
locêÍldlo ,Dum
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"

h t I Sã ontem em sua casa nova em-

I e em.' o i pregada. Êra mulher parda.

Com'prometl·das .mai.s de ..' 1.2·00"' ,firmas FraDCIJ��i' '-,- 'It�;étr�t�i:s�9:h�:��:�V�i:�
. .

. S. FRANCIsca,2 (U.P.) 11a.
,.- ,'0

'.

f
.

'd' N .. I \� - �uatro �essoas. p�):.detam yiol�ta saiu e: hor�s de-

COn t ra a' azen ·a'· ,. a··( lona' �� a vida n� mc:ndlO d�.·' um: j pois ao voltar, �ao mais e11-

," '; hotel residencial, MaIS de i centrou a serviçal em suI!l

produção 'nac�onIJ.I �r�vosa, t'vets normalmente, e ,.9:\1� só uma dezena de 'outras pes-] reaidencia, Verificando seus

em troca de importação de daquela manerra po�rlam soas a maioria em avançada uveres, constatou que tu
mercadorias não licencia": entrar no país. idade, sofreram ferimentos. ,do fora roubado, destaean

Quatro policiais são credi- do-se um relogío de safira
." - _- - _.........,.;. .., tados pelo fato de não ter avaliado "em cinquenta mil

sido mais elevado o passivo. cruzeiros, aneis e cordões
do incendio. Eles se encon- de. grande valor e grande
travam perto. do hotel, quan-, quantia em dinheiro. O de
do o fogoIrrompeu e corre- tetive de plantão naquela

.

ram para o edifício, dando delegacia incumbiu-se das
alarme,

'

. ! diligencias. "

"A homenagem que prestamos neste
-

núme
to de "0 Congresso" ao presidente Nerêu Ra
mos, não é somente justa, senão também opor
tuna.

Justa porque, ilustrando a nossa capa com

a fotografia de S. Excia., temos, por objetivo,
apontar às gerações moças que vão herdar a ta
refa de orfentar e. dirigir os destinos' nacionais,
e ainda aos que, no presente, continuam com essa

.

enorme responsabiltdade, um exemplar de esta
dista e. homem público com as mais altas. virtu
des morais dotado de inteligência esclarecida,
devotado com patriotismo e sinceridade à defe
sa .dos interesses do país, enérgico e respeitado
pelas 'suas atitudes retilíneas e pela. sua bela
formação democrática, um homem, finalmente,

,

que conquistou com altivez" dignidade e sem
, translgêncías desprhnorosas, a posrçao que ocu

pa e I> ,pI'estígio que desfruta no cenário político
brasileiro.

'

Admiriistrador clarividente à 'frente do go
vêrno de Santa Catarina, que tantos serviços lhe
.deve, vice-presidente da: .Repâblíca, cargo que
,so,�,be é�tr�e-r com eqQiHbl'io tl'provêitp 'para o...,
.:1,:., ''r I ",t ':"'��-" 't·>.d_i ,�i

t'
'1t� 1 f'b l'''f.,

-, J.1K1�� ,e �.l-�....?1. PJtt 'l_um.fO�,pt) �o_s. ;ll'f:a. ,� ..ml'a -',
. de e cOl'reçao de' .. to8 t} atItude" senãd�jr f�íler 1

�" capaz,� lúcido e óperoso, � atúalm.ente. na presi-
.."w""'"'". . ........-#o.........".."!-...,,;...�.�.r.,.,..-w-............,._._.� ..,...,.."........,..,._.... . �

. .

dência da Câmara dos Deputados, onde se tern°

. A,.'R"
.

E··U·N I A�'O O·O'. DI'.,
revelado à altura de presidir qualquer p�rlainen
to do mundo, o ilustre sr. Nerêu RaIil�s é, �em

.
, ,., dúvida, um':dos bras,ileiros ma.is_eminentes,: que,

RETO'"'RIO DO PTB' atuam en. nossa vida pública. Em'qualquer dos
.

. ,.
.

postôs refer,idos acima,. S. Excia. conseguiu ere-

�OB:·ra 0,..8' 'opera'"r,ios e com.. denciar,-se à adinlta,çi\o nadonaI., '.,
"

" •
.

Não .' obstante, queremos' d.esJacar o re�vo
O ra"-'0 em 'casa'

�

que () 8f� 'Nerêu Ramos t('nt dado às funçÕes de'", "
'

presidente da Câmara, �nde de tal forina a sua
'

'

Cftnt'n'IH. na nf}. l"aO'in'l

<ÓrioS:u�;.r:r::::=.::..�i:a:;'i�= ,;'::::�i:.t'::
.

:�:;�;:E!:::o;,�����:� :��;��:::�r:�: Niga�ogmrãftéio";�b' io·'
....

sólveu, entre outros assuntos, o segúinte: "indicl;lr o título do maior e do mais prestigia-
- Foi ,decidido se peça aos Srs. Presidentes Ge- .do presidente que o Palácio Tiradentes já pos- q'ue -,r'a' d'.-rl-g-Ir' um' .:Imtulio Vargas e ministro Segadas Yiana, titular da suiu. Q\te,m, mai$ do que o ilustre sr. Nerêu Ra- .. , ,

' " ft,,-
pasta do Trabalho, e ao' diretÓrio nacional do 'PTB .

mos, elevou o nível daquela Casa do Congresso! .'p're- jIQ A pe "r(}),""le,.....r,.A..,

a retirada do atual delegado regional do Trabalho, Quem, mais do que êle, defendeu com 'energia
�u J

',,'
�

em Santa Catarina, e sua subsequente substituição e desassombl,'o as imunidades parlamentares nas .R10, 2 (V.A.) ..;_ O gaJ'1 "Em 1.�31l éncontrava-m'e
"

por .eleme,nto indicado pelo PTB catarinense e que ocasiões em quo elas' estiveram a pique de. so- Zepobio da Cos� foi abor- i no Estad'6
.•�lliQl' do Exerci-

siga'8 sua i,nteira orientaç�o !lo tocante às ativida- frer restrições? Quem, 'mais do que S. Excia., dado"pe�a reportagem de "O ! to, s,em f\.piçãQ de comande.
des de,) Ministério aludido, em Santa Catarina, con- conseguiu imprimir aos trabalhos da Câmara I Globo" e relutou em se pro-I Portanto; a carapUça não é
sQante a recomendação expre,S�il dp Presjde�te da maior clima de disciplina e respeito, do qual nunciar' sobre os diversos I para mim..Deve ter outro
Republica de que as delegacias regionais do Traba-, não' se tem beneficiado apenas os senhores de- - i ataques e insinuações, a i endereço".'

.

lho deverão ser dirigidas por pessoas saidas das putados Íuas também o .Poder Legislativo? Só o I seu respeito veiculados nes- Perguntado "pôr que nOB
hostes l)etebistas.

'

sr. Nerêu Ramos. tes ultimos dias. Mas .o re- seus relatorios ao Ministro
- Decidiu-se se leve à consideração do Sr. Pre- Eis porque homenageamos, neste 'número" porter venceu a re'sistencia

(C tinú 3. pá

. ,

sidente Getulio Va,rgas a situação da Comissa�o Esta- d I d' do ex-comandante da la R. on a na g.)
, essa gran e reserva mora a nacIOnalidade".

dual de Abastecimento e Preços e da Legião Brasi- (De ."0 CONGRESSO") M. e ele, com energia, des- "'·"",:-vJ''J'''''''.I''.I"w''__''_'''_''''''_"
leira de Assistência, neste Estado, para que as mes- mentiu a noticia de que de,i-
mas cumpram, na forma da lei", as sUas finalidades ,..•••--...._...�...........--..__...._-......................._....----.... xaria a carl-eira para dirigir, O riso da cidade UIt
e não se norteiem por faccionismo p�litico-partidá- uma empresa perolifera E

�:io item primeiro, o partid.o se atira contra um fun- a Ie -I q'u'e n> o',s falia.... I �euc::smotuu�uu�ncl..c�a�mh�emnCet�e ;S:O�l:dma�d�aO�.cionário da confiánça do sr. Getúlio Vargas, é que, neste
Estado, tem recebido, em todos. os tempos o apoio: cerra- Não iria' abandonar a mi-

, .do dos operários e trabalhadores, através dos sindicatos CAIRO, 2 (U.P.) - O ga- cova cheia de mumçoes do nha. tradição militar para
-0'0, rlc3!'es mCE'mos sindicatos que, de forma eloquente, binete aprovou uma lei de- exercito egipeio, no deposi- exercer qualquer função co

t0m, repE'lido 8ff aitud"8 toml":das contra a classe por di- terminando que os funcio- to de Wade Hoff, 48 km, ao mercial. 01.1 administrativa".
versos dos pseudos' n�déres trabalhistas. nários públicos apresentem stil do Cairo,' explodiu e in� O Jórnalista alude a sua

Pelo item segundo, o dir�tório se atira contra ��"Le- a relação do;; seus bens e cendiou-se violentamente,. posição âura;nte a intento.nH I't'Hio Brasileira de Assistê!lc"a, em Santa Catarina (rans- as fontes do.s �eus ren�imen- ontem à noite. Não fora� éomuiíista de 19?5" pois Iforn,.ada em instru�ento político da U. D. N., com exclu- tos. Esta lei e parte do pro- anunciadas 'mortes: As bri- segundo o gal. EstIllac Leal
são até dos udello-t:rabalhistas. O ráio caiu-lhes em casa, grama do novo primeiro mi- gadas do ,fogo 'impediram a' maioria dos óficiaÍs su

(�omo
>
se vê. O sr. Irineu Bornhausc-n, de 'sua parte, não 'I'nistro,-sr. Ahmed Naguib que duas outras covas de' perjores.' .que hoje se ap�e

há-de ter �ostado que os s�us. çorreli�ionátios, �a sua
. Hil�l.y, .co\!ra a corrupção �unfções, � pouca di�tan- I sentam �omo anti-com.unis.ala t1:abalhIst�, v�i1ham a publIco c�nfIrmar �quIlo., que i poht:ca. .,

.. Cla e:,plodIss�m tambem, I tas, naquela 'oportUnidade
temo& denunclado .. o estar uma entIdade assistencIal a i EXPLODIU UM DEPOSITO Não fOI daáa amda qualquer relutaram em lhes dar com
serviço do, facc�osism{� poií�j�o-partidá,rio� Tanto mais I

.

DE MUNICõES 'explicação para estas ex- ,'bate. O ga1. Zenobio sorri e!
4uanto essa entidade c 'prmndlda pôr sua exma. sra; I CAIRO, 2 (U.P.) � ,Umaplosões. diz:"

Florianépolis, Quinta-féira, 3 de Abril de 1952

IRREGULARIDADES'! "

'.

RIO, 2 (V.A,) - Confiro' Fazenda, providenciaram
.rnando as graves irregula- j urgentemente sobre a rnu

rtdades denunciadas pela' dança das respectivas sedes
fiscalização, conseguiu a I para o interior do país nos

Cexim apurar, através de. Estados do Paraná, Minas,
uma rigorosa verificação e- Pernambuco e outros, onde
fetuada 'em cerca de 1200 calculam possam escapar à
firmas importadoras e ex- pericia oficial. Dentre essas

portadoras que realmente'.'
houve' a pratica generaliza-

.

firmas, enc�ntram-se. em s�la
da do cambio negro no re-l quase tota.hd�de as que. fo- /

gíme de compensação de ram constituídas exclusiva

moeda, �em -<1(:1 outros fatos i mente_ para. as chamadas o

verdadeiramente criminosos! peraçoes VInculadas de ex

em detrimento da Fazenda! portação e importação. São

Nacional. ! firmas que não possuíam
Os fiscais da Divisão do: tradição, não -mantinham

Imposte de Renqa' estão' ampregados e nem 'dispu
identificándo -agora as inu- nham de depositos, de vez

meras firmas, que sabedo- que sua atividade estava li
ras do rigor da açíio�det�- gada exclusivamente à pra

minada pelo diretor daque- fica do cambio negro pela
i,;' -Ie orgão do Ministério da 'venda com elevado. agio de
•. i i

, .

....,.,_...,...."...._....,.,.;,.a.,.......-_._......,..-_-....,.._.__,.�..............._...._....,.......- ......-.-.::!W'
, ,

,NOSSA CAPA
/

Flores da Cunha em' eenie
rêacta 'com Getulio•.•

RIO,2 (V.A.) - Em

aUdi-,vernador
gaúcho foi agra-

.',
encia

.. <.p;r.�viam.en�e ':o.ar.ca�a,. decer a .\.'lsita que o cpefe .

,0. lm�SH�ente. peathp Var-

�f').�' .: ", ,;

i����bf;)�41�,ntêm:tFô-�P2�} i9",gov.er::_o !n.���;-,!.a;tórTJacu)' RIO, Negro, 0li·g:eneral·; t' (/)Ç�'�H�Çl dt:, ,sua l'ec1mte
Flores da Cunha. O ex-go� 'enfermIdade. ,'. .',

. ,

,
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I
mais antigo ,Ia.. . �,'"

'i'rio de. S. (atêu;na r
.. 'I 'Iute,_ ,Ca�: ,��t�!,

� I'
'" �l ''''.'

