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ACEITOU ESTILAC' LÉAl.. A R.evelaç�� Tardia·... T�lt ;.ganba d.
'. Candida'ura ao ClubeMilitar' =-'': _- ._'
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Elseohower .,.
RIO; 9 (V.A.) - o.gene-rCia

de queo gen�ral Estilac há muito .que o general Es- Teria Hitler lenlado fugir illinois ,

.

ral Estillac Leal vem de Leal aquiescera na apre.sen- tillac seria candidato. Até 'b
. CHICAGO, 9 (U.P.)

dirigir aos membros que a- tação de sua candidatura à quando êle era ministro da

.

Dum su marino. Os ,p:imeiros x:es1:l1tados das

'poiam sua candidatura à reeleição do Clube Militar, Guerra eu sabia disto". E eleiçõeà- preliminares -do

presidencia do Clube' Mili- a reportagem procurou 'ou- limitou-se o ex-comandante 'COPENHAGUE,' 9 (U.

','_�'
_ ...." -:- ..

Estado de Illinois dão ao se-

ínt rta
'

I Z b
carregado com viveres até nádor Taft elevada mar..

tar a segum e car : VIr o genera eno io da da Primeira Região Militar P,) _. Uma carga 'de dína- b d t
.m·· d J Iro 7 de a Cost

"

it d I
_

. mesmo nos tu os e orpe- gem de votos sobre o gene-
nIO e anel,

,

- a que a proposi o ec a- a esta declaração, deixando míte que atirou a superfí- .

s; ·1 d 1952 P d
'

_ dos e não carregava muni- ral Eisenhower.e o sr, Ha-
IIrI' e . eço aos IS- rou: :

. I para depois os comentários cíe do oceano os remanes-
.

d I
t· t d com "P

,

h I
.,.. ções ou papeís e qua quer' rold E." Stassen.: todos dI):

m os camara as que,
- - ara,mim nen uma que a carta acima divulga-r c-entes de um subtnaríno a-

C
' -

El ti'
.

.u
- espécie 'que pudessem con-

põem a ormssao er ora surpresa e, pOIS eu sabia de da lhe sugerir. lemão afundado na u'ltíma
pró-Estillac-Horta Barbosa,

firmar ou não a hipótese de 11••••••• ,

que façam chegar ao conhe- w- _

,:'
- � -.� O?

guerra levantou aqui a es- que transportava.Iíderes na- .: . -,

�!�e�� C���d��:are�:: O··,II·OII·U em 51 o C
.

•. �=�a�:�i�t�,;u:'d::�o, a�� ���.�.."""·,I;QtaDteD·rt;oaldt8eraTranOgI8Ir��guínte declaraçao: 0Ier·,8 �esmo,'HitIer tentaram �u-

A
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- Cessadas as razões pa-«
II grr apos a queda da RelCh

COr O I
�ei�m,:::;a�,:::::�o :: entre EE. Ub. e Brasil :r:� ��;,,�::e:'�m R::� MOSCOU," (U.P.) .; A lni��r���o�����r nã�q�ii;
diretoria do Clube Militar, Força Aérea no dia quatro delegação britanica á con- fazer nenhum' eomentarío-
comunico-vos que aceito a NOVA YORK;9 (U,P,) - as exportações brasileiras de maio de 1945. Dois deles ferencia .economica de Mos- sobre o pedido da Espanha.
inclusão do meu nome na Jose' Garrido Torres, que E t d Uníd te f I

. lt dpara os s a os TIl os moram ocalizados posterior- cou anunciou um acordo em' para que seja a era o o 'es··

chapa de reeleição da atual acaba de deixar a diretoria sido boas, desde a subita 'al� mente perto da costa da Di- principio com a representa- tatuto que rege a zona inter-

diretoria, atendendo, assim, do Escrítõrío GomercI'al t d f' A Ta no preço o ca e. cres- namarca, mas o terceiro con ção da China comunista, so- nacional de anger, mas pa. .

.a insistentes e reiterados a- Braaileiro iem Nova York, c t lt
- b" I

. ""!"
u\. en ou que essa SI uaçao tinua desaparecido. A car- re a troca de mercadorias rece pouco provave que en ...

Pelos dos meus camaradas. declarou que o comercio en- t d t' Ih
' I d

.

ten e a con muar me o� ga de dinamite que reben- no va or e dez milhões de dosse o movrmen o.

Desfeita pelos fatos·a cam- tre 6s' Estados Unldos e o rando, em vista do gradual tou durante os trabalhos de libras. Os ingleses publica- O porta-voz oficial do Mi..

panha difamatória organiza-
.

BrasI·l' atingiu em 1951 um desenvolvi t d B 'I I
.

.-
..,

-

esenvo vimerr o o rasu. salvamento despedaçou um ram a correspondencia trõ-: nísterío disse que nao erâ

da e estipendiada pelos a- maxiino de 1 bilião e 800 Como o prínclpal obstáculo tubo lança-torpedos, levan- cada entre as daas delega- possivel qualquer comenta.

gentes de interesses anti- milhões de dolares, mas que ímp d' d .... t ., d t d d t
I .

e ,In o um maior In er- tando à superficie numero- ções, afirmando, entre ou- rio antes o es u o o ex-

nacionais, chegou o momen-
o íntercambío dimínuíu sen- b t d

<J!. tcam 10 en re as uas
:

na- sas rações e alimentos de tras cousas, que o íntercam- to da 'nota, que LOI en regue

to de promover a união em sivelmente, no corrente ano, ções, citou Q problema do diversas espécies.' Não fo- bio deverá ter começo antes ontem ao embaixador fran..

torno do grupo que vem de- O srv'I'orres fez essa decla- d I d·f· lt
.

I' ,

ãdoar, _que 1 ICU a as im- ram encontrados contudo de trinta e um de Dezem- ces em Madrid, O mesme

monstrando, pela aç o e- ração na semana pa-ssada portaçoe d d t ,-..
'. 'I t JC

,
.8

.

e pro u 8S nor- corpos ou esqueletos embo- bro do ano em curso. Trin elemento 'aerescen ou que"
eídída (I' positiva, o seu na.. quando embarcaga-no "Uru- te-americanos .. ., ') ra �p '!t é sem �lg 1) t� e cinto P�l\ éenso- -d'as' dificil s-liPOl"' qomo a4"rança

peit?
d
aOfl compromi.ssos'· �s�' gijâ4_:!-cb'm .�estiIio. a.o�It� _de .•j;...:;;.�.:;;,-......;;..._���••.;.:.J.);;.......'!;.:;.;;..... d;çoií�d:,co:ao�. ._ J

uns-

,

e.... mercadorIa's ,'"
\ inglesl\s são poderá lceder aos· desejos

sumI os.
. Janeiro. A chefia do Escri- Umá investigação PQste- texteis/ O acordo r�sgU'ar- de Espanha de uma partici-

Não bastam, diante de ca· tório ficará à cargo de Li-

En-e-rm'O' ..0' riormostrou que o submari- da os produtos necessários pação em maior escala na

'sos concretéo�, vag.ast. Pdro- curgo Costa, que já se en-.I no estava completalIlente á defesa. administraçãõ da área em

messas gen rIcas ou Ira as contra a caminho de Nova IB _

ti
.

d P -d '4 questao.
d�������s�I�������&� resl en.e,--------------------------------
acomodação; CtJiDlpre �efl. onde ocupou cargo seme- VIENA U P O

•

I
.

1" ' 9 ( . .) -
mr-nos pe o n3ClOna Ismo lhante, jornal "Rude Pravo", de
nos seus mais variados as- O dr, Torres, que esteve Praga anunciou que o pre-
pectos. Não devemo!? nem 5 anos em Nova York decla- sidente dá Tchecoslovaquia
podemos, permitir que a lu- rou que sua previsão pa�a Klement Gottwalâ, se encon

ta contra os extremistas, na- 1952 não era pe.8simista e tra enfermo. Não foram da
tural na defesa da legalida- explicou dizendo, que

nOldOS
detalhes. O '''Rude Pra-

ele democrática, �7enha a ser- d B ·1 h
. -

. ano passa o, o raSI �vla vo" informou que esse fora
vir de pretexto av desenca- estocado grancle quantIda- Q m_otivo pelo qual o chefe
deamento duma ond'a re.acio- de de p,rodutos nort�:-ame� de Estado nãQ tomara parte
nária, que possa até ferir os ricanos; por' recear, 'como no fun.eral de sua mãe no
próprios'fundamentos dQ re- tantas outras nações as con- dia 5 últimQ.

'

g.ime democrático. sequencias da presente si- �_.._.._ _••••••••__ ..

