
. a participação
.

de
.

altas'
.

autoridades
.
na,

,

trama çom�ni�la:, no 'l�ército .

.

RIO, ;1 (V.A.) -- Foi in- I' Atividade intensa 1 gindo ativamente na repr.es-l tenEmte'��dentista, -de estar I parecer, agora', vârios 011·

.tsrrompido o �n.Cluél'ito qu.e }�io: 3 (V.A.) - As auto- são aocomuniemo. Além da', envolvido nas atividades I tros oficiais que participam
estaya sendo feito, no senti- ,ridades militare� estão a�-,in·fot·i.nação '411.e acusava um' vermeth�, começaram a ft- ldesse movimento subversivo,
do de apurar a extenção da

I'
.._t.;__

infiltração comunista' na .. I F

·fa�:eii·:n��gi:�'i!!����;pe:;. COm. OS. :CCnebulOSOS�) .r
:

Refinaria .: )!�Ieito deputado pelo P. T.

uni pr-imeiro tenente, e fi-

C b
. 'V:- o jovem e Ilustre conter-

cou po�itivada, a participa-
• \

'

'

do . .

U
. atão raneo, dotado de marcante

ção de �Jttts patentes nas O ,. I. '.\ .'

t' t·
.

.

t '1- Id
)

personalidade, 'bela- inteli-
tramas vermelhas. 'O referi- S op,�ra·rlos. pro es a-m COD ra as a IV! a-' RIO, 3 (V.A.) .: Inf'cr- �ên�ia e opulenta cultura,
do tenente foi fl:!upstituido;

.

_ '.
.

.

L
. _

mam ?e S. ��ulo �l1e o eu-
. impos-se aos meros polítí-

então, por um coronel, por . des do '. sr� erner' Ro�rJdlleS genhe�r�: PhlllO C�ntanhe-cos pelas .suas atitude". de-

não poder inquerir um su- i
.

,
f!í-. ' de, presidente do Conselho sassombradas e pela flrmezll

perior.
"

Nacional do Petróleo, visi- d08 seus gestos. Com isso

Armas e munições Comprovando as denúncias formuladas por es- ............._....�......,...•••""".............-.,J.......... tau ontem as obras dá te- se revelou um homem da

Petrópolis, '3 (V.A.) _ te jornal contra pseudos lideres' trabalhistas, co-mo

I
" finaria de .c��atão e do'

I
atualldsde e evitou que o

Foram presos em São José o sr. José de Lerner Rodrigues, diretor do ":ijospital ndenízaçãO Oleoduto, manifestando-se seu partido ficasse sendo

do Rio Preto, Teófilo Cam- Nerêu Ramos" e médico-chefe do IAP�TCj damos, �at�sfeito com .o'.que l�le fo·1 um • _Ca�datárjo - Atrelado
pos, Altamiro Campos e AI- abaixo, a íntegra de um telegrama há dias endere- 8"'S' vl'll-ma'S .

ra dado ob.ser.ar. Salientou I
ao Séquito Governamental,

çadn ao. sr, Presidente Varzas:
'

.

. cre'lh r o rel v nt E d 1zira da Silveira; advogada,"
o eng ... ei o e a e no sta o•. E cito Crefe

pelos ínvestigudores da Po-
.

significado que essas 'obras do Legíslatívo, nele' se
IJ Presidente Getulio Vargas . ! . í

licia Social, que resolveram Palácio Catete
.., RIO, 8 (V.A.) :....._, A Cen- J t<:rão. para a econorma na-Ibouve sempre com supe...

inicial' uma campanha con- RIO. DE JANEIRO tral do Br'asÜ iniciou ontem

I
cronar. �

.

.

ríor dignidade; defendendo
tra o comunismo. Além de o pagamento das indeniza- Sobre' a

. exploração. do intransigentemente a sobe"

armas e munições, foi 'apre-. O SIndicato dos Trabalhadores Industrías de

I
ções às vitimas do desastre, p.etroleo �m territorío �á:l- ranja' da nossa Assembléia.

endido grande material de '}�jaç50, e Tecelagem vg Sindicato dos Trabalhadores 'de Anchieta, tendo compare- J ��sta, dec!arou, os:': PhUl? ' A data de hoje, por isso, é
propaganda vermelha. Os nas Industr-ias de Moveis .de Madeira vg Sindicato cido à direção daquela fer-. Ivantan,hede que . ja esta grata aes catarínenses e ( •

detidos' foram-Ievadoa para dos Trabalhadores nas Industrías Metalurgícas vg rovia, para esse fim ;01'1 srs. 'sendo. mstalada uma' sonda particularmente, - aos seu�
Niterói, esperando-se que' a lUecai.1ica e de .Materíal Eletrico vg Sindicato dos Arlindo Candido da ,Silva, .:no poço pioneiro, em Anga- amigos e admiradores, que

.po�i�ia efetue mais algumas Empregadoa no Comerete ,'g todos de Blumenau San. . tuba.. ,
o são sem conta em Santa

prrsoes dentro de poucas ta Catarina vg por seus Presidentes que este subs- Djalrna Neves San to;" Wa-}: Mais cinco outros .pontos Catarina.> ..
'

, .-

horas. ' ,'I
.

crevem vg reunidos especialmente vg' data venia vg
níldo soa.res.

80"". e Jair f .já "tão ,,�dó localizadoa

I' Segundo p.odemos dnfor
tomam' liberdade das conhecímento .a Vossencía fato : Zc_rban, que l'e;e�e�am das, c, br�ve� serao atacados por mar, o dr: Volney Ollveíra

Ele�ento3 do sul detidos se está vel'ificando Blumenall é possi;clmenté outras I maos d.o ,cor9"n�1 �Ul'lCo �ou- ··sondas Igualmente m?del'- t
llassarú"'o, qia"d� �oje- 'em

Ri0, 3' (V,A.) -::- O' Gh�fe ': dda�tes Es�ad? �9.ilé ,,:�'tão' �n�?�'}PéJ:C '.

. '�.lo '

..�� q��:e��,l�, �:���,tIa���� l-he� l}:a�, ,de
: g;�a�1c, cJl-p�clda'de .

'�I1�npan'!ià.'Pé .seus Páis. :nn

.d,) .g.ahítlite dl)<�l.inj,stéiiD <,i,a- -

.�'Cff:�O ��� f,i.,.êFt.i.61dtôdr1�-U�-�� ,

. �J'

,

'.0'.' �ifn .. ,,��� ....!H;;;'!!".
:

.•..
�w:4"'""'- ...r,.}cl. � 4l�:>,�fU1;�a9�'.·' ...

'. "'.�:,;/ e!a�w�".�!;.nJ!t1i1.a.� .

'•..

�e�onáuti�a, corou;-);. p,ar�o .bà!hJ�tns·�ntU;I�O ,(l:t>te� a�smnt�!'as.tele�r.anw.:s ªdre-tj JíD'' .•
'

"

t.
:, •.

d' V.
•

': O ESTltOO,.·. p�)f:ze!'o9á-
Cavalcanti Azambltla,·lnfot�· : �d.,� prepa'r.ad?�:c!,m �bJetIvo pleItear perante. VOSS"'!!-'· . ., r"e''l'tO' e I IJa'r men.te S� assocIa �s .home-
níou que vários' �'lenientos .

Cla substItUlçao atffal Delegado Trabaiho neste Es-
. .

,

.
.,' , nagens prestadas ao Ilustre

vindos' do sul do país� estão
.:.
t�do doutor Raul Pereira Caldas pt Trabãlhadores '

, .

..

'.' {homem pÚbJico.·
.

sendo detidos a fjm 'de '8e- Catarinenses já Se manífeetaram expressa e defini., O Gov-er)'lador, do Estado !onde não. é menos evidente,
' ..

rem ouvidos 'no. inquéntb th;amente.� respeito 'através representantes que pes- Ide
Santa. .Catatina obteve l'flue o 81'. 'Bornhausen não 1·..........••....-""·.............""....".··'-"-;:'.1··..........-...•..........••...._�-......u..-<Uo�._..._

sôbre as atividades êomunis- soalme�t.e eÍltregá� VO$senci? m�morial em cujo '.mandado de seguranç:a: pára i g?�a .de sólida posiÇã9 ma�o- 2 mtlboes ra"eba�
taRo '. \ texto fIzeram sentIr a convemenCIa.e necessidade 'poder ausentar-se do Estaq,o ·ptarl11.. . 11." U

Crisp'im desmente 'mantitençã? atual _Delegado vg funcionario altam�n-
. J'po� �ais ,.�e 24 ho.�a�.

.

�
I

DebÚlm·o�,. pot'é.m;
os

as.
- rã um emDregadl.·S. Paulo, 3 (V.A.) -'- O te credenCIado �OlS ,que,1 .conhecedor profu�do pro� p:ImeIra VIsta,. a 1l0t,Icla, ha pecto: polItIcas d.o caso, RIO 3 (V _

. ,

ll;J.atutino "O Tempo" publi- ble�as c�asses J�mal� deIXOU cumprir setis devere$ dIas comenta�a pelo sr. que sao; antes, de mteresse deniz� _ .A.). U�a, !n:
ca, hoje, uma entre�ista ex- com maXlma dedlcaçao e probidade sendo por isso IWanderley JunlO�', .parece .local, para tratar do' proble- d

ç�o de d?IS mIlhoe.-,

elqsiva, elbtida com José Ma- �e�mo pes�.'Oa esti.mada e respeitada Pt.S.egundo no- j :lnla extravagânc.ia.· Numa ma sob s;u .a�pecto jurídico. eI� cruze:os'se�a para a um

l'ia Crispim, líder dissi�ell� hem!'! puhlIcadas Imprensa local refe'ido medico já i epoca/ em . que se' tornou A CO.1fshtUlçao do Estado prega o de fIr:n� cearen-

te, do partido comunista. ocupa cargo Diretor um Hospital Estado, além 8�r ! habitual a vinda, de governa- !!ontem dispositivo' que, au- sei- ��gun�o decj:dlU ontem

Que encontrà�se fora'gido, ntedico Chefe IAPTEC é candidato càrgo Deleg�do I
dores' ao Rio, para tratar I toriza o Governador a au- � llrI una _Supe '101' �? �ra-

�scol1det:ldo-se tanto da polí- Trabalh'O' neste Estado pt Por confiarem .plenamente
' de assu,ntos administrativos sentú·se, por .:prazo não �u-, '

� 10., �o�e c.�uz OlIveIra ..

da, como de· seus antigos espirito justiceiro e amigo 'Vo9senci� trabalhadores" '1 pçr que �argas, dágua pte- pe�'ior a 2() dias, indepen- com maIS de, vmte e quatro

companhei'r·os. Crispim de- catarinenses' jamais acr�ditarão hipo.�ese· substitui- .. cisaria, para· iss9, de' man-. dente de licença da Assem-.I :no�de serVIço �,om? corre-
,darou que o manifesto apa- ção

.

funcionário comprovadame,!te efi�ieiÍte como I «�<!i) de segurança, o ·só sr. bléia. -!"-. êsse . dispositivo é b:�a a �mpresa , �eIte Bar-
\

recido há diasi é inteiramen- at,ual Delegado Trabalho contra q!H�m seuS adversa- i Irmeu B_?rnhausen? , que fOI Julgado contrária a d
e

FompanhI� , com s:-:-
te apócrifo desmentindo. rios gr:ltuitos n�da t:11) a alega;- vg por uin medico I AUSENCIA, _E IMPEDI. lei, ao exigir a substiuição :x::d��de �rtaleza, tendo de�-
que' tenba se tornado inimf.. que eVIdentemente nao tem noçao dos altos in teres- I MENTO do governador, por ausen-· .

t
eceber seus ven.�l-

go de Prestes, a quem' exal- ses classe operaria da qual sempre se'manteve afas- 'i A qilJlest�o, porém, não é eia inferior àquele prazo. ! �el�0\ r��orreu' a .J.ustIç�
ta. Pede im.ediâta 'Convoca- tado vg'SQ se nproxirnando agora para p'edir ass'ina" :tfw simples. Nem se trata, O argumen'to, visivelmen.II,So r� a

°f' No Trlbunar

ção po IV Congres,so do P. turas apressndas ?e telegrama:s cujos verdadeiros ., a bem dizer do direito de te, é do tjpo "quem pode' o I ��e��o:, de endendo o em-

/")
C, B., para discutir suas té. oh.ietivo<! propositadamente, deixam de ser revelados ausentar-se do Estado, que, mais pode o menos: se a I

p
ou

g 'uel', !! advogado.�le-
ses. e fixar a linha de. con- Vt Si.n.dicatos Blumenauenses protestam contra ir,- . esse ninguem contesta aque-' Constituição lhe assegura 20 I g q nao era per�ItIdo,
d t d t'd "d

.

t'"
.

1e'
-

1 'd O
_ 'd"d '

'. '. I aos corretores de navlOS e'
u a o par I o, esviada romu:;sao esses elementos que não se pejam lançar e governa oro caso, e que las· e ausencJa sem llcen-

I .'.
.

-

por direção �antida ilegaÍ- co�fusão (',la�ses laborioslls para satisfa�erem inte- ,0 sr. lI'ine� �ornhausen plei- ça, ,como pode a lei ÍÍnp?r- x�:c��e: os «argos de .er;'-'
C:m,ente". Crispim foi desco- resses e caprIchos ordem puramente pessoais pt De- teava o dIreIto d,é ausentar- l'he a transmissão ,dó gover-

p g s. � Corte decldm
li. t I p ',,',ta J S· • C t

.

d' ...
.em cOjltrarlO e a empres·t

::er o pe�, .report�gem· de I ' 0., . mos nossas esperan<;as pessoa honrada Presi. se..{te ama a arma sem no, quan o a ausenCIa seja ... '

d
.

.' .,:-<'
O Tempo, refu:gludb em, dente e aguardamos confiantes pt' Respeitosamente passar o goVel'110 ao seu su- inferior a êsse pra�o'? En- oe2!••�;!�:,:".!.�.���"

um subúrbio paulista, man- ! (.As.) - OLI.MPIO MORITZ 'ANANIAS bs'titu,to ,legal. E h,ouve lei tretanto, o argumento não O'ris da -cl' d
.

tendo o jornal, segredo sô-! CAST�LLAIN � RAUL PERET>?A _ NII.TON estad�al,. :omplementar da pro.va bastante .ou. prova de- O CI a e .....

hre o local. ! KUCKER. ConstIttuçao, expressa a es- maIS. A .ConstItUIção esta·
se respeito: n�ais. de 24 h?-I dual não dispõe· sobre (,

t-
ras de ausCllf.!la, ImportarIa r mesmo quando a ausencÍa

OS· 1\)1AOE IREIROS. D:O SUL
na su�stitttiçã? do Gove:t;na- ! se p�olongue. por m.,ais de

i'VI _,.
dor pelo preSIdente àa As- ,20 dIas, passando, pois, u·

.' t'
.

M"'''' t .

d T'" h'
sembléia.

I
depender de autorização do

aVls aram-se com -o lOIS ro' o rabal O' Se nâó �ouve_:n.tendimen- Legislativo. A lei regula, a-
.