, ��� ,,:

·Ano XXXViii ,�'.. � , "�:
. . � .

'

.,
'

f'"
,_ ..

M. 11,,366
, ..

� ·��.���,�d�:.�J��.).. ltftflhfi-� I, clmr)�ali}���.�"l(MIof&§! �,
.--.. .......,._,..,__._.� cíonal, esteve'. " '-�.'�.,'\ "1.''1'. '_"" .

to e ali apresentou queixa.":
de ter sido roubada. em du
zentos mil cruzeiros em di
nheiro e' joias. A famosa ar

,�tista narrou .que admitira

80 CENTAVOS

Forcas caudinas
A primordial preocupação do sr. Prefeito Paulo Fon

tes foi e ainda é, a desmoralização da administração an-

terior.
.'

Conhecidos os resultados das eleições de 1950, co

I mo candidato ao curul municipal, .para satisfação de sua

I vaidade pessoal, preterindo elementos doe maior capaci
Idade admin istrativa e que muito já, poderiam ter produ
I zido parajd engrandecimento de nosso :Município, sem

,'recalques
de-códíê e inércia administrativa, S. Exa. não

comandou, mas foi o mandante intelectual dos tristes
acontecimentos, ao apagar das -luzes, na Câmara Munici-
pal passada. .

' ,

,

Por sugestá"b de S. Excia., sob ameaças -de futuras ve-
/

pressalías, muitos comerciantes de nossa praça não re-
'

colheram os impostos devidos em Janeiro de 1.95], para
'que a administração de então não "desvdasse" o nume

rarío dos cofres da Prefeitura, o' que; como resultado, o
.

Munícip]». teve, I) preju,izo de qUAsLdu-a&-'êenienas de ,mi-

h.,a:,r��
..
d.�t.F.. ?ZeJi;O�",PO;:. .m..u]t�.�.�e,vi.�a.s.��,-nã? cobrad�s_

'O co�t.Ç"J;o J.Qgf\l;� 'J'Ol nnrn03 ;do eu!n�vol3 ·a1ttrw;1.rog·
deis impostos -dê': tic�n-ça é_"füâ{sw1à��'rp't(}flsS6éS:�·ps

. comerciantes que foran'l no corrupixe1 do 'sr. Prefeito, na
ev�ntualidade de incriminação do Governadul' (Ia Cida
de, pelos valores que culposamente deixou _de arrecadar.
temos c�rt�ll, serão) em consequenda, responsabilizado�
por S."Excia-. . .

'

Nomeado Pr.ereito, S. ExcÍ&, vasculnou' iodos os es

aninhos da administ:ração p,�,��da, na ansia' incontida
de expor á execraçãó, publica "ás "ladroeiras".e "maze
las" de. se'\} antecessor.

(.

- A educação manda ti
rar o chapeu!

- �as eu não tir�! Se
alguem achar ruim é.
porque é racista!

. :
., t'!(!�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PAUl" '.'

.onene-- ti. érlu� ASSINATURAfi
Couultório: Rua Traja-

.

N. Capftal
40 e(a, Edlf. Slo Jorp..... Ano. . . . .. Cr$ 170�O(}
�o..•

ad_r. Sala. 14 • 11.'

,
Semestre' . Cr$, 90,00

Reeidheia: Rua Brt.a- N1i I.terior.
'd.1ro Sflva P.e.. ./a - ao Ano . . . .. Cr$ 200,00
a.dar,· (chácara do E.pa-I·· Semestre . c-s 110.00
"ui.

.

"'. AIIÓ.etoa m.d1"i.. '

..... �

'16A::'D:� ��!�l:e�eat•.•••. 11 �:to·OriI'iUI� me.mo Dr. Octacllío <; de Arauj'o'
'

do publicado,. do •• CIRURGIÃO DENTISTA .

.

.

',1 río. devolvido". Rua Felipe Schmidt ':...:.'Edif, Amélia Netto � Sala ii
A' direçAo a'o.. reli· Tratamento c.irúrgico e cura da Piorréa Alveolar, .

. '. DB* ALFilEDO I pOrl'ubiliu pelo. toa· 'Tratamento' cirurgícn � cura de' Abcessos, {tranQ}�.�
CREREM e�jtoti f!mlt"do-� :c ..., ..e-

I mas" ��!s�os radicul�reA. etc. _' .

.

;
C ..n.. 'N."ü"ud ... '''111'''1

"1'08 ....l."'lh:'l�

'j
A i bNÇAO: - Grande reduçao de preços nas DEN-�,

"••-'i.. ."
-

---. TADURAS, �a.ra as p.e�sôas que v�vem de orde-naoo.
,

{Ih di 4 H I Coi 1a Utt M A R ! O LaboratorIO Prote,tlC'6 sob a dIreção de Técnico cm.-:�·

�"''''�n:·'''1
.. o.pita on

. lj\'ENnHAUStN tratlllto' especialmente no Uruguai, 'form'ado so.b a ori�!'!i..':, .

�l1�a� Danoa••••••tai.. '�li!""-,, ",.dl;'. ..t.. �,j ..U.,. • tação de um dos mais credenciados especialistas da Am<p.-.-·
ric�

.

!JDpotenefa Sena!.
Dentadúras sem o Céo da Boca (Abobada PlaHlQu). '

Pontes Moveis e Fixas ..'
'fodos os d�m;ús Trabalhos Protéticos peta 'féc.lie ....

mais r�eente,' " .

Dr. 'n�ô,nio-Moniz "de Aragão.
;•• A. JsANTilft.�-��;���-�OBi\Toj' t 1'. ') � i - 'fti:g�ói[()rc::t!\910�a "

). \

i :;;'_�.. hnl� I FrLHO Consu�tório,I.Tóão Pinto, 18.
I

...aI liltfllel•• .ca

tT.h;·i'�·liO-lI4U
c. �"rI�. '....r.... ··Das 15 às 17 diáriamente. Dr. :Dalmo' Bastos SiJ-v--.a-·...... 8ra"1). ,TUBIÍ.lfl.CÜLOSJl

.'

Menos aos Sábados .
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Pl VOn(l 0.. I .
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p , servida por O-tdbus,' aguiB i:-x.

,. Coanlt... ,..rt....... , ... 1lI ue J 0' umo,· '-,
• i Rua Vitor M�irelleli.. luz, e vários lotes no EstTei- ..'�.'iI,.I..rl.� ,_fllIi. A••U.

••. ai ·!tora.
'

! 60.
.:._ 'Fone 1.46�.�� Fio· to desde seis inil el\UZe}l�:as..,.--R 'oro' tiaêla.' R B" I Residencia: Rua'

.

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

I rianóvolis. T-ratar M" ;,j,"
"'8 nela' ua OCSlU a avo aUfi)· .li'i.li'•. : ...

"o ':."" •.

-

J Schmidt nO 103. ! . '�."'''''-'-'-.'''''' .

'f'a n 134.
.;

'. 11'0 bt �o., .' Dr. José· Medeiros
.

Vie'ra I mos, 4 sobrado, com o �J�,"
�"'lUW."1 D� U ., l� Il_ í

'. Bel . .

i . DR.. JOSÉ ROSARIO. Pedro.
"ÜJI.·•• , I ' !

' ARAUJO' -----------.

=:=:'l� C.e. <

' ':l)kt"'pAlR'RI'OMANDo',�'AhS·."'S··Y.l..dA.·�"I�.'!I".· ..

AQVOGADO
· I

CÜnica .!:,é��:ncasD•••�",

DI�:�'O"OE«ES.T�':�,.:
M!.t _ ;:_.. ';_.., f Caixa Postal150 .• Itajaí·� Santa CatarIna ! ". (Trafam'ento' dê Bi'onqui- .

DR �"UTI'Rn�, ", IODlCO .

. 1/V I tes em adultO's e creanças)
.',!."�,": .,UI...·. '�hr'" 4. CUaJta bl�6.at. Ir;'

.

Consúltório:' "Vitor' Mei-
---'-.----.-.---�

DAVILA,
.

;'. b �lIta.l'ls lhlllf'l�� .. iitl>$ tf.'·,
DR .'\NGELO· F:'I FONSECA

reles, 18 - 1° ândar: -' lotes ?i 'ven·, d��\'.·:.',.··_ ..
c,

......,. ".ral -;- v...� •• ta.

.'

plt.\1 ,'I! Çartà,,"� '.
'

I'
. \.. �"'" ..... . HoráriO': dás '. 10Y2 às ti �

.

.."...... - PiNtoI.. IOIJXICA I[BDlC. n�' C�UlI. U% e das ,2% às 3% horas. ,Na prai� da Saud:a�, em"·'" ·c,
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PREÇOS!
"

OS MELHORES
.

ARTIÓ'OS! OS MENOR ��s

Dr.' Roldão ,..
. �'.' '.,

/vonsonl�
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia s.: Moléstias d,. Seü9r...", ,

.

.

.

.,...:. Cirurgia dos Tu.ltu,res' -� ',. I .

Da Faculdade de Medicina da ·Univ.ersi,dáde d:1}. S��.•
�:

Paulo.
..'

, Ex-Assistente de Cirurgia dos' Professores ,.Mlp�19
.

· Correia Neto � e Sylla . Matos.
.

Cirurgia do estomago, vesícuía e vias biliares, ü.iést'inOii,.
delgado e grossO', "tiróide,' rins, próstata, bexiga. útel'6;".
ovártos e 'trompas. Varicocele,'hidrocele, varizes' e h-él"BiltJ.•

-Ccnsuítasr Das 2 às 5 horas, rua- Felipe -Sdimi.dt, :H<
.

-o, '(sobrado) - Telefone: 1.598.
. . .

.
Resldêacia : - Avenida Trompowsky, '1 - Te!efon·�:

".

!M764.
"

" '.'
' ,

1 " \
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(Largo 13 de' Maio)' - Florianópoli's.
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o edificlo de sete �andares fiemu re-'Rádí8 Guarajá _la_e8ml_ssã·'. _Pe.'...,........_nlál_'eàte
duzido a um,..montão de rull,o"a''s :Pr�graHl!cao de da AssembléJâ, 'Legidativa

. bOle representante que, na maior parte, os pequenos.Moinhos

8,00. - Bo:m dia para você dó interior, nesta faze de industrialização, se encontram ....

8,aO - Jóias de música sobrecarregados -de pesados encantos financeiros, oríun-

alemã. dos'de emprestírnos bancários feitos, por ocasião da sa-
9,00 - Nos bastidores do fra, com elevados juros e. a curto prazo. Perdurando a

RIO, 2 (V.A.) - Ontém quase- intransitavel, tal a' tia impressionante. De m�n�e.. proibição do embarque" da- farinha para fera do Estado, .

pela manhã, muitas pessoas quantidade de moveis espa- ,qjuando' em vez alguém gr i- 9,05 - Músicas havaianas. os Moinhos do interior, ante a absoluta impossibilidade

�elefo,naram à. redação dos lhados ..!l� via publica. Ho- jtava : _ "Vai .desabar!" E 9,30 - A Rússia canta de eolocaram toda a sua produção, dentro do terrítorío

JornaIS comunicando que se I mens e mulheres choravam: havia, correrias e gritos em' 10,00
- �úsicas das arné- catarmense, terão, inevitavelmente, de paralisar suas a-

,.,en:�ontr'ava .n� _iininencia de ante a iminencia do desas-I todas as direções,. Tudo era rIcas. . '. _

tividades, com graves prejuízos não só à economia barri-

'.Ul.t" um edifício de ;aparta- tre, Jpossivel, de vez que as, pa-
10,30 - Voze� bI��Il�lla8 ga verde, �omo ta�bém aos seus' inumeros operários que

-mentos loeal'ízado na 'I'ra- Os peritos haviam notado! redes rechavam a olhos vis- 11,00 - Almoço �musfcàl correrão. o .risco .dEi sérem dispensados, Sêbrei-o' assunte
-ves.sa Cassiana em Santa. que uma"das pilastras' for- tos de alto abaixo em algu, 12,30 - Flagrantes da cídá- fáíaram 3:ihda,' O'S senhores dêputados Oswaldo Bulc·i!.e
"feresa. Os reporteres íme- çara a base, deslocando-a mas ocasiões até com fortes ,

de
, ..

'

.•
Viana e Walter Tenório Cavalcanti, êste requerendo. fos-.

diatamellte acorreram ao Tum pouco do seu centro e ruidoso Só às 23 horas -é que .12,35 � Btinde. musical da se o apêlo endereçado .tambêm ao exmo.
I
er, Presidente

Inca! e puderam constatar produzindo u�a· rac�ad.ura I se deu o sinistro. Ouviu-se
_

L:;vl:apa Record
.

da República e ao Ministro da Agricúltura. Subfuetido à

'efetIvamente 'que grande I profunda. De instante a ms- uma densa nuvem de poeira 12,40 Radl? esportes A- votàção, foi o 'requerimento do sr. .Estívalet Pii-es, �pro-'
-era o per-igo. " I tante .0 perigo aumentava. I subir. à altura conaideravel. tl��t.IC vado por unanimidade. A- redação do telegrama oferecida

'Com a presença dos [or- í E o. engenheiro liascimen-I A certa distancia, a multi- 13,30 - Díârio da ,metropo- pelo representante' concordíense é do seguinte teor.;

'nalistas e fotografes exa- I
to Silva disse-nos: - "É dão assistia, com emoção

le "Dr. ltagiba Barçante. 1?D. Diretor Agritrigo. Rio.