Esse movimento, tão a tuação internacional .

gosto de conhecidos elemedn- PERSPECTIVAS DE ME-
tos, serve para preparo e

LHORAS
terr�no, .

encobrindo como, ,NOVA'YORK 9 (U.P.) _
- cortIna de fumaça o verda- ' ,

d
.'

b' t· d c mpanha
O dr. Torres declarou que

eIro o· Je IVO a a •

que é a manobra .entreguis- �
_ _.. RIO, 9 (V.A.) - Na ses-

ta daqueles que se propõem ; s�o da Assembléia ll..egisla-
deliberadamehte alinhar

V·
,

B·I
tiva de São Paulo, ontem, o

,

nossas tão cobiçadas ri�ue- Ira -,ai rasl deputado Dervi�e A�egrete
Ias. Na gefesa do patflmo- ." _ I condenou a maJoraçao de

hio nacional nas '<luestões I RIO, � (V.A.) - O padre I mais de meio porcento nas

da Hileia Amazonica, dos Lebret,: dominicáno, .
um dos i contribuições devidas ao

- materiais estratégicos e do l fundadores d? # movim�nto_i J.nstituto dos Comerciários.

petróleo devem se unir os I da "Economia e humanis-' Criticou a autar<luia ,Pelo
corações e o' espírito de pa- mo", virá em 'breve ao Bra- fato de anunciar a cobran-

/ .'riotas esclarecidos,. sem sil, contratado pelo gover- ça dá sobretaxa antes de

distinçãQ de classe. no a fim de proceder a ,es- proporcionar aos comercia
--

Não poderia fugir n,esta tudos sociais e' economi�08. ..-ios- beneficios que justifi.,.

altura dos acontecime,ntlls A Nunciatura apostolica já cariam o aumento ..Concluiu

(ao dever de prestar minha deu seu beneplaeito á vinda afirmando que essa medida

decidida cooperação aos que do padre Lebret, que não de- contribuirá para piorar o'

lutam n� defesa da nossa verá proferir conferencias. custo da vida.

soberania pela manutenção
intransigente dos inviolá
veis principios constitucio

nais que se ref,erem à vida
das nossas instituições de
mocráticas e representati
vas, . senf,o formando aQ la
do da atual 'diretoria, na

sua chapa de reeleição, (as
sinado) General Newton Es-
tillac Leal".

.

P. ALEGRE, 9 (V.A.) - Técnica os fragnientos da VIAJARAM PARA PELO·'

Recomeçaram os temores, bomba que aqu·i chegaram TAS OS PERITOS DA R.

CQm as noticias vindas de via aérea. C. P.

Pelotas sobre a explosão de .I')'elo avião da carreíra,
um petardo naquela cidade. O pacote misterioso es- seguiram na, tarde de ontem

desta vez com a potencia' tava caido na calçada, de-. 'para Pelotas, a fim de par

bastante aumentada, tanto fronte à Delegacia Regional ticiparem das investigações

que a vitima, ao ouvir um do Ensino, e foi apanhadQ qu� ali se pr�cessam a rea

chiadQ estranho dentrQ do pelo menqr Bento Gonçalves peltQ da sebma explosão

pacote que juntara n� rua, de Lima. Rodrigu,es, que o· misteriosa, o dr. Otacilio

jogou-a imediatamente a jogoU fora em seguida, ao Gonçalves da Silva FilhQ,

uma distancia de dez me- ouvir um chiado no interior titular d.a Delegacia de Se

tros, o que não impediu re- do estranho volume. Embora gurança PessQal e Vigilan..

cebesse graves feri�ntos. a uma distancia de 10 me- cià, os ispetores Marcelino

Só ontem, à tarde, os me- tros, ainda assim foi atin- Barcelos e Paulo Poinpilio
dicos do hospital a que está gido pêlos estilhaços. O in- de Almeida, alem de peri

recQlhido darão a ultima pa- v61ucro dQ petardo, era uma tos �p Instituto dé Policia

lavra sobre a necessidade de caixa de papelão pequena. TéCnIca, que farão o exame

f
. I

-

d . . .•
do material apreendido pe.

ser elta a enuc eaçaQ o
.

A polIcm está sIndIcando la policia local.
olhQ direito do menor, atin-. rlgosamente e, ao que tudo "..... ..".. -

"' -"'''', V't.

gidQ pél1>s eátilhaços. indica, o fabricante da-bom- O rilo ela· cicia•••;
.

'.
ba misteriosa é o mesmo <lue

A população da "Prince-' andou por esta capital, cau
sa do Sul" está alarmada sando panico entre a popu
com o fato e a estação de lação.

.radio loc,al transmite a ca- '. .

I ""1' f·11
-

d • .•

I
da meià hora um aviso ao Embora apresente melho-

. D I raçao 8S ,,011015 as ��:�te�a:ae�u�o�::s ax:��� ;::an:� ;:J::eo c;��:r��
dos ,em lugares publicos. O menor Bento Gonçalves de

RIO, 9 (V.A.) - As ati-I filtraçãó vermelha nas clas- fato ocorreu às 21,30 horas Lima Rodrigues, que ainda

vidades do Serviço Secreto ses armadas, Ontem foram de ante-ontem e' imediata- alo pode prestar declara-,da 'Aeronautica, de _ ontem. detidos mais dois oficiais da mente foram avisadas as au- ções à policia sobre os deta

para hoje foram ainda as, FAB, acusados de ativida- toridades policiais de Por- l�e.s da explosão de que foi I
mais intensas, Quando for des comunistas, Seus nomes, to Alegre. O delegado Eu- VItIma,

. ,

possivel divulgar o resulta- como os do.8 outros colegas lalio Martins de Menezes já Verificou-se, assim, a se.:

do das diligencias que ali se preso; anteriormente, não' embarcou, na manpã de on- tima explosão da bomba

realizou, poder-se-á ter uma podem ser por enquanto di-l tem mesmo, devendo serem misteriosa, Aonde e quan-

idéia exata do, vulto de in-
1

vulgados. '. 'examinados pela Policia será a oitava?

Crílica ao
IA:PC

EXPLOSÃ40 DA SETIMA
:BOMBA MISTERIOSA'

,

w .. '(jl"<'l i
APESAR DO 'ESTRANrlO ENGENHO TER EXPLODIDO A UMA DISTANCIA

DE DEZ METROS, UM MENOR, VITIMA DA CURIOSID1\,DE, SOFREU GRA

VES FERIMENTOS - VIAJARAM PARA AQUELA CIDADE OS PERITOS DA

R. C. P. E O DELEGADO DE SEGURANÇA PESSOAL E VIGILANCIA

.
- w_._._- ,•._._-.,-_-_ _._..-_._.,_-_-.- _._-_- _w._.- ..

UDENILDA - Estão ofe
recendo votos! No pei
tQ" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDs.� VA-
ADVOGADO CIlnlca �ç:Doenças Leia "O ESrfADO"

LERI.,DE ASSIS caixa Postal 150 •• ltajai •• Santa Catarina j. (Tratamento de Bronq,ui-
Divulgue "O ESTAl)()"

oi
" "'00 o tes em adultos e creanças)
........ ·CIfaIca • - Consultório: Vitor

.

Mei-
la 1MI._el.......... •

.

D'R. AN·GELO F•. FONS'ECA
reles, 18 - 1° Andar.

"811 •• CitdW. Horário: dás 10% às
f,1LD11QIt '�.&: ». OJIQ,X-

•

11% e das 2% às 3lh horas. Na praia da Saudade, em
,:U.•o·QUL'J'M' CmURGIAO DENTISTA �':", Residência: Avenida Rio Coqueiros, ao lado do �..

'

-�. - Branco, 152 - Fone 1640. . po escolar "Presid'ente Roo-
g...a1t,6rle' .... ...... Rua ler3nlmo Coelho. n. 18 (Sobrado).

,

I
sevelt", c()m 45 metros d•
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Vende sg:
frente e área de 400 m2.
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ARTE DENTÁRIA. 'Casa de secos e molhados. de água encanada e luz.
- - � I. I " Tratar à rua Lauro Li- 'T'riformações no 'local coa

.'
.� ��:f6rl0: Das 9 às 12 horas e das 14 às 18 hora.. nhares, nO 120. - Trindade. o sr. 'Gilberto Gheur.
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Cirurgia Gera,l -:- Alta Cirurgia - �l��ias de·�·
- Ciruqia dos TumoreS - .

.

.

Da Faculdade de .Medicina da Universidade de 8Ie
·Pauló.

.

'.

Ex-Assistente d� Cirurgia dos Professores Alipio '

Correia Neto e SyUa Matos.
Cirurgia do estom.,. vé�icula e vias biliares, inwWa_
deIaado e sroaso. tiro-ide, rins, . próstata, bexiga. '6ten,
ovários e trompas. Varicocele, hídroeele, varizes e hérata

Coasultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Sebmidt; 11
(sobrado) - Telefone: l.Q98•

J&eIIidiacia: � Avenida Trompo'f.Vsky, 7 - Telefo•• :
111764.

'

Dr. Jlsé Bahia S. 'Biltencul1
�:�,....... I;\" ... I

. M:tDI.CO

Clínica Geral - PEDIATRIA

Rua I� de Maio, 16 ;_ Itajai
-

PUERICULTURA - PEDIATRIA - CLINICA.
GERÀL

Consultório e Residência - Rua Bulcão Viana n . .,
(Largo 18 de J\r!aio') .� Florianópolis.

