,

gocios à vista' do cadastro tenta cruzeiros e a libra até nO�f _, <::,'! ,1 __
. -n '_

J o
. Teso:lr.eir� :

d_ �ai10el
. �.), "_aDl'\C,O Feu:na jGaldlno Vieira (reeleito).

levantado em varias fontes, cento e vinte ou seja mais T,' R'
V \

na l.....:'lpel'anç.a.
- L ua CO::J.-

I 20 T,esoureiro - r». Ru-'inclusive, na CE,xIM, ten tres vezes que a cotação' II M f
sido apuradas graves e 'im- normal das moedas. A dilí- 3e, ieiro .

13. .ra. , "I ben Lyra.
'30 - Domlngo - F arma-

I CONSELHO DELIBER.A-
portantes irregularidades.' gencia, que abrangerá -no era E.spel'ança - Rua Con-ç] TIVO:

.

:;.

Surgem no caso os nomes Rio mil duzentas firmas, es- Ih M f !
:J

se erro 1. ara. .
Manoel Vieira de .Melo}

ce entidades de relevo. E'1_ tender-se-á á S. Paulo, 011- O
'

- v

, ,
' serVICO notur�o ,s:l'a (reeleito); Alvaro Soares

tre outras sérias anomalias, 'd3 será iniciada ainda este efet ad pel F.
.

� u o eras al'Tmac,la,s 'de Oliveíra ; Carlos Conza-
verifica-se 'que certas f ir- rnes, I S A"

' -

) .

'

"''''''� II'__ ,,';�.',,

. �nto. 11,t{}l:IO e �ottu?a ga; Dr. João Eduardo Mori-'
� -

�----.. �ltuad�s. as l'U;S Joao Pín- }z; Armando Cun'eo, Vasco
LO e 'I'rajano 11 17.

; de Oléveira Gondin e Libe-

AI
-,

-'--,-, rato Laus: .

uga-se I Sirvo-me da oportunidade'
.

, :.. pal'a apresentar-lhes 01'1

. Aluga-se uma !oJa com D,. meus protestos de alta con-

Pd°i'taRs, sItuado. a Rd,uaCPa-! sidecação e distinto. apreço.

l'1e �oma, esquina a 011- Alpheu Ferreira Linha'r'es
selheiro Mafra, n. 1�82. .

_ 10 Secretário".
Tratar com o sr. Antonio

Apostolo.
I

Ur. 8uerretfo da
.. , .

Fonspca
OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
Reassum�u a clínica.

--------,-------------,,_,_

7

m�1.ribujdore,...

c. IL<\MOS SIA
,Cnmérdo - 'l'rail?,VO!'1"!i'
H lia Joã.o Pintu, \1 Fpolís'

.---------

'
.
----------

Para o Figado e . Pri�ão de Ventre
PRIS!O DE VENrfRE

'
.

PILULu.; 00 .,\BBADE MOSS
'

,.\" vertrgens, rosto quente, falta de ar, \
vômito», tonteiras e' dores de cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente Pr isâo 'de Ventre.

As Pílulas do Abbade MO!is são indica,
das no tratamento da Prisão 'de Ven

tre ti suas manifestações e as Angioco-
Htes Licenciadas pela Sáude Publica, as 'Pílulas do Ab

bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça· °

!CUA VOLUNTARIOS. o." PA rRrA N � � t.a AIVCWI

UI"'I'<l1iI�!Ifi . rt'j,.IiI'UfOIf. ........�'· n:u:r.I",,,,,,,., .....ft..�7.,..,..

I

PROCURA-SE:Viagem Jcnrn. segufdoça
.

'

·e rapid(�z
NOS 'CONFORTAVEIS l\i.JCRO-ONIBUS DO

,RA'�IDO «S[JL�BRASILÉIRO»
FhrianóI){JlÍs - !tajaí - JoínviUe - Curitib,�

,

,
---

CALDEIREIROS e CRAVADORES .

sú
Serviço por empreitada ou diária.
Os interessados devem se dirigir ao Estale,iro Ara

taca" da Emprêsa Nacional de Navegação Hoepc·ke.·
.

. -,......'