. to e soluça0 paclfl<;a para a pen.{ls, os casos de impedi.
'bIO 3 (V A ) E'

'

,\ matéria, � pode-se afirmar
I

mento
.

do Governador e O'
no, ••

- m'com.:.' de p.aran.á, Santa Catar,ina ,tuação ,dos ? 1
.

d.
.

d d
. I· ,

panhia do' ,presidente do R G d '

e ega os . Aa
.

es .e logo: 1°) ,..,;.... 'que o 1 declara impedido, quando
e la lal} e do Sul. Esses classe Jtmto as autondades m:esldente da. Assembléia ausente do Estado por m.al·sInstituto Nacional do Pi.. t t d

.

d
.

• "

represen an es a In ustrla incumbidas de solucionar a nào é do partido do Gover.- de 24 horas. AssI'nl defI'nI'donp.o, sr. Pedro Sales' dos m d"
.

l' • _'.

•

a en'eIra naClOnu nao '80, CrIse que se debate ·na· Ín- nadar; 20) _:_ que a lei €s- o impedimento, funciona °

S.antos, aVIstaram-se an,tem. apresentaram cum.prinlentos ,dustria sulina dI·ante· d�s t .l... 1
• .

S d ,
' � arma, dIspondo, a respeito, : dISpositivo 'Constitucional,

CO�; o sr.• ega. as VIana, c'o:n0 agradec�ram .

a ma-ldificuldades,4e. coloc�ção como,disp,ôe, 'não deixa de' que reg-llla as substituicões

�m.�s:ro do, Tlabalh?, .

os nelra pela qual o �itularda I'
nos mercados externos 90S envolver certa manobra po- eventuais do chefe do Exe-

"pI e"ent�an�es dos smdIca- ,pasta do Trabalho 81'. Se- excedentes. ,daqueles produ- titica, evidentement.e pouco cutivo estadual.
.

l.o� mad.ejJ:0�l'OS d..ns E;'�t[tdu:. goadas Viana, prestigiou 11 a· tos!' . .'. amistosa, da. Assembléia, Continúa ria 6a pág.
\ .

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

� Edição de boje - 8 pags, Flortanõpolís, Sexta-feira, ,1 de .Abril de 1952 80 CENTAVOS
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Positivada
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!
'

.' ..

, r
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- Como eu ia lHe contan

do. da última ,'ez, que
cortei o seu cabelo ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fel. toU - C:a 1"0.. ' ,Ex-As.sistente de Cirurgia dos Professores A!iJlio
'

. Corhia Neto e Sylla Matos. '

�..I, 13t.
Oíref,or; H.UB�N"\

'

A Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares. intestmo...
'

� "M08. delgado e grosso, tiróide, rins, próstata, bexiga, útero;
�- ... S CAVA' G t n� i F ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérni....J'� 1911•.'.

. ..IU"' eren e: ...,.,m ngoe "

�•.;"-.' .LADYSLAV-A ""OLO'VC!VA. aaw:TCHIl. CAN,.TI de Aquino. Consuítase Das 2 às 5 horas. rua FellPé Schmidt, 25
la 1"f � ...uaalf u (sobrado) -r-r- Telefone: 1.598.

� ............ .. .... ...epr....laII".·
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,

� _..........�aJi••1io ''_ �ouç., ".� ,l ':
- " ._ ..

,..1.: 12-1t26 - .� ••

. i, '_.' '....� ••1MM ... '!a«D6.u- • ll'a_.,""" .
,l� ,

.

_,.�}O� - )[lITUO - 8AU'�ÚOO...�IÀ

.
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Reprejor Ltda.
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"'0 publicado•. alo ••. CIRURGIAO DENTISTA
ri.. devolvidos.

'

Rua Felipe Schmidt - 'Edit. Amélia Netto -- Sala I _

A dlreçlo .10.. r•• - Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.

ã "DIL ALFREDO j)()uabilba relol .oa· Tratamento' cirurgico e cura de' Abcessos. GranuJ&-.
IM oIC""'"!OU..... eeUOA emlt�d.... Il� .1''' mas, Quístos radiculares, etc.
N �.�

.

g 1;__ ,lbI!-�� ".. ,..."�.,',, :��..(). ��.i...��.�. I ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DES--

"I
"

. TAHURAS, para as pessôas que vivem de ordenado.,>

.'�,'��SIihn .. , H..."liar·Coloet.. W�EkN'rDMI']A,t.. URS'ENO•
., ; Laboratório Protético sob a direção de Técn lCo r:ou-

_fJ',.-..,....."
•

L''I. �
.tratado especialmente no Uruguai. formado sob a OI'�en-

'1'
�.......... ........ CIUrl... ..Mtu •• ,-",,�. • taçao de um dos mâis credenciadQs especjalistas ,da Amé-"

hof\o. ' rica.
-,

,.' 1"91 L...... ",ri. li';.'

... ..,.. tu.w_w. '11-' CoDUiltbrlc. - 1. •• .; ..... 1"\."" Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platjn8�,
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__ -

! ("_�_.. 4.u t... 1. ...... 'II _.' Tal • 'te. Pontes 'MoveIS e Fixas
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� ' .... _••• - Ko.pital •• C.�.tad.). 4 �� :ta"':' $a.....,-.1....f �.14'De1al alie I." mais' recente.

'
.

.
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.• ,.... ' 'I, T.l. lU
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1-_
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.... •• •ruO). '

TU•••CULOS.· Menos aos Sábados.
....- par ...nne la � 0,..._• ., T_ �: Bocayuva 135.

,,,-.

' -- • ...,....... .. llUtft.. ..""0 ,. JF� .'M.. 114-
-'

.. :........ M1-' TI ,.�-'--�_._--------....,..--_.......... .. ••'lla)..... TlslM:lr.r�lo" ,tal,
'

'f......11..,

'•••nldJai. latUdúM "moa. Cam ,..,,_.� ,ri
.

til <ltI,l" r".raL, ,.10 . 8. II, T. Is....... . ....
'/

.......,.. .',S'" eu. ..
...,1...... .. OIn.-- .. l'Mf.

....,...dItI .. ale .. I
' ••-

�lU.t..
'

...1.. _ 0......
U.o Plualro 9.1....... (� .:
c..•. 1 ••u.. Be�"" .. :

I R..�....N* __ ...:.. c..,."'a, llâri.......... ,1" ::, :

. .' ,la 1. 1110,..., I,' .'
•...

8 '-�*1aê .

t.

R" B i I Residenéia: Rua, R�· � -'---- -----.--.....�-�---- A"'__

" eSLU nCla: na oca 11- . Sehmidt nO 103�' .�.. � -

.

.... nO 134, • \ . I '" M' ,u, ".' A_ J ' M d
•

V·
•

, ,

J) 1.· ..
'

II ..
. .rO..,. 80&, !liJ � ......., ose· • ..res . le".

-:;;:'�::'I'" ......

t'· , ,

-

" �t!
.

'

�.I\6N. '1_ ,',. ...;�
, ADVOGADO

�!I('.'; 1.IÃ: DIt. A.BMAi'fOOl :VA� !�
, WU0\DEAsSIs l

.....,., .
... hm.- ... ÇU............ ·11..,:;...

'

-------------.,---�-,-;..---

i. �aU�d•••� • ._ n
.I�'. Cult6... DR. ANGELO F. FONSECA

l'JlJ)(JCA ••DICA D. CItlMl- Ü
,

. g,d .' ÃDm.� ��
o.••aI"��:-:.:. �
Ia. , - C.••• I...... 11 1-1 �
� t!IU 11 h n Itor...

.

., � A TODOS OS' CASOS CONCERNENTES À
•..1 ' a.. IhneW .... l�. '.'

.

ARTE D.ENTA,R.lA,.: ,
'�_ - 1>"..... _o. ,... � -

i, .......: Das 9 ls 12 horas e das 14 à,s 18 ho�a8.

....--,. --�_"_',_._---,-'---_._---------- -..�...... , -.__.""-_._ .._--_._-- _ .. _--_.-

o .ESTA90
��.� 'ieus' clíen
..�_ 8leontra em via

" ,gem de fflS�8 áo Rio de
: .I't.mit� �Go/ reiniciar
.

00.� ma 11 de abril
pri>� wm,douro.

CLINICA
do

Da. GUERREIRO DA FONSF.I:&

1...tlt.CM • c......

-
�

,oUV,WOIJ. NARJ.f • GA.GANT ... '.

-mia•••to' • o.er.tI_
"ONCOSCQPLA -',�SOJ'AGOSCO:PlA

i
I

-

.AIOI II

....r ra , .....,... ..�
Tr -., ,.re e.•••,. li.' car. 'U ......._

'....a_

__
o

•.•. ,>r.":'

Renato Ramos ,da Silva
Advogado

S�ntol Dumont, 12 - Ap. 4

.t:atu PastaI·l50 •• ltajaí •• Santa C.atarlDa

. CIRURGIAO DE N TIS T A

, ,:DIL NEWTOM
D'AVILA

.
' ",.,; .....I! ••,aI - n..........

...,.. - ......w....

/ .l.utei.... .�..

.....1..1'101 VI.., ......
_ •. II - T.tof 1.1": � .JeriIaún. Coelho, ln. 18 (Sobrado).'
6d...... .I,ü.lt una ••

.. ';.--:'

....... ... ta "o,... •• 41&11 .

, "'!.bt:1a r a•• :_'YtUJ ...
- �al..uL

.;

A�T,LA N'T.I DA

Dr.' Roldiío' ',Consoni
Cirurgi!l Geral - Ana Cirurgia - ·�loJésUã8 de �en'hur'"

- CiJ:urgia dos Tumores -
-, �,,-Da -Facu-ldade-· de- Mediciná -da.Universiflade- d-e--S��-
Paulo .

M�D'lCO'

Clinic� Geral -,- P)!;DlATRIA

Rua 13 de Maio, 16 :;_ Itajaí

PUERICULTURA - PEDIATRIA -

1 CLINIC.�
GERAL

.

Consultório e Residência - Rua Buícão Viana n, '7
GLargo 13 de Maio) - Florianópolis ..

,

Horário: 8 às 12 horas - Diáriamente.

Dr. Tbeodocio Mlourll' AiberiDO
ADVOGADO

Rua Trajano 110 12, 1° and.,-sala nO 1 - Edifício São.
Jorge (Escr. Dr. Waldir Busch).

. ,

Telefone - 1340. ,

Dr. Dalmo Ba5tOSl Silva
ADVOGADO

. RUA HERCILIO LUZ 36
Edifício D. Dora, - sala, 4

ITAJAi
Santa Catarina

Dr�----Cla-rno",Vend$:se
.

'

• "
Um lote por CInCO mil cru�-

6. Gallet'l zeiros
..Várias. casas, desde ..

sete mIl cruzeIros. em rua.,

servida por Onibus, agua �:

luz, e vários lotes nó Estrei-
: to desde seis mil cruzeiros..

Tratar 'a avo Mauro Ra-
mÇ)S, 4 sobrado, com o sr�

Pedro.,

- ADVOGADO-
Rua Vitor Meirelles;,

60. - Fone' 1.46�. - Flo-
_ rianópolis.

-DR. JOSÉ. ROSARIO
ARAUJO

Clínica Médica - Doenças '

de creanças
'

(Tratámento de Bronqui
tes em àdultos e creanças)
Consultório: Vitor Mei

reles, 18 - 10 Andar .

Horário: dás 10% às
11% e dàs 2% às 3% horas .

Residência: Avenida Rio
Branco, 152 - Fone 1640.

Leia ·'0 ESTADO"
Divulgue "O ,ES'IAUQ'"

,

lotes ii venda-
Na praia da S;udade, em

Coqueiros, ao lado' do gru-
90 escolar "Presidente Roo-- I
'-leveÜ", com 45 metros .;d8..\.,.
frente e. área de 400 m2. " ,.;r
Todos os lotes servido.

de água encanada e .luz..
tnforÍnações no local CO.i

,0 sr. Gilberto Gheur.

Casa de secos e molhados,
Tratar à rua Lauro Li·

nhares, nO 120 .
....:. TrJndade.

Vende-se

R-A D" O m

\,

os M�LHORES �! os MENORES PREÇOS!. AS MAIORES FACILIDADE�!
',""

RADIOS E11EeTROLAS - �.l,OOaES - TRANSMISSORES _:_ DISCOS TOCA-DISCOS -, AGULHAS
ENCERADEIRAS GEMBEIBt\S - �D1CADORES - BATEDEUtAS VALV(1LAS ALTOF�,- R;g.�

,o,

�CIAS - CONDENSADORES
_,

�'i.">._./ (�m.�mpleto estoque de peÇllS para radio
t� "i * Setembro� 2.1 e 21 A - ,Florianópolh

.'.
, �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Vida, Social' Ma Cimar� ���iP.í
.

Ac:ideotes íI� HOJE NO PASSADO
I d d

'

d 'I"de Tráfeg� (
,

1" 4 DE A�RlL '"
\ artilna�ia no Passo da Pa-ANIVERSARIOS:' « n epeu ·enela))' ,e um I r ,.' , ,: A data de hoje 'recorda- tria, entre Brasileiros e Pa-."SR, EDUARDO NICOLICH",' ... Tem sido fre<ll�entes as"

nos qjue: .

, raguaioa ; .,Ocorre, hoje, o aniversá- l, Por diversas vezes,
.

nes- Foi assim que votou con- h 'las de' veículos nos I
86'9 A' _,- ,

• .

. peco au,'
'

.

�:j _ em l63'5, os capitães
.

-,em 1 > CD.l ss-un",ao. .rio nataltcio do nosso pre- i tas cronicas, temos observa- tra a; lei dos hotéis, embo- cruzamentos �e nossas ruas. Gaspar André e' Antonio Go- no, Paraguai, faleceu o Ge-7,&<10 conterrâneo, sr. Eduar- .do o vezo do líder da União ra a mesma fosse um neçes- E' na esquina da Deodoro
mes atacaram no arraial do neral Jacinto Machado Bit-

,do Nieolích, SecretáriO' da! Democrática Nacional ,nO' sarío e excelente começo pa- cO'mn Felipe Sc�mrdt, na ,BO'm Jesus. em Pernambu-; tencourt, nascido nesta enJunta Comercial do Estado, : Legislativo da Cidade, de ra uma marcha triunfal em desta com a TraJano,- .na co, forças holandesas, sain- tão Província de Santa Ca-O ilustre aniversariante, I,querer a todo o custo que prol do nosso progresso,., Praça 1,5 com a Con�elhelro do ferido o respectivo co- 'tarína. No começo da guerra',elemento destacado n� socie : todos, .íhe aceitem passiva-I -

.

Mafra ou com a -Felípe Sch- -nandente Coronel .Arcísze- -lo Paraguai comandou uma-dade local, tem-se feito es- "mente as ideas e se' subrne- I A proposíto dessa lei, pre- midt, ou ainda com a Tenen- wsky ;
.