'n:i�ando o predio, um edi-: um caso de
.

ínconsciencia I ° esptaculo. Os sete anda- 14,00 - Miscelânea Apraz-me levar ,conhecimento vossencia Comissão

ilC10 de sete andares com I do construtor, O
.

material res se haviam reduzido a
15,00 - Ritmos guaranis Permanente Assembléia Legislativa este Estado, sessáo

dszenove apartamentos e' empregado ·e péssímo. Ha um -montão de ruínas, Va� 17,00 - Chá das cinco hoje, aprovou, unanimidade seus membros, por rproposta
.eom ,uma alturaaproximada- : l�ma viga construída com rios barracões mais proxi-

i7,30 - A voz da América deputado Estivalet Pires, fosse endereçado seguinte apê
.

de vinte metros, o.paníco co- i úm afastamento de quinze mos tinham sido soterrados, 18,00 � O instante da pre- lo vossência: Serviço Expansão Trigo este Estado, por

n:Cyou a ser gerado e a no- "centímentroa do fio do pru-I e uns dois ou tres incendia- ce '.

J
determinação superior, acaba proibir embarque farinha

ticia espalhar-se em quase mo, rram.
- 18,30 - Pen,s�mentO' Social trigo outros Estados. Referido deputado interpretando,

toda a cidade, I Tentaram" endireita-la e' .
Católico anceios proprietários Moinhos Oeste Catárinense, pede

Desde que se avolumaram. fizeram um verdadeiro se-I UM CORPO NO MEIO 18,45 - Páginas romãnti-I vênia ponderar vossência graves consequencias decorrem

os alarmas, muitos morado- [mi-círculo de diminutas. Hã DOS ESCOMBROS cas tal proibição, ante completa � absoluta impossibilidade
res trataram logo {te retirar: pilastras "engessadas", En-I . Momentos antes do desa- 19,00 - Momento esportivo I venda total produção dentro território catarinense e, ain

'Seus objetos e mob iliaa] fim, sérias irregularidades. bamento acendeu Uma luz no . Bra?�� , I da, devido, possuírem elevado estoque trigo grão, 'farinha

"Ninguém se esqueceu ainda 1 cr iminosas. "O predio foi I ultimo andar o que leva a
19,30 - Notíciário da A- e sucedaneos, Ocasião safra Moinhos interior em sua

do desabamento ocorrido i cO:1struido pela. Empresa I creio haver pelo menos um gência Nacional 'maior parte, lançaram mão financiamento bancário para

anos atraz naquela.. mes�� i UI bano Braz e fOI en_tl'?gue,; corpo no mel.o dos escom-
20,00 - Calouros ao micro- aquisição trigo, com juros elevados e a curto prazo. Face

rua, causando mUlcas VltI-\._1 em 1947 ao seu propneta-' bras. Os fendas elevam�se fone /
-

exposto proibição aludida cria séria situação indústria
-mas e incalclllaveis prejui-I' rio, sr. Alfredo Pinho". ! a cerca, de dez, e nenhum 2,1,00 - Rádio teatro moageira êste Estado, que tem compromissos firmados,

'zos. Houve, no entanto" O SINISTRO VERIFICOU- I de natureza grave.,
21,30 - Meu coração tolo com requisições de, vagões e venda produto outros Esta

'.quenl recebesse a� notici�s; SE ÁS 13 HORAS � As aritoridades estão a-
22,00 - ,TornaI falado J-7 dos. Assim sendo, apela esta Comissão sentido vossência

com certo descred1to e nao j
.

Durante q,uase doze horas gindo no sentido da l'espon-
22,30 - Música para você bem avaliando gravidade assunto, permita venda farinha

,

.se perturbasse com a afoba-I Vlvemm os moradores do e- sabilização dos engenheirO's senhar. 'outrO's Estados, desde que cumpl:ida. 'porrada' mini�terial

:-ção dos vizinhos. ' dificio abandonado e d.as que construiram O' edificio referente mistur�. sucedant,\os, resguardando dêss'e modo

Às treze horas. porem, casas proximas, uma ::-....ngus- sinistrado.'
.

\.�!"i" .. "O ESTADO;-- tnevitável debacle financeiro importante sector indus-

'.lUla turma do· Departarrien- ,,- --_.- trial êste Estàdo. Saudações Cordiais. (Ass.) ProtÓgenes
to de Edilicações da Prefei- C' li N E D I A R I

.

' Vieira, Presidente Comissão Permanente da. Assem-

tura� .. chefiado pelo enge- II .' . O n
'.

d
'...

t
bléia Legislativa",

nheiroNascimentoSilva,á� .. 'O.' ..' , nl'� aP1man O .",.,. ---"; �·-.C1" ;..,�_.,�_.,�""';I:-�.:��:�:-;:;'''�R'''';>.l,
. veriguõu 'a-11l'ocedenciá do 0"1 <--- ':-"/'- -hlP.Z,- '.',...�...... DENTRO DkNô1f''E ",.,,:" lI'hlt'"1 tI'.':· �-__;.---_:...-_--__;.------�;;_:;......::.......-....

,

temor da maioria, e interdi-. .J1S 5 e 8 h�rat; Drama de ação forte e . Ve!lho por meio deste ex-

"tou o prediô, determinando' ODEON repletO' de emoções ternar de público meu pro-

fi mudança imediatà e geral ' Á� 8,3? hO'ra�. No programa: fundo agradecimento ao hu-

�e seus ocupantes, Foi en-I
Uma hIstOrIa �mo�lOm,nte Cinelandia .Jornal. Nac. manitário clinico Dr. Anta:

tão que se deu o maior pa-
do cemeço �o fim e o que, Cr$ 5,00 e 3,20 nio Dib Mussi, pela de.dica-'

nic? Cad.a qual queria. ser '.���g����l�� DEQTI1\.TO
I-lIlp. até 14' anos. ção e desvelo que empregou da Guerra não fálava na e- I Um soldado não se cansa

maIS rapldo. A rua ,fICOU -

. .�, +, IMPERIO no tratamento de minha es.. xistencia de agentes subver- II facil e reafirmo a minha
.._�.__ _ com: Ás 8 horas pO,s�t"Ana".Zeferina de Qua-' J' d

. -

d
J h GARFTEL'D .. '.

SIVOS nas -d.orças arma as - c.onvlcçao e que a "cruza-
o 11 7 _

-�. 1>11- Margaret SULLIVAN, -,-' ,dro.s', enfêrma h.á mais de 5 I

V.d S
·

I h
segundo reve ou o ex-minis- i da democrata" fará a elei-,

I a OCI�
c elina PRELLE e Luthé!" WendeU COREY e Vivêea ,anos. .. ._

tro da Gue�ra respo?deu o ção no Clube Militar por

....

"
" ',f "

.
li ADLNEoR t)l'ogralna' LINOemFORS ;

p SO·�lor.l'1da d pela . Ltegl�o galo ZenoblO: "HaVIa real- larga margem de votos".
•• ..'. : ! .v�a�1 elra .

e ."1.SSIS encIa, mente uma diferença. Diver-"
.

O Esporte ria Téla. Nac. DESTINO AMARGO . fOI mtel'nad'l no Hospítal de I t"
.

t'f'
II •••••__....

. , í
. <', ,sos mo IVOS a JUS 1 Icavam .

'

Galmon Briths. J()�na·. No programa: 'Caridade desta cidade no e sã.o' compreensíveis.
'

" bPreços:
,
Cine .Tornal. Nac. dia 20 de março p. finqo, "bure '111'.8 8

Cr$ 6,20 e 3,20
"

Cr$· 5,00 e 3,20 tendo no dia imediato se Para o mInistro os meus

Censura - LIVRE "Imp. até 14 �n.os. submetidO' a 5 operações pe� relatorios na verdade in,- Ç,B'D.. d. I,d.'.�,'tura de
IMPERIAL

.

.' . lo refêrido médico.
.

. forniav:am que não há�ia ...

Ás 8 horas �E-. ·N'.,·I··A·····D···
...

-OWoh Graças a.o Onipotente 'eJt· "p,(}n:l)llma ,�Itera�.ij.o'�·na "si- 'B.tselJ:'o,we,,·', .

- '.
.'

Ultima Exibicào (�. '.J_" '. ..» , ' grande períciá demon'strada' túa'çâô, Contud.o' nos infor."; ..
ADEUS' 'AO MUNDO DE peló Dr. Mussi, potlde mi-, mes para o Estado Maior,

LONDRES, 2 (U.P.) - O

HONTEM d'e' Crl"slo' nha esposa voltar, hoj\:'l,: tudQ. Apontava indicios e
primeiro ministro Winston

l'T
...... I Churchill afirmou hoje, na.

No;�i��·o::��l.lna. Nae, NATAL. 2 (V.A.) _ Um.
completamente curada à sua I fatos s.obre a infiltração co- Camara dos Comuns, que .os

,

d' 'd d b b
residencia, gozando da felí-I'munista no Exército - que Estados UnI'dos te.m o direi-

A Voz do Mundo. Jomal. In lVl uo e ar as e ca- cidade de se vêr rodeada de é um fato indiscutível",
Cr$ 6,20 e 3,20

.. belos compridos,' envergan- P'
to de nomear O' substituto do

seus 6 filhos, erguntado ainda qual I D
.

hi E' h
qensura - LIVRE do burel e alpargatas, es- Prevaleco-me da opO'rtunj� era o carater dessa infiltra- genera' dW1gd' flsen owdel"
'ROXY tá peregrinando e pregando d d

•
.

.

-

d
' n.o coman o as orças o

a e para agradecer, tam- çao, respon eu o ex-coman- P t d AtI t'
.

N rt
'

Ás 8 horas o .evangelho pelos bairrO's b à
'

d' R
. ac.o o an IC.o o e na

. em, s Irmãs de Caridade' ante da 1&/ . R,:
. E' •

.

'd tI'
Glauco"Cnrrêa. Programa Duplo -da .�idade, ,

e enfermeiras do nosso-;,H08-1 "Realmente,' ela ..�:�t�m ' urfopa O.Cl e� a , bmas acred8
1) - Lon Mac'CALISTER O extranhO' homem faz-se' pital, pelo carinho com que: um, perigo imediato. Mas

cen ou q�ednao .s� e qU�; o

� Peggy Ann GARDNER 8 acothpanhar de uma mulher, trataram mi!}ha eSJ)0sa, bem I'eles são. muitos e, as vezes
o. genera eSPlrad'do ��1. or,"-

Preston FOSTER nos: tnésmos trajes,' sendo à L '-, B '}' d 'I d
me para se can 1 ao.ür a

em'.
' cA,om� 't �g.lao

I
rasl edlra e; OCbu?l�dm d ��ares d

e red�podn-I presidenéia.jsegtiido pol' grande numero. ·eSlS enCla, pe o. gran e l:lU- 'sa lIa e ; e, espe lU

O-IA PANTERA :de p,O'pulare:s, intrigados com xilió que nO's concedeu. Ise declarou ainda o gal. Ze-
.

.
.

Technicolor fsua, figurai algo. pare�ida Florianópolis, 2 de abril i nobio: "Éstou a disposição CASA .J8CJBLAl1flA tt�
2) . Humphrey &gart

Icom
a do proprlO CrIsto. de 1952. ! do governo para qualquer' baJdora 4Iot R6tioi ..e.....

-: George Faft
- Ann She- Aliás dig ele ser enviado do" M01\oel. Augustinho de, cargo. Não Pedit.ei licença 1 '1ctor. Vltrnlu'. Di••o.

l'ldan Senhor, Quadro Junior. {[-porque não est��8ad?_ ,"��!;,o",�����.r�. ��:�

'JNCONSCIENCIA DO CONSTRUTOR E PESSIMO MATERIAL, AS CAUSAS
DO DESABAMENTO DE MAIS UM PREDIO DEAPARTA.MENTOS EM S.

. SANTA TEREZA, NO RIO.