AffênCL'; : Rua Deodoro e8ql�ina d�
Rua TeneIlte Silveira

·Clube I Doze de Agosto
PROGRAMA PARA o Mi!;S DE MARÇO

TÓDAS AS QUARTA-FElRAS,'COM: INICIO :AS �o'
HORAS, B I N G' O S O C I A L (NÃO DANÇAN-
TE).

.

TóDAS 'AS SEGUNDAS-FEIRAS, �S .20 HORAS,
'

SESSÃO CINEMATOGRAFICA.'
"F I L M E S".

DIA 10 _' "CORAÇõES SEM PILOTO". GRANDlO.
SO FIl.ME NACIONAL, COM AIMÉ E LUIS TITO.··

DIA 17 - �'NAUFRAGOS DA VIDA", GRANDIOSO

DRAMA, COM O FAMOSO CHARLES LAUGTHON. I
.

DIA ·24 - "PISTOLEIROS PROFiSSIONAIS",
AÇÃO NO FAR-WEST, .COM HUSTER CRABBE.

' I

DIA 31 - uA DAM.A E O CARRASCO".• DRAMA
DE AÇÃO E MISTltRIOS, COM LIoNI<JI� ATwn"L' E A

UNpA JEAN PARi{ER .

l\'IAGROS E FRACOS

.VAN�DIOL"
, E ill,dicado nos casos de fraque'

za, pal!,d�z, magreza e fastio, porque
em sua formula entram substancias
ta.is como Vanadato de sódio, Lici.
t.'!:a (ri !c:B:Í'otGsla tos, pepsina. noz
de çoL.q,! etc., de ação pront.a e eficaz
nos casos, de fraqueza e neuraste.

nl8;s. Vanadiol é indicado para hu
9'l€nS, mulheres, crial1:ças, sendo for,
mula conhecida pelos grandes me.

I :licos e está licenciado pela Saudf
th,.hl;..... �

, �/'/7 .�(T cMl./-
.. 1

�-��

�
,

" �,
. '

. .

\ '

nó nó\i'ó BANeo AGRI�OLA
A é'oopllr.ó.tivo., de e,.é�lto n! 1: do 'BRAcgtLt

SEDE PROPRIA ,

�cr±n�1b
iLORIRIfÓPOllS - STR CRTRRltfR

/

•
" ,

.
Sabão

\?i r9en1 Espec ialIdade�1S���'i::Jj,?Yf�i1t":'f�da'· ·C·ia·.', WHTZE-L' INDUSTRltL-Joiovillo. (marca rag,istráda) '< ..�·::;,p'r·()I�� ln:' C}E

Torna a roupa branquissima

, jáat,,�'ri'atv,�

'�.--;::J.!J.

""'v�
,

" .

\

,----------,--_-�---------

/
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Em Trajes de Adão . . .

Estudantas p'80rlstas,. em- or·,ntloPl 'Quan.to �ai::; se conhecem trias de'uçncrir existem
,

U ' ' y. -
os detalhes sobre a Resolu- Noi,t.e que apresentam lnon

llaA'soata em Copacaban'a ção do Instituto do Açúcar tagens e melhoramentos ell_p ," U ,-.' e do Alcool contribuir para mo muitas das nossas nào.'--.--........---------------....,..---.::-- RIO, 6 (V.�.) - Fato Da capota os jovens cornple- mais um aumento no� pre- têm. Disso nos dão noticiasFlorianópolis, Sexta- feira,' 7 de Março de 19,52 ineditc na cronica policial tamente despidos acenavam
ços das utilidades, menos as reportagens fartamente--.:._.�---------, .---- --�------

ocorreu na madrugadai, d� para o interior do "bar, �J:1 se compreendem as razões ilustradas, mostrando ()' a:hoje, em Copacabana, mo- um flagrante desrespeito ao
que' levaram aquela autar- perfeíçoarnento té(:nico· e �vímentando aquele bairro e- -Imdor. " Dois freque?tado-, guia a estabelecer as sobre- acuro com que foram equí.Iegante pela-s caracteristi- res, Fernando AntonI? Va- taxas que, segundo a justi- nadas usinas tais como acus ariginais de que se re- ladão e o ator de cinema f'icativa apresentada, se des- Central Barreiro; a Santagistrou. Oito rapazes pau- Luiz Delfina, aproximaram- tinariam a cabril" as' despe- Terezinha e U�dJ1a Catende_.