Brigada' de Infantaria e natimado pelas suas elevadas tam ao' seu originalíssimo cisamos esclarecer que o te Silveira, de repente, bam,! _ em 1775, tres navios primeira Batalha de Tuiuti,'qualidades de
_)

espírito é modo de interpretar as leis, .lidar udenista disse quê a e é folha amas_sad�, parabri- -ie guerra r,()1'tngUesa, sob o
.

a 24 de Maio de 1866, suce-coração.: I . Isto lhe tem custado" .as sua. bancada' votaria c01\ti-a sa .�uebr�do, !a:Ols ".apaga-, comando de George Hard-, de� o Gene.l·a,1 �ntopi_o s_��'Às muitas homenagens :

vezes, 'interessantes expio- i pelos .motivos que, enume- dos, quando nao surgem castle, forcaram a entrada paro no coffi:ando da"celehre-que lhe' prestarão os, seus .sões do subconsciente, como .rou. Foi em virtude dessa cousas peíores ',.,. J' da barra d� Rio' Grande do Terceira Divisão de Infan'amigos e correligionár-ios, aconteceu. �inda .na sessão I declaraçâp que. acentuam.os, E.lO'go a culpa cái no,Tra- 'Sul respondendo ao fogo: taria, cognominada a "Di'O ESTADO se aSSOCIa, com de terça feira ultima, ,em_nossa croruca, ter SIdo f�g.o! N�o é'_ o chofer que das baterias hespanholas ivls�o Enéo�raçada", ' Es�eprazer, desejando-lhe todas Qm:.ndo .eombatia ele o; o projeto aprovado -contra )dlrl�e, mal, nao ':>. '{que se achavam postadas .
bravo .catarinense tem. se,u

'

;'a�, felid(dades.' 1 projeto' de lei que concede! o voto da bancada
'.

udenis- SI h?uve ,entrada contra� 'la margemesquerda ; I nome sempre lembrado pe-FAZ}'jM ANOS, ÜOJE: I isenção a hotéis dentro de: ta. Entretanto, o nosso ami- mão, si' havia excesso de ve- ...-:.. em 1816, D, João VI; las paginas de nossa Hístô- \- Menina Gen i Bandeira ; deàerminadcs requisitos, o' go vereador Osni Mello a- locidade, si entrou "rachan- cassou em revista a Inf'an- ria Militar.·Scheidmantel. I sr, vereador Miguel Daux
, chou que estavarnos errados do" na preferencial; si vinha ::aria.. da Divisão de Volun- . André Nilo Tadas�o-- Sr. Orlandivo Nocetti. observou. que a medita era porque tendo sido secreta a "controlando" uma beldade taríos Reais, chegada a' 30 .. __ .. , __ .__

.. -- Sta. Maria Gusmão. justa, pois até o sr, Gover- (votação, nínguem podia di- PIol'Íanonoli-tana' e, embeve- de Marco de Lisboa e sob/o Farmadas-- Sra, Estefa Grams Nó- nadar do Estado concorda- zer se este ou aquele vereá- cído, enfiou o parala�a nu- �omand� do Tenente-coro- lJ
. _vak, digna. esposa do ,sr. va com sua aprovação; :Bas:- dor votára contra ou a ia- ma cavoça".de (tudo IS;'O, o nel LeCOR, mais tarde"Zis- de Planta0.-Nestor Nóvak, funcionário tau essa observação, para, vor. �ulpado, .evIdentemente, e o '30nde da Laguna; , '.

. á'-rl.<l, Casa Procopiack, em ca- que o si'. Gercino 'Silva de- i Pode ser, mas a culpa é Tráfego." ' 5 _ Sabado - Farm Cla.
'noinhas. darasse alto e bom som, que do lider, " Houve um juiz fra!1c�s '_ em 1819, no Rio de Ja- da Fé - ;Rua' Felipe Sch-
-- SI', CarlO's Nayfeld. I ele não tinlla nada com o Na sessão de ante-.ontem; lue em todos os caso� man-I '1eil'?, nas.ceu. a Prince�a Imidt. ,.' .

-- Sr, João Zacarias da i Governador, que era inde- em terceira votação; foi a- �lava "procurar a mulher": Mana da Glona, que maIS 6 - Dommgo - Fa�a,..�Silva, '.

"

I pendente, que pensava pela provado o projeto de lei dos chercher la femme ", tarde se tornou Rainha de, cia da· Fé - Rua FelIpe
.-- Sr, R:0berto Zumblick.

I

sua cabeça, que não presta- hoteis, e em seguida, o que O pedreiro caiu do andai- �ortugal com o nome,de D. Schmidt. >

,
'---. Sr, Hellen Jaques Ca-I' va' obediencia a' partidos, declara de utilidade publi- "1e? Verifiquem que êle es- 'Maria II,; • I 11 - .Sexta-felra, .

Santa·
;,t')l'al. .

.

etc e tal. ca a Sociedade Catal'Ínense tava bisbilhotando qualquer - em 1831, na Bahia, es- (Feriado) - Farmac�a, Mo--- Sr, Ol'landino Oliv�ira,'1 Quer dizer �ue a situa- de Belas Art��s. '. .cousa em alg-l;1ri1a casa COIl- talou uma, sedição militar

I'
dérna � �ua João P!�to. ', •.. - Sta, Elz,� Terezmha

; ção ,tem um IIder. mas' um! Enquanto Isto, a Comls- tígua . � ; eontra o
(
General

,
CaladO', ·12 - Sabado --:- F armá--

-d'Avila,,"· llider personalissimo� que a-
I são de Finanças continua O carpinteiro martelou e 'lue exercia o Comando das' cia SantO' AntOnIO - Ruo

--- 8,1': O,s�ar Luiz Vieira. ,ci?1a do partido e, dos díri-l estud�ndo as contas do, sr. dedo?, Vejam quem é que Armas; João Pinto.
.

._. Sr. GuIlherme Speck. I gentes desse partIdo, colO'- PrefeIto Paulo Fon�es re- oassava pelo local, na, ho- - em 1832, durante a 13 - Domingo --:- Fa�'ma-
- ,Jovem Oscar Meira. \ cava o seu "(iu",.., lativas a 1951.

"

ra. " O professoI' ittrapa- g'uerra civil do Ceará" tra- cia Santo ' AntOnIO - Rua

�.r��7.·t's:traa', MMaarI�I�a Fcea,rmrçpioras d?ae I·G··a···n"d··h·"I·-·"G"r·"a�n··d··e·
..

�·(·(·a···I·m···a··)·)· ;�:i��'e. ::e��l�a, q�l� s�::!�� ;�j�:
o ;�:��!:o�e i:�i� JOi�' Pin��bado - Farmá-

,--- na' rua quando êle esteve Torres, com -as trop'as. do cia Catarinense --\Rua Tra-
::Melo, esposa do sr. Joao , iunto à janela, ,. O méciico Governo. derrotou o Coro- jano, , ,Antônio de Melo.

I I Huberto Rohden jeu um rasgão' maior com 1.el de Milicias Pinto Madei- "-20.- Domingo - Farmá-
- Sra, S'onia Linhares Se existiu, nos' últimos séculos, sôbre a fll;ce, da ter,· ó bisturí? A, enfermeira

. é ra, que se revoltara, prote:'1" cia Catarinense, - Rua Tra-Salum.'
, ra um homem cuja vida foi, uma afirmação constante do nova?!,.. O advogado ,., tal1d� contra a ,Revólução d� jano, .

-- Sr, Lydlo Pinto Lima,' amor de Deus (mística) e do ainor do pró�imo (ética), Qelfn"bem, va:mos adíante,., 7 de Abril de 1831; 21 -:- Segunda-feira (Fe-
'!'epreseÍ1tant� comercial.

en. t.'2,0 foi Gandhi, belamente cognominado p_o,,l' _'pe,p ,J19Y�... ..,.,�_I.!:q,}:�,té e.u_ já ia caín�o' __em 18.52, o Exerci.te). riado) _- Farmácia.._.No.tur-
.:-- Sr. ArI Frllga, mQto� -a ,·"Gp�utl.e ·,Al'í11a"<:1pu, em língua indiana -

;"'N'rhli:atinã"-;� ·forâ "do assunto .. ,
- ,. Brasileil'o '-do- -Genéràl Luiz' ná -::=.... 'Rua �Tl'ajal1o. :t'lsta, '

' I contração de "maha" grande, ·e "atman" alma),.
,

Voltemos' à circulação, A.lves de LIma e Silva, Gon- 26·- Sábado - Fa:r;:má-VTAJANTE;
.

.

Afirmiü- que êsse homem, cuja vida é, uma gloriosa pois "
,. Poderia a Irisp�to- de de, Caxias; então aca:qIpa- da Esperança, - Rua Con-

DR.. NE.wTON D'AVILA I afirmàção-do espí'rüo de Cristo, não tenha sido cristão, l�ja do Tráfego usar cá na :lo nos arredores dá Colo- selheiro Mafra. -:Via aérea, viajou ontem i é paSSal" a si mesmo o mais t,riste atestàdo de analfabe- cidade o sistema de marca- aia do Sacramento, iniciou 27 � Domingo - Farmá-
'�Jnra o Rio de Janeiro, acom-I tismo espiritual, ou de um sectarismo an'tj-cristão. Pos- :;ão dos pontos prfncipais I � marcha para a fronteira cia Esperança ,- Rua Con,,:'-panhado de s.ua exma, fami- i sívelmente, êss.,es objicientes nunca leram nada de posi- cor meio de faixas brancas, I lo 'Rio Grande do Sul, de- selheiro Mafra,''lia. o (.11'. Newt,on d'Avila, !tivo sôbre a vida desse cristianisssimo gentio. -Basta )jntadas'no calçamento, co- pois de terminagas as cam- O serviço Iloturno será e'.m.o:'dieo. ,

'

, i iemb'l'a;-mos 03 fatos seguintes para ter ,idéia do espírito 'mo é usado em tod'as as' panhas do Uruguai e-de fctuado" pelas Farmá,ciasDR. GUER�EI!t0 DA FqN- ': de Gandhi. ' .'
.

.' rrnnd.es cidades, Buenos Aires; Santo Antonio, Moderna e
SECA

,. ! Quand() eleito para representante do Congresso da Déntro da faixa será fe.i- _ em 18,66, continuavam Noturna situadas às ruasA.fim de .especIalIzar-se, India recebeu lVIahatma Gándhi insistentes pedidos dos tá a cu'rvá apertada ou 'a os tremendos combates de .João Pinto e Trajano n017,-viajará depois-de-amanhã a I seus 'patríeioR para advogar dinãmicmnente a libertação �urva aberta, eliminando os
"Cl1ritiba; onde passará ,um j nacional da Índia do doÍnínio britâniço. Ganâhi respOil- "enganos" ou á.s dúvidas so-

, rnês, o.dr. Gilberto Guerrei- deu que nad� podia IJrOmet.er enquanto a Iildia não se bre vih'das após o çaso.
ro da Fonseca, especialista li])ertasse primeiro duma outra escravidão. üicompara- Nos trechos mais constan
I�rn molestias dos olhos, ou- 'velm�nte pior e mais vergonhosa que a opressão britâni- tes em colisões a "faixa"
",<idos e garganta. ca: a ignomínia seéular do ódio das castas e a escrnvi- marcada exat,amente a mfio

dão de nada menos de 60:000.000 (sessenta milhões) de � afastaria a possibilidade

I párias, evi�ados como impuro�:e intocáveis pêlos org,uJ.ho- de muitos acidentes.CODeêrto de" Mo- 80S brâmanes. .

'

: E;, ao infrator, cause ou

S f E, para unir o exemBlo à p-ala.vra, adotou uma jovem nã.o acidenté, multa! E só'Sica Bera I pária" e mandou di:i:er que todos o� que o quisessem vi- multas n.ão ac;lianta: E' muI-
À. rua Nel'êu Ramos, 29,! sitar serram recebidos po� uma emprega�a ,,'intocável", tal' e cobrar.

templo da Comunidade E_I que tamb�m lhés ofereceria um copo de agua. e 08 ser· Quem escreve estas li-
viria à mesa, nhas já tem o corpo costu-vangelica de ,Florianópolis,

M" d G dh' b " ..

t f" 'rado ·com alg"uma",' dezenasI' 'à 1930 h alS am a, 'an I, o r..mane, rans enu a sua " .
,

.

t Bl'stern" da
rea Izar-se-a s ,oras .'

b' d' "

d h d de "pontos" por' ter e'nfiado "longa 'prática nos Hospi- perlmen ar - o ....

"",1') P;'o'xl'mo dOllll'ngo', 'no't,,,,- residencla para O' alrro os panas, on e nen um os

"faI'xa"'l.
' •

� "

Ih I' d t �

é t' d c tais de Pronto Socorro", ser-vel Concerto de Música Sa- seus orgu osos co egas e cns a ousava por o p � com seu au o em cIma e um a-
. I H.averia ,maig segurançamêdo de ser contaminado; obr,igando assim as. classes minhão de carga- a, 60kms. vindo de cobaia -para mUlto

r ,-cra. com obras de Bach, Ha- s.uperiores do. pai� a 'renuncia!'" aos seus indignos pre- por, hor'a .. , tntern6 novato é .que eu me da vida do> pOvo e mais fa...

"andeI, Mozart e 'outros gr:an-. . ,

't l'd "t 1 d E outr'a, ha' pouco, qua'n- ,hororrl'zo, 'ao ver o abusO' cHidade em positivar· a J:les-conceitos, easo qUIsessem VIS I ar o . I er eSpIrI ua a -

d
'D,es na divina arte;

India,
"

,

do ao,vir para.cá dormiu na que aí vai cometido pelos po�sabilida e em positivar'Por no�8.o intermédio são
Certo din apareceu ii porta do humilde casebre do direção de sua camionete e automobilistas cO'ntra - si a responsabilidade dos de-c�mvidad08 todos membros

Mahatma.'uma delegação especial pedindo l<Íue lhes dis- acordou rebocando a bom- mesmos e contra a vida sastres. Seria _
um grande'dessa Comunidade Evange-

sesse algo' de ,edificante,' Gandhi abriu n Nov,o Testa,men; bordo um,caminhão que es- alheia (quando é contra a freio.lica. í

'd é
.

_

. De qualquer' modo, nãoto, capítulo 5 a 7 de São Mateus, e deu-lhes o Sermãó da tava parado .. ' Mas, olha "nossa" am a
,

maIS g.ra.-
Montanha, acrescenhüÁdo que' coisa mais bela não lhes lá, andava sózinho. , ve.,.) custa experimentar.

r N 'd Luiz Abs da Ct'UZnpdia di'zer do Que essa,s palavras sublimes de Jesús. Pois bem. com toda essa ão serIa o caso e se ex-
..... '

, _

•

,

, --
.......--------

'\.' .. ,
...�-

16a. ,e. R.
-�l� '. -.o Chefe da lSa 'C, ,R. M,

C��tl �lid[i, aos Sf;i'\hore:j _i\,ry ....

Millen e12 Silveira, Almiro

--Cechínel, J opo Bos('{' PO:1-
"da:lO Gomes, Celi'o cassou'i'losé Garcia Machado, .T ()sé
Amarante de Faria, Raul de
.A hreu Bacelar, Cil'o BeU j I'J,:Yuller, 'Sebastiáo, T;jledo
-dos Santos, a COIn-'�tl'f;_cerefl

'

:na 2a Secção daquda Repnr
'tição, a fim de tratarem ue
;i'eus' intercs:'!ei',

-. .

, ,> by1'o Dentke' eH1d�s -

1'��raJ��r -' c:::�fE d�1 lUa G.JLIvL

/lill.A
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/FlórianópoliS;,''Sexta�feiiàJ:4 "de' .Abfil 'de 1952"' ',',

"Bicho '(;�paf'a:t�S'��'ç�?�u"êS';c�t��rThe.nse's·
.Corn o objetivo dei incen-

I idealizada, pelo
ilustre

deS-,!
.'