HOI'áriCY. 8 às 12 horas - Diãríamente .

�
••eIe • ()fteIue •
.Qa C•...ua.tre .....
.. 1...

.

TeL 1011 - Os. ....
tal, 111.
�etor: R� �
JUJI08.
Gereate:� 1'.
deAq�
...........

Represeata� Á. s.
Lara;' LtcIa.

aoa Saad_ Daa....
40 - aoa.dar
".1.: 12-1914.. - lUo ..

I....
Repnjor Ltda.

rw. J'ellpe· •• OU...
aO 21 - 6° andar

TeJ.: 32-9813 - 810
Paulo

ASSIlU!'t1I.A8
,Na Capital

Alto ...... Cr$ 170.00
Seaestre • Cr$ 90,00

No IatMr10r
.

""0 . . . .. C!f 100••.�

Semestre • CrI 110,00' .

.b0a.,!0I�.....-

trito.
o. orfPa.' memDO

aio pubUeadol, .10 ..
riO' devolvidoe.
A direçlo alo.. .....

.

poa..biUn pelo••0.
celtoa eDÜt1dOl ... aI'

d.- uli.adoe.

Dr. 9ctacilio, de AraujoI CmURGIAO DENTISTA
Rua Pelipe Schmldt _:. Edil. Amélia Netto ,.... Sala I -

Tratamento cirúrgico e çura da Pionú Alveolar.
Tratamento cirurgico e cura- de Abcessos, GraDai..

mas, Quistos racliculares,' etc.
.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN
TADURAS, para aç pessôas quê vivem de ordenado.

Laboratório ProUtico sob a direção de Técnico co.
tratado especialmente no Uruguai, formado sob a oriea
táção de um dos mais credenciados especialistas da Am6-
rica.

,

Dentaduras sem o Céo da Boca (Abóbada Platína),
Pontes Moveis e Fixas

Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técnica
mais recente .

�. ·Dr._Tbeodocio Miguel ltbérioo
ADVOGADp 1

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

Telefo.ne - 1340.

Dr. Dalmo 'Bastos Sllvã
ADVOGADO'

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

.c: '"

ITAJAf
Santa Catar·ina

. DR. MARIO
WENDHAUSEN

Clbtiea -.jd1.. •• ".J'" •

ilI'Ia.....
Con••lt6r1o - :a,,·l.ae PIa....

11 - T.L •. ti•.
Cota••fUGI ••• , uraa.

...1.I.oia, .\UI lt·

Vende-se
, Um lote por cinco mil' cru�
zeiros. Várias casas desde
sete mil cruzeiros, em rua

servida p'Or Onibus,. agua e

luz, e vários lotes no Estrei
to desde seis mil ··cruzeiros•
Tratar a avo Mauro Ra

mos, 4 sobrado, com o sr.

Pedro.

I

-Lotes à vendã

o J

..

OS MEIBORES ARTIGOS! os MENORES PREçoS! AS MAIQRES FACILIDADES!,

BADIOS ELECTROLAS - AMPLIPICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS - TOCA-DISCOS AGULIIÀS
, ENCERADEIRAS - GELADEIRAs - LIQUIDIFICADORES .- BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALANTES - BE-

SISTENCIAS _... CONDENSADORES
,,'_,>. �.r .�.

oI
•

"� ��...... ,

o mais completo estoque de peçais para radio
Rua 7 de

_ Setembro, 21 e 21 A - FIorianó ooi�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florialiópolis, Quinta-feira, 10 de Abril de ,lts2 3

Art. 3° _ Rev'Ogam-se as disposições em c'Ontrári'O.

.Palácio d'O Govêrn'O, em Florianópolis, 19 de març'O de 1952.

IRINEU BORNHAUSEN

J'Oã'O C'Olin".

'Posteri'Orment�, a 7 de abril c'Orrente, c'Onsuma-se 'O golpe tra

anado .n'OS bastid'Ores d'O DER.' com mais Ó' seguinte decret'O:

"Decret'O de 27 de març'O de 1952

�'GOVERNADOR RESOLVE
Rem'Over, "ex-'Officio":

De acôrd'O c'Om 'O art. 72, item I, da lei n. 249, de 12 de

janeir'O de 1949:

Maria de L'Ourdes Card'Os'O Aquin'O, 'Ocupante d'O carg'O da claliSe

: J da �arreira de' Oficial Administrativ'O, d'O Qua�r'O Unic'O d'O Es
; tad'O, d'O Departament'O de Estradas de R'Odagem para 'O ,Serviç'O de

Defesa Sanitária Vegetal".
Senhor G'Overnad'Or,

, Esses at'Os, nã'O crei'O tenham partid'O de V.'Excia., P'Orquant'O
/'me8qui�h'Os e desab'Onad'Ores de um g'Ovêrn'O seren'O a terceir'Os, n'O

cas'O, interessados, para usufruirem vantagens, ilegais e a'llsurdas,
"'ó p'Oderiam engendrá-l'Os, 'lev�nd'O-'Os à assinatura d'O' Chefe d'O

Executiv'O, que, P'Or' c'Onfiar n'Os seus auxiliares, 'O� t'Orn'Ou exequí
:veis. Mas; n'O cas'O presente, a' história póde ser resumida c'Om 'O se-

Deputado Bsçrlto�a Blna'
. 'Or.CIOIls .óerrulz Vida SocialJoaquim, ,Ramos de QuelJõz _' Red'ul.

., ANrVERSARIOS '

S aumenta ou (lá parecer fa- Regressou ontem, via ae- Sra.' Flávio Ferrarir Acompanhada de seu es-
d S- L' d M lo'voravel, Não faz discursos rea_! � ao UIZ, o

..

ara-
T'ran.scorre, hoje, o aní-

,

•
.

poso, o desembargador Nar- h- d f tabcmbastíccs na
. ple�ário� célio de Queiroz, deixou on-

n ao, o�.e ora em VI�I a versái-iQ_Jliltaliciô da exma,
:e; de nnanuoor que um Chefe de repartlçãG preste infGrmaçãG falsa, mas defende no silencio do

'R' d B
sua família, o Dr. Clovis De-

sra d NadirAmaral Ferra-r-

tem o lO em um os an- .

Beduí t t
..�uante a requerente já sabia, de antemão, que nada havla aído

?eu gabinete de trabalho:_os dei�antes da Panair do Bra- 'ErUlz h
� UlmA, compe en e

ri, digna esposa", do' nosao1rata4ó BÔbre o easot Interesses da nossa reglao"l d t' 'F ngen erro gronomo, ser-
prezado conterrâneo SI!..

..

'

, SI com es mo a rança a .

d D f
-

'V tI· " " .' .k) _ imediatamente dirigiu-se a requerente à Secretaria, �a pela qual fOI eleito deputa- '. it D' h
VIn o na e esa ege a Prof Flávio Ferrari díre-'ViaçãG, Obras Públicas e 'Agricultura, não podendo entend�r,�-.e do. O dr. Carlos Regis pro-' j�rnah�ta e es1crl .orta d In'�A deste Estado e pessoa larga- tor da Academia de éomér..... . 'lh' de QueIroz, co UnIS a e nent lací d no ° ". .

- V••Eliela. pOr estar viajandG; nunciou assim um brí an-
_II R' de J

. men e re acrona a em ss cio de Santa' Catarina e dl-'I) - 1ID cUa 10 do corrente, .tende eonheelmento da chegada de te- disc�rso. E� 'seguida, o Manlh�, �' l� �orna:��� meio, tendo como .têcníco retor-geral
'

do
.

SESC eV. Excia., diriK;u-se a requerente à Secretaria afim de expGr 'O seu sr' Gustavo Rocha repre-
e, co � �ra ora o

que é, prestado relevantes SENAC
caso, tendG-Ule sl,dG marcado 'O dia '11,'no perfede da tarde para a, sentando O

-

Partido .Socíal coAmerctlo. d "FI d serviços na repartição que Às muitas homen'agens de.
' au ora e ora as na

, "
'

.' ."eTida s'Ol�o; Progressísta, do sr. Adernar
a'; e "Sereia Verde" a-

serve.
que será alvo a Ilustre da-m) - Dáe podendo a requerente ser recebida por V. Excia. no de Barros, fez uma sa?d� cabe 'de' ser convidada por

l"olgamos em registrar o
ma, cujos dotes de coraçãobi te

•

It D AdGlf'O -

h d m n
ca a regresso do Dr. Cloria

'

.. . à estf
dia mareade por estar em seu ga ne , em VIS a 'O r. çao ao omenagea.o: 0-

"Julliard" um dos maís po- crede�c,lam-na "� es ima e ao,KOMer; foi-lbe, então, transmítfdo pelo sr.' Oficial de Gabinete que �� daquela ag�emlaçao po-
pulares livreiros de Paris,

nosso convivio e apresenta- respeíto da sociedade local,"v. Excia. se entenderia com 'O Dr. Félix Schmiegelcw no dia 12 dG' Iítica, no que fOI bastante a-
para assísttr ao lançamento mos os nossos abraços de O Estado, com, prazer" se as-corrente, data em que 'O mesmo chegaria de sua viagem ao Ri'O de plaudid?. Falando- �m nome
da versão francesa da últi-

bôas vindas. socia..'Janeir'O; (la .família . pessedísta do, '.