Estas, todos estudantes de se do carro a fim de verbe-
sas com fretes, reequipa- em .Pernambuco e a teào,Direito, capitaneados por rar o procedimento dos fo- menta da íudustria, açuca- de Utínga, em Alagoas; Não

um jovem que é sobrinho do rasteiros. reira do Norte e estudos pa- serão para estabeleeimentosConforme noticiamos, on- do Sindicato do Comércio]
sr. Adernar de Barros, pro- -Houve. reação' e os recla-

ra o estabelecimento de fa- como' eSSN\ que p.'etenderã:t r.m, a Federação do Comer- Varejista, sr. Barão,' von
moveram uma passeata= passaram a ser a- brícas de borracha sintétí- o L A. A. encaminhar ost'LO de Santa Catarina, en� Wailge\1l1ein, diretor da
completamente nus, trepado f'I'edidos. Mas en� .

seguida cu, à base de alcool de ca- nossos capitais, cuja aplica_1:re outras homenagens com Fundição Sapé, sr. Oswaldo
na capota de um' autorno- compareceu a policia e pren na. ção seria então mais justa;(, ue assinalou a visita do Machado, Presidente, da veT. I deu os super-existencial is- Quando se fala em indus- entre nós, que não cOllttino�dr. Brasilio Machado Neto Juntá Comercial, sr, Pedro
As quatro horas da ma-I tas. 'Os filhinhos de papai trias deficitar ias e mal' e- com amparo de qualquer es'a Santa. Catarina, ofereceu- Brinà Martins e. Manoel druzada parou o auto à por- rico apenas pagaram fian- quipadas, à força de repetir pecie.lhe, no Lira Tenis Clube, às Fiuza Lima ,gerentes dos

ta do bar Albatroz, cham,an-I ça, e logo foram mandados
a assertiva. fica-se com a Quanto a adoção de um.20,30 horas, de ante-ontem, Bancos Inco e Indústria .e do imediatamente a, tenção embora para curar o ponre impressão de que as usinas sistema que venha a gal'an_�:�;):l�1t�t� í���j�llf�ec!:'��:l ! ����:�i�t��i:a;i��ei�:ta;�� �:......�..:�:._...!�;��..:�!��:;:�-;!;���!�:!;.-..:..�.�........�........- �:t:�U;:�p��t��;:ted:ai:�: I !i:� oo:a::n�:�:o c:;��u���:�e democrático. lho .representante do Minis-
de .recursos e apresentam res, também não apres :n.�tério da Educação, junto .ao A

.

"H-IS�ORIA" DE uma situação técnica obso- Iog ica a tabela.de sobre-tA êsse ágape, a reporta- Senac, d�·. Oswaldo �, VIa-I' ,. ,

'

leta, necessitando de um xas que (1 Instituto estal�em anotou a ,prêsença das 11�� Pr�sIdent� �9 Llr�_T�-. CONCUR-50 ' reeqüiPame,n.to', compl,eh,l, !.leceu: Por. q�e ha'\i,':�10S deseguintes pessôas. n�s, PIof. FIávio Fella_;-l.
i UM, ••• Itão

necessano !�e obriga o I pagar Cr1!i 22,10 para ,cu�.Dr. Braailio Machado Ne- diretor geral do Sesc e Se-
,

,

'd"d d hombrídade I A A a procurar nor in-! tear fretes, se consumnnj,to, ladeado pelos srs. Almi- . D' J:- Ed d '\10- Recebemos:
- 19l1l a e e

" '.:
c

'. '! .

t ts rdad d '

n.ac., I:. 030 u�r o

J.R "Irnbit.uba ,29 de Feverei- funcional para nôs fornecer terrnedio do consumidor dO-j quasi a. (I a 1 "'. e � açu.r:I'1te Carlos Silveira Car- r itz, OSnI: Gama D Eça, 0- 1
d 1952.' o mais breve possível, um