Nega' o', general Ze-nóbio

ANIVERSÁRIOS
,"FAZEM ANOS, H:O.JE:

- Sra. Otilia de Souza
'Sthmidt, esposa do sr. Frah':
dsco Schmidt, residente, em
�:São José,

- Sta. Eul.ida Maria Ha
,(�ker, ,filha do sr. João

..Fre:
-derico Hacker, inspetO'r dâ
Anfandega de Uruguaiana.
-- Sr. José Meira, gerente

I,rl�, �gencia do MoinhO" de
.Joinvile, nesta Capital.
- Sra. Jucila Teixeira

.v.�efra, esposa do sr, Alípio
V lt1ra, funcionário público
'estadua1.
-- Jovem

" eS.
_.:..:. Jovem Pedro José de

gouza,
- Menino Silvio Kuehne,

filho do saudoso cOlega-de
rrllprensa sr, JoãO' Kuehne,

iiôje:-CÕnfe:-'
..... -

!;r.eD�18
Hojé:"'''i!s 20,30 horas, n�

i'fde dô:Dwnocrata Clube,-o
'�()ronel aviador Salvador

,;.
"Cprrea 'de Sá e Benevides
falará sobre o problema do

:",

petróleo nacional ..
O Dr. JO'sé tIo Pátroci-

nio GãUotti, presidente do
';::: 'CentM'Cafarinense de Estu

�s e Defesa do "Petról�o.
t:onvida por noss() intermé-'
"dio o povo cata1"tm,TIse

pa:rnl:a�siWr à referida conferen.
't!lll.
'v':, . .

,."

'.

r,
I

.

._�.S+; ���[ _::.��---�,
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.

. iorranopons, ",ulnta'-.lClra;·,j e'··".I>· r' ÍJ.C !J

Aval I Atlético, de ]mbil.u,bo, o iDterrllDõi�
cipal de hoje à:, noite DO esladio da 'F.C.F•
•�:',r:�;7\�.'�(��O--:.w..i����.-�-�.�.�""••.• '-()�:)�(��'(����l���)���_'

\l�i!:f{O, -EJst,ado Esportivo "

'��"'�"'��Jk.�"_"""""" �",..,..." _'_.-.:...-
�....r: ._-�"_�",.""",,,����"_$r;a.�''_.J'''-!''w-''�''''J-:,'''_<��'''''''''''\'''''',"/'

, .

O<Attético de, S.·· Francisco· convidará o Vasco o quarir� juve�iI do Ublr,�tan
�",', '··,�.p':9:·r�' ..�. :'-1'0" 'a:u' g'. l'r"§�'ç�O' d···'e 's,'u'as ar'q' 'u''''!'b�n'ca' d'a's

.

A·�,��,�!aS!oOa!�g�_�, '�Vl.��oU:2�1? do-

.
"'.' u ·'U. .'1 I t li' ...'

,

". U .' do e distinto presidente do! Ginásio Consul "Cai-los- Re ..

.

"
'.' "

.

. .'

'

C
., ..

O
. , Ubiratan Rubens Lauge I naux" indo -sábado os ju-O Bi-campeão. da L. J. D., ehele, presidente da orms- desportista svaldo Zattar . sídente francísquense, esta- . ".

d 1
' !

• 'd Ub'· t "B.

'. '/'
. '.' .'

.

.... I _.

.
.

.. 'I tem se caracter-iza o pe a . venlS o Ira an a rus-

d('ver�t· ...reaílizar em' MaIO,. são, das Arquibancadas, os convidar o Vasco da Gama, i rao de parabéns todos os ..
'

t
'.

.,

t 't; f' d iorandft,s'fi\ri.él;âci:es '"das maiores trabalhos já estão quasi ter-r Íconsid'erando que ainda nãovtorcedores da .Cru« de Mal- d'1llPtor.ancla tcomd que. r� a i qu.e, a im :' edomemoran (1
. "

.. ,.:; "'..,. .
.

l'
.'.

d
.

f' l' I •

.

, I" .

'I
. ° remamen O. as gerações ,a 'mauguraçao e uma can.-

para comemorar a Insta a- mmacos, deven o . ma Izar I cxcuraionou ate os pagos ca- I ta; por poderem iomenagear S bi t lt' ! h be: t d l' r
cão \'d�''-�úas,'arqbib�i1cadas a construcão por todo o mes

It3ll'inenSes
o conjunto de: o q;ladro que tanto tem hon- no;::>,s.

d ,aUbl�m�t,n e't o a � IC abco er

at e vOle�, pre lar
, ;is" chh�n'to. ·Cop.forme nos de ,ibdl. 'Pretende c Clube Ademir. Concretizada esta I rado .o país em felojas 'inter- procet "'. Ira at,. e� PI�O- I

em a�q�e: e �o ei �omdas,·.afiadtG·u· Q . .ÍÚ. Art.UI' Bue- dirigido pelo dinamismo' do aspiração, do esforçado pre-
; n�cionais·. curac o crItarnt? e emen o J��: represen açoes aque e e u-

_
"'.:' ..... - ..'

.'.

\iern as es TU Ivas que maIS '

Â ..,'fC1)1) recebe cong·ratü- A -3a. Divis,ão' de futebol �:;��� ��n:��i���:od:'sP::��= I�a��;��o'd! �:�:�: :e�a r��
I

'

-

I'B'D J
-

I va, quer no terreno 'esportl- 'I gresso, domingo, pela ma-
" #jrçoes .. da· "

'.

U 'e.m olDvil e VO, que.!" no seu aspecto so- nhã. Presidirá a delegação
�iaL Não descura de- mane\lo presidente Ru�eIl� Lange,

A 'F�d�ração �atar�n,e�s(' I F'lorianópolis "_ Santa Pela nota oficial n? 7/52, '. Cometa F. C. ra algpma dos menores deta-I seguindo corno têcrnco o se-
de Desportl[)s,U�lversltal?��'1 Catarina. .

-

. da L. J. D.: fof instituído um 1 Em conversa que manti- lhes para 11 consecução dês-Inhor Newton Pereira. Na

(rqDU) . -. entIdade.max;-, �ole.ga Presidente: .... torrreío, no sentido de incre! vemos com ° presidente da se desíderaturrr e

promove,!
próxima edição daremos os

n;11. dos, �esp'ortos Unl\:er3\- I
�

1 enha a grande\ sa�lSfil-1 mental' o futebol da várzea, L. J.D., senhor Ivo Varella, sempr eque é possível, ("spe- nomes dos jogadores conva-· ..

t:r,�oo:;. ��m S[,�ta �<1t�rma, e ,çao de .leva: ,ao cO�hecrmen: 2.ncen:a��o-se. a inscriç�o adiaiito:l-:lO,:, aquele
.

alto taculOs ond-e o espü�it9" de l cados pela direção .:'técni�..?l��
f:�"�da � Cn"oU.ledelaça� ?ra itDo. d? l�ustdle �retsldelnte e

no pl'OXlmo (ha 15 de abJ'll. Pl'ocel' .1o�nvllense que, 80- a280.dação possa ser .criado 'para está excü.rsão. ·�i(:,:..!\.;..g.,:;t.;;·.�.�I'l:,eu'a Uê "/:s�)?rtos U.l1lver· i. Irewna, .0 vo o (e COl1- Foram eonsidei'ados i'ns- mente, em 53 serão tomadas '"' , '?,:�
sitAl'ios (GBml), 'recebeu 19n:.ttdg�:ões" da Assymbléin :�l'itos o UniãQBoa Vista, S. providencias para inaugu- Neste mês' o inicio dns V'�'.· '>,-l:..r�durmesma o seguinte h011-1 Ger,aJ na ses.são ol'dinárin E. Adhemar Garcia, Bôa rai' o cmnpeonito Juvenil da
1'D3'0 ofkio: I .

. rea:li;>;!.fda na da�a de -'i (\�). VIj·�tÇl E. C. Estr.ela E.' d. e:,)a Diyjsã,o.. Jogos U n ;vpre i ta" 1·0 �
,

! corrente mes, a essa presti-, . . ", .' � j -,_. -:J_, •

. ''1;.

"CONFEjl?ERAÇl;'.O BRAsI- i giosa entidade, pelo suce;:;- O' At�
,.

t··' C'
.

to Ao que apuramOil janto ,dás :Econômicar;; e' Farma-
L\"jIRA ,DE DESPORTO:) ISO da patroê'inação d03 IO�,.· �e lCO no· arnoeona, ..

'lOS dirigentes da Federação'.cia-Odol1tologia, é p-rovaveJ,

U1E'411')t'�R (d311'A� i?S
d E" I EJog:o�l yniversil�ánd'° s Su1- . de At Ie t ,.o5mõ

.

��,an�aVre�il:lsel:tna,s>:I'o�e (l;;'CDDeUsp)orte<Ms: 'I aç·u_oinds cari1ç1·oã�eld�a'rceuPlld':sdeentd3.:.1·lua·e·maXlma o :'\-,.JraSlell'OSrealza osness�'i U'l • " '" .L· ',.- ." . .l. «< '"

porte UIliveri'dtário
' ,I Ç�apital no período de 2i ta entidade, dando execução I Filosofia pal:a disputar os

Praia do Flamerigo, 1321 de outubro a 1 de novembro A veterana 'entidade a I conCU1Te)lte a ·pronl de 1500 ao programa de atividades I certames . mareados' para..

� 10. ' . de 1951. . cuja frente se encontram metros. Medeiros nos 200 m. '10 corrente ano, fal;á inióaL',·maio e junho pi·óximos.
Rio de Janeiro,' D. F. 23 I Fazendo votos que eRsa'os destacados esportistas conta com a vitória. Wilson leste mes a disputa dos "V A impl'0ssão :reinante n()�

de março de 1952 '1' filiada patrocine outros cer- Cap ... Pauto e Ten. Peret, Pires deverá repetir a SU<1 .fOGOS UNIVERShARI03 '! m�ios universitários ê de
Ofício nO 180í52 'tam'es universitários brasi� I reiniciou OS seus tl'einame�l- atuação de novembro do ano '::ATAR!:\.INENSES, prova- i qu'e Reste ano novamente

__ ,.�olega HELIO MILTON i l.:iros, a�rese�t? .as saUd.a .. ' tos, no e�poY'.:ü;�base, ir_noby�. passado. Medeiros nO �;a�to' velmente no dia 19 (sába-

II
árdua e equilibrada será Iii

P(�REIRA.. ' ,'ioes
Ul1lversltanas desta' z�úos.e�\VI.rtude da mdeCl- em ,altura deverá confirma'r io,\. luta pela conquista dotítu··

M.· D. Presidente da Fe- Confederacão. suo OfiCial quanto 11 sua r;>u- sua márca. Newton Rereíra' A magna competição dos lo máximo, 'especialmente
cloração Ca.tarin.el,ls� de Deti- I (as'.)' A;mando Nunes 'da liz�ção. � tecni�o Ten. Mes- treina ativamente afim de desportos acadêmkos e'tn 1 entre as Faculdades de Far-

portos Umversttanos. 'I Rocha
- Presidente em e· qUIta e.'sta eOl1flante na sua melhorar seú salto em dls- Santa Catal'ina, ne�te ano, Imácia-Odontologia e· Direi-

Av. Hercilio Luz. 172. xercicio". equipe e pretende nos .. ',' taneia, promete supe.ral' a dos anos Ito possuidoras de maior eon-
.

4xl00 qllebrar o 'recorde .:a- Diariamente' praticam os anteriorei1, face ao maior

I tingente
de. a,tleÚts!

"A temporada do· Alhena's brine,nse. A equipe fórm�{:' pupilos do Tên. Me'squitac � número de inscriçÕes de a-
d",

.

'da por Pizani, Mureto, Me- tudo leva a el'er que o Atlé· tletas no& vários <:ampeona-! Nos campeonato5 passa-'

E t d
f.deiro� e Wolf deverá obter tico deverá ter s.eus pavi tos: 'futebol, volelb()l, has-, dos laurearam-se: em 194ft

e'm 'nio�so' , '" a "0 n t mp pIe dl'd' d d lhão varia's v Z' m quetebol, l'êmo, atletismo, Ia Faculdade de Ciencias E-�'•.
.

. ,�'.;:7. U.1 :e
.

o es n o, a a· ,e oes no as"

I:'1 performancede algúns. tlp, tl'O, da Vitoria. tênis, xadrªs. e esgrima: cO�!.omicas, em 1949 e 1951f ..

Conforme já é do cônhe-! visitante está marcada para seus elemeú.tos Pizani,. o ex-
.

.

1.. Também alem das Asso- i a F'acnld3de de Fatmacia� '.

cimento público, o dinâmico o düi 29 de Abril, devendo traordinario corredor de ve- Ap!'f.:i'eniamos, daqui, ao �ia<:ões Atléticas das Fa-\! Odontoló��ja e em 1951 �l '!

presidente da FAC, com o estreiar 110 mesmo .'dia. O loddade, obteve na prova rresidente Paulo Men'donça culdades de DIreito. Cien-' i Fac:uldaile de Direito
intuito d� aperfeiçoar os re- q.uadro uruguaio organizará :le 100 metros o tempo, de os nossos panibens pf'la sua ·�_",w""""_",,,,,"_�..hh.�_·.-.·......•__._.._.....- ........_·..._

(luisitos técnicos dos eon- eom os suplentés duas rc- 10 segundo e oito décimo>:, eficient� direção a testa do ·F.,e'.der.!.l.r.. a-.o l�ata�·r'l·není:·e· d' Dr'juntos catarin�nsei; ideali- presentações. O quadro ti� nov\) recortl· para a prova Atiético e Aguardamos de IM "f \J ;3 y

zou para· a temporada de tu lar deverá jogar no dia' da militM'. Na prova de 400 m. ·S. S., ilQvas realizaçÕes pa- B)í'
'\,

8 1-52, varias visitas de. consa- chegada; em Florianópqlis.Jair vem ostentando boa ra glória do esporte floria- ., oe
.

as, e
.