'd -

Iít
,.

d
. Ten. Ildefonso Juvenal .

. . .

I
' ma pro uçao I erarla, a In- ,

"n) - no mesmo dia, (12) às 17 horas, dirigiu-se a requerente, IDUnIClplO, usou ?a PII: avra telectual patricia, "Margari- Decorre, hoje, o, anlversâ-'à Secretari� da Viaçã'O, Obras Públicas e Agricultura, sendo Infor- O sr. Manoel Aguiar, �Iretor da-la Rocque", que ali será C
'

'_, rio natalicio do nosso pre-Dada por V. Excia. que _o Dr. Félix Schmlegelow havia declarado desta folha, que pediu ao
entregue ao público sob o oquelros

-

zado colega-de-imprensa,,que 'O Conselho R�GviárlG se havia reunido e Indeferido o seu homenageado fosse o porta- título "L'Ile aux Demons". _ CI .' b'
Ten. Ildefonso Juven�l�)ofi..J)eClido; ,

\
, dor ao sr, dr. Nereu Ramos, ,

Prata u e i
cial dá. �eser�� remu�era,dao) _ a última reuníão do Conselho f'OI justamente a realizada dos votos de solidariedade

_

'

da Pojlcla l\bhta,r. ,

_

na n'Oite' de .29 de feverefro do corrente ano, antes da sua viagem politica e de confiança dos ' r

Aviso I () ilustre ani;-ersai'ian.te,ao Ri'O de Janeir'O tend'O 'O Dr. Félix Schmiegel'Ow viajad'O n'O dia pessed1stas locais. '

IA ComarD8 de . 'apreciado colaborador dêste(;-3-952; Agradecendo falou o ho-, " 'A Diretoria dQ Coqueiros I

diário, membro de 'várias so-p) _ nã'O p'Oderia 'O Conselho 'R'Od'Oviário se ter, reunid'O, urna menag,eado, que disse da sa-

L.
'

'

Praia Clube, cumpre o dever' ciedades cult'urais do Pais.-vez �ue 'O Dr. Félix ,Schmiegel'Ow sé enc'Ontrava n'O Ri'O de Janeir'O, tisfação daquela manifesta-, aJesu. de avisar -aos Srs. �ócios- í receberá, pQr certo, home.tl'ndG chegadG n'O dia 12 d'O corrente n'O' períod'O da manhã; ção de simpatia do povo de Proprietários, o s�gumte: .

nagens dos seus, amigos eq) _ nãG falou a verdade, portant'O, 'O Dr. Felix Schmiegel'Ow Tubarão à sua pessoa, des- I. ch'egou a) - as mensalIdades que admiradores.I d C Ih d'd' I JustIça, do qual a
- d' b das em O t

ao assegurar a V. Excia. a decisã'O negat va 'O, 'Onse 'O; creven O em segUI a, o que· ,

V. P 'dente estao sen o co ra, O ESTAD , que o em nor) _ aG entender-me CGm 'O Dr. Félix SchmiegelGw, depois de tem sido o seu trabalho na ser o seu I�e- resl
'carater transitório, fOl,'ani róI dos' mais assiduos ,cola-falaI' c'Om V. Excia., pedind'O·lhe para lhe ser m'Ostrada a ata d'O Camara F,ederal. O dr. Joa- exercendo �lt�mamente, .0 do C. D. tendo em vista a- boradores, leva-lhe, no diaCGnselh'O R'Od'Oviári'O, infGrm'Ou-lhe o referido senh'Or que êle nada 'luim Ramos, elogiou toda cargo de :J:>:esI�ent�1d� Tr�- char-se <> Clube s�m renda de hoje,' o seu abraço fra-havia dit'O a V. Excia:, que talvez V. Excia.- tiyesse escutad'O mal, bancada catarinense que

bunal ReglOna el ora.,
ordinária para satIsfazer os ternal de felicitações.�u se disse, foi sem qU!lrer; / tem, estado unid� na detesa Foi .Cor�egedor Geral e, e-
seus e�cargos, conforme ex- I FAZEM ANOS, HOJE:s) '_ se o Cbnselh'O R'OdGviáriG i-ndeferiu 'O ped�d'O da reque- dos interesses d,e Santa Ca- xer��a tambem, o carg? ?e pÜcitamente foi explicado;' _ Sr. Silvio d'Aláscio.'l!'ente, com'O P'Olide apr'Ovar' 'O pagamentG da quantia de Cr$ 2.900,'0'0 tarina.' PresHlen.te da Assoclaçao'
em circular:

, _ Sra. Cacjlda de Olivei..mensais c'Orresp'Ondente a diferença de venciment'Os, de seu cargo E assim, num ambiente dos Magls�rad?s, no Estado.
b)"':_ que a obrigatorie- ra' Nóbrega digna 'ésposa..om 'O de Diret'Or da Divisão Administrativá, a'O sr. J'Oã'O Teixeira de cordialid�de, 'Tubarão

.

Esse JUIZ dIgno,. q�t: .

en-
dade das contribuições por do sr. Flod�ardo Nóbrega,da R'Osa Júni'Or, ocupante d'O carg'O da classe M, da carreira de homenageou o sr. dr. Joa- rIque�eu as letras Jundlcas
parte do,s sócios-proprietá- presidente da Caixa dós' Fer..:Oficiai Administrativ'O, lotado no Tesouro do Estado, e servind'O gU}lJl Ramos, que na Cama- catannenses, com os seu.s dos está prevista nos Esta-, roviários' de Tub.arão.

,
DO DER., P'Ois, desde 1" de julh'O de 1951, expir'Ou 'O praz'O da sua ra Federal defende os inte- votos �rofund?s e-e�.clarecAI- tutos em seus arts. 15 e 39 '_ Sr. Otávio Pereira Bri.'

,
" dos nao maIS eXiste. . .

.llermanência ,n'O referido Departament'O. resses desta terra. ',' ,
.' almea E; to.

(De A'Imprensa, de Tuba-
_

�orte que s,e fa; se;tlr .âm c) -:- que, sendo o patri-' � Sra. Zilda Guedes da
rão).

'--

,todos os momen os a VI � mônio do Clube de pr�prie- Fonseca Lop,es, digna espo-

levo;-o �ara sempre., dade exclusiva dos seus a- sa do sr. Alvaro Augustolem fr�nç� do se� �ome e.o cionistas sómente, a' estes, Lopes, f�eionário da Pre,que Icara para- o a
_

a VI-
cabe o déver de mante-Io em' feitura d� Santos.da, e. a s�udade o ciara� qu: face das' suas realizações e .,.....: Sra, Marília Ferro Bar..nos I�umma. Exa tand o

_ a valorização sempre cres- bato, digna esposa do sr.O E tado cumprI'menta o sua memoria" man amos T't I 's -
.

cente dos seus 1 u os; CeI. Risoleto Barbato .Pede-se a quem encon- que se consigne no termo de
d) _ que, durante o cor-

_ Sta: Lourdes Mariatrou, entregar na Emprê- aúdiencias; um voto de pe- rente llies serão registrados Córdova.Sfl. Auto Viação Biguaçu, sar pela -sua morte, comu-
os nomes dós sócios 'que por _ Menino João Augusto.que será gratificado, uma ,nicando-se esta homenagem ventura 'se recusarem' ao filho do sr. Benjamin Jorge.Carteira de Motorista, á sua Exma. familia, Tribu-, pagamento da contribuição _ Menino Francisco dopertencente a Francisco nal de Justiça e Tribunal
óra instituida, aplicando-se, Paula,' filho do, sr. Domin..Maçhado.. Eleitoral.
consequentemente, o art. gos Andréa.-.....:.-----�---....;..-----------
32, parágráfo único dos Es- '_ Menina Norma St&el

guinte esclareciment'O - há, n'O D.E.R., sem situaçã'O legal, porquant'O tatutos, que estabelece: "As d'Acampora.
sem at'O que 'O tivesse designad'O, O' sr. J'Oã'O Teixeira da Rosa Jr., contribuições não 's;ttisfei� Viúva Odete Natividade da
'OficiaI-administrativ'O d'O Tes'Our'O d'O Estad'O, classe L, que, há tas p'or s6'cio propr,ietário Costa
P'OUC'O men'Os de um an'O alí permanece, até a presente data, sendG ser-Ihe-ão debitadas em con- Pa�sa, .amanhã, o anivel'oo
a sua repartiçã'O efetiva aquele Tes'Ouro. ta para serem' deduzidas do' sário natalicio da eXmá. sra.Nessa funçã'O ilegal, percebe êle, além d'OS venciment'Os de valor da qúota-social de sua d. Odete Natividade da COS�
2.100 cruzeir'Os, que Jhe' cabem. na classe, mais 2.2.00 cruzeir'Os de propriedade".' ta,' viúva do saudoso' conter�diferença, de venciment'Os: de acôrQ'O c'Om a tabela apr'Ovada em Florianópolis, 8 qe abril râneo sr. Coriguasi A. da.jan�ir'O, ,já r.eferida e, finalmente, 500 cruzeir'Os de gratificaçã'O, de 1952. I Costa, e genlto'ra do sr. Ten.
c'Om'O Secr,etári'O d'O C'Onselh'O R'Od'Oviári'O, sGmand'O tud'O, mensal- M. Gonçalves Presi- Andrelino Natividade da

dente. Costa, oficial do 'Exército
NacionaI e nosso a'pteciado
co-Iaborador.