:
.

:-" "

.:
".' -:

', '" -. "'Coelho,'!).;' RadIo: Ouaruiá;' I
incentivo aqueles que irão

� t.ívar
.... ,os'

nossos

,c�a9��.s'
a por�ista, ?r. A.nto.Ui.? Gomes ,So ?e vitória. os.-players ca- A_ l_ista .enc:o.nh'a-se, à dispo-I Dive:s�s� pe�sôa.s já ,ad�.ri-I

defender o glor-ioso pavilhã;'l
uma, estupenda �'lltOrla em, de Almeida, uma Iista :

de, tarmenses no Jogo de do- .srçao dos interessados com, ram
à

Iníciativa e sera, sem de Santa Catarina- desporti
gra!l)ados . da Bahia,

,'.'

foi' adesão para premiar, no c'a- .mingo próximo em Salvador, .0 nosso colega: Nazareno t dúvida alguma, um justo 'la.

"

.'.'
.1

-

,

•
. .

- I'·

·Esta'do· · Esportivo"
.�..........,.....�....,_..................,.....-.-.-.�..w.w�.......-.:-�......-.-.-•.:.......-_...;,._-.v,;-..

·

------- ............,............+.....,.".r.iIfI,;,.�...�......-.:4�.........;,...-,.,;".-.....��-....&.....�

Santa Catarina·x Bahia, a peleja·sensacional dei ���!gI�.i�!' ;oc!?�!!!S�� �

depois· de· �ma'nha-' em
.

Sa�o S'aIva'd'or ���n���du�a�Ot�U�O�aF����:cl�a��i�:i:���ss:��a��z:��
'.' .

. I '. "

-,�. i "

.

'

.

em São Vicente, em Santos,' ao penetrar no 'mar para me-

Deixaram ante-ontem es- .se que não refletiu em

hiPÓ_.,
nos dorniníos do vencedor Educação e Saúde (convida- phor fazer seu trabalho. A prova era ,a décima disputada

ta Capital com destino a te alguma o que foi o trans- do Parnaá, a turma repre- do).
.

da travessia da Baia- de São Vicente e reunia represen-

São Salvador da Bahia, os correr da sensacional .púg- sentativa da terra de Anita Presidente - Osni Melo. tantes colegiais e militares.

craques catarlnenses que na de que foi palco o está- está máis disposta que nun- Convidados - Eduardo O Vasco' domingo em Porto Alegre - Circula em

depois de .amanhã disputa- .dio da rua Bocaiuva, nesta' ca, Vamos para a maior e Vitor Cabral, presidente do Porto Alegre a noticia de que o Vasco da Cama, vence

rão com os Iocaís a !glórià Capital. mais brilhante vitória de Conselho Regional de Des- dor do Torneio Rio-São Paulo juntamente com a Portu

de preliar com os gauchos, Jogando' mais ,deixamos. toda a nossa história fute- portos e' Antonio Salum, vi- guesa de Desportos, fará uma apresentação nos próxí
cPélo Campeonato Brasileiro que os nossos leais adver�' bolístlca, já' que no prélio ce-presidente da F. C. F. mo domingo, na capital gaúcha, devendo enfrentar 'o In-

,
de Futebol. sáríos fugissem à derrota. de domingo.foi flagrante a Secretário' - I Moacir ternacíonal. Dia 9, possivelmente, o onze vascaíno en-

Vai ser efetuada a segun- Faltou-nos sorte, muita sor- nossa superioridade técnica; Iguatemy da Silveira. frentarâ o Grêmio.
,

da' e decisiva peleja entre te. e física. Todos ·os defenso-I
.

Representante da impren- Derrota da Portuguesa Santista!� A Portuguesa
'barriba-verdes � baianos.

.

Para o prélio de domingo res do nosso prestígio espor-! sa _ Dib Cherem.
.

Santista, de Santos-foi infeliz na sua estréia, em g'l'ama-
Na primeira luta que se marcador acusou um empa- tivo sabem da Importancia Técnico, dr rádio _ Alber- dos gaúchos segunda-feira ultima, pois 'foi batida pelo'
travou domingo ultimo, o te de dois tentos, escore es- do embate, pretendendo dar to Edmundo Alves. Renner, pelo escore de 2 x O.

'

') máximo dás 'suas energias Técnico - Lourival Lo- A decisão do Rio-São Paulo - Informes chegados do '

para sair. da "Bôa Terra" renzi. Rio dizem que a' Portuguesa de 'Desportos/sugeriu ao

com u mtríunfo mai�sculo. Massagista Carlos Vasco a ideia de serem dois campeões em vez de'um. O

r'.Numa p.a.rtitta desleal o· Felicidades, pois, aos va- Pienri. VascOo vBariaeSsl'ltundarpaonaasnsl�nrl.tc·oa'nainda 'pestla �e'mana: J." �

lentes craques catarinenses
' o oe, ,

o - e a sua paTLICIpaçao

,'B 3 i�rig à . Vt rd e vence ti é o a que regressem com os lau- Jogadores - Adolfo Mar- no Campeonato Panamericáno de Futebol, a C. B. D. re-
.

.' 'r reis
j

da vitéria I: , tins, Beneval Fausto Flguei-I
ceberá a importancía de 650 mil cruzeiros. '

Ub'ratsn nor 34 a 28
'

ró Osní José da Silva Car- Segurados em 100 mil cruzeiros - Os craques/na-.. "

.

('" l.l',
..

,.'

A. DELEGAÇÃO ,lo� Urbanq Ferreira, jal�o lcionais
participantes .�o Pan�mericano de Futebo! foramNão acredita�os em nos- Inicialmente jogaram as

Hipólito' da Silva, Augusto segUliados �1l1 100 mu cruzeiros, em caso de acidente,
80S companheiros de crôn i- equipes de aspírantes., Pou- A delegação, segundo no-I de Morais, Euclides dos ' Brasil x Uruguai - Já foram vendidos todos os in-
� esportiva por ser a vez cu Imovimentação. - Jogadas ta dirigida à imprensa pela Reis, Nicolau Eloi dos San- 'gressos para o jogo do dia 16 entre brasileiros e uru

pri:lneira que. .asslstiamos em' ca;n�ra lenta f,oi a /�- 'F. C. F., está assim, forma- tos, Patrocínio Avila. Urb�- guaios, pelo Campeonato Panamerican ode Futebol, se-
::'0 duelo barrigp_�.ubil'atan, factel'lstIca .desta p�'el�mI- .da ; no dos Santos, Nildo Teí- gundo informações chegada r; de Santiago 'do Chile. "

que o confronto entre 0.'1. �ar. A 7el�tIva supe:l'lor��a:. '

f xeira de. MeIJo, Renê Ru-. Juarez no Paysandú - De Brusque informam-nos'
dois quintetos assumisse as' ue do Barn�a re:letlU-se no '

'Presidente' de Honra' -,.2. chullu Mapelli, Castã'ó da que o "centel:" Juarez, que há p�)Ucà rescindiu seu COll

rl'Oporçõescle uma tourada marcador. No 1 tempo a Dr. João José de Sousa Ca- Silva Elí Rosa e Aduci Vi- trato com o Jabaqual'a, defenderá este ano as c'ores do'
�8pql'tivá. Decepcionados peleja termb10u eo.m e esco- 'braI, Secretál:io da Justiça, ,daI.

'
,

.

. 'lPaysandú, daquela cidaop.
-'

'.

somos obl·igad.os confessar re de 10 a 7, depOIS de uma
_.__

, _'. .

����� ae;,���!��a:�::(�e;a:�� �:�:�edf�n�t:���ev;=r�t�� Em . revista os jogos. da seleção baiana DO' CJ�mpeon� to
<:endo mais uma luta de box perioriclade das jógadas

F b I€ uma demonstração de luta tendo .vencido pela conta- Brasileiro de ut� fi
de impérios a que não fica- gem de 23 a 18:

· ram 'excluídos' os certos di-, 1922 .

'1':rig'entes dos clubes paJ.'ti�
.

Quadros' e Cestinhas: Paulistas 3 x Baianos O.

ç.ipantes de catch-as-can: da Barriga Verde: - Djalma 'B'aianos '2 x Cariocas 2. �
noite da quarta-feira passa-

(9), Newton (4), Marcilio Ba1ianos 1 x Gauchos O.

di. ·Fál.cionada constante- (6), Nestor, Bastos (4) e 1923
·

,:mente', a "peleja" serv.iu pa-
Pereira. ' B�ianos 1 x Paranaenses O.

TU' ju,stificar o desinter.esse Ubi,:,atan Ne�
.

(7), Cariocas 2 x Baianos O.

do público, por pàrtidas. dé _ �rancIsco .

(6), ServlO T�- '1924
ha,squete: ,À noite das gar- 110: Manoel. Poedro (1) .. Oh- �, Baianos 6 x Cearenses, 1.

·

rafadas; substituídas por velra, CantIdlo (4). Baianos 7 x Pernambucanos 2.
.

I
'

Cariocas 7 x Baian�s 2.:pauladas rUas, entretanto a
_ �ob ás ordens' -dos, JUIzes

· pos$ibilidade de,qlostrar"co- 'MUton e Silva, I'lntral"am em
1925'

d' dT
. .'

d
'.' Baianos,,8 x. P.aràtba-nQ� 2..

·
.'�o se � e-.mo 1 Icar

.

um (campo as �quipes .

os'tItu·
Baianos 4 x Pernambucanos O.

'. f-llstema <Ie., :Jo�" tornando-' lares. Partida pontIlhada de Cari�cas 2 x Baianos O.
.. <) em futebol, C�Jl\ as mãos, i�éíd�p.tes, de jogadas des- •

"op.de o arco é substituid,o leais: de re�lamações cons-
' 1926

Baianos 5 x Paráibanos' O.
· po'r utp.a ce�ta. Aconselhá. -+.tantes, de susp-eições itlJus- .

Baianos 8 x Pernambucanos 1 •.i mos aos dois qU,intetos que Itificaveis,.' merecem o nosso
.

Paulistas 13 x Baianos 1.· se. d,frijàm a FAC' soficita-n· protesto, _ estando. disposta
do permissão para. usar ésta, folha a não 'mais inse-,
prQtetofes de, aço, na' cabe- rir e msuas' ediçõe1\ quais
ça ,pri-ne'ipa.lmente, 'ou m,l;\s':' .qlÍer \ noticias ;'quàndo os

"�ilra de, /el1ro, 'q'uandl,)� ·se dois 'acerrimQs rivaifl: se de-,
degladiaram ,porque '00 que frontarem na cancha. Na la'
Q pau baixa, isto :não há du·, fase esteve o'Ubiratan co

vidà" sen�o uma. :rea1idade mandando o placard até 1'0
«ura até para os Juizes quan a 5. Reagiu o Barriga Ver-,

·
do levantam uma b(>1a.. ·Noi- de, terminando o tempo ini�
tada das. mais, .interessan- cial co ma contagem de 15 a

tes �PQra',os':que, gostam de' 12. No cameço da 28 fase o
'fjuhas de')ta10' ou lutas '�Ii� Ubiratall emparelhou tendo;
vres com á vantagem de ,se o�'inarcador ficado em .18 li
:poder fazer!�má aposti:q.ha ... 18. Novamente o Barriga

E� BinaI ic�e protesto por. reaciona.. pa:ra terminar a

�gtas deplor�veis cenas ;an. ; partida4com ,a contag�m' de 1

t�l-des.PJrtivàs ,,;que ,ç,ompro- : 34 a 28. '.
,

n:e�em os fOT?S de 'despor-I .' .Quadros, e Ces�i�lhas: -'
tlvIdade da CIdade, concla-, Barriga.Verde·- Prado (6)I ..' , ,

'maro!.?s, a todos os crOllÍstas IOnildo, Carlos (lO), Ayrton
'�sJ)ort'ivos que, não ;nais a�'1 (4), Milton (8), e Osmar
g::vsalhem comentarlO:l nas! (6), e do vencido Nilton
partidas em que. os clubes I (6), 'Eriço (8), Carlos Alber- !:,t:marem .parte, s emais vez: to ,(10), Jair e Serafim, Odi- L
tnsarem O entrevero da llo.i- l!oTI, l,ázaro e Meira (4). I
,�e',n:gra de quarta,-�eil'a j O vence�or cometet� 9 fal-I'·
'{Ju:<sada.

,
í tas pessoaIS e o venCIdo �8.

"O�

.. '

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

t,' ;.

, .

,. \.,.,
..

- .,"$'•..• .:.

' ....
, � ,',i

...... , "

r:

, ,1927
Baianos' 8 x Catar�nenses 5.
Paulis1Í3:�'" x Baianos L

.

('1928 ,i

Baianos 11 x ,Alagoanos O;
Baianos 11 x ,Sergipanos 1.
Cariocás f x .Baianos O.

'1929

, .;, ,
:,

,
'

,� ..

�aíanos 8 x S.ergipanos 3.
Baianos'4' x Espil'itosantenses 2.
Paulistas 7 x-Baülllos 1.'

H,31
•
Baianos 8 x 'Alagoanos o.

..
Baianos, 7 x Sergipanos 1.

.

Cariocas
_ 6)c' Baianos O.
1934

.

B�ian,Q,s 8 x,Sergipanos 0;
Baianos 4 x Paulistas' 2."

'

Paulista!>! 3' x Baianos 2.
Baianos 2 x Paulistas 'O.

I 1935
Baianos 5 x Sél'gípanos 2.
H'1ianos 5 x T<'luminenses 4.
Cariocas 9 x Baianos 2..

'1936
Baianos 5 x Sergipanos 2.
Páulistas 4 x Baianos 2.

...

; .

Paulistas '6 'x' Baianos 2.
1938

Baianos 6 x Sergipanos 2:
Paulistas, 2 x Baianos' 1.

1939
'

Bai�nos 8' x Sergipano.s 2.
Baianos 4 x Alago�n'os 1.

, ,1940
Baianos 12 x Alagoanos 1.

Espiritosantenses 1 x Baianos O.
1941

Baianos 4 x Cearenses 1.
Baianos 2 x PerriambucanÓ's 1.
Cariocas § x Baianos O.

1943
Baianos.3 x Sergipan9� 1.
Baianos 2 x Sergipanos 2.
Baianos 3 x Gauch'os O.
Gauchos.3 x'Baianos 1.
,Gauchos 1 x Baianos O (na prorrogação).

'1944

( .

. ......

Baianos 2 x Sergipanos 1.
Baianos 5 x Sergipanos O.
Baianos 2 x Pernambucanos '2. '

Pernambucanos. 9 x Baianos 1.
1946"

."

Baianos 5 x' Alagoanos 2.
Bài�nos 1 x Alagoanos O.

.

Perná'mbuea,nos 2 x Baianos 1:
Baianos 2 x Pel'n'ambucanos ]..

.BaJap.?�, 1 x �er�J3.tn!>�ucanos .0, (na
Gauch'õs 2 x Barano,s'.,O�"

. Gàucho� 4 x Baia��s'jt
1950

.