. o a 'l
""'a' (10� qlll'nteto� nacI'onal's contra o Ll'l'" e o de I' forma. Vieira .é um' s.erio. nó.politan9 e catart'n"'fi":S'b, "R t..:

'

e' . � , .., <. <, <o sup en- .,..
ecevemos e agradli!ce- 20 Secr�tário

c estrarfgeiros. Nesté mes de tes \côntra: o Barriga Verde. mos d seguinte ofício: Gevaertl..
'

a�n'il teremos a excursão do .No ·t;lia 30 o quadro A Urn�

N'
"". ,

.

" "Florianópolis. 22 de mar- 'io Tesour�iro - Salva�

�llmos9 .A�lético At�eri.as .de 'I g�laio. jogará contra o Barri-

.

'a-'o' ,'DI'a IS l-o·l,o-'.a·..
·

pR'r,l.e······ 0'..
'O'. .

ço dI;) 1952,
-

'.' � .

dor Di Bernai·di.
l\!Ioniíevldeu, possumdo em ga� Verde é <'> B contra D Li-

. 'IImo Si'. Diretor de "O 20 Tesoureiro - Bl'.iiuliu
seu pla�te,l dois c�nwepeslr�; No'dia�ló de Maio.os ti.... 'e

'

.

d l'I I"·
:,

ESTADO".. dos Santos.·
snl-amel'lcanos - ;Larre tulares·do. Athenas jogai';l ",ampeonato' e vO et '.' FlõrÜmópo1is. Orado�:_:Hermes Guedes;
Borges (pivot) e ROÍUllQ.G contra o.se1ecionado �onsti- \

.

Presado S·r. da Fonseca.
Diz (gúarda), 'cujas ..àtl\�� tuidb" de jogadores dei Lfl'a . ·Surpreendeu a pujante Ida, ao.s elogio.S de uma sim- É com saiisfa_ção que le- Diretor esportivo. :- Tho-�'
ções·mereceram da. ···úit,i.ca e Barrhra Verde e os supleii- org:lc1i'zà:ç'ão desportiva .dá 'ples" �.rôl'\icá �sp.�rtiy�:, Po�, ....amos ao'conhecimento. de maz Camili.. ,

portenha os maiores" en.CÔ: tes contra o se!ecionad·� 'd'o· 'd"d L' f'" d' !
.. , ..

'

t'
..... '. ;":�-S· .' "f

-, d' -
.

d 't C '11' 'r'" J.
. u cI.a e, o Ira-�OlClan o 1'1S80 mo lVOS" os mal!,! res- v:",,;::·� ,11:n açao,'em aa onse lO, eCI1ICO- oá,1»lulos. Atualmeúte,o cestinh" Caravan.a, Tau'bate'·, T)'b;l'a-' 1" f" d

..

d
.

I '11 l' 'C d'
.

.
" �, a ee etlca, éon lrman o que I peItayels. evem ter ,ev�do é[é

.

, Ct) eorrente, da Fede- ·a enluto, Aroldo Pessl, e "

do campeonato de 'JXfbntevi- tan e Doze.'
.

" .

,só tomaria parte, nas c<}m�"1 6, 'éonceituado Clube a: não' mçãó Câtâ'rinense de \Bo- ioão Serratine. . .\

<!léu é ,Adolfo Konori�,' cujo! i<No 'd}a'2,' de }Iaio deverá pet�ções de. ha·sqú�te,. I
..ndis-, cmo�etir maiS. ,e.TIl volei, C?- �has e Bolão} cuja primeira' ,C�onselho de JülgriimentQ

.jogó durante os rebotes
..

6 i.fr �j, JoinviÍll;'! afim de fazer cutlVeImente,. 4e .. todas QS nheclda como e a potencia diretoria" que. regerá. os ,,� Cei. Antonio Lêl�a··Ribas.
sensa:cional, pondo sempre' I duaS- pâliHdá:t: ';(rro d'i� 4 'ri fi�iados. dtl"'Fec1er�ção;; é, o,' d? seh qt)adr6 feni!riljw� com 1esthios da' me�mã, durante Dr..Ol'lando 'Filomeno, gs�
em .cheque'. a guúa.a adver� 'IBlú'hi�na�: 'pnde 'd�,,;erá f�� LIra, um, dos maIS poderoc .

.

'

, '. /) 'ano de 1!:H52, está' assim Iper.i�ião Amírp, Tom T� Wild
s�.:rla. I�a.vld Bolger, Jorge.! Z�l;�,�O��llt-e' lJma' 'pe,leja. No '30S, alicerçado sobr..ft. anos 'possibilid!ldes, invejávels, ::ol1stitrii'da,,:.' . e Tte. Timóteo 'Poeta. "

D:�, Jt:110 Rodo, € ll�.<l�l Bal'- 'I dl� .p, ��.Flo�:tanópólis fará de prátiCa desportivo e um i nãq se eohsidenmao o eIe- presiden'te L_ Paulo Otto' Sem mais., ; apresentamos ,"

h'fm, mtegram., .'0 � famoso a de.sped.. '.d.a,. J'(l'!!illld'o o q\.l�� t'
A .'

1
.. ;'

t' "1 t "�'h "'d
..

t 1 ;' d'
. .. .

d
-

, t _.. • ti pa .nmonlO (OS maIS l'lCOS, meu o .)uvenl , que encon ra j" el man e..
..
nossas cor lalS' san açoes

quinteto uruguaio, denlons:' i dro tituln:r contra o selecio" tanto material como tradi-: na, dis'tinta associação. in- Vire-Presidente -- Maior
.' '

.
trando cOÍldições in'dividuais nado A da Cidad� � Q' qua- e�oríal ..Os esforços .�e suas] contávei� condiç.<Õ�s contan� 1\>lanrkio Spalding de S;u-:. PauJo O. Scheidmantel _
soberbas e dando' ao 'fiVI:l dro de suplentes" conti'à_ õ ;:hretol'laS para o de�envol:; ao como conta, eom um Gua- �a.

' ,;

..... ·Prer-Idente:'
. ,

.. --

u,m ,_Drestigio internacional. selecionad() B 'de FJOl'l"�I'O"- v·l'lv.ento do e") rt m d
.

ciro' o'
. 1 t' t d 1'Ó' 'o''_'r'''1'' ,

C C"''''''''' I" 1� S
..

''\ _. •
. u . s, o' e a er sela. cons an e e ar 0-

"

': 0L� ,:; ;al'l() '�zal' ".,,"ir .., rarol Jas .-- � e-
.

A chegada da deiegaçüo polis.
.

refoge, 'por sua
'.
importan- : rosá>

'

Tramújas.,
'

csretário".
'.

r· .

" .,:...,
,.

. f
.

c

. � ..
�
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Vlsltem a lnauquraçêo da cidade em mlnlature

AIlANTIOA, ria 'Praça 15 de Novembro, 20�2.
do Restaurante 'Rosa). Entradas Cr$ .�;OO e os '3,00.

��1/.� ,'REGISTO
,�� �

Têmos sóhre a mêsa, o n. constituindo uma das revi ... ·

i8, de 31.:1-DG2, 'já 'no seu tas melhores de nossa terra,
oitavo ano de existência" de orgão de difusão. dos fatos

O VALE DO ITAJAí, essa e das personalidades barrt

revista que Osias Guimarães ga-verdes. 'Tem vencido,
edita em Blumenau, auxilia- dentro de' sua linha de' con

do, nesta Capital, pelo nos, I duta de ser apenas e tão sõ

so Doraléció Soares, êsse 'i mente uma Revista, As suas

grande e perfeito clicherista I notícias à cêrca do' que 'vai

da 'Imprensa .Ofícial que, na pela nossa terra, guardam
sua arte, que é a Sua nobre I para o futuro, documentár.ío

profissão, tem o sentido exa- I que revelará, aos posteros •

to do seu trabalho nObilitan-1 o presente que portanto tra

te. . I balhamos pnr torná-lo dig
A capa, eom notável tra-I no.balho especializado, dá-nos '. Com o ��u diretor. dr.

uma das maravilhosas ViS"" Ozias Gllhnarães e com o sr,

Las dos Carros do Carnaval Doralécio Soare-s, seu 'auxi
que passou, e, em papel as- [Iíar de primeira lilth \, nos

setínado, como o classificou I congratulamos pelo muito

um dos nossos bons operá.! que estão reallzande, edifi
rios tá de casa, reportagens I ficando o presente com o seu

ilustradas sôbre os vários i esforço merecedor dêste re-

fatos do, mês, em Santa Ca- I gisttl..· ,

tarína. ' I
'

O Vale do
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:Forcas caudínaaA_ .

Qu.ÍJWtes<:amente, sem a ética devida aos senhores
"

_�.,

_.,:.�yereadores, S. Excia, for á Câmara Municipal e arengou

;uma avalanche de "descalabros" cometidos pelo seu an

tcces.;;t}!', Il'U que foi vivamente aplaudido por uma ela-

""..:.file, previamente preparada,.. tão-ao sabor d.e .. S. Excia.;
"11Uf': tem requ,int'es em organizar e comandar tais niai1ifês�'·.

-nas dores.
,

do peito I

Nàt..' estacou. aí a Introvertida atividade do Sn. pr.e-,

feiin. Entrou ilO domínio dos numeres. Demonstrou aos

.RcpTese:ntantes do Povo que o saldo dnexercicio de 1950,

"4(� Cr$ 724.399,50 em caixa -e nos bancos, apresentado pe

.
. .Ja.:admillisfra(;ão anterior, er� f lctieio e o: que havia era

, um déficit financeiro de cerca de Cr$ H.ÓOO,OO. '

O sapateiro foi além das chinelas .. ,

Por infelicidade de S. Excia. a bancada de oposição
na Câmara Municipal de Florianópolis contá com va rios

. -eontabtlistas e mesmo professores deste ramo da cien-

Não convencido pelos argumentos da bancada pes

. ;;;e-tista. que confirmou a exatidão do saldo apresentado
,

pela antel-ior Prefeito, vetou a lei' que dispõe sobre o

,PlanlJ! Urbanístico da Cidade. \
,

O t..empo, que tudo reconduz á verdade, vem-se encal'-ln�ga-.:lo de aplainar as impáfias e desfazer as calunias do

sr; Prefeito Paulo Fontes, pois que S. Excia. vem de con

.fessa'l:' eI1i sua Mensagem á Carnara Municipal que O I
'Si'iliDO DO EXERCICIO ANTERIOR ESTAVA ASSIM I
REPRESENTADO:

i
/

'D1SPINIVEL NÃ.'l'ESOURARIA·' Cr$ 503.319,70 I

NO BANCO CR. par. AGRICOLA c-s 221.079,80

Para pronto alívío �m dort no peito, d�res nas

costas, reumatismo,nevralgia, lumbago,
contusões.

.aplique Emplastro Sabiá. Leva calor à parte afeta-

da, suavisa os centros nervosos, eliminando a dor.

EMPLASTRO

C�'$ 724.399,50
E isto é pura "verdade!

MM não é verdade, que do saldo do exercício de

.' :l�fil� o primeiro ano' da admiNistração. de S. Excia., a' ....
" cuantia disponível 'ue'Cl'$ 394.323,20 em caixa, seja mes- ,7

:rnO-(.1in��iro
em eSP._ééi:-e. Papeis � contas nã� �ontabili-, V....-,-·--d---·..-l--·-2-----F-l·---·----___,.2...z.ar!as sao o que constam rao envez de numerárío l l !

, eu ava· 'X .a.mengn
.r.'!Z!J�u caro' S. Excia, a calun ia que dejetou contra

.. , mt '��.-n()l· to' I d
-.;' • Prelran do amistcsamen- nhar a presente aquipepnra

',:"<""_' " .L .t,u::s"" .e resga u ·com e eva os Juros. . .