'

O Estado cumprimenta-a,
respeitosamente.
FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- Sr. Zenon, Bonassis.
- Sr. Antonio Lopes Fa-

ria.
- Sr . ..Migu,el de Souza

'Reis.
Sra. Alice Carpes As

sis.
- �ra. Andreza Gonçal

ves da Silv.a,.
- Sra. Inácia Oliveira

de Almeida. '

- Stas. Irene Cristovão
de Oliveira, Maria de Lour.
Odes' F.errari, Daliíà Luz, Ce.
ci Gonçalves, Maria Nieolicll

,

e Hildegard Woscikilwiecz.
- Menina Lenir Tonera.

filha do sr. Jorge Tonera.

CARTA ABERTA

Governador
--------------------------------

Em face d'O expGst'O, vem a' requerente perante V. Excia. S'Oli
citar as I suas pr'Ovidências no sentid'O de lhe ser garantid'O !> 'm!!s
m'O direit'O Que f 'Oi reconnecido. a 'Outr'Os fu�cionári'Os em _situaçã'O
'por tud'O igual à sua, 'O que será' at'O de 'inteira justiça".

N'O entant'O, nã'O recebeu, ainda, deferiment'O algum essa pe

'tiçã'O, que f 'Oi encaminhada ao Diretor daquele DER., PQ� aquele
seu auxiliar diret'O, surpreendend'O-a 'O seguinte decret'O publicad'O
.no D.O.E._ de 26 de març'O últim'O:

"DECRETO N. 414

O G'Overnad'O� do Estado de Santa Catarina,
,:art. 52, item I, da ,C'OnstituiçãG 'Estadual,

_.' DECRETA:
-

Carteira -de
Motorista

de acôrd'O c'Om 'O

mente, ,5.500 cruzeir'Os.

E, ainda, c'Om'O .funci'Onári'O d'O Tes'Our,o d'O Estad'O, em c'Otas,
receberá êle cêrça de 15.000 cruzeir'Os, referente aG �xercíciG findG!

Art. 1° _ A 'l'Ot,açã'O do, Serviç'O de Defesa Sanitária Vegetal
,gerá a 'seguinte:

1 Diret'Or.
1 Agrôn'Om'O.
1 Oficial Administrativ'O.

Art. 2° _ Fica suprimido da l'Otaçã'O d'O Departament'O de Es

-tradas de RGdagem, um carg'O da classe .J da carreira de Oficial

,Adnunistrativo.

?:y; ."1
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, ;,.I

'>!I
""

\t, U
�

I
'I

,�
"I"

'i

,rl
(}

_'

Está aí, sr. G'Overnad'Or, a situaçã'O daquele funci'Onári'O, que,
temend'O que 'aquela 'Oficial-administrativG, legalmente investida Academia
n'O carg'O, P'Or c'Oncurs'O, c'Om direit'Os, :e vantagens adquiridas, pu- de I'omérciodesse prejudica; essa'verdadeira marmelada" pr'OcurGU, C'Om a �
aquiescência d'O diretf.)r d'O D.E.R., Félix Schmigiel'Ow, afastá-la, em Os .Contadores da, Acade-
definiti'v'O, para 'O seu própriG beneficio. mia de Comércio de Santa

,

Qual será - permit'O-me indagar ....:. 'O interêslSe daqueles d'Ois' Catarina escolheram, pQr
funci'Onári'Os, em prGcurand'O efetivar um. planG pré-estabelecido unânimida,d,e, os srs. dr.
c'Ontra urna, funci'Onária d'O quadr'O efetivo daquela repartição? :Aderbal Ramos ,da Silva e

Qual, finalmente, sr. G'OvernadGr, à atitudé de V. Excia. nG caB'O, Prof. Flávio ,Ferrari, para,
'Ora eXP'Ost'O? AguardG c'Om serenidade, e subscrev'O-me respeit'Osa- re&peçtivamente, Patrono e

mente Paraninfo da turma que, co-
DOMINGOS F. DE AQUINO. - tará grau no corrente ano:

. AVENTURAS-. ,DO Z-==�MUTRETA
"",...._-,.�
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�
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...

,

!III!!!!!_-""!'--�-";...•�"-'.-_......-q, I . ,..
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Recreativo Clube Con..
.

córdia
No proximo sabado dia 12
este clube fará realizar _
seu salão, animada soaiet.
tOm inicio as 21 borla.

'

.. -.
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Estad·o
". ' ....

Detende�se -a Associação Atlê
tlea B.a.rriga Verde

.

Firmado pelo sr. MajOr,'- Finalment�, onde a do com a miss�o.da impren- nante" que deu ao Barriga Ooml'uuo' em' 'lorI806po, Ii�,;' o 'P'o�lrIauricio Spalding de So'U- 'nossa reslealdade? ,sa em verberar e condenar o, Verde,' ,o monopólio. d� vío-

�a, reéebemos a seguinte) '1 NO,ssO,S atlétas apenas re- jogo. violento, porém em hi- Iencíe,.mas, que o, cronista deroso COIIDlto' ,do Yas'c'o
--'

carta: Jvida:'rAJJl..Ja;agre,ssão injusta, pótese algu�a pód��o's eon- no f�m do seu comentário' a-
'

,

'

,

. '.

"Florianópolis 4 de abril' e o, fizeram usando dos mes- cordar e .nao' admítímoe € precíando o número', de f,al- .
'

de 1952.
'

mos métodos.
. que qualquer cr6nista, por ltas pessoais, d..áva o, triunfo O Vasco da Gama, que dO-lque se mostrou estática �o-

Ilmo. Sr. Redato'r Esportí- Se violencia houve,' 'e ma�s credenci�d�, que !.eja, lao
Ubiratan com 18 contra: mingo. p�ssado', ,:enceu ao mingo passado; na conv�,

vo de "O ESTADO". não o negamQs, não' foram, se Julgue no direito de Ian- 9 faltl;&s. I Internaeíonal,
curo onze de- que ter� pela frente, n�.�

NESTA as mesmas ini�ia�s pelo çar lima" '!la dign.idade de A deslealdade f()i visivel verá rep�esentar o, !tl�bol, um conJu�to de respeito.
'Subordinada ao. titulo. nosso quadro, porque, sem,

uma agremla�ão ,que, t�aba-',em ce�s ?oa:adas" muitas i
'gaucho, ,lQgand,o ,dolmngQ maa um �uadro, impulslOll'"

"NUMA PARTIDA DES- falsa modéstia, . tínhamos lhando há mais de d�ze anos das quais 'perlgO�a8 para os ;

'CI.ue ve� em SalVador CQntra do �la !lua dir.eção e ,torci
..

LEAL O BARRIGA VERDE absoluta certeza de vencer pelo.esporte amadorista, de-Idisputantes; reahzadas . pe-I o �eleclonado da Bafa, deve-; da, deseJosoa �e JD?Bt�r aos
VENCEU AO UBIRATAN a partida, num jogo "nor- ve mer�cer um pouco mais, los doís qu�fetos. I rá. hoje jogar contra o Grê-· c�lorados a sua �elm08la em

POR 34 a 28", êsse conceí- mal e bem apitado". de ,conSIderação, não s? pe- AA cr�nica esportiva desta mio Porto. Ale�nse, ,uma' nao ref�r_çar o tI,me para as

tuado -'periódico .publícou Quanto ao convite que o 10 seu' �a�s.ado,de glorIas e fQlha nao pode de forma al-; das forças de es�orte d� i c?mpetlçoes no eertame bra.-

uma cronica esportiva, na ilustre cronista faz, para. de saerífícíoe ingentes, co- guma conceituar sobre uma : multid6e!, no. .sul do paiS.

I'
silelro,

.

I t
.

ta que sejam "boicotadas" a� mo, pe�o seu presente de entidade esportiva �omente! Par� esta partida, esperada
.