BaJànos 1 x Sergipan6s . .1�·
B{I..ÍanÓs 4 x Sergípanos,;O:
Baiano!,. 2. x 'pernambucano!! 1.'
Bai�no� '2 x Pernambucanos' s:
Gauchos 2 x Baianos 1.
Gauchos 4 x Baianos 2.

.1952
ParaIÍaenses 5 x Baianos 1,.
Baianos 3 x Paranaenses 2.
Baianos 2 ;x Parariaenses·O (na
Baianos,2 x Catarinenses '2.

(.,..

)

protrogação) .

c' I·

prorrogação) .

Nelson Máia Machado
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1.0 'P�()BLEM� DO LEITE A S(JB�PREFEITUl{,A 1

NO SUB-MUNICIPIO MUITO BENEFIGlARÁ - ------.- . '. .

, ,.'
,

AO ESTREITO las no Estreito" porque, can-· ,.;ú118010, o jornalísf&. 'à1ta-

Cred''iI'
.,

-,

'M I
'.

P d· I
'

Não-sabemos por que ra-
,Quem precisasse tratar didatos a saber' ler,

"

estão ehadinho, resva:kKl: OI golpe. ::.• '. .... : O ' .U·, DO'· r··.e 'I·a·.zão, a exemplo �� ,C�pital lOS últimos dias do mês' p. sobrando �.. e acabou por �r
.. \ .

,....
"'ddo Estado, onde J� ;�lstem oassado, de interesses 'ou- E se quizerem os Partidos que, de fato-:-o:,��pre-

. .díversos Postos oficiais. pa- tros na Prefeitura Muníci- politícos aumentar o núme- cisá' de mais�. _'._
ra venda �o leite e seus de� I pal, que não os referentes ro de seus eleitores, devem

nv.ados, n,ao !>rocurou �te (ao 'pagamento de -impostos, quanto antes interessar-se AINDA A SU&2'JI.'E..
'hoje; a dlr�çao do Serv:ço nada consegurrra. Havia pela criação de cursos no- FEITURRA
-de AbastecIme.nto do. le�te tanta gente, acotovelada. no turnos de alfabetização pa- Reina grarre �e.Jttá-
-ou a Secretarl,a de VIaça?, salão, a espera por sua vez ra adultos, porque gente- a- mento ent� os. �ltenseB
estabelecer dO,lS. ou mais

de receber as guias de paga- dulta que .nãc sabe ler nem qque se interessa'IDI pele 'P!'D
-desses esta.belecl�entos n.e�- meato, que .parecia um for- escrever,

-

também está so- gresso do 'lngar,.,.� ,pa-
te progressista Sub-muníci- migueiro,'

. .otáirt'do'úó,.t.FJS'tI'êito, encheu- ,tldtrtieos: esfg:�� � -vem
n-próxmráéõ-e's 5Up:eri()r�s AplIoxllilaçóes; iilfetiôr�'"'pio, nos pontos mais popu- Gente de toda parte da do à noite. as casas de Sno- env�dando â 'S�edaãe; "i'fos em"ltle1teaiÍDrhI-s'Uo valor em mercadorias no 'valor]osos e movimentados; corno ilha, como do continente: ker �. ?, �ISPOI:3:. do Parque �mlgOS do �sb:ei�_nD '00ll--

�e� 'l.OOU,lm eafta 'uma de C':$ 500,00 cada uma� "Canto" e a zona do Ma- Moradoresdo Est�:ei!o, 'pâ:�o :de.<Dlversoes.
'

.

tido '?a sua' e-=e'\-"aça� 'i. :�- (::�erll!êta n, 18,02.7 Caderneta n. 18.026'tadoi;lro Municipal. ;
lá foram pela manha, e, 80-

,', -, tego_:Ia d; Sub��-ra.. (Ja(l�rneta n. '15.335 Caderneta n. 15.333'O leite no Estreito conti-
-nente à tarde, conseguiram MAIS ESCOLAS PARA 'Nao h� q�em na\li:, ree� ernéba�n. '1&.48'4' Caderneta n. 18.482:mi� de ser distribuido ao
oagar 'os-impostos, tudo por- O ESTREITO... nheç� a Jus�lc;adetal�Vl- Caderm:ita .n, '1fi:Ú5 Caderneta n. 15.113;p�lblico pelos ,Cafés e Pa?�- que no Estreito, não mantém :len.cla. Amlgm� !!'IlI ":sttêito OCJaae:rrm1lB'\Jl. :13::21)4 . Caderneta n. 3.2�2rrras, o que t�'a.s grande dlf,�� a Municipalidade, a exem- ,O jornalista, que de ma�, �eslde?te� tambén:_1fo-rn. ,�o O resultado acima é-do sorteio do mês de MARÇO de,'culdad_e e serlOs_ mconvem- I, 0.. 10 do Estado, uma repart i-

chadínho em punho" vem de Sub-dístzito, �e ��.'. 'ftU.tn� t�52, -extraido dos ,'cin.co prtmeiros prêmios da extraçãote 1 .., há tempos para cá, cortando f t d - t f t anren'te-en s a p�pu. açao, . ;'ã.o arrecadadora.
,

es a 0.
. sa l� � �_ .;

' lia L.OTERIA "FEDERAL .de 29 de março de 1,952.N t 'lt d" 'com o afiado gume de sua I d d � r
"

es ,es u imos
.

las, � Tal anomalia desaparece- branca, à
ap au. ln ",0 a . !o:t 1>_? .:JI1Qrianõ-polis, 10 de 'abril de 1952. ''forneCImento tem sld� mui- rá no dia em que o Estreito perigosa arma demais oportlm3,. 1MB .nae VJ-lito.: Qrlan'tlo 'L. Seára _ Fiscal de Rendas _ Interino,�t.o aqu/em das. nece.ssidades for elevado à categoria de guisa de cutelo, a cabeça 'ct' se concebe quoe 65�.d(';o: (�éa'ito 'l.fútuo pr,edia1. .

1 quem ousa reclamar qual- d Est t "'"-do povo, ponss.o, p� a ma-
Sub�Prefeitura, porque en- res o. .

reIO'..
·

g,:n"l"elros" �.'
"

fades 'Dias _ Inspetor Chefe de Agencias.d d d 'd quer providencia ',dos pode- C .,_ '"
, ,ruga �, a corl'l a e ese�.- tão os impostos serão pagor:: oqueIros e O:U"_',uS :ta:�r.:a. .

d bt Ires púb.licos, deu-nos pela t' t:lrea a p�ra se o er um 1-
no próprio lugar, em a re- per ence? e� a(Y$ �le:pro

, tro de lelte. oarticão Municipal compe- ediç�o de 2a. feira últirh:i, de FlorIanopans,. �st;eJ3:m
Acontece porém, que o lei- tente.'

-, . impi'édosa çutelada, que, pl1r sujeitos ao pem)'S@saeim-
um tris não nos rachá de ai- � '1�e é vendido j�stame�te por Oxalá possa a Assembléia cio de irem à. Capital! ,:.n�:a

·"'.quem dele mUlto p.reClsa pa- Legislativa. em a sua PllÓxi-
to a baixo ...

permanecerem um -€'lal.lll'te,...'d Na sua opinião quem re- .,. t !.1"a. so�.vete e s�rv.lço . e, con- ma legislatura, apreciar es- clama ou sugere providerÍ-
ro, pa�a eLe uar O' pag:amen-

,feItalla, ponsso, glande
"a Justa aspiração dos Es- . , . , , t? de lmp.ostos� � qa;� -poi'fe-

IJercentagem' do pi'odutoa.' Cla dos poderes p:ublIcos, e r1a ser felto no>E� 'tal.

. treItenses. '.. .

t
'

b' j
. ,

H:ser vendido pela "PadarIa O E t' 't
-

d""; OpOSIClOlllS a, e sa 10 aa. como .aconteee eo;Jlt '6\lS ]p'Oft-,
. S reIo nno eseJa se· G

' ,

1 t 1;São João" fica debaIxo do _

.

C
.

1 .

reCla, e se reve a a, ca- tos estaduail'r.; �I'
. parar-se da aplta, mas, .

d d
.

'. 1. • . _.' ,"."balcão, para os fms a que considerando-se a sua 'im- pacbIla e padlaEre�odver dOS I A SOCIedade J� 'S\'J'üeltQ;tt
'nos referimos .' .�.

"

l'
pro emas o sta o ou ,o do sr Sub-Prefe!í\:t iffi 'auHOutro inc�nveniente, é I

portanci'a COI�lt; ugar, com Muni'eipi(),' deve .

compàre� 'antad� Sub-dísb:fuJ" de 'San-f ;,
" uma populaçao e reno.a sU-,.' d d' "

'

, '. _�
,

·"'ue nestes dlas de pouco. . ., vel' a uma mesa, re on �,.... tO Andre de Sãn- P2i:lllG -co-�","'. '
. perIores a mUltos mUH1Cl- f' d .

'

,:. .

•
.
'.'

_ ,leite o vendedor mescrupu- '. '

I' }m e expo� ao governo 3S pla da leI. de :;ma �açao I
.,

, . mos do Estado, a meJa a sua' .' b'
. '-' ..

_ ';!;losamente vende 4 a 5 lI- '1 .

- ,

S b p. f 't,
suas sa las opmlOes. bem como das mMS lessen-t

,

'
, . e_evaçao a U - le el UI a, A' d '." " .'

.

,_ .' ,'tros' para uns, deIxando ou-. '

,

.

mIgo a onça. pIlmelro, ClaIS leIS orga:nl_ca� -aÍImr,'. afIm de que possa, ter go umas machadaAas bém rIo 'l\lfC _ '" _,�
,rtros mais necessltados sem ,. ti' "i I dI' elaborar U' lU,em.'<-1'Z'I:'Ü �l1-,j,

.

'
verno propno, e par e (e lt d

'. .

'I
-

.

'
.

· 'o pr:ci�so ahmen�o, suas avultadas ,rendas ser da o'. a nossa dsmagoga-, e cidahvo.· '

.p,�

': toda parte,'Hã dlas a refenda Pada-, . b f" , ep'o�s espara rapo, com- Sabemos que �. prmnm'l'.• _"

_.

'. . empregada em ene ICIO 00 t I '1'
"

l·-'t... ,_ _. ',- .
,
-

''1:'',. recebeu cem lItro de lel·
.. 'd"� '. _ap asmas, e p.a :m.a{}�YJlas leO'Islatura mlmJif: ......." 'um I...��# c

... '."', '. [u'gár,que-careee e'mume--
"

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

_

��'.e'''''' .'y!\ �"'ifi"n� If'� Ele o-te que poderlam ser dlstrl-.. "

. carlClosas nas faces, contun- dos nossos dIgnç,s e wpero-: ��� '�' � � t_, � �, it- ",<q.�U' Iii Im I n e as,� '. ,.' 1:'OS melhoramentos, os quais didas! ... , '. " I � ,

" ':c. -
.

'
.

,vmdos eqUltatIvamente com
não poderão ser ·efetivados ,-' .

'. -:;0.8, :dlS, �omar';J; � :'1 'a "PR- �{JSE ç_ L. C'ARVAL'HO

'E. s.p ,I N'H·A 'S''nmto e poucas pessoa,r. e-' '

,

d f
Pode machadar à vontadr, ! trlOtICa meumt)enem.(te 'a- .e

"_,

. , .' . enquanto a suá ren a or .

N'
- 1·' I � _xisientes na fIlá; pOlS trm- .

t
.

t
I 'l'sada amlgo. os nao somos, au- presentaremplen:aruJlupro- �""iLm L. CARVALHO.

',' \ll mramen e cana I
. pa- .. •

t; _.' _

'''''''''_'V

I'-ta e poucas absorveram o FI'" l' d" solutamente, OpOSICIOIUS as, Jeto no sentrd6J d� �çao �oom ;prazer partieipam A causa Combatida'no 1.0 D. f
. ra onanopo lS, on e e--em-

Q erar com a�
.

•dl�ite, (2, 3 e 5. lItros par,a ·pregad.a, fl'cando' o Estreito due�e�ots ,C?OP .

t d I
:s da Sub-Prefeltura ,fim 'Es- taôS ,seus parentes e ,ami- Logo ã primeira aplicação, Mlxot-,

d oe es a ua e I
derm come.ça a eliminar' as. E!�-'c ida um), flcan 'o o restan- I d d d' a mmls raç s treito. . '.-aos, 'iO .!'u-a·scimento de seu nhas como si fosse por mágIca.

.

, C1Upan O nos e os ... ..

I"
'

t- d Ih'e' """'"
á'te, umas 70 pessoas sem lel- mUlllclpa, apon an o- s,. An. rGvado a proj'� ''e..(ie- I .iC1·1'L- 'p.Tanciseo de' Assis, I Use Nixoderm á noite e V. ver sua

• , !li. HM ! pele torc.ar-se lisa, macia e limpa,'>te, ·ESCOLAS'. ESCOLAS!
. sinceramente, patrlotlca�nel1 vidamente' eonverndo 'em l l'lesta.âata. I I Nixoderm é uma nova descoberta.

1 t t' ente as ne' �

.dalf I I que combate .os para,sitos
,

N'ão será possive , por-se ESCOLAS! e, c�d adrmen�ebml' 'd' 'na- lei, terá o Esfrelb;. o 'o 'Fp.G1is., "z-4-1'952. t dfa jPe.1e c�llsahdores dasl'heSsPlnachna:,um n.aradeiro a esse inquali- G,eSSI a es pu Icas. e I .' - maior passo- para � ffeii -pro- . I ne l'a5, mane as v_;rme a 'o' •
, I

I impingens e erupçoes 'v. nao _po-fieavel abuso ,1U falta de Nem tanto nos preocupa diáveis providen<;las, é �n- i gresso nestes: úl,!--rimm ':mos, I �...........z., em gere derá libertar se destas a,-fecçoes.

t t t lnl I '
.:T'. ...-- cutâneas a' menos Q,ue elimine atid;cnsideração com o povo? ou interessa sab'er a quem re es as_ encon ra-se o -

ou aberto com c:mve ãe'l)u- o. :D... . ..•j d' gE'rmei :J.ue se ,escons!em: nos inJ...
Acaso não poderá. a distri- cabe a culpa de o Estreito po��nte -.pr.?�lema da in�-l ro:a porta dl:i seUl ��_cl!; íillle;",..etlV11 () �sc���; �i�!d��msu::p;�eü Pta��:'bllic.,&.o do leite, feito ,pela não possuir es.colas sufici- truçao prImarIa no Estrel.-, o governo municil"il 'tam- .•

_
.

., _�
cêutlco...boje. mesmo. ,A nossa ga-".

-.I d (SI Vetr
,.

•
.•. , r�:ant!a éaPadaria São João; ser fisca- entes para alfabetização aas to, onde ainda este �110

-

el-

!bem mu�to terá a:la:�.eo� __
,

' ,__ Mmode.m· sua malorhzad'a pela�Policia? crianças que não eon,segúi;'; xarl!;m de ser matrIculadas a creação do C&qB .!�'b- A'I'
. .Pua as lIocclal Culllllll ,proteção.·

O mais certo é ,o ,Gov:erno ram'matricula nas .... pOllcas 'por 'fal�a' de, esta?elécimen-I,�re�eit,o �()� �1�" I�a-se '. ",'

,riu Estado:dotar o'�8trei�o �scolas' existentes no'Sub- t9s escolares,'centenas de contaraclnaam�aaJ' - .�... _ -. ' _

,-dé rosto's\úfiéÍais'ÍláTD ',,'en- disttitó; futur� Sub�miihicí- c'riam;as.
,

ministrativO' q.;.... tJANerlo; na, vende-se' �arJiçípaçaOda (,lo leite e seus dtlllVa-108. pio... Se os recursos do Estado- Imuito o aj.uda.d n:amm 1e'1e-:i vw 'W
_. . .'