�. «-l. -l.' s-

Obvigado .. c nf'e d d S'E' trav te, domingo, dia 23, na .;j. '0 jogo principal: ·O,r.C Ar-

,ln <> on sscar a ver a e, . xe ia, a raves-
�

zhiha localidade de CH".-l'('Í- mando e Niêa; JaL·. Dallllo.
,.SHl1 pdí) v'Cxame;de; p:a:Sii\ar 'pelas F.ORCAS CANJ;>INAS. . .

t'

1'as, com os 10 e 2,0 quétdl"'s e Gàlego; Mozart, Ei'kl.

do Flamengo F. C., a sim. L'f,boa, Toinho e Darc.r .

pática agremiação ami.do· l":Iarcaram para o Venuavn.l:

rista da rua Vidal .
l,:nmos Lisboa e Toinho e para os

conseguiu p�:manecer in- locaIs: Lauro e.Níh)!J. O

victa na presente tempora--!
da. A equipe principal em-

I
q;.i�1dro secundário dr). Ven·

patou pelo honroso escore <i<wal jogou assim fl),:ma1o:
de doii'\ tentos e a se�lmdá- Cameiro, Osni e l.:·r,;;:oza;

ria \enceu ao antag:JnL:a �','ldo, Valério e Múric, Tc:-

I
peb contagem mínima. Os billba, Rosa, Tico. Quin ho

i',lpne� "Vendavalistas" fi- e Zucca. Marcou o �ellt(, da

caram, sensibilizados pelo preliminar: Tico. P't,·.. a

I tratamento cavalhei�'(,:;co frente rapazes do Vench"''''�j,
dos locais e tornam-se, por "'-0 aprimoramento da ttcni·

jno3so interméd,o, agradecÍ- ca do futebol arnad �.:' ,":1"

-------;-- _... �_...... dos. O técnico Isa fez ali� : 7.<:'h110 de nOSSa tel';·[t 1,

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

.,
.,

CHm segur.1nça
e' .rapidfiZ

NOS CONFORTAVEIS i\tfCRO-ONlBUS DO

RI�lno «SUL-HRASILEIIIO»

�._-- ----_._ -- ...._--
'
._----_

Vende�se
Vende-se .uma máqúina de

engenho de' cana com todos

seus l)e�·tencenteil 3 cilindro.�

de ferro, uma ca_1deira de.

assucar, um alambique ca:

pacete de cobre 2 mancais de

férro,' p;sà�do 50 {[uilos cu-
.

ela um: quem se interessaI,"
.

pi1de' procurar na residencia

do·e sr. Manoel Sevirin'o de

Oliveü:a, na Freguesia. da

Lagoa.'

...

,,.'

./,
....

Tl!'ari.port�. r�QuJar$" c .. " IJQ, II. ". J �.'"
,

sio FBINCIS{�fl' no SUl," D�ra : NOV4 .IODI·
�nfo·mcld;,." oom,o" l\'1',f.ntéul-.

IIIUOpO,�'- Cario. H6epcke S/A ._ ç 1-· .! �1t,;1( I �. J 1l'> { F IlÓ. tell.':(l,

{It' ':S�Ó ,jQ elid-Chtlot Hoeoc'-\e S"\ -CI �- 'ri'!'f!IOD' t M.{ CRRMAC&
.

.

'
'

.'
.

.'.

•

Rua Jeronimo
éc�!h(), 14 .'

Fl:OrUANOPOLfS

---_._---_._-----

1

MAGROS E FRA'COS

VANAD/IOL
E índícado nos caSQS de fraque

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substaneías

tais como Vanadato de" SÓdlO, Lírl-'
tina. GJJcerofosfatos, pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e encaz
nos casos de fraqueza e neuraste

nias. Vanadiol é indicado para ho,

rnens, mulheres, crianças, sendo Iór
mula conhecida p€las grandes me,

dicas e está licenciado pela Saude

Publica.
-

A ·Liga de S. 'Francisco ultima
.

H r.lab�ração dos Estatutos
Segundo. informaçõe:; qtir: j v!1ção pelos delegados do�;

nos prestaram, a Liga ES-I't1ubes fundadores. Nossos

portiva. Francisquense . (L ,l,anibens pelo �rabalho efi

K F.) está com os Estatu- i ciente da Comissão.. almé

tos já elaborados, estandti i iando os 'maiores sucessog

agora em discussão a apro· 'parà a novel entidade..
--

Compre' pelo" me
nor. pre�ô' dâ>cid.
de � seu refrigera.. '

dor NORGE, mo�
..

d,êlo"1951, c,om .9a ...

'r�ntià "real de
.

5 anôs•.

:.1',

e; ::;;? : .

\'
' .. �'.',

:.,','O�ny .6anút &.Gi�..•.
","_

': <;a'ixá pos�al�" 2'39 .

Te'efon�� ,1607 ,

.

. ,. ,-
. .
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P!(}rb'1ó�oHs»ÓQui�tn·feira, :1 de Abril de 1952 �
,

JUIZO DE DIREITO DA

E O bebedouro: 'do Cais C�M��t!r ��ovi;IJ��:!
F d R II Gama, Juiz de Direito da
re

.

erico o a Comarca de. 'I'íjucas, do f/s-.

d tado de Santa Catarina, naAntes de iniciarmos a cronica da última sessão a
.

d d
.

t ar a forma da lei, etc ...Câmara Municipal, CUmprImQS o ever e regra r
d Faz saber a quem interes-homenagem prestada, na sessão anterior, por to as as

.

sar possa, de acordo com obancadas, à grande me�tra Antonieta de Bal'dros. ids que requereu Alvim santa-Fez-lhe o nccrologío, lembrando fatos a VI a da
f

� . Izad tinta
.

d O C} que foi na, que 01 ju ga a ex
,

•

d
insigne catarine�bs.e, o ve1rea or

d smGar •.u1nO ISail"a e ve a ação executiva que neste E""sta� c.a I. ·.n. o ,.0
secundado na trí una, pe o verea or ercn v -

I .

Ih id
. ,

.

!.JUlZO e era mOVI a .. por
. l'eado!' Vitório Cecheto.

,

di t
I Paulo Schlemper em virtu-Na sessão de terça feira na hora do expe ien c, t .

-

t

S P I
' '. .. de de ter o mesmo execu a-

d
ocupou a tribuna o vereador. MIguel Daux, vlC.e�presl- d Àl' S t pago o

a ca rne emau o-dente da Casa, que in�or�lOu aos seus ?ar_:s ter Sld? pro- sZu d;�7:,o :nc��prido as _.curado por uma .conussao de c�rrocelro:;, os quais ,l�e demais obrigações. E para .

ula ão de São Paulo, arenovar�m o pedido de co_nsegUlr oquanto a�;�es, seja
ue che ue ao conh'eciménto, RIO, � (V.A,) - �e�qul-

re ís-:
pualÇ de dois -mílhões e du-

con .. truido no cais Frederico Rolla, um bebedouro parà q q. .

sas, realizadas pelos intêreé- Nesse' mes em 1952 g q
,� ,.

de todos e nmguem possa • ,
.

está trou-se oito milhões, qui- zen tos e vinte mil que era
:animais.,

alegar ignorancia, mandou I sa?os revelam qdue carne nhentos 'e onze mil trezen em junho de 1950, passou
Corno deve o povo estar lembrado, aquele vereador.

di 1 caindo o consumo e oéncaminhara. há tempos, uma: indicação aó Executivo, expedIr,o prbel�endte, e �ta ii em São Paulo. Já no mes de tos e dezessete quilos. - a dois milhões, trezentos e
.

.

,
.

d t we sera pu ica o no Jor-.. .

d Nesses dados não está con-, noventa e dois em dezembro
por intermedio da presidencia, depois . e a m�sma- er

nal O ESTADO de' Floria- I., 3ane11'.0 o movimento e ven-

9
'-sido aprovado pelo Plenário; no sentido de ser instalada -.

r D d d I da caiu de 12,50% em reia- siderado o acréscimo da po- de 1 51.
no referido local, uma bica. "

nopo IS: a o .� passa o

I'ção ao mesmo IDes do anoM
..

I nesta CIdade de 'I'Ijucas, aos, _. , , ._
Em virtude de não ter tido o sr. Prefeito 1 umcipai, , . '.

di d d .antertor ou seja dez milhõesD
'.

orimeiros la o mes e I '..ualquer iniciativa a respeito, o sr. Miguel aux, .pos- 'b '1 d d -'1' e quatrocentos e quarenta
'1

1 <t 1'1 o ano e mi nove-teriormente; encaminhou ao governo. mumcipa um pe-
centos e cincoenta e dois. e seis mil e cento e cinqllen.--dido de informações, e nessa ocasião o Prefeito Paulo
Eu, (a) Gercy dos Anjos. ta e nove.quilos do produ-Fontes informou que a Prefeitura já havia tomado as 11e-

Escrivão, o datilografei, to consumido a men.os. .' 3 DE AB�II; ver as duas Carnaras e con--cessárias providencias, ainda antes de receber a Indí-
f

. .

t ção A data de 'hoje recorda- vocal' a Constituinte. Che-conferi e subscreví. (a) Clo- .Em .eve.relro a SI. uac: I'., '1'
-cacão da Câmara Municipal. A demora na execução desse

vis Avres Gama _ Juiz de piorou, camdo o consumo nos que. fiava este movimento .rm 1-'meihoramentõ se devia tão sõmente a certas formal ida-
Direito. Está conforme o em 18,25 por cento,. por-] _ em 1,637, Salva�or Col'� tar o então Major Migueldes exigidas, se não nos enganamos, pela Diretoria de

qual quanto em fevereiro de rea de Sa e Ben.evId.es fOI de Frias e Vasconcelos. O
.

originai, sobre o me

M' .

L' AI
.

d
'

-Obras Públicas do Estado.
1951 haviam sido adquiri- nomeado, pela prrmerra vez, então aJ.or UlZ ves ed d bí reporto e dou. fé.

L S I t
O tempo entretarito, foi \ passando" e na a e .lca.

do' ove milhões trezentos g'overnador do Rio de Ja- íma e
.

1 va, nes e mesmo
.

t Data supra. os n ,
. .

domi a

Eis nor que o sr. Miguel Daux, que tanto se vem m eres-
O Escrivão Gercy dos An- e .onze mil e trezentos e neiro, tomando posse a 19 dia, �.?nSegUlU onunar'Sando pelo bem estar 'ào povo, principalmente das classes

deze�s�te quilos de carne. de setembro. substituind.o' rebehao;·trab,ühadoras, voltou a falar no assunto, requerendo se j08.
I Rodrigo de MIranda Henri- _ em 1840, o Coronel J.'oficie ao sr. PréfeÚ;o e se lhe solicite .providencia para

I ques : F. d� Morais �id, em ordem'erguer o bebedouro.' .

-

_ em 1818, após quatro do dia anuncla:� e procla- .

E' de esperar que-desta vez os animais. que estacio-

,Irmao''dade 'd'o' Senhor, '::lias de �ombates copstau- mava a paclflcaçao donam 110 mencionado cais, tenham água facil e abundan-
tes, () General' Chagas San- Piauí; ,·te.

,

Jec:U�" d.oS 'Passo�_, tos determinou o ataque a - em 1866, .0 combate aoSUBVENÇÃO À SOCIEDADE DE BELAS ARTES � �
_ Igreja e ao Colegió, onde o FortQ de Itapirú, durante a.Na mes�a sessão, na ordem do dia. foi aprovado em
\ inimigo se havia entrinchei- Guerra 'contra o ditador-prim8irn d::'cnssão; o projeto de lei que declara de uti- HOSPITAL DE CARIDADE ráao em São Carlos, haven. Francisco Solano Lopes, do·tidade pública a Sociedade Catarinense de Bela� Artes, Fundado em 1765

do a rendição e ficando pri- Paràguai,. contín,uava com'€ lhe conCede uma· subvenção de Cr$ 5.000,00. E D I T A L
sioueiros 323 oficiais e sol- todo vigor. .....

...

O lider 'da UDN., que na Comissão de Finanças se De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os 11'- dados\ corrientlnos. desta-navia pronunciado ,contra, agarrado aos argumentos com mãos e as Irmãs para, revestidos de suas insig;neas "�ba- cando�s'e o próprio Tenente-qUe procura pintar de e'",curo as finanças municipais, vol- landraus e fitas), assistirem as solenidades' abaixo dis- coronel Serapio Rod,rigues.(ou ntraz, declal:ando que o fazia porque a maioria da, criminadas:
Ne'ste assalte a São' Cnrlos;>,ua ocincada era favoráveJ- ao projeto e ele nã� queria Dia ti - Domingo de Ramos: 'Missa lIa Capera do
e que foi feito o catarinen:razer exceçfio. Disse mais que a Sociedade de Belas Ar- M.ellino Deus, às 8 horas com Benção e distribuiç�o de
se Major Camilo Maehadotes, pelo seu esplendido programa, bem merece o am- Ramos.
Bittencourt, do Regimento']Jaro dos poderes públicos, e lamentou que os vereadores Dia 10 - Quinta feira Maior: l° - Comunhão Ge- de Infantaria desta então·da maioria. antes de apresentar prQjetos de lei..de inte- rai, na Ca'tedral Metropolitana, às 5' horas, distribuida Provincia de Santa Catad-resse coletivo, não procurem' a assinatura dps represen- pelo Exmo. e Revmo. Senhor Arcebispo Metropolitano; na; Recebemos:tantes udenistas "', D. Joaquim Dominglles de Oliveira;
_ em ÜUS, foi am'i!'\io'l<'. Estreito, 31 de Mal'lio deCom essa atit1.1de, o sr. Gercino Silva parece que 20 - Adoração solene do Santissimo Sacramento e do no Arroio-Valentim, na 1952.-compreendeM que não' possui a exclusividade d� ter opi- Sermão do Mandato, na Capela do Menino .Deus às i9,30 Band?! �riental, o então Ilmo. Sr.