Tendo, domln�o: os eata-
qua o, comen tar1,sd d'

em 9ue1 noticias sobre 08 J·ogos em lU.tas diuturnas e sem esmo- pela a:tuação de seus jOga-I anclosamente pelos torcedo- ! rmenses a posslbllidade de
p�e a sua au orl a e mora .. to I b

.
" d

. .

I I dO:' ",..

f.
. '

I d que tomarmos parte Julga. recimen pe a no r� eau- dores. . res os pampas, prmcipa -,verem o esqua r.o vasca""o
e pro ISSIQna. exce eu-se e, ,,-, '

,
•• te I i ta ' t t e1_

f" t
"

"

1 mos que "está chovendo no sa que abraçou, As referenCias feitas pelo men pe os grem s s, o ,a uar, con ra o nosso 8 e.-
nao 01 JU� o �d�m l�parcla

.

molhado" �poI.S há cerca de Não voltaremos ao' as- cronista esportivo em uma Vasco reforçará sua linha' cionado'-
em suas CQnSI eraçoes. ,,"""" .' .

.
, '. '

Já estamos acostumados a trese anos que lutamos pelo sunto, e portanto, solicIta- das n,ossas ultImas �ições
servir de "Bóde espiatório", alevantamento do desporto mos a publicação da pre�en� d�ve .tranquili�r, O slgnatá
portsso não mais nos sur- catarinense e sempre sofre- te, que, s6men� �oi enVIada rio da c�rta quanto ao valor

lu:eende o noticiário hostil mos o "boicote", porque, na porque f6�os .InJusta e du- d? Barrlg� V�rd� n� eená
e des�irosQ.à nO,ssa ,agremia- opinião' genera1i�da e di-_ r��nte atmgxdos em nossa rio espo�rvo catarmense,
po, isto, porém, de forma fundida pelos "grã-finos" do dlgmdade. " , muito aClm� destes d�talh.es
alguma nos intibiará DO esporte, não paa8amos de Apresentamos a V

..S. ,os de sua lu�ulosa tr�Jetórla, Vasco x Grêmio - Vitorioso no último domingo si-
cUJIlprimento do lêma que "UM CLUBE DE POLICIA" protestos <!_e nossa estima e A �eSP?Ito de boicote. de bre o selecionado' gaucho, ou seja o esquadrão do Inter-
eacolhe�os, e que encima os Ora, senhor redator, um conBide��çao. . comen,!árlos,. deelaram?9 nacional. o cQnjunto carioca do Vasco da Gama, voltari
papeis oficiais �e nosso Çhl- Clube de Policia a preteD- de;,ela A. A. Barnga Ver- que, nao· darlamos �Qticlaa, a' se 'exibir hoje à nO,ite ao público gaucho, enfrentand.
be: "Um brasileiro mais der 6mbrear-se com osde-. no Jogo entre BARRIGA

a equipe do Grêmio Porto Alegrense.
folte_ é um Brasil maior'. 'mais clubes, e, ainda mais, Ma�cl�Spa� de Sou- VERpE E UBIRAT�N,· se Brasil x Pari e Panamá x México - Em Santiago d.
Não é de noasQ feitio tra- ter a pretensão de querer

za - � !lce-Presldente em repnsassem _estes dOIS cll!- Chile prosseguirá hoje o Primeiro Campeonato Panam&
Yar polêmicas jornalistieas, vence-Ios, é \mui� ousadf,a, exerefçio : .

bes, a atuaçao daquela nOl- ricano de Futebol, com os seguintes eneontros: Panamá
a respeito das opiniões' que nio acha?. .

A respeIto da carta �ima. te,. e,' somente, �omamQa !l x México, como preliminar, e Brasil x Perú, 'como atua..
são expendidas pelos senho:. ,De' fato, houve violencia temos a �eclarar o segu�nte: frIsa!,", na ,partIda. entre çãe máxim�

, .

fts,cron��tas;eapomivl�"Po- no jo�o ,em referência, mas Intdvertldamente !�lto\! n,� tn3�AN�. BARRIGA
I O conjúnto nacional que venceu o Mémo - Foi a

rim, co�o t,»au�1" ,geclara. e�sa foi ,de pa� a pàrte. ti u10, o vo,eábule 'Pred6m�'VER.' seguinte a formação braslleira que domi�go ultimp 611-
ser a pr�meira vez que as- Não negamos que as joga- frenwu e venceu o selecionado do México, n,O jogo mala
lJiste a uma p�rtiqa na. qual das viris venham a empa- importante da rodada do Pânamericano de Futébol: Caa-
esta agtemiaçã_o 'toma' par- nar as partidas de bola ao S 11 'd tr' 9:8 J

.

-

T I tUho, Pinheiro e Santos; Arati, Bràndãozinho e Bauer;
te, e, além disª,o, faz alul;!ão cesto. Somos contrários· ás "8 �,D O , .

m' oao e es Julinho, Didi, Baltazar, Ademir e Rodrigues. Ademir,
de que certos dJtigentes des reciainações feitas 80S jui- contundido áos 24 minutos da fase final foi substituido
clubes participan.t�s� ná·) zes, apezar de, nem sempre, dar' 'C'OU"lIe."I'a· da �Up'er'AU O re por PInga.
foram alheios ás violencias ser possiv-el eVitá-las (prin-

"

"y '" o:t '�', -

Classificação do P8IUlIIlericano - Com 08 resulta-
qlle, com r.�J:ão verbéra" não cipalmente quando são anu- Itorde' Sal-am'erl"aao dos de domingo, é a seguinte â situação do Campeonato
pudemos si1�nçia;r"e vimos" ladas seia c�tas, e em tro-" "Panamericano de Futebol, por pontos perdidos: 1° lugar
pelo presen,te lançar o' nos- cà da anulação' manda-se co- ",

.

, - Brasil, Uruguai e Chile, O; 20 lugar - P"rú, 4; a-
80 veemente P1"9testo coptra' brar um· único lance livre). Resultados QS mais com- traordin'ria velocista bra- lugar - 1tJéxíco e Panamá, G.
tal insin.uaçãQ, 'na parte re- PC?rém, isso sim, negamQs p�nsadores marcaram a rea-, sileira cQnseguiu 12 segun,-

No México - Panamerieano de ,1954 - De Santi,.... ,

fer�nte aos �i�gepte8 desta e protestamos, '-a afirlD!'- l1iação da Pré-Olimpica ,em dos e 8 decimos para 08 100 informam que o México será séde, em 1954, -40 Campeo-
"ocled,ade, VIstO que. s6men- ção de qu� a nossa vit6na ,São Paulo. Na prova de sal- metros tempo que não fo· nato Panaínericano de Futebol., -

'

te o signatari,o' deste fora foi fruto de uma deslealda- to e maltura Teles da Con- todavi� hQmologado ; Nova vitória'da Portuguesa Santiata -- O conjunto
presente ao., referido jOgO� e, de. e, si pro,:ado lo: que ela ceição do Vasco cODseguiu estar o, vento superior ':0 da Portu�uesa, de, Santos, voltando a preliar em grama
de form,a alguma, quer por fOI consegulda a esse pre- nova marca para o, recorde permiti,d9, por ocaaiáo da 40s do RIO Grande do Sul., venceu domingo o, E,sperança,
!làlavr!,s, quer por gestos, ço, esta agremi�c;Ao está sul-amerié�no que se encOD- prova. I

de Novo Hamburgo, pelo escore de 2 x 1.
'

lDcentlv�,se ?U aprovas!e. o pronta fazer ,en�rega .•dos trava em poder de Hanig, do' Ademar Ferreira da Silva Vitória da Portuguesa de Desportos - O esquadrão
emprego de,J�das VIn8. pon:tQS ao seu a�vers�no e Chile. Em 1950, por ocasião o recordista mundial de sal- da Portugue�a de DesportQS que com o'Vasco sagrou-ae ..