.

.A distrfbuicão' do ieite ao O nosso ponto de vistà é ou do Município, não são su- J vada missão de �ten-i. A ·mma ,Sita à Rua 'P,resi- ABELARDO FERRARI
.

i OV�) do' Estr�ito, :,1:':1) 'póde que, 'uma veZ elevado à Sub- 'ficientes para edificâção de I der os' ne��si dettte 'Coutinho; nO 34. '. '�. ' ..

· -{;ontinuar a ser' feita . 'por Prefeitura, dispondo de p�édios eSCOlares. d.e .alv�na·lmunici�is_, _,'=

_.
�

..

'

Ver e trat.sr à r.�à 'A1l:va- ESTELA RÉGIS 'FERRARI,
rarticulares, intert!:'Isado, parte .das rendas �uai-s; o rIa, que ,se JllS, edIfIque de A questão prli:r.clpa!i �'lItiê� YEHije ,Ca1WalnG :no.�7�. " participam aos par�ntés
'·em reservar para o seu co- Estreito muito poderia ia- madeira. mas, amplie-se o o Estreito� 2 !ft'8"l-' " - '. e'),essôas de suas relações,TI!I:rcio próprio, gra-lde par. zer em beneficio do ensino número de escolas, eonside- I reito, em S'elII �lWr.re� o{te�' o ,ascimento, na' Mater-
-tf' do produto. elementar, creando escolas rand(}-se q�e um grupo es- parte dO' que��a" ilidade "Dr: CilrJtl3'COr-

,
A vertda pelas padarias isoladas ou mesm'Q, um :gru- colaz: e duas escoh�s isola- os cofres Mms;ieip&isr_ I '

, rêa". hoj� de�$eu 'primo-1etil <dada.o lnco'llen;el1te po-escolar' s�b-muhicipa1. das não são suficientes p�l'a . (C��"
G' L 'E S ,,'I genito, THEO�IlÔ AN.

de snje't.ar aos que elit:lo n::.. O Grupo Escolar "José atender a uma localidade NOTA -.- Pa� a.�f I: N. "

..
' ,'TONtO FERR�tNE�_ ..fila, a eRpera de que sejam: Boiteux", o, unico do Estrei- com mais de 15 mil habitan- falta de espaçO"" s�ii

�
_

atendidos na compra de pão to, esta superlotado; a esco- tes, e que reclama insisteJh correspondenci&' ié 'qM'a t";:a '1'
.

','r', Ilf:V'
"" '2..1" _. ..

'

e outros gen�ros alimenti- :la isolada, dos pantam,s do.1temente à SU'S el�vação à publicada. eom &is'ifi&l!l"a�t ltl, i�\ i�,� > : en,Ue-secio!;, mui'tos que entram, na ! Balneário, idem;' Q da.Colo-' categoria de Sub-Prefeit�- atrazo. T I V II
,."

"bicha" para compr-ar leite, Ininha, idem: e mais duas ra, porque cóntribue I!ara 0& 'ÔJU.c,. - A P E RJ. Velld(H3e a cas� à cÁveni-
'f d' f

.. ..

1 I" • '"li .l� .......... ......:...... •
'

�

da Rio Branco nO 144. "e acaba� comprando t�_1�- ?utras. que .orem .

crea 'aS, co res t;tU�IClpals com.. a -

'J.ftD ov_... __,"-' r

bem farmha, batata,: felJ30

lIdem,
Idem, Idem ...

.. guns mllhoes de cruzeIros bufdon doa _ctw .1l(J...t.
.

'r'r-ata,r- <i0m OrlandQ
c eame seca; em momento Criem os gov�rnos esta� anu�is�!. ! -

'"' Vfet.ol'.,Viw.J.u.� Cunha na seccão de Ferra-
_

..

, '
"o

D
,,,

.

.., '_,.�_ .___
.

gen. s d,a Casa ·Ho'��ke.;.,!l'e tanta impaciência!. . . d4al. e' muniçipaLm�is ,�lje.or . feliz���te,.· ,p�ta :,n08tiO ,.,' �p•.,,_----, _.",'

. :».
"

'.

. i>,\ ',;J4",,; ;,. i:
' ,," 'f�t��ç /r k.;"'lh;,�WL: ;,;

d �l
':>.

í'
'

101ltlAS ·00 ESTREOU

.mJfilI1rlr'� ,QElClAL no 590 SORTEIO DQ PLANO
. '4m"�,BEAL�ZADo NO DIA 29 DE -MARÇO,

(Ci.\l'>iERNE'rA N. 18.026

f�Em;:m JID\IOR EM MERCADORIA NO VALOR DE
-'Cr$ 6.000,00

(O REGlJUDOn VlEIR� i
A mulher evitará dores,

ALIV LA AS CÓLICAS UTER�NAS
f:mprega-se. com vantagem para
comb'a'ter as Flores Branca<J, CoH-
cas,Uterinas, .Menstrllaes,� .\tt>'. o

parto, e 'Dores nos ovário�.
t poderoso c,almanté· e ,'Rçgula-

dor por excelência.
I<'LUXO SEDATINA, pela �U$l COIDQ

,)f'ovada 'eficacia é ,rec�itud9" por

,
médicQS i�ustres,

fLUXO SEDATINA.. encon�"'-� em

I

I
I
I
í

'';:','
"

'Sab'ào',
_i'

'

.

\?irgem E:siJecialidáde
da' Cia. WtTZEL INDOSTRI'lL-JoIDvllle. (tllrCa 'f88istrada)
II � Torna 8 roupa braliqllis�_a

_......_---_..., .._--. ... _.., ....._,--.--_-------------- _. ----+-----.......�, �_.. , ....<......"-,,. ...-.....__•..'_...."'- .._--- ,------.--�--------------------------.�

/

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



)
.!

-li f i "

o'�\nn

Direitô de Viajari·Levando o argumento do requerido .qualquer manda-
Governador a suas eonse- do. '.'

.

(, uencías extremas, chega- Assim, e. ao primeiro .mm):'Iamos· á conelusâo.de que, me,' não vemos como-se pos
mesmo no caso de ausencia .sa ter julgado liquido e cer

j;or mais de 20' dias .median- to' o direito 'do governador
te autorização da

.

Assem- a conservar-se no' exercicro

;..iléia, não haveria 'ou, pode- do cargo, embora ausente.

ri� não haver SUhstitUiÇãO'1 ESÜlIl10S prontos, entre
..:'ao ERA CASO DE MAN- tanto, 2. retificar este pon-

DADO ':;0 de vista, se nos .conven-

A doutrina teria .0 grave ':érénj. do contrár-io os dou-:
mcouveniente de deixar fi tos fundamentos do venerá.
.ieclaracão. de impedimento vel julgado.catarinense,
"ad libÚu�" do 'próprio Go- (Do Diário Carioca). Iernador i - � que não é -.'--

aceitável, como norma de C,·o·e '0," a'" r-loEstatuto político. De um

,."'.'.' '"
.modo OlJ .de outro, no esta-

.

.íual .como no federal,' o

,impedimento do chefe. do
Executivo deve ser regu
';tdo de modo a que a si
-í uação se defina objetiva
rnente.. O impedimento, em

-uma, é situação de fato, e

pão ato da vontade. Esta, só
intervêm para criar o tato,
do qual o impedimento de
-orre, automáticamente. Ou
�;o(h�rÍamos jurar que não
haveria, jamais, governador
mpedido, por maior que
f'osse sua ausencia ...

Ot caso, aliás, náo'é novo,
,la lItual República. Surgiu
no Rio Grande do Sul, onde
a Assembléia adotou solu
..�ão análoga, na qual parece
haver-se inspirado '0 'Legis
lativo catarinense..E no Rio
i�rande. as- substituições
orovísôrdas foram ei,;t)iya
<las, quando o sr, Valter Jo
oím ·ando.li por aqui, Bem

"ue, P01� i�go, tenha tido e

I'

Nu programa :

Noticias da Semana. Nac,
A Voz do Mundo. Jornal.
Preços: ,

Cr$ 6,20 --- às 8 horas
ci·� 6,20 e 8,20 - às 5 ho

ras.

Censura - LIVRE
ROXY

nrrz
Ás 5 e 8 horas

E o sucesso continua.
John GARF,IELD _:_ Mi

cheline PRELLE e. Luther
ADLER.

em: -j
VIN'GANÇA DO DESTINO INo programa: ,

O Esporte na Tela. Nae.
Calmon Briths. Jornal.

I,
r

Preços;
Cr$ 5.,00 e 3,20
Censura - LIVRE

IMPERfAL
Ás 5 e 8 horas

ODEON
Ás 8,30 horas

Mais um super Iançamen-
to
Warner Bi'OS a Cia. nO 1

apresenta:
Frank LEVEJOY e Doro

ty HART
em:

FUI COMUNISTA PELA
F. B. I.

. -�--'-'----'-._-,
� ......

Ráditr;: GítaJujá
PrOgra�a-CaÔ' .·,de

bole
, Não haverá sessão cine-

PROGRAMA PARA :&IOJE

1
matografica.

-

(SEXTA, FEmA)
.

IMPERIO
. 8,00 - Bom dia para vo- As', 8 horas,
cê. 1) - CAPANGAS DO
• 8,30 --,- Joias' da musica DIABO

"

Alemã. 2) - Continuação do se�

9,00 - Nos Bastidores ríado
.

do mundo.' A DEUSA DE JOBÁ
9,05, - VIsita Medica. com:

9,30 - Musicas France- Clide BEATHY
sas, No programa:

10,00
I
-- Musicas das·.' Cínelandía Jornal. 'Nac.

Amerlcas. Cr$ 5;60 e 3,20
'

10,30 ;_.., Ritmos do Mexi� Imp. até 10 ano�.
.1'

'

,
,

:
'

"'O ,'o
�,

iI,oO ._:;" 'Altci\)ço' Musical. C' $ 7012,3Q' - Flagrantes. da "r ".. .

•

cidade. .. •

12,35 - Brinde da Livra- a meD.e.ga'l'!a e Panelaria Record.
. RIO, 3 (V.A.) - Os con.

12,40 ::_ Radio Esportes sumidores da capital cea-
Atlantic. '

..
,1 rrnse estavam pagando se-

13,30 - Diário da Metró-11 tenta cruzeiros pelo q.
ilHo

pole. .

•

da . manteigà. Em virtude
14,00 """"i -Miscelânia. .. 'dessa extorsão, o' SAPS a-

15,00 -� Musicas Sinfoni- nU�.Gio!1' ,que ln�clará pos-
eas. sivelmente. ainda hóje, a

17,00 - Chá das cinco. venda desse produto, de pro-
17,30 :-- A "voz da Ameri- ce'dencia holandeza a t,rin-

"28..
v . ta e' cinco' cruzeiros o qui_

>18,00 --- Instante da

pre-11o.
A n.óth�ia foi recebida

ee; entusiasticamente pela po-
18,30 -- lfl$les pelo Rá-I pulação de Fortaleza.

�io. .

19,00 -'Momento Esporti-.
vo "13bhma.'

"

. ,

19.30 � Netieiario da A-.
ge;ncia Na�ional (1\ voz do
Brasil):

.

'-

-.< '

20,00. - Lembrançàs de
·Ca.pri. . ·��.:�:���:.:"I;:i6�,,":::el�:.::::..!;..-=

21,000 -- A musica da E.
1etro landia.
21,30 1-. ·Trechos de 'ope .. lolas de Inglês

PRATICO E TEORICO·�a.

2�,OO ;rornaI . F'alado Professor Bonson
A\T. Hercilio Luz: 66.

�

Diariamente.
I

Dás 8 à.s 12 e das 14 às 19

.1'-7.
22,25 Recordações,
23,00 -'--- Ence·l'ramento.

.,.

;

<.

I
f '

I
(
I

I
- - -- ....--- --------------�----_._-------_._-----

Pinay ·ameaço� renu,l1cmr S� O projetojde orçamento Dao for, aprovado lnteDr�IJllenJei
PARIS, 3 (U.P:) ';.___ O go- ,no primeiro paragrafo do � Em face.do p� e1)1 _que s� ,.vemo f'rances. enfrentou 'ho-

.

artigo sexto. do orçam.ent�. encontrava a s:tuaça.o, fOI
.

á' noite um contratempo O primeiro ministro Antoi- 'luspens.a a se;:;�a.o pala que:�e
-ad no"

.

debates so- 11e Pinav declarou Imedíata- JS partidos politícos pudes- ,

inespera os. • '.

'. .. .

. ,.' .
. _

b�e o orcamento para o ano mente que. ínsistta em que vem r�co.ilsld�ra� a sI�ua�ao.
d 1959>quando'· a Assem- o artigo fosse votado por J artigo sem (lJs�ntldo <10-

bléia Nacional votou por inteiro mas, que se a vota- 7ame1_:te e passara por nova
Se a plástica do seu busto

grande maioria, contra O ção não fosse adversa, o �o- ;lo��çao quan�o�. �sserr:- não 'o satisfaz, é tão sim..,
proposto corte dê 110 bilhões i vemo t�raria suas �rOp'l?aS bléia s� reurnr as OIto da

pies corrlgí-Ia! Quando os
de francos !lOS gastos do J conclusões, o que implica, noite.

'- seles são atrofiados �ádl ,é) , .

t a Anteriormente, nos deba-governo.. r"

• "evld:enten:en ·e,._numa ame -

desenvolvê-los com a PAS.. tes gerais, Pinay declarara
dA votação adversa surgiu : ça ue reslgnaçao..·.. TA RUSSA. Quan o aos

aos deputados; ·"Podeis der-
�••"'''''''''''''';'''''''''-'''_'''''''''''''''''''''''''''''''_''_''''''_''''''''.hW�W

rubar o governo se assim o ��!o�{;.��� fi:�:t:i,.e�e(�S�

O que oe'm lodos s'abem" ��;��d:::toOd�m;l���j��o �o.e linha justa da plástica f�·
b

mínína. Distribuidores: _
,

orçamento, que encerra 64,
Araújo Frei,tas &., Cía. Não<

.

.

.

�.
-,

Ca\lSOU alguma surpressa encontrada no local, enviêm
.