�
nião própria e que não adiante querer impor,.a todo cus- hOI:'aS.

'

I Comandante Juan Anto!li.o Diretor do Jornal "u\Es-to, o seu modo de pensar. E�poi: isso merece os elogios Cüllsistório, 2 de abrU de 1952
Layalleja (mais tarde Ge. tado".'\lue lhe fez, a seguir, o vereadm' Osmar Cunha, lider do \ Luiz Sanches B. Trindade - Secretário neral da República

orien-I
NESTAPSD., menos na parte das assináturas, pois bem acentuou

tal), pelo TE'nente OlivÉ'rio Presado sen�or .'

;() representante 'da maiqria, que esta deixou de procurar ------ - "'.- - -.-

Ortiz, do Exército do Gene- Em nome da dn'etorla doêl.ntecipadamente. o apoio da minoria para as suas inieia-'

P d. I
ral Curado que se enco'1h'a-1 Centro Espirita "Seára dot,ivas, porque a minoria sé vinha colocando sistemática� Cred·lto M.u-',too �: re 18 va em marcha para Paissan- 'Amor" do qual sou seu 10mente contra todas e:;;sas ini�iatiyas, fosse qual fosse o

,dú;. . I Secretário, rog>o �or !avorséu objetivo. .. .

.'

.

t '
. .

*
- e,m,l8�� par.tm do RIO

I'
de V. "S. na. pubh�aç.ao doPor. último eiltrou em segúnda discussão, o proJeo,

de Janeiro a Esquadra' Bra- seguinte:' , ..;_1et·lei que' conéedei isenção de impostos, a hoteis.
, RESULTADO OFICIÀL DO 590 SORTEIO DO PLANO sileira, comandada pelo AI- Esta .soeiedade instituiuO sr. Gercino ,$i1va, i que, neste assunto, cQloca seus "B" REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO mirante Lord Cochrane a- 5 premlOS a correr pela. Lo-(�aprichos pessoais' acimn. do interesse coletivo, v9ltou à:

fim de operar na Bahia,'du- � teria Federal, em extração.atacar a" iniciativa,' sob a '"alegação de que a lei visava li CADERNETA N. 18.026 ra,nte a Guerra da Indepen- !d� 31 de Maio do correntebeneficial' determjnada pessoa contra as necessidades do
dencia; _ ano, em .beneficio da cons-Município. . PREMIO MAIOR EM MERCADORIA, NO VALOR DE _ em 1832. no Rio de Ja- trução "Pró Sede Própria"Essa explosão de personalismo, entreta.nto, não oh, Cr� 6.000,00.. neiro, promovida pelo "par- do Centro em referencia: Osteve eco, pois o sr· Osmar Cunha repeliu a argumentação': '

tido exaltado'· estourou uma I premios serão &s seguintes:<::om superioridade, principalmente na parte onde o lidei: Aproximações su�r_iore8 . Aprt)Xima:çf)�s- in.teri()�es", sedição .militar; .com.-o�fim. __ , l0 premio _ 1 apare'lhi)c'-da minotia, na sua esb·eitez&_ de logjça. combateu· o 'prO-í. em'mercadorias no jV'81or em mercàdori�s ,no valor de depor a Regência, dissol-l para chá e café de porce-jeto p;rque o Hotel Lux,.no'seu entender o único bene- de Cr$ 1.000,00 cada uma de Cr$.- SOU,oe -cada- uma lana com 42 peças.ticiado, não possui reSÍiaurante. O o.rador demonstrou que Caderneta n. 18.027 Caderneta n. 18.026· •.•_.__ , • .....,;...,. _ 20 premio _ 1 aparelho.;em todas as grandes cidades, os maiox:es e melhores ho-' Caderneta n. 15.335 Carrernem n. 15.333
Altlla"R�a-O da de jantar com 42 peça.�.teis não. possuem restaurante, e que ist-o, ao. contrário de, Caderneta n. 18.484 Caderneta n. 18.482 p.Vtí ti tí 30 premio _ 1 'relogio deser um mal, é um bem, porquanto·o. fato servirá. para de- Caderneta n.\15.115 Caderneta n. 15.113

lto'ltraba'u'do da pulso, folheado a ouro. parasenvolver outra indústria, a dos bons restaurantes, de Caderneta n. 3.264 Caderneta n. 3.262" '., 'li homem ou s�nho!'a .
.que Florianópo.lis sente tanta falta. O resultado acima é do sorteio do mês de MARÇO de

drolas
40 premio. _ 1 jogo de.JJ;i,)llve um 'nparte do vereador Vitor Fontes, IlC�nttl: 1952, eÀ"traido dos cineo primeiros prêmios da �,:Ktraçã? .. '

,'. ('strass", brinco. pulseir.a e
ando que os es.tudantes ilão sé hospedam no Hotel Lu;!C, da LOTERIA 1<'OOERAL de 29 de março de 1!152.

'

..... ",?'nu -IA; 2-:�Ng:.P.� . .....:'.Á' p'o"\lcolar.
'

.

\mas.o. sr;,-;:.osmar Cunha respondeu que entre estudant�s Florian6polis, IOde abril de 1952. licia. ajudada- 'por in f'O.rtlla-

'i
50 premio - 1 anel de ou-

há rie.os. � pobres; ricos que se hospedam em· hoteis de Visto: Orlando L. Seára - Fiscal de Rendas - InterinQ. ções dos agentes '>f�perais, 1"0 com rubí para homem ouluxo, pob���s_que f.icam em hoteis mais modestos ou pen.!' Crédito Mútuo Prediat
. nOl",�americanu8, capturou senh0J."fi.sões, e Qütros que até trabalham para podel· pagar .0S .

,Alceb,.Íades Dias -- Inspetor Chefe ,de A.Eeu�jas, �, ,��s; de meio milhão de do-

ti .Obs. - ORo premios ad-estudos.
"

.
,

':, 'lares qe 'rl.-wogà's qutfse desti-, ma, �Ghl).m-8e 'expostoR na
Nesse ponto há um, mal �ntendido por parte do ve-

.. _._. , .. _� _ ,
. navam aos Es.tados Unidos ,"Relojoaria Grillo,". (Ma-:reador Vitor Fontes que se acerba, dizendo que se poude .

e "Prendeu pelo menos sete I triz). .estudar, ê por,que seu' venerando pai, com seu trabalho, - Possam todos - coneluiu ó orador. legal" às ge- pessoas em l'aides que se Sem outro, ésta sociedade;he proporcionara 'recursos capazes de lhe garantir o es- rnções futuras o patrimonio moral que temos na vida e estenderam desde Milãô até! agradece a publicação destudo. Explica-se, porém,' o sr. ver�ador Osmar Cunha e nas obras do desembargador Hellrique Fontes, e nada de a Sicília. Entre os presos te, roga!)do a "Deus" pela'aproveita par? prestar bl'ilhante e emocionante homell!�- melhor poderiamos desejar para a gloria do nosso Es- ou os que'serão caçados, co- sua saúde. tornando extensi-gem ao. Desembargador Henrique Fontes, paradigma de tudo.
.

" mo .suspeitos, tiguxam ..mui. �.voa. a. 5IH.� .d.�a· famma, ._ ._honorabilidade, hontli da ilMSã cultura e personalidaae
-'

A -seguir, o projeto é submetido à votaçào Hecreta, e tos homens l'eeentemente Atenciosamentedas mais dignas que' glorificam a vida intefectuHI e juri- no"amente é derrotada a bancada (1a União Democrática deportados dos Estados'· Eurico de Souza -.10 Se-dica de Santa Catarina. Nacional, por dez votOB a favor, e dnco contra Q. projeto. Unidos; ",ji:J", cnitário.

consumo

HOJE NO PASS'ADO

André Nilo Tadascu.

-----_..._---_._

CeDtr� ESplri.ta·
«Seára do Amor)'
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o I:STADO FlorlanÓlH!!is, Quintn-C(,lra: 3 de Ahri! de 1952 7

""

,
�

, .

: Çi* .'

De Plácido e Silva 100,0<:)
De Plácido 'e Silva 48·()�go·.
De Plácido e .Silva 150,00 ..

Ribeiro Pontes. 130,00.
-, li:rico Maciel FO. . . 50,o()"
- Roque Gadelha de

Melo .. , .. : .. .'.
.; O Suicídio ..... o o , o ••••• o o o .: ••• _ ••••••• , o , ; •

,
. ROMANCES

Napoleão Teixeira
t�5;oo

.

40,00"
r:.,

. DU� .TODO DIA

nos \lAPrJOS·

DínheiroGraudo . 0 ", •.•. 0·0 .......••.. ,... John dos Passos. o: �q,oo
Manhattan Transfer 4 � "

- John dos Passos. . 4"5,00
Aventuras de um comunista' o ••• , 0.: .••. o •••• �. John dos Passos. , 50,00
3 Soldados o ••• > •••••••••••••• ,'" • • • •• • • • John dos Passos. . 50,00
Paralelo 42 , o" 0....... John dos Passos. . 25,00
.1919 . .. o o ••••• o 0 o.... John dos Pass�s ., 45;00
Paz de Espírito . o. ",.' ••• :, ••••••••• ,..... • • • Joshua Liebrnam . 30,00.
A Esperánça., 0 �: o' .�'.:: ;........ Andt:é,Malraux. . 30��o"

.
BIOGRAFIA '";:

"

'<i _.!.�_
• ."\

,I

Augusto dos Anjos ...• ., L , .- De Castro eSilva . 25�ào
.

Pedidos para Representações A. S.;LARA LTDA. -- Rua Senador .Daritas, i
"

40-50.-- C. Postal 12&8'':'_ Rio de Janeiro. Acompanhado de vale posta]' ou
.'

'

cheque pagável no' Rio de Japeiro. I' I'
�

��;-:1II!I���----""'-"!'"--:�.�,À�-:';:��JTZ:ã" _ .. 7'··-·���-�"----,-�"""':"'_"';'--"':_·_-_""""_---:--------+---:-----------'"
-tJ'\��':I�:-Â' li- • <, ..... :;.

Sabão, ,'.
,

'7irqen1 Esp cialidade
���af�cCi�. WE1Z,�L. INnUSTRI1L�J�IDViIl8. (marca reglstfada)
(.·1 '.'" j .... Torna ,iJ' roupa branquiss!ma . ,

-----�----:-------------_.....�-_..:..._-_-.:!��-_ .......;.--�:.._�--------------_.----.--_._--�,_.-:-.. _ .. _,--:,,- .. -_._-_.-

. � -,

./ .
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AOS ASSINANT�S Ensino gratuito Flagrantes da Elade
��ci'�o�!!�=assí-

'

Castigo anti-pedagógico, a
nantes-desta Capital, que suspenderá, a partir do exelusã0_ das aalasdia 15 do corrente mês cie abril,c as assinat-uras- "

em débito

(Crônica escrita especialmente para a Rádio-c

Guarujá pelo j01:nalista Gusta--vo Neves e lida a 28,
de março último; ao meio dia, momentos apôs o fa

lecimento da saudosa Profa, Antonieta de Barros).

a séot8uça que condenoo· o - cabe
A�olo 80mes 'Jardim a 16 8DOS

- de prisão celular
Promo�i8s 00 V· o Egregio Tribunal de

Distrifo Naval IIJustiça do Estado' ac�b� de,
.

. em uma das suas ultimas
, Foram pr�I_?ovldos ao

sessões, confirmar a senten
posto de CaPlt�� de Mar e

_ ça da Auditoriá de Guerra
Guerra, os-Capltaes .de Fra- da Po'Iícia Militar, que ,con
ga.ta - Lauro MartJ?s Fer- denou à pena de 16 àn'os· de

Transcorre. hoje , o ani· r�lra e Alvar? PereIra do prisão celular o Cabo Aulo
versário natalício do sr. De- Cab?, t<espectIvamente Che- Gomes Jardim autor da
putado Francisco- Neves, e· fe. do. Estado ��ior . deste morte do Sarg�nto Orioval
leito pelo Partido Trabalhis. DIstrito, e Capltao dos Por- do Platt, na Escola Mare-
ta Brasilejro, à Assembléia tos. do Estado de Santa Ca- chal Guilherme, daquela
Legislativa. tarma.

Ao posto de Capitão deS. Excia.,. no uso do mano

dato que o povo lhe confe- Fragata, o Capitão de Corve
ta - Pedro PenÍta Brigthriu, tem procurado tudo fa·
more, Chefe Geral dos Ser-O :D.EPUTADO ESTIVALET PIRES, DEFENDE A IN· zer para (, progresso de sua

DÚSTRIA MOAGEI�A- CATARINENSE \ terra e bem-estar de seus
viços deste Distrito.>

N d d C
. -

P t d A A Capitão Tenente, o Ca-a sessão e ontem a OmISSftO -ermanen e a s- conterrâneos.
bl" L

.

I t' d t d
.

E t' 1 t P' b
. pitão' Tenente Graduado'sem ela egls a lva, o epu a o s Iva e nes, rI· Ao sr. Deputado Francis-

Ih t t t d O t C t·
,

t Floriano Peçanha e o 10an e e operoso represen an e o es e a armense, en· co Neves, "O ESTADO" a-'
d b'd'

.