'

Por veze� v�r�s foram fet- de�lstirá de continuar a dia- �a disputa dp "Troféu B...- to triplico com 16,01 metroa, campeão do Torneio Rio-São Paulo, jQgou dQmingo em
�s, substItulçoes ! os ,su��- puta do .a�u�l �.ertalDen., sil" vimos Adilton Luz de nAo se esforçando, COD8e-

'Curitiba, eonseguiÍldo levar de vencida o Palest11L lta:'
titutos levavam �n�truç�es Houve VlQlenCla, ele fato, Botafogo, ingualar na pri- guiu vencer com a distancia

lia pelo escore de 3 x 2-
para .que fosse- CO�bldo o J?- ta!lto que o DOSSO pasafv.o meira tenta�fva 1m97 do a- de lóm70. Façanha, Qutro Taça Rio Braneo - Serão nos dias 27A 30 do cor- '

1'0 vlOlent�, e" aInda mais fOI de tres atletas �ontundl- tleta chUf!DO e colocar o sar- notável recordista naeionaJ
rente os jogos entre brasileiros' e uruguaias, em disputa

durante o xntervalQ, chamou d�s, se�do_ que doIS,
..tan:ez rafo � 2,OOm, nio .conse- de salto em distancia. ·que

da Taça Rio Branco.
.

a ordem 08 seus atletas, teu- nao podera.o atuar nos lO-' guindo entretanto ultrapas- 1l8centemente marcou 7m3'1 ��i!f�; i '

\

'.

do estes alegado o fato de a:�s de voleibol a serem rea- sar o sarrafo ·nas tres' ten- para a prova, venceu a com-
' ",li> ,'"

\estarem sofrendo agressões hzados a�anhã, dia õ.
'

tativBS. Agor-, o atletismo, pétição em ',São Paulo, ecnn C'," r""
':,

I 'dill'O' M'ul-'uo' P.rI'd' I-aip0l; parte 60.s at�ét",s adver- Hou�e fraq.u�a d� parte brasileiro conquista mais a distância de 7m2&. No saI-
80S, as q�als nao esta!al!l dos senhores JUizes, que nio um laurel, di8tanci�do-se to -em altura para 'moças..aendQ deVIdamente repr.lml- pud�:ra� o� não quizeram de um centímetro. da mares Deise de Castro conseguiu'
,das pelos senho�ea ll!lZe�. reprl1�lr. � Jogo violen� 10- s�l:�ericapa. Feito. doa ultrapassar o &arr$fo aAlém do maia, amda fOI fel- go no InICIO,. por��, mais a1- Mala notáv�ia e q\le estava lm5õ, ótimo resultado parato um apêlo pal"!' que no�" t<!.que ,as aflrmac;�e8', do cro- custanto, apesar dQS esplen- a prO,va e Wilson Carneiro
� atlêtas Dio flZesaet;n re- ms�, laIa a sumula do jo- did08 saltos dos atletas bra- conseguiu bOns tempos pa
elamaç� contra a arbitra- go:

,

, si�eiros. A equipe que Irá a : ra as provas de barreiras.
,PlD, af� .de permitir aoa BARRIGA VERDE - No- Argentina para disputar o: Contiuam, entretan� os
juizes !aeüldade em sua ar- ve (9) faltas pessoaia, aen- campeonato sulamerieano ê I nacionais a Dio apresenta-4ua DUssio. do que tres (8) no primeiro composta de 84ltadorea com rem resultados satisfat6rios
_
�ora. senhor redator, tempo.

. ,mais de 1,9Omj como Teles, :
em lan.çamento e corridas de

diga-me onde está � DES- UBIRATA,N E. C. - De- Adflton, Bacan e o reserva' fundo'.
L:ÉALDADE do. Barriga zoitO' (18) faltas pessoais. Dias Neto.
Verde, para poder vencer· Portanto, a não ser que o Outra :prova sensacional :,$ilq
,leu forte' adversário? ilustre comentarista queira foi o 4x100, cuja equipe
- Usamos métodos coo- acusar os juizes de DOS te- constituida das melhoras

iJeIJ.veis e diferentes aos rem favorecido, nada'_mais velo'cistas do pais consegrliu
uados Pelos antagottistas? pr-ecisamos aduzir em defe- 48. segundos e.7 décimos,
- Abusamos da fraqueza sa de nosso bom nQme espor- não. sendo todavia homolo-

�,itfa e fisica dO,s adver- tivo.
.

gada esta que superaria QS
Ários?

'

I Senhor Redator, aoncor- 49 segundos dó ,re·corde sul-'
-:- SubornaJDos o,s juizes damos que se lamente O' a- �mericano, por nãp constar I

'Jaara que, tossemos favore- contecido, ;comQ nós o la· do programa do. certame.
,ido's? mentamos; estamQs de acor� Helena de Menezes a ex-

Maneea será lançado hoje
C'D�tra 8 'Grêl'io p. ,ftlegreose,

Noticias Diver$8S

'"

REsULTADO OFICIAL DO 590 SORTElO DO p�,

. ''B" REALIZADO NO DIA 29 DE HA.RÇO., .

, CADERNETA N. 18.026

�' ... '.

PREMIO llAIOR EM lIERCADORIANO VALOR.DE
Crf à_,C)O

Aproximações superiores Apr�ações iDIeI'ienw
em mercadorias no va10r em mercadoriàs ltG ,...
de,Cr$ 1.006,00 cadã uma de Cr$ 500,00 eada DIa
Caderneta n. 18.027 Caderneta n. 18.02&
Caderneta n. 15.385 Caderneta n. lõ.383
Caderneta n. 18.484 Caderneta n. 18._
Caderneta n. 15.115 Caderneta n. 15.113
Caderneta n.

'

3.264 .' Ce.derneta'n, 3.262
O resultado acima é do sorteiO d9 mês de MARÇO de

1952, extraido dos cinco primeiros prêmios da extraçi6
da LOTERIA �DERAL de 29 d� março de 196j... ,

FlQrianópolis, 10 de abril de 1852.
.

Visto: Orlando L Seára - Fiseal de Rendas - Inienao.
Crédito Mútuo Predial.'

.

,

.

.

Alcebíades Dias ..:..:. Inspetor �he�e de·Agencias.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�1tAI];) MANAUS-EsTADOS"
UNIDOS

João Pessoa, 8 (V.A.) -
'

Vindos' do, Amazonàs,' che
pram a éS'ta capita], num'
Ford m'6delô 1-941, os moto-
ristas CÁrlos Correia Çunha. R..

�

N.· "

'BtlÍlTo--' '

.

�o,qi, �orais e E�eraldo CidtJde ttJdq -.;__ _

NêVês Viana, que estão ten- I J•••••• 1 ". •
tando urtt "raíd" 'Manaus- � "." ,)

•

ja'taãos- Unido�", pássando
_' h, 'U' c t,

' -h.'

pela. costa do Pacifico. Já 6' " �' A ii'

(ID-
'_'

d u" v ,'"

)1'
e-'. \

Itruçlo
d�8 -ca-'àa-s�du":""-·�fa"';"v...-�j!","·-.-'\.-lr.·._�.

-

....,�,-_--,-'l'-;.. -.j!""'�'

percorreram at:é João,Pes-, f,,8!�ma'lc,.,e,.,u\,Ific,o :. I.arlo ,8. raeatopo, e, laI qu'e �ingu�m v.;�'gue M Partieapaçae
�()a!' 8.100 quilometros. Dl' ;,I, �elD faz�t. estran�nte, .Tatbaa BÚl'geJ.t" de�

.

Qs "raidmen" foram rece-r Ip omaUo
", ('.r ,"'

"

... (' 1" • .."., ,t- I ,,'- q��hdriÓ 'qU,�lqqerf�int�ra ele e Senhorà. participam MI
b�os pelo g,o,vernador,s�n�o '

I b 1 a d.
mw o a·que se aça em,ca-, parentes .e pessOas dti 81IIIIJIIf'

,eompanhados pelo presi- da:OC).ura·se (respoll,�àbili. 'rresponsa lIa e sas � s��s propriet4rios" relações. o na,scÚÍleDta ..
•én� do Sindicato, dos 'Mo-' logo 'lIurgem os ftseais para sua primogenita =1Ç--'l'f>ristas, : sr. Josê 'Ped�o8a

.

InformaÇões 'e eartás Pata .
�
'.

'

.
• 'exigir este mundo e o oátro, oeOrriélo' em data de

'

. JJarreto-� pol"'out-ros '-profis-' H. C. Bra�aes. , (�rus de
__OliTma,. lpela.s vitimas. que febzmen· atrú certamente do que na Maternidade "T�

aionais do volante. O sr.

Jo-I
"

' O. Ihárlo da Metrópole, te não bouv"e. porim pêlo Qaes possa .l'encJer... Ramos" em :Xàjes
;

.

1'��,eJ;ltlu' no sAba40 formoso que perderam OI '"UII mora- ','
, •

� Am�rieo inspecionou o Assine "O BSTADO" .� . céu azul e 801 ardente. dores; além da moradia bo- Como se poderia aprovar
'

-,efculõ, que flcôu éXpôsto 1 as suas páginas salpiead&s je diftcil < e' càia, � obj" e dar ''ba�ftHe'l a pr6cUo
Yisitação pdbliea, na Pr�a

I
'pelo desespêro dos

.

que ti- tos de uso, 08 'móveis, os nas circunstâncias em que re�erão os responsA.vela_
em f-rente ao Palácio. Os i-V d. se nham uma casa e agora de- seus' pertences, enfim. estava o desabado de Santa )0 desastre e �1as suas�
Mazon�nses partirão rumo a ,8n Wflfl' vem vagar pela incerteza do Não se pode compreender Teresa? Os jornais m08tr�. seque�cias...

'
,

P�niaipbuco, depois de rá-
, Vende-se uma máquina de pouso. Outro desabamento como isto aconteç� em plenà no �'fotografias que-' pa- 'Infelizmente �oe ...