I
sul, os ca'1itais, necessarios I

car aqui produzido, lmpOI'-l1eiro, Co�anf(ante do_' VO sato Macedo, Luiz Batistot- 1'0Pr�zado Renho!' Diretor resultado oficial das pro- it s;la mqdenli7.acão. tando das l�sJ).las (�.o norteDisthto e do sr. Charles E. ti, José Elias, Alberto Gon-
d ESTADO vas que seja justo sincéro Nem todos sabem, toda..: um,a .pequen<l cota com qUI»·Morftz. Presidente da Fede- calvés, Oscar Cardoso,' Er- o

'Sau'dações e imparcial. via, que inumeras inclus- SUpl'l1110S as nOSSHS fa1tas�ração do Comércio de San ta �esta lÚggenbach, .

José
d

. ,

No's "'balX'� assl'nados Contando des e Ja; com a' -'C t· D J J d S Araujo, Tom. T. Wild�, Wal- . ,'" '" 'I,a arma, rs.' ". e, Ol,l-
D

.

viemos por intermédio des- vossa distinta e .sincera co-7.a Cabral, representante do gang Ráu, Henrique eus-

t' d V S para laboração para o término'sr. Governador lrineu Bor- ch'ei', Rosato Evangelista" a a presença, e, ..
deste caso,' muito lhe agrahhause,n, Luiz de Souza, Se- Ademar. Goi1Zaga, Espiri- solicitar a vossa coopera-.

.

t'd d' t ai_. decemos e subscrevemo-nôscl"etário da Segúrança PÚ- dião Amin, Eloi Struw'e, Vi- ção, no sen I o e orn

atenciosamente,blica. Dep. Protógenes Viei-- cente Sant'Ana, Carlos Ga;. público, por intermédio de
Ferdl'nalldo

naI '

C I vosso -J·ornaI. um' ato de in- Fredericora, Presidente da Comissão, luf, Heitor Bittencourt, ar ,

Becker. ATENAS, 6 (U.P,) _ GPerm.ane.l.1te, da. Assembléia I' Alpe.rstedt, W.a.lter. MeY,er, justiç,a' praticado contra
general Dwigth Eisenhow.er

-

,

I h' M'lt n Pin Iracema de Brum Vigniét-LegIslativa, ·sr. C,elso Ra- I Orlando 9ar10111, ElIas Man- nos,1>€ o sen or 1 la, -

chegou a Salonica, pOl' vjamos Presidente da Fede-I SUl' Elias] Pedro Xavier, to, Delegado do L A. P. M. tj.
aérea, prosseguindo assim

' '

d F d
. "

S h 't h desta cidade. Heítor. Man'oel Fortunato.,racão, das Indústrias, 1". 1'e erlco ,c mi a qsen,
Geraldo Laudelinó d� na sua'_visita à Grecia, e Quanto, ainda, ao preten-Aderbal R'. da, Silva, presi-II:-a.roldo ,

Soares
.
Gl�van, 'Conforme prova a cópia

Senna. Turquia. os dois mais re. dido reeq.uipamento daque.dente da firma Carlos Ho,e- EdlO .0rtIga Fedngo, Dr. �e um aviso que. segue jun-
centes 'filiados à Organiza- las usinas, obras de irriga-.

to 'd 'bI' Antônio Quirino dos, San-pcke S. ·A. Comércio e In- Mario Ramos Wendhausen, () a esta fOI rna o pu
..
1-

.

ç,ão do Pacto do Atlantb:í cão, adubagem e etc" niío1dústria, sr. Álvar,o M. da Dr, A, rm,ando V,alério ,de co pelo senhor Milton Pin- "tos.
Norte. . p'osslle o Ban'co do' Brasild· 26 d Cópia do aviso publicado

-
SI'lveir'a, Presidente da Câ- Assis, Dr. José Felipe Boa- to, qtie no la ,O mes p.