.( ... 'ranscríção do D. O. nO 208 de !l-9-5.1 pag.. 13505). uma vez que o primeiro mi-A
r., antecipado Cr$ 3ã,� ,para 8;'

. RECEBIDOS ,PELO PRESIDENTE DA R.l',PUBLI· nistro já alcançara uma vi-
Caixa Postal.l:7,24, Rio, queCA" 'O�S E"S"TU'D'A'NTES BRASILEIROS QUE REGR.ES- tól'ia virtual na Comissão '�

.

remeterem0". Não·' atertde--SARAM DA ALE;MANHA ORI,ENTAL APAVORAI).OS ,de Finanças que resolvera -lnOS pelo l'eeÍnbolso.COM O COMUNISMO - O Sr. Gétul.io· Va'rga� recebeu, que cinquenta artigos. adi-
ontem n'o Palácio do Catete, em audiencia es'pecial, os cionais fossem discutidos
tres e�tudantes brasileiros que, dêsiludidos c'om a real i- çom a propo.s�a do governo
dade que puderam óbservar em Berlim Orienta!" �nde, retirando porem suas suges
foram .·participar do Festival da Juventude Comulllst?, .tões :face à .insistencia de
romperam a "Cortina de Ferro" da zona ru�sa e conse-, ,P.i_nay.
guil'um fugir, receberrdo a�lx�lio das. �utQrida.d�s di�lo-, -,-,-,---",-.--A-�"-.--máticas,. amt:ric,aria:.'l--.eb�,asilell·.as: d(\ .. z�ma.. O.çJ..d,e:nt�l_,da :·FarmaceutltnAiemanha,' isso após terem atravessado o setor. russ(.\ nu-.

. .

,
.

.

ma fuga cheia '�de apreensões. '. DI!· I· .. ado''os· ESTUDANTES CARMEN RIBEIRO, a:AC1A,NQ .p om
(,.,úRDEIRO' E SOANE NAZA�É D,E A�D�AD�, na pre- .. .Procill"a-Se (respom;abili�
sença. do Ministro da Educaçao, Sr. Slmoes, Fl�ho e de, dade'). .....

"

numerosa comissão que QS ac'ompanhou nes�e' ,en�ontro ,: Infoí"1nações e cartas paracom o Chefe do Governo, relataram.3 S. Excla." P8rmenb- H.,e: Brandes:' •

rizademente, os in!1tantBS e peripecHls, por que passal:a�
nessa espetacülar viagem. ..".,

..

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

Disseram que voltaram dá' zona russa da A�em!tnha

P.Jt'I'$ 0.1seguramente convenci.dos de que o Comunismo, na reali- "

,sedade, é ri escravidüo do homem, a SUbs�rvi.ênCia� fo.rçad:-a, '. ... '.' ,..'. .. 'iresultando em constante. terror. Por eSSa raZ3Çl, estao. ,'';''

II
.

agora empenhad0s numa campanha para alertul":,à;",moci- ':, ,:_l
... /

,.
. ..

'

," '.dade
.

{lo

n,r:�s.il
contra o terrivel regime .que massacre e

,*,/.
.

,,'..�, '.

.. rOD6 DIA
.

semeIa o OdlO entre 08 ,povos. '

.". '.- ,
'

.
fJtJ1IA/'fTE

I

Co�c1uir.ain por .ped!r ao Chefe (�o GOVê:IlO para f�-' �./ "'. nos 1'.11nçJOSzer chegar seus agrad.eclmentos ao\, represent,antes- brasl- 'j "". �."'�L,I !eiros que o� �lUxl1ia!'a�� !la fuS'u.
.
.. ' .. ,..! ,'. ,

ft�,"*I . 0. PresHICl:te GetuJlO Val'�as, :'espondel�do aos cora-) � ��, .

i.
'J0805 Jovens, dlSSf; da sua satIsfaçao ,e!ll saber que ej"ca-. �.,

� ..
'" �, .._ .. __

I pa·"a'n rla .2o.n<1 1�1l3!'<". sem que nad:l. Jhes. ,acontec-€s;;.e - -e.. ._

)) ."".., �1
.... - - ' .,.,_........,

1
,

"'''::::-I acrescentou que a reação e repulsa .com que repelíramo o
�,

I regime comunista era umà liçào e uma expeúêneia para a "."�'_' '_......,..,.....,....�__ ,_,_.�

.
,

juventude de toldo o' mU!ldo.. ' .,,', �
.

.

Aviso
CURSO ANTONIETA DR

.BARROS·
Ex:ternató fundado em 1922
A direção do Curso Anto

nieta de Barros avisa à.os in
teress'adóé que as aulas des
t.e· Curso se reabrirão, na,

proxima segunda-feira, dia
7 de abril.

'1
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Florian6polis, sexta-feira, 4 de ,Abril de 1952
-----------------------..---- --o�,_.----,-- ---'---

7

G'
II

b VENllE�S:E '''jIgantesca O . ra NEG<)CI� lcTJlCENTE '

� I
' .:

�, , .... ,

'

"t,,' ende -se' um.a 'Vila C-O,m.'

"'-----'-:--'-'ua-' rrlqaçao'> _--:
,.,

'7'�asas'à ;ua' Padr� Roma,
nO 58 e mais 2 casas à mes

ma rua nvs. 49 e, 51. I
, Tratar com Apostolo Pas
choal à rua Conselheiro IMafra n? 23.'

.1 ••

, '

O Maior Movimento de VQ'ldO hto do Vale do Sacra
lume de Água Jamaís Ten- men to ter um 'excesso de á-

tado pelo Homem gUR, ao passo que o Va"Ie de
NOVA YORK (Globe San Joaquino, que fica

Presa) - Com a ajuda de' próximo, sempre lutou com

seis enormes bombas, está a seca. Irmandade do' Senbor
sendo levado a cabo, no vale

j"
,

do Rio Sacramento, um mo- Em meia hora, as seis Jesus dos Passos
vimento de volume de água bombas Worthington, impul- HOSPITAL DE CARIDADE
iamais4e�tíldo pel�h�m��" �iol'l�daJ!, por 1a�.QOO �. ,. �: .Fundadé em 1765
num projeto de rrrrgaçao de força, transport�m rnars E D I T A L
para a agricultura orçado água do que 'a cidade deSa- De ordem-do Senhor Irmão Provedor, convido os Tr-
�m 600 milhões de �ólares. cr.am�nto é. c�paz. de consu-

mãos e as Irmãs para/revestidos de suas ínstgneas (ba-
Essas

.

bombas � gigantes- mir .num q�a mt.elra. I?e fa�_, landraus e fitas), assistirem as solenidades abaixo dís-
eas, proJetadas. e construí- to, as ,bombas Já estão le- criminadas:

'

,
'

das pela �orthmgton Pump vando agua d,e.um vale pa�a Dia 6 _ Domingo de Ramos: Missa na Capela do
and Mac�mery Corp., le- outro num ritimo de dOIS, Menino Deus às 8 horas com Benção e distribuição de
vantarão, diáriamente, 3.000 milhões de galões por mi- Ramos.

' ,

,

milhões de galões de �gua minli'tos.. Dia 'io -""Quinta feira Maior: l0 - Comunhão Ge
a. uma altura de 200 ?es a- Os aloJa_men,tos para as,

ral, na Catedral Metropolitana, lãs 5 horas, distribuida
CIma do t�rbulento RlO Sa- bom�as, sao, nat,ur�lmen- pelo Exmo, e Revmo. Senhor Arcebispo Metropolitano;

, cramento,. em ,,!,racy, Esta- te, gIgantescos. A usma de D. Joaquim Domingues, de Oliveira;'
.

do da Calífornía, para lan- bombas, em .�ue, s� encon-" , 20, _ Adoração solene dQ" Santíssimo Sacramento e
ça-la, em form� ?� cascata, tram os equipamentos, é a Sermão do Mandato, na Capela do Menino Deus às' 1f),30
num canal, artifíeial com segunda do mundo e sua es- horas.
'120 milhas, de extenção. cavação é maior que a' da

'

Consístórto, 2 de abril de 1952
O projeto; que está seu- falUosa represa de Hoover, Luiz Sànches B. Trindade _ Secretário

do executado, há quatorze na California.
anos, pelo "Bureau aí Be-] Os trabalhos para a exe

clamation" do governo dos cução do projeto fõram ini
Estados Unidos, ói'igiltou-se ciados em 1947.

PARA fERIDAS-.
E C Z ,E MA, S.
-l.N-Lb,:AMA-Ç Q, E S"
C O é E I R A S,

.

fR'EI�AS,
ESPINHAS, ElC.NUNCR EXISTIU IGURL

Vi'agem
e

-----�'---------------------------

PA
1/ "

*�f't
�"

tftlllA..,"-

Flortanópolís - ltajaí -'- .Iotnville - Curitiba

(om.,re pelo "'�.
nor preço ,da dd!.

- de';'�iéU: iêfriSe,a�-
dor NORGE,' mo.
d�lo 1951, com Ia

ra:ntia real de
5 .ftos. c'

com segur�dnç3,
rapidez

"'0 NOS CONFORtAVEIS fufCRO.ONTB' TS no

RA�IDO\ «SUL .. ltH48ILEIRO»

�gêncía :
i',tla. Deodor-o esquina (la

Rua 'I'enem e xilveira

)t""JIii$!,: ;g;; '?C,Mi

Vende�se'
i

....... ':. - ..;:;- ......

JUIZO' DE DIREITO DA Vende-se uma-máquina de

COMARCA DE " TIJUCAS lengenho de cana com todos
•

seus pertencentes 3 c ilindros

O'" Doutor Clovis Ayres de ferro, uma
\

cal�ei�a de

-Gama, Juiz de Direito da assucar, um alambIqUe. ca
Comarca de 'I'ijucas, do Es- pacete de cobre 2 ma�cals de

I

tado de Santa Catarína, na ferro, pesando 50 quilos ca-
'

formada lei, etc... da um, quem se mt�ress�r
Faz saber a quem interes- pode pro'curar n� re.sl.dencla

sar possa, de acordo com o
do sr. Manoel Sev�r�no de

que reqúereu Alvim Santa- Oliveira, .na Freguesla da

'na, que 'foi julgada extinta 'Lagoa.,
a ação executiva que neste

------

Juizo lhe era movida por A.VlJne "0 ESTADO"
Paulo Schl�niper em virtu
de de ter o mesmo execu'ta
do Alvi,m Santana pago o

seu debitó e éumprldo? as
' ,

,

demais obrigações.'E para '

que cheque ao conhec,imento
de todos e ninguem possa
alegar ignorancia,�mandou,
exp�ir ó presepte edital
que será publicado no jor-
nal O ESTADO de' Floria
nópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos

, primeiros dia do mes ,de
abril do ano de mil nove

centos ,e cincoenta e dois.
Eu, (a) dercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei,
conferi e subscreví.(a) Clo-
vis Ayres Gama - Jui� de
Direito. Está conforme o'

origina}, sobre o qúal me

reporto e dou fé.
Data, supra. ,

,O EsC'rivão Gercy,dós An-

e ..

�nsny 8ama &rCia
Caixa postal; 139
Telefone, 1607
Rua \Jeronimo
Coelho, 14.,

FLORIANOP()LIS

'nfO',ma.l'Õ"" oomo�' �Q.'nl'U', "

� !." ..,!lV�O;,,,,-_C�tto. Hoepck�S/A � Cl ..-' T,t'lE'ff,n I !lU (:-�Dâ� tt':!e".
,

,� - ". , .. '�',i1() �:'I�I-';qrlo. Hoenc!"I.!�'" -C'Y . r"lj"CooP 1'\1"'( (·REMACS
,

r

jos. '...:-.-

J"

India, �gundo 'Produtor Ci
nemategraf'ictT d� ,Mundo

'·Procedente de Belo' Horí- uermanencia em Belo Hori
zonte, ch�gou ao Riuem uni,' :�odte, o 'ministro A: Shah
dos Bandeir;antes da Pána�r foi .recebido pelo governador
do Bra/si! o ministro Jayva- mineiro e pelo sr. Américo
den A. Shah, Encarregado Giannetti na Prefeitura.
de Negócios da India no .,Na Sociedade de Cultura
Brasil, que al i.fora avistar- Inglesa promoveu o referi
se com o governador Jusce- do diplomata uma exibição
Íino Kubitschek 'e visitar de películas produzidas em

pontos pitorescos e hístôrl- seu·país, tendo declarado
cós de Minas. aos representantes da Im-
Em .companhia do vice- prensa local, que "depois,

cônsul inglês, mr. Harold dos Estados Unidos, é a. In
Victor ,Walter, percorreu o dia o maior produtor cine
diplomata indiano Morro matogrâfíco", possuindo
Velho, Ouro Preto, Mariana, , grandes mercados no Oríen

\ • tendo estado também na I te Médio, Africa Oriental e

Parnpulha, -Durante a sua na Asia. "

. .- ..

1ERIDAS. UUJIA!'IS.IIo
I PLACAS 8IJ'ILl!'ICU

�lfx�r de �oau'eh a
1I.dle'açao AmUar..., �

, .

,Aviso
CURSO ANTONIETA DE

BARROS
Externato fundado em 1922
: A. direção do Curso 4nto
aieta.de Barres avisa aos in
teressado>! que as aulas des
te Curso se reabrirão, na

próxima segunda-feira, dia
t de abril.'

I
•

i i
i � InnnO'cJ..eu ,\ J

. =F�
, n<' novo BANeO AGRleOLA

A' Cbopl2"6.tiv�, de eré4ito n� 1, do BRA�IL!
,

SEDE PROPRIA

:Rw,., (j�\n� 1b '

nORllut(jPOllS - 51(1 CRTRRII1R. '
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A'OS A,SSINANT.ES PDeto'-IIIUar:
DA' CAPITA�

Protestam os moradores de RibeirãD
e Pantano do' Sul·,

_.
,

..
'

, EE.UU. e Chile
.A :Gerência �., ESTADO avi�à, aos ,�si- SANTIAGO DO CHILE,'nantes 'destaça�(�l, que suspendera" � ,partIr do l' (U P) _ o' 0._ t _ 'Di� �n«o' há em <que

.. n�o conhecer a existencia de tais
i Entretanto, n inguern .� a-

'. dia 15 do cortWt(! mês de abril.' 8.'1 assinaturas ,,3.. '., '"

:
su secreN·a. recebamos protestos e mais estradas, tamanha, é a sua ItendidQ.

'.
,

__ .. �m.....,�.�_�t_� .._.�_'· ., ...:__"'__�__._._-_._.•_. -_"_'_"' •. _ ...,

I gr��i�:. :�:�i�r��'tr:o °d�hill:: protestos contra- a situação incúria. Os protestos che- Nesse estado de coisas,
��.- w_, �-'- ----�----,�---

- ;.- ;;-=-
- - -

• - ..r...----.- verdadeiramente calamitosa gam de toda a: parte. Na.,Câ-ldentro de muito breve 'o"
,

'
'

". sr. Manuel=Trucco, ec a- . . '.. ,
.

1 t'

em que se encontram as es- mara Mundcípal os vereado- transito f icará comp e 11,..
'

tOU que 'o pacto de assisten-

I tradas do sul da Ilha de' res por várias vezes fizeram mente impedido.
.cia militar do� Est3;dos l!ni" Santa Catarina. . indicações solicitando me-' O sr. Prefeito Municipaldos e este pais sera assina-

Os ônibus que trafegam lhoramentos para as estra- precisa olhar com mais ca-
do ainda, esta semana.

para Ribeirão da .Ilha e
1 das do sul da Ilha. 40 Pre- rinho o interior da Ilha, ou

Urna vez firmando o refe-' I I feit di t t tê id Ih Ih 1 Interior'
'. Pântano' do Sul ficam ato a- t eI?, Ire amen e, em SI

.•

0
1 me. 01', o �r pe o I

_

.