I d M' h d
.

t
. ,

d Tenente ,Mario da Cunhao rece 1 o varlOS- rec amos e om os o m erlOl' o presenta. associandOM>,e às
E d f

,.

t 'b'
-

d S
.

dE·
- Bastos, respectivamente Pa·'sta o; ace a recen e prOl Iça0 o erVlço e xpansao homenagens que receberá,

do Trigo, "de embfl,rques de farinha para 'fóra do Estado, os mais sinceros votos· de
trão .Mór da C. PP. do Es-

àbordou o 'assunto "e; após \ longa e -judiciosa exposição, felicidades.
tado de Santa Catarina e

requereu fosse' eh,viadQ pOl'\=est� Comissão Permanente .. '.
.

Encarregado de Departa-
um apêlo' ao exmo. sr.' dr. Itagiba 'B.arçante; Chefe do IP�r- '-I-C-"p�ça-'o _

'mento Escolar da E. AA.

Serviço de, Exp�n:s·ã.o',do Trigo, n,o Rio <le Jâ�eiro, soJici. l!'fW llJ
_,

MM. de Santa Catarina.
tatido fossem lev·antadas .as restri�Qes;<,iItlpostas 'ao ém· .Jost G. L. CARVAIJHO

A. luga'-S'e --_bà.l'que de farinha de trigo para fQrá do Estado. Demons-
-

e
.

tróu o 'deputado Estivalet Pires que li. medida adotada CECILIA L. ÇARVALHO
po� il-quele Serviço é profundamente prej1.ldicial à indús- com prazer p�art-iciparn

,.

d ,.tria moageira do interior 'que, sem o necessário e indis- -aos_seus p.ar.l:mtes e ami-/ OU . ven e-se ,

pensável amparo dos Poderes Públicos, luta constante- gos, o nascimento de sel A casa sita à Ruà. Presi-
mente contra a situação previlegiada dos grandes trustes filho Francisco de ,Assis, dente Coutinho, nO 34,

- internacionais do- comércio do trigo) Salientou ó referido nesta da-ta.
, Ver ,é'trata'r à rua Alva-

(ConUnúa na 3& pág.) :F'polis., 2-4-1952. 1"0 de 9arvi!Jho nO 27. "

Muitos dos alunos, a maioria' sem dúvida, que pro-
curam o Instituto-de Educação e o Colégio 'Dias Velho:t;a- Pónho-me à frente da máquina,. para escrever es

zem-no pela'gratuitidade do ensino, a que tem direito, ta crônica, ainda abalado pOE infausta notícia que me'

garantido pela Constituição. O Estado não lhes Jaz f'a- 'chega: acaba de falecer, no Hospital de Caridade, onde
vor : cumpre, uma obrigação indeclinável. Acontece, no havia menos de uma semana se encontrava .em tratamen

·entanto, que certas exigências agora, ali transformadas tol·Antonieta de Barros. O inesperado acontecimento

em cavalo de batalha, estão prejudicando o ensino. E que produziu, em tôdas as fisionomias com as quais deparo.
dezenas e dezenas de estudantes, nestes ultimos dias, es- profundos víncos de tristeza. Antonieta de Barros não
tão sendo excluídos das aulas por que' não se apresen- era apenas a educadora que. há mais �de trinta- anos de

tarn devidamente uniformizados. Evidentemente que os .magísténio, conduzira à vida e à inteligência -duas ge
'uniformes escolares não devem ser alterados, Mas daí •. rações- que' lhe ficaram a dever o resultado qUIÍl grande-
/ ·0 rigor gestapiano com que a questão vem. sendo en- e absorvente sacerdócio; além de educadora, além de.

carada naqueles educandários, vai distancia, Porque uma professora secundária, além de clarividente' propugna
aluna' não tenha os seus sapatos fechados, mas "de, forma dora «ia educação popular em sua e nossa terra, Antonie
a não .ser matemátícarnente igual 'ao raódêlo oficial - tà';'dé' Ba'tros" era' uma 'dessas raras, organízações espisí-:
perde ela as aulas. Porque a meia de um aluno tenha tuaís que se não conformam com quaisquer limites ao"

';onalidades que não repetem,
à

perfeição, as do tipo saber, procurando alargar os seus conhecimentos nó es-

oD_te.m, ·CUDler .....·a'ries standart, é igualmente excluido das disciplinas diárias. tudo sem canseiras. Conhecendo a sua língua e utílfzan
". Por mínimos como esses, que poderiam ser corrigidos com do-a com admirável correção e elegância de estilo, An

o tempo, até a metade do ano, estão sendo sacrificadas as tonieta de Barros deixa-nos, esparsas em revistas e jor"

formavam lila finalidades mesmas daquelas casas de ensino. Por ou- nais, lindas eIapidares páginas de crítica, de literatura,
.

.
tro lado, observa-se nelas um saber errado, quando, nas de comentários filosóficos e até de politica. Foi ela, SIl- \

'Quem, ontem, às primeiras horas da noite, passasse aulas, os alunos são separados das alunas e no recreio bem-no todos quantos lhe admiravam a atuação intelec
frente ao edificio à rua F�lipe. Schmidt, onde se en�on-I ficam em- conjunto. Essa separação, dentro dos rudimen- tual, a primeira mulher a ter assento' na Assembléia Le
tra localizado o IAPC -_ Instituto de Apos�ntadorla e tos �pedagógicos, devia ser apenas de modo inverso : não gislativa do. Estado, onde, aliás,. teve ocasião de r�afir$
Pensões dos Comerciários - teria a atenção despertada -xistír nas aulas e existir 110S pateos, onde os jogos

-

e di- mar as cintilações de seu espírito e a rija fibra de seu,

para um fâto,' certamente inédito nesta ilha. dos CASOS - versões se difersificam naturalmente. i caráter. Morre aos cinquenta e um anos de idade. De
RAROS: - várias J?essoas" entre elas homens, mulheres Como se vê, aqui se exige o que não se deve exigir' saparece do mundo ainda quando muito deveriamos es-.

e, alguns garotos, animando uma fila interessante,. ali e se faz o que não se deve fazer.
-

peral' de sua ilustração, de sua dedicação ao estudo e.

postada.
.

A exclusão de alunos das aulas por motivos mínimos, de sua capacidade criadora, E diante do seu cadáver.
O fato. que chamou a curtosa atenção da nossa re- de tonalidade 'de meias ou de tipo de sapato, num estabe- inerte e frió, já ninguem dirá que através de tal organi

portagem.. segundo declarações de alguns dos Integran- lecimento destinado a estudantes pobres, com o rigor e zação física, -se assinalaram as atividades dum espirita,
tes daquela. reuniât1.. à. poda daquele Instituto, muíto os requintes com que está sendo feita, exige a interven- talvez demasiado grande para o nosso meio e por de-,
simplesmente .era explicado - aqui estamos" calmos, se- ção das nossas autoridades, no sentido de lhe pôr CÔbI:O. mais elevado para que fôsse integralmente compreendi
rimos, roubando a nós mesmos horas. de descanço em pelos graves prejuízos que está acarretando. Não seria do nos ambientes de meía-Iuz das convençõessociais, Por
nossos lares, num dos sacrificios a que expontaneamente exagero'afirmarmos que o exagero dessas exigências está que precisamente de tão alto porte era o seu. espírtto é·
nos entregamos, para que sejam-os: os prímeíros a con- àp.ulando a grfltuid'�'de' do ensino, conforme ternos obser- q�le se nos fortalecem as convicções espiritualistas'de que-

'

seguir entrar com os documentos, até ao meio dia ,de ama- vado, através do elevadíssimo número de estudantes ex- tudo quanto foi Ántonieta de- Barros, no que ela tlvéra
nhâ, que nos dão direito a empréstimo imobiliário, se- cluidos das lições. de ímperecivel e de invulgar às contingências humanas,
gundo o edital publicado pela delegacia do IAPC.! .. Outras medidas de maior alcance e mais úteis ao en- há-de sobrevivere minspiraçõés aos que agora lamentam
;) Está aí, a luta pela casa própria, dos comerciários :dno�' poderiam ser tomadas, ao invés dessa, que é odio- o súbito golpe que a 'prost,ou, num leito em que não lhe
desta Cápital, cujo Instituto, limitando o número desses \U e sacrlfíca alunos num setor que deveria ser resguar- faltaram, ainda bem, a solicitude e o carinho de sua ir
beneficios, leva-os a aguardar, em uma fila, quase 24 ho- dado, por ísso que influi precipuamente sôbre o aprovei- má e de' pessôas amigas. 4- consternação generalfzada.
ras antes de concluido o prazo para a apresentação ne- tamento dos estudos. .

.

que o seu falecimento causou diz de como soube ela, por
eessâría, toda uma tarde, indo madrugada a dentro. fren-

-

' ..
-, Com este- registro; fica o: nosso apêlo às autoridades: . uma existência dignamente suportada, grangear mais

.

te'� porta da delegacia._ .

.

.

/
. exijam díscíplína, exijam devoção aos Iívros, exijam ri- de) que & estima. geral, também uma expectativa de sim-

,O mais" interessante, é notar que, também alguns gor máiimij,:q�s provas e sabatinas, mas não f�çam prin- patias pelo muito que fôra lícito ainda aguardar-de· sua.
garotos, ali integravam aquela inédita fila. E' que guar- cipaf 'do secundãrio.

..

atuação como educadora, como escritora, como mestra na r

davám OS lugares dos respectivos ccmercíãríos, nas horas
.

..

destreza da pena, manejada com fulg'urações de beleza.
em que êstes são forçados a se retirarem, para os seus.Dep'lItado. Frao- VISITa·RTE· e de erudição. Daqui a minha modesta homenagem de
lares.

. , "

saudade e a minha invocação ao· TQdo Podereso; perto .d -

Hoje, ao meio dia, termina a prova e aqueles "b ce' ·"ev.'85 .' cujas graças deve bem repousar quem tanto porfiou na

comerciários, pacientes e heroicos, manifestam, com êsse 'J 11
BIBIANO· LEITE. RANGEL sublimação do próprio espírito.

gesto digno de registo, porque lhes identifica" a p'ersopa·' Visitou nossa cidade, re-

.

lida� de senhores disciplinados e cumpridores las leis,·· gressando ontem via aérea, _� _� ltMteI .

;0 desejo de lutarem até o sacrificio pela aquisição· da para Pôrto Alegre_, o sr. Bi- '

casa própria, usaJ;1do do direito que lhes assiste - de Mano Leite Rangel, Diretol� Conlírmadâ
procurar, no seu próprio Instituto, os meios necessários da �ntiga e c�nceituada Cia.
à ·concreti21âção desse nobre ideal.

. Pôrto Alegrense de Seguros.
O curioso: acontecimento do ,dia de ontem', que mo·:: S. S. que conta em Floria-

vimentou grande número de. comerciários em busca do nópo!is com vasto circulo de
-direito aos direitos de- conseguirem emprestimos no I. A.. amigos, durallte o breve
'P•. C., vale ,or uma demonstração de que' se há algo que·

.

tempo que aqui permaneceu,.

não está certo no caso, o culpado é o próprio Instituto ... ; foi muito cumprimentado.

Florianópolis, Quinta·feira" 3 de Abril de 1952

o ICllDteeimento do Di�

Desde

-.---------------�
.,: .

"

�.

OONV'ITE i
Os alunos da 3R série do Curso Clássico do Colégio

. "Dias' Velho" convidam os p�ofessôres, alunos e f�ncio
nários dêste Estabelecimento ,de Ensino e demais pessoas

amigas, para a M:issa .que, em sufrágiQ da alma de sua'

inesqueCível e saudosa mestra DON'A ANTONIETA 'DE

BARROS, mandam ·celebrar no próximo dia 5, sábado, às
7,10 horas, na Capela do Colégio Catarinense.

Corporação, fato ocorrido a

29 de- Agosto do último ano

e que consternou toda a po
pulação, desta Capital.
'Com a decisão daquela

Colenda Corte de Justiça, ()
Cabo Aulo Gomes. Jardim�
dentro -em breve, será trans
fe:r:_ido- para a Penitenciária.
,do Estado, onde cumprirá a

pena, de 16 anos de prisão>
celular; agora confirmada,

; .

É velha_ aquela: história da mulher que contou à:
vizinha o seguirlte; ,

- Meu marido, hoje, ao levantar-se, achou um

ôvo debaixo dos lençóis!
-

A exp-licação era fácil: alguma .travessura de'
_ criança.' Q

-

fato é que, a vizinha, passando o caSQ

"para a outra vizinl13, já -contou" que o marido da pri-
meira puzel'll um ,ôvo.

, ,

Algunil dias depois corria pela cidade que o ho�
IDem, todas as noites; botava várias duzias de ovos�

xxx

Assim está sendo essa história a reRpeito de uma

�queBtão racial, criada por aqui e boje ,em viagem pelo
Brasil.

.

�,'

GUiLHERME TA,L
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