O comandante da NATO uma Carteira Agro Indu":-l.

d peio senhor Delegado do "'fnlara Municipal, srs. Guido baid, João Jorge Mussi, ,Os- passado seria realIza a uma
\'e1'0 de Angora, canital d�J. ,trial, ,especialmente criad!l-b'1"

-

D Instituto dos Maritimos, LBott, Rôbprto <de Oliveira e valdo Carpes, A l' no 1 d ó prova de ha 1 ltaçao na e-

TUI'quia. Anunciou.se que para esses fins?
"

I A P M (Continúa na 3a pág.)João .José de Cupertíno Me- Cllneo, Hugo Pessi, Eugenio legacia do . ,. . ., para
. nessa cidade. o general. re. Re�ta o incentivo e o cus-dei'l'os, gerentes dos Bancos 8,pocanicz, Dr. Mário Lau- preenchimento de uma vag�

...-.;o.•••.,.._,._,......_..-__-:_............._.... cebel� garantias das autorl- teia das despesas aos estu.Nacional do Comércio, do rindo, Laerte Melo, Julio referencia 16. A dita prova'
dades otomanas, no sentido dos e instalação das fabri-Distrito Federal e do Brasil, Ce'sarino da Rosa, Pedro foi realizada no dIa, hora

Dr. Ida·o' ,Der- de que 'serão expandidas a� cas de bOl'l'a�ha sintética,respectiv�mente, sr. RodoI- Xavier, Dr. Henrique Bere- e lugar marcados, sendo a" forças. de terra, m'ar e ar Não caberiam á São Paulo>fo Scheidmantel, diretor .da nhausen, 'Rud Schnorr, Prof banca examinadora consti-

Dar'"as turcas para' um mefhor a- ,firma Carlos Hoepcke S. A., Osni Paulino da Silva, e os tuida pelo proprio Delega�t ti II poio às defesas ocidentais. Continúa na 6:1 pág.sr. Telmo V:. �ibeiro, dele-. jornalistas Adão M!randa, do d? I. A. P. M., Srs. EUS-', ° sr. Governador do Es- .?' _ _ _ w__ -__- -.Igado do IAPI, sr. ,Manoel de, ° ESTADO e JaIro ca-Ita.qmo Paes. CavaI,cante e tado em ato de ante-ontem)Donato da Luz, Presidente lado, de A GAZETA. AIIton Je�em!a� d_a Luz,

amo, removeu, por antiguidade, o !
,

, bos. funclOnanos da D;le.- ,dr. Adão Bernardes, Juiz de i
-v...- ._...- -

_ .-.- -_- - ����: �e I:h!i1�ta�oA:eOc�a� I y�l��ltl� p:�'ac�n;::�;� :: J�i,�'!rou o senhor Delegado, que de Direito da la. Vara desta

Ano'usll·osa Especlall·va estava aguardando a res- Capital.,

"posta d� um. telegrama que O ilustre magistrado, que
() lllesmo envial'a ao Senhor há anos, vem exercendo :1-
P!esidente do, Instituto, 10- quele cargo na Comarca de

pro- go que ch�garia a resposta Rio do Sul, ali desfrutava
do telegrama em apreço, de 'sólidas amizades queele expediria o }'esultado 0- lhe credenciaram as suas e
ficial das p1'Ovas. Mas qual levadas qualidades de espí.não foi 8. nossa surprêsa ao rito e de coração.verificar que após uns 4 ou

5 dias da realização das
provas, o' Senhor Milton
Pinto admitiu para a vaga,
mria das

_
candidatas á pro·

va -de habilitação, que se

gqndo informações do pro·,
prio Delegado, nem coloca· Uma das quatro casas ca

ção obteve. Interpelado por merciais d@ rua Delminda
um dos signatários desta, Silveira pará imposto espe
porque assim procedeu, reg. ci�l, para permane·:;er aber
pOJl,deu ,

o Senhor Milton ta até após o horário regu
Pinto que agira no sentWo lamentar.
acima exp6sto por imposi. As demais, contl'\lriando
ção dó Senhor Otto Maria- determinações do Serviço
th, Delegado do I. A. P. M. de Fiscalização da Prefei
de Laguna, que por razões tura,' não cumprem ,0 hora
quaisquer tinha interesse rio porque, para isso, estão
pessoal em colocar à pessoa Of! proprieál'ios. autorizados
q�e está ocupando a vaga verbalmente pelo Prefeito.
na Delegacia do Instituto Apesar das inúmeras re-

desta cidade. clamações feitas ao Prefei-
Já que o senhor Milton to pelo' comerciante preju

Pínto 'não teve a dignidade dicado, nenhuma providen
e a hombridade pessoal de cia tem sido tomada pela
fornecer um resultado ofi- secção competente da Pre�
daI das provas, esperamos feihu'a. Os 3 comerciantes
é]ue o senhor Milton Pinto são correlig-ionários do Sr. 1.:linda ttmha um pouco de Prefeito.