..

rido documento, .será envia-
dos, no meio da estrada com enviados dezenas de pedi- )P?IS ate, �oJe :. s. nao .lhe,

I
do ao Congresso

" Nacional'
qualquer chuvisco._ I dos. i deli a rmmma importancia...,Florianópolis, Sexta-feira, 4 de Abril de 1952 r para ser rutificado, .Já há mais de um ano que "

.

----..,_.....;..__..,.-...;....---------...;..--:---------------.....- não, se move uma palha em! 'w
....,.-...__v-�--.._·..,..,...,..,.-·--��'...�

O :, "CD"ltecim8Dto ' do"" Di.. favor do mai� populoso dis- ,O Drama dos C88ren'5P,S .'. ,','
__��______________ tríto do município de 'FIo-

�iánópolis. • • '
. .

Dós 30 candidatos, apelas: 12 lograram' venoer o �!�'l��:!W:;ã�u:st:9 �u��: Deiiran.es, ví,j.mas de
direito à casa própri'8... Mas, bA" ainda, espe ... ���:!s ;!r:e one:u�md:' f��:� . mais um, desastre
rancas' para 'os 18 bQr6is. q.08 agD8ntarà� a �i�a.••• ráo�ã�u�Õ�:���a'z����n!��� à' ���ii:aà�·�� pac�;'l�:,i�� 1, ��:�ri�;a v7�;;�t: ��levei�
Con Iorme notictamos em ,anos, como h� aqui... mume- I cadorias produzidas em Ri-I Ceará, tombou ontem um cu lo. Outro desastre quase'

nossa odicão de ontem, vá- como 'em outros InstitutoS., ros casos. ."

,beirão e Pantano do Su:l, fa- i identico registrou-se proxi
rios come�ciários estiveram É, aqui, o da correr-ia," isto' E o' resultado ,foi este - to que' ameaça a ordeira e

J
caminhão, conduzindo dezoi- mo à localidade de Ico, on

em fila, desde as 18 horas é, de quem chegar primei.' de :10 candidatos, que en- I trabalhodora população da-: to pessoas, resultando do de- de tambem um' caminhão"
de ante-ontem" até às 12 'ho- ro... I traram na fila, que aguen- quela zona. sastre quatro mortos e qua-! chocou-se com um onibus,
ras de ontem, passando até "Depreende-se, lôgicamen- I taram a noite tôda à porta i Se a situação da estrada 1 torze feridos. O acidente ve- matando dois passageiros €'

a -nolte, sentados uns, de te, que ha algo errado na! do IAPC, APENAS ,12 10- da base aérea é péssima, o I rificou-se por motivo do ex- ferindo oito.
pé outros, frente ao edífí- dístrfbuição dêsses benefi-! graram o benefício, fican •

.' que não' se dizer, da estra-l
-

cio' do IAPC, afim de entra- cios e o próprio Instituto é : do os restantes, para outra, da .que parte do entronca- ...,.? "',.,- -_J'-I.I'�· •r-"'·.""' -_"'r'J••"" _ ""'-.,.,._ �"'_I.I'-"' -""'.,., - .�.."._.w
·'tem c�� a documentação que contribui para !êsse!�iajada, não se sabe quan-imento,d� Costeira en; df-jNa Iss. ,Comerciai do RIO '

"

necessarra para a constru- CORRE-CORRE, falha, por- ,
do .. , ,j manda das. belas prruas do .

ção do lar próprio. 'I tanto, da própria legislação I Segundo est�mos informa-, Carrmeche e da Armação? . Io açontecimento, que, co- "que regulamenta essa moda-
!
dos, a delegacia dos Comer-] A buraqueira é de tarna-

V·'" E" li Imo já focalizamos, é inédí- .Iidade d� vantagem, ,O cri-: ciários, atendendo .ao peque- 'nha ordem que as reclama- 81 a uropa· «) sr. "ar O,S
to nesta Capital, sendo có- i tério da seleção, � nosso no núm�ro dos.q�: . nad� ções S30 con:'ltan,teR den iro

B
.

d
_. ..a x:. '01- -

pia fiel de fatos em

porto!'
vêr, seria o certo e' Justo, e- con.

segUIram,
.
dIrIgIU-se a UO'i ônibus ,que

dema.
ndam rBD ,a (1 -:1. IVelra

Alegre e no Rio de Janeiro, vitando que contribuintes, direção Central, relatando a ,�q!le1a região. RIO, 3 (V.A.) � T'endo Câmaras de Comércio Ei'--
despertou a atenção de com menor número de men- ocorr�ncia e .soU.citando se-· Já é tem�o do sr. 'P�efej- que viajar depois. de ama- trangeiras.

, qU8.ntos passaram pela rua II saUdades, só porque vão ao _jam êsses atendi�os, �om �e- ;;0 Municipal olhar' pel� p.� nhã para a Europa, o Hl.. .' o. sr. Carlos Brandão de,
Felipe Schmidt. sacrifício de suportar uma cursos 'que dependerao, am- pulaGão da zona rural do Carlos Brandão de Oliveira Oliveira permanecerá doisr A noite de ontem, a nóssa i fila madrug.ad? a dentro!. da,. de apr?vação., Municipio. S. S. par,ece des- na reuni?-o semanal de ho- meses nó exteri.or. Embar-
reportagem teve oporiunida- barrem o dIreIto �os .

que Resta, amda, para os 18 je' do Conselho Diretor da cará na; :ponta do Galeãol à

::a:: �:!o�a�:fe:�:r:. �!; �:n�::::::.::�...:....�••::.:..:�:::::::::: Quinfuplos !t1si�.�a�ã����:���' �:��: c�m�:h1: �:X!�!ei�:�o:�Comerciários neste Est.ado, N I d I t M g-
. I'" á entidade, em caráter transi- d. Laura Brandão .

., qual' escl�receu que, de, ovamen e e u o 'a a IS- DO ",ear tório, ao sr. Rui Gomes de
fato, essa correria se verifi- ,

.

..

C ...

' .

,

.. Almeida, primeiro vi�e-pre- Sua viagem prende-se ao.
t':ou visto ter sido votada, Iralura alarlnense �IO, 3 (V.A.) -: �o m- sidente e que, automatica-. atendimento de vários con-
-narà Sant'a Catatina, nêste

"
tenor alagoano fOI Iguala- mente tambem ficará na di- vites, ,que lhe form.ular:;tro,'".. , . J"

1 I
- D'

,
.

exercício. apenas a quantja ,.' ..
do o rec01:d .e �s. rrnRS 10- reção da Federação das As- entidades estrangeiras e fi

de dois milhões e meio de- , D-p.s. Edga r ,de L,m3 Pen relra I
ne. No mUlllClpIO ?e Bata- socia_çõ-es Comerciais do observações de caráter eco-

• eiros para emprestimo '. J.. : lha. a senhora .Tuha Alves B '1 da F d . ã '. n�m'cocruz • A ma'gistl'attlra catarmen- vom o seu desapareclmen- I .,

I
raSI e e eIaç o aas o 1 •

,

bT'" d 't ..... <

I ,de Souza de trmta e CInCO ,lm� 1 !!ar)?, quan o mUI � ,se, ainda há pouco funda-. to, Santa Catarina perde um 'd 'S
.

,mUlto maIs mesmo, seria I . . , anos e esposa o ,l-Sr. everIi ._..........__�_....�• ..-..;••_
. . . d -

tmente
golpeada com o fale- grande JUIZ, culto e mtegro, no Souza deu·ã luz a cinco ' •

_
,

ne��s.sa�lo mas al� � nao
,�imento (lo sr. Des. Urbano por todos estimado e respei-· cri�n'cas

'

sendo qu;tro me-I
'

'.

d d8U ItCltebn .et,para a en er,ots Sales, Presidente do Tribu- ,tado. E a nossa sociedade se ni;os' e �ma menina Tanto Hafou por pie a e, mascon r .
um es, na conqUls a

'1 d J t' b d d f 1 d· l' td' ,

,

d .
•

O
. na e tiS Iça, aca a e so- ,es a ca e um e emen o e

as crianras como a pactu- f
-

.

d da casa proprJa. processo,· d
.

1····' d " '.

OI #'ton ena onos, Comerciários, não é frer nova per a, coO; a mor-

s.unerlOr
va la, amIgo

evo-l ri�nte, diz�m os desp�ch,os ,"
.

d I
-

d d'd t te, ontem, do sr. Des. Edgar tado da nossa terra.
'. aqui c.hegados estão .' pas- ROMA, 3 (U,P.) -- Ed- tal.o a,se eçao e can I a os, de Li�a Pedreira, Vice,Pre"

.

Os funerais sairão de sua
I sando bem�

,

mondo Vastalegna, que a 14 Vastalegna foi reconheci-I.....,._.�.....�................._.._. sidente daquela.' alta corte re�idimcia, às '10 horas de

I
-

de :fevereiro do' ano passa- do' culpado de homicídio vo-.

W II L
julgadora' e Presidente do hoje, para o Cemitério da do, matou "por piedade" luntário, mas a Corte COll-

a er ang'. Tribunall.tegion�l Eleitora! .. Irma�dade dos �assos, . no OrIIlI081111"mo·em sua amante que sofria de cedeu-lhe todas as c�rcuns-·O sr. Des. Edgar PedreI- HospItal de CarIdade.
. um mal incurável, foi con- tâncias ,atenuantes.

Acaba de ser contempla- ra, havia meses, enfermara, O ESTADO, leva à famí- a"onomta. denado a' 6 anos 2 meses.e Foi o primeiro ·caso 1e,do com justa aposentadoria, seguindo para a Ca,pital da lia enlutada e à magistratu7 ftW;tI �)) •• � 20 dias de prisão, pela Co�- eutanásia julgado pela ma�

�pós ?O anos de serv!ço,s, o ,República, onde foi su)Jme- r� catarinense os seus VotOfl A Assistência Municipal, te de Apelação desta 'capi- gistratura itaÜana.
nosso �stimado conterraneo 'tido �. '�el.indrosa interven- ,de in1enso pezar' pejo golpe ! preoc�pa,. já

. �gor�, o sr. • ucw,��� W.;' .!
sr. Walter Lang; alto fun:. ção clrurglc�, s�m que, com que acabam de sofrer., I PrefeIto MU�IcIpal. Mas, .........,.......,..,."....--r.......,.,..,......,._._-.........".....",,�.,._.cionário do Banco do Bra- isso, colhesse melhoras. On- �.............._.�.......,.........-.. não' se espante' ,o leitor. A '. � ,

'

"

"

I
.si�, e destacad9

,

elemento tem, em avião espécia�, re� ,,'
" ,I Tlreocu�ação do: .Chefe do

nos' círculos. sociais e' des-' tOl11ou a'esta Capital. E,. ain- CASA JlJSCIIIiAl'f.IA.. ........ ExecutIvo MUnICIpal, é em

portivos da Capital. , da no aeroporto, sentiu-se bQfdora dô•. :Bit!0I &.0..... referência aos médicos que
Iniciando sua vidâ como súbitamente mal, vindo a vtetor. Vilvul... Di••o., pFocura êle dispensar - o

telegrafista da Western Te- falecer' no automovel que o !C.na (�nlA".'b.t!'t.l lfat?, cirurgião e o ginecologista.
legraph Company, em- maio transportaria à sua residên- A ordem, neste mês, foi

� ..cde 1907 trabalhou ali até cia. a de que não pagasse a Te-
novemb;o de 1916. De abril, O ilustre extinto desapa- SO°aras""··II'bo calo soural'ia os seus vencimen-
dé 1917 a outubro de 1921, réce aos 54 anos. Natural de • ti

.

'tos. Mas, o ato de dispensa
integrou; 9' quad,ro de fun- Ipirá,' na Bahia,

.

formou-se DO" 1-','de' a'brll ou demissão, não veio, ain�
eionários do Bànco Nacio· pela Faculdade de Direito «. ) da. Apenas a voz de coman-

nai do ,Comércio. Em' janei- do Rio de Janeiro, vindo; a. RIO, 3 CV:'A.) - O maior do - não pague:q1 os dois
ro de 1922, foi nomeado es- segui't· para este Estado, on- "primeiro de abril" , ciêste médicos,.� falta de verba!

Ieriturárío do Banco do Bra- de exerceu as funções de· ano foi passado por Rui San Somente isso, está preo
si! e em 1927 passou a ser- Pr.omotor, Público em cr�-II tos á Soares Filho. Aquele, cupan?o o s_r., Prefeito: .Quevir no quadro da Tesoura- �elro, hoJe' Joaçaba, Cal!0!- telefonou. para!. Ia caIBa de

I h:vera, ent�o, de P'�SItIVO?ria, até os fins de março ul- nhas 'e Blllmenau e de JUlZ Soares Fllho, dIzendo que Nao havera verba? Mas
timo, quand'o solicitou sua· de direito em Tubarão e Milton Campos se desligara sempre houve ... Então, por
.,�posentaçloria, depois de aI-I Florianópolis. Era membro la UDN, e que a bancada que dotação outros médicos
c.ançar, por merecidas PX:o�, da Ordem dosAdv.ogados do desse partido, se encontra- t�m rp.cebido? Não foi 'sem
móções, o último. posto. de Brasli· � da Fedei'a�ão dos va na séc;leJ em ttimultu.osa pre a mesma? "

(�arreira.' F'u-ncionál.'io zel�.·I' M�gistra�os ,do Btasi�, de reunião. Soares- F,ilh? saiu ,O fato-preo'cupa-nos, tan:
so, competente e capaz, deI· cUJa secçao era o pre�ldente às pressas rU!llo" a sede da bem, ,uma vez que os dOIS
xa o' Banco' do Brasil sem : �este Est�do. UDN, e quando ali chegou, �acultativos- vem, há anos,
.que, durante os longos 'ilnos I Deixa viiíva a exma. sra. foi recebido com estrondo�! prestando os seus serviços
que o serviu faitasse uma. Marina Peixoto Pedreira. <;a gargalhada, seguida da I naquela Assistência, sempre
única vez ao' s�rviço. ,i Era irmão' do sr. dr. Almir declaração de que hoje tl'ans 'com dotação orçada.
Assocjando-nos aos' ,abra- 'Pedreira e'da exma. sra. Ilda corre o dia primeiro de a- Francamente, o sr. Paulo

ços que tem recebido, deixa- Pedreira Gama d'Eca casa- bril de 1952 ... Soares Fi- Fontes, 'P,refeito da Capital,
mos-lhe aqui os nossos \fe- da corri o sr. dr. Oth�n Ga- lho' estava desfigurado, ma's é ódginalissimo,. principal- ,

tuosos cumprlmentQs. ma d'Eça.
'

lqgo recobrou a 'côr.
.,

mente em "economias". . . I
. . "

\,

-
.

O Diário da Tarde devolveu
udeno-t.rabalhistas à Legião
Assistência!
Onde? Não li!
Publicou a c:aeet�da que 'os sindicatos de
ram no dr. Telmó' Ribeiro!
Quem é Telmo Ribeiro? É um mQço que foi
-Secretário do sr. lrineu BornhauseJ1 e fez
fUí·or com as perseguiçé>es 30S adversários?-_'
É esse mesmo.

, xxx

Essa, é a voz das r.uas

xxx

Um dia, depois do outro ...
.

GUnHERMf: TA,I

" �
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