AINDA O JANTAR
.

.

ao dr, Brasilio M: Neto

,

\

RIO, 6 (V.A.) -. Popu� fato, tendo tomado as
lares que transitavam nâs1 videncias necessarias.'
proximida�es das estações A Centr:;tl do Brasil efe
de Madureira e Bento Ri� tivamehte tem. uma caveira
beiro,' ainda sob a forte e- de burro em alguma parte
mocão da catastrofe ocorri- enterrada. Nunéa como nas
da ·ontem em Anchieta, vi- ultimas horas se viu tanta
veram alguns minutos de complicação, dor, tragedia,
angustiosa expectativa com e sustos misturados. Hoje\
a iminencia de um novo de- mesmo, c'erca, de oito horas,
sastre. _E; que um 'trem de quase que outro grave aci
carga transportando varias dente· se verifica., Na hora
vagões' pertence,ntes a· fir- referida entre as estações
ma' Petrolifera' Shell, 'quan- Piedade e Todos os Santos,
dn atingiu aquela local ida- cairam pedaços dos freios

. de teve um. engate partidu, do trem do prefixo U-20 da
sucedendo que a locomotiva linha doze.
continuou na marcha e os Vindo por felicidade de
canos, completamente des- senvolven-do velocidade pe
governados, passaram a quena, que os maquínistas
eorrer em sentido contrario tambem andam assustados.
devido uma pequena incH- pôde a composição deter-se
nação no leito da via ferrea. em Todof! os Santos, onde
. Formou-se apanico, prin- desembarcaram seus passa-I eipalmente en'tre as pessoas gdl'oS e se aguardaram oS'
qlÍe viajavam sobre os car- reparos.
1'08 referidos, dos quais ° fato provocou inquiet::-,
precipitallamente se atira- ,cão entre o publico que, a
ram na estrada. Felizmente! bandonando os carros; a.
pouco depois os vagões pa-I' pressadamepfe, originou a
ravam e tudo foi serenado, ddeJltes e ferimentos de
sem prejuizos pessoais ou

I na�nre-za Iev,e e:n' �ive)'sasmateriais. A direção da pe�soas,. as quaIs nao pro
Central foi informada' do curaram sacoITO&. medicQ,S-.

IDlposlo
Pessedi�,fa'

. -

Açucar "Ama,rgo

Pai' Que razão haverá �e'
Sm}tp, Catarina arcar com

uma responsabiiidade, aliás
à m'aiol', imposta pelo In�ti-

-Eisenhower
Grecia tuto. se tambem se serve,

para O' seu abastecimento,
dos centros produtores pau
listas, sem necessi(\ade de·
recorrer às usinas do Nor
te?
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O ilustre Prefeito da Capita� apresentou à Ca
mara o seu Relatói'io, no qual, segundo' sabemos,·
aquela porfia sôbre os saldos da Prefeitura, em 1951"
está definitivamente desempatada a nosso favor, OU

seja, a favor dos que sustentavam que o Prefeitel-�
atual e o seu lideI' andavam errado.s.

A verdade, oomo se vê, aparece!
. XQ

.

. ° Prefeito promete adquirir máquinas e maIS

máquinas: tratores, plánàdeiras, rolos .compressores,.
escavadeiras, caminhões, britadeiras, etc. etc.

Escutando o rol imenso, qu� l'embl'ava as pro
me'Ssas do discurso d'e posse, algüem comentou quer
naquela lista de máquin�s, estav:a: Êa.-Itando uma.
'- Qual era?
-- A de lavar roupa suja!

/
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