,ido descanso.
, engenho de, cana com/todos ocorreu em plena capital da capital da República, onde tenteiain o perigo: -. As vi· travessando época de J�

" sàu,s pertencente�·3 cilindt'os RepÚblica.'
"

.

l' 'existe Prefeitura cujos de- g� de cimento armado, re-' poDsabilidade. Ninguem, p....
de ferro, uma caldeira de Até agora eram edifícios partamentos estão regorgi- mendadas, na borda damono .ga pelos erros. Em1)ora ....
assucar, ,um alambique, ca- ·em co�strução, onde embora tando de' funcionários, onde tanha, sem condições' para to custe aos' semelban�
pacete de cobre 2 mancais de se tivessem vítimas á lamen- <> seu departamento de fis- sustentar edifíçio de vários prejuizos materiais � m1Jl..
ferro, pesando 50 quilos ea- tar, não eram predios com calização, sobretudo de en- andares... 'tas vezes a vida, o que ai..

da um, quem se interessar moradores. Foram esquele� genharia, deveria ser dos Naturalmente o caso vai da é pior... '

pode procurar na res'idencia tos de arranha-céus.
.

mais eficages. ser relegado ao ,esquecimen- Já não é tempo de sairmos

do sr. Manoel Sevirino de O caso daquele .edifício Certamente o -que aconte- to; como tantos Qutros de re- deste cáos? Já. não é tem}fO
Oliveira, na Freguesia da já todo habitado, de Santa ce com a fiscalização destes sult.,ados lamentáveis. Não de apurarem-se respol!sabt..·
Lagoa. . ': �,..rilj Teresa, foi mais triste. Não edifícios, sucede com a cons- haverá punições, nem al>a- lidade's?

,.. ,.�

,� ,
.

'h,OiS . 'i� '.mO.rto
\15 üDOI... \'

,,� ROXA, 8 (U.P.) - Os
Imédicos que tratam Arthur
,; Seeber. suiçQ. �e 51 anos,

I que,�steve "morto" ,dl.lran�
115 minutos, sâbsdo passado.
l sendo ressuscitado

.

depois,
(, manifestaram hoje () temor

l.de que ali células cerebrais
! do doente 'estejam morrendo.
I

. .. ,

;; Seu estadó geral" entretan-
I to, foi qualificado de "bom",
i Seeber, que sofria do Mal

.J de Burgers, estava se sub
'i metendo à· amputação . da
! perna .'

direita, quando seu

J coração parou. O professor
; Emanuel Scavo, diretor do

. Instituto de Anatomia, abriu
� passagem' para o eor�ção e

,
'fez m.assagem. Ao cabo de
i 15 minutos; o, coração reco

meçou a bater, mas _se pae
aram 45 minutos antes que

�

Seeber recomeçasse a respi-
rar.

.'

. Dizem os médicos que Se
ebér esteve morto por tanto
tempo que suas células ce- .

rebrais talvez tenham so

frido dario irremediável ou

que já tenham começado a

morrer.

';\(l'?X�S ASSatl '

�\\\
POLVI LHOllras

ANTISSÉPTICO
r GRANADO c:.

rtie' .. ���'IraS Suores \�\\

"

R�lDES:-'
.foão :Pessoa, 8 (V.A.) -

Os remadores ..' pótiguares�
que estão fazendo'o raid de
JóIe Natal-Rio. chegaram

-

�
praia: de Lucena, nas proxi-

, midaaes do Porto de Cabe
.el0, de onde seguirão para
Tambati; a fim de receber

8J! '=llomenagens �as.autori
dades e da eolonía do R. G.
do 'Norle. Poss�velmente, a
!pJlnhã, . prosseguirâ9 via
gem para Rec�fl:', tocando na

práià da Penha, Ponta das
:f�dras, Jacuman, ltamara-

.

cá' � Ólinda.
'

:1'

Aluqa�se
'OU vende-se
A casa sita à Rua Presi

iente Coutinho, nO 34.
Ver e tratar à, rua Alva

,:re de Carvalho nO 27.

:
'

..�.. ��'(:� -�
.

.fi:�\: I"

,
'-',

I· I"�
l:f,

N:� resumo ctt ll.i�n�(\ �.'S� ,�,�
Con;panhia Nacional d� \Se�08 de;vi_

-

:, ... i·· ·1

referente a 1951. uma cifra �esde logo sal_
1 '('�' f'.., ,/ü ...... " ••- -'.1.'" �.'� ':

......,-f��. '-,'t. I. '..; . ",:.l ,\
.

- 'aos' olhõs: os diversos. pagamentos (sini8tros;,
'

, ., .'", �, . " �quiq�çQes, lw:ros) 41 �gurad�s � bénefiéi�
I rios chegaram à casa dos Cri· 1!�4.542.25áJ50

"

... ,

� em'rnêdía C�$ 5�Z.992,5Ô por dia! A muda
o

,., •• ; • ,',. ,.�'� •

o I eloquência dêstes números dÍf ,.h,em. da abso-

I . luta correção com que a Sul'�ericà aten-

''t ••

t'
t

�Mais de
-�.

���;;',.1"''''';;<

I

r

de a seus compromissos, assim como' dos
, , inúmeros benefícios que sua existência e atua-"

ção pr�porcionam à família brasíleíra. Não

é, po.r,tan�o, obra '

do acaso' o cr.escente e

ininterrupto sucesso da organízação.. De ano

para ano, aumenta a confiança do público,
que 'vê no 'crescimento da �ul AIjierica um

real patrimônio da coletividade. Basta veri

ficar, nesse mesmo resumo 'd� balanço, 'que,
em 1951, os novos seguros atingiram Ó 'ím-:
pressíonante volume de Cr$ 3.397.675.043,00
- mais de 671 milhões sôbre os' resultados
de 1950. Confie também na suí Ameríca.
Institua um seguro de vida, garantindo aos

seus paz e tranquilidade rio futuro.

Cr
por·· dia

PÓ'go,u a Sul America em 1951
a segurados, e beneficiários

.
' ,

, Resumo -de 56.°' "

"

.

Bcd'ançQ da Sul
,

America refeFenfe

ao ano' de 1951.,
, , '

3.39.7.675.043,00
13.275.�90.024,00

194.542.253,50
1.503.459.06�3,50

7.200.858,60
1.731.308.595,40

Os novos seguros aceitos, com os respectivos primeiros' prê-
mios pagos, atingiram a.quantía de : .

O total dos seguros em vigor aumentou para '
.

Os pagamentos aos próprios segurados e aos beneficiários dos'
segurados falecidos (sinistros, liquidações e lucros) scmaram , .

O total de pagamentos' desde a fundação ..................•
Os pagamentos de -lucros atribuídos às apólices' de Seguro-
em,. Grupo" importaram em � .....•.•..•... : .•� � �

,.0 ativo elevou-se emSt de dezembro de 1951 à importância de
I

.' / O E M'O N 5 T R A c Ã O ' O OS' ,V A L O R E 5 D O A T I V O C R $ P E R C E N T A G E M

Título� 'da Dívida Pública •. ; � -: � •••••
'

••• "

Títulos de Renda •... � ...••
'

..•••........•.......• , " ........•..

'

••••
"
••• � �

Imóveis ..........•..•.• ' '

'.'
'

' ; ••••
Empréstimos sôbre Hipotecas, Apólices de Seguros e Outras Garantias ...•
Dinheiro em Bancos, a pr�zo '; .•... , .•.........•..........•.•

'

.•••••

Dinheiro em Caixa e Bancos. . . :: . . . . . . . . . � •••• -

•••

Prêmios, Juros, Impostos e. Aluguéis a Receber .......••••••..•••••••••
,Outros Valores ..••••••••

'

..•.... : � •.....••••••••••• �'. �.

I

e
, 24,39
lÓ,39
1644-'.

34,15
1,08
2,74
2,00
'8�01

\
100,00

422.203.574,60
179.872.958,90
231-.648.436,20 .

591.303.764,80
18.76L347,30
47.353.376,10
48.527.9i2,20
133.637.225,30

1.731.308.595,40

I
I

I

, .

À SUL AMERlCA � CAIXÁ POSTAL 971 -� RIO DE JANEIRO
:

'

�ejando conhecer 'oufr� detalhes da organizoção "Sul America", peço
en"iflr-me publicações sõbre o assunto.

No� � � � � � __ ,Sul Amerieá'
Dáltl do NtI.c.: tIia tnQ _.____ lno' _

........... IUQOlüL .'_""8.·nu
............Pror..ão --,--CtlStldo ?__.

Tem filhos ? - _

. r

,.' t

l
!

,

"

/

".MIÓ
.r.:

. ,

'......

,

I

. � i

, !
!

, ,

,
,

( ,
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Florlua9polla, Qulata·felr" 10 u Abril de 1953.'i

·Registo
A passagell_l, a 5 �o. cor.,

rente, do 15ó' anive'l'sário. da
, ". .IIAH._ . �� .

fand8ção da 'G�da de, Vi. '1{!I!=�.�iL;.'·':·��I�=_=·=�d:.:.,��_�TÂ:':C�A�T"'�·Il:/'':A..·U'
I

i ...
Cilantes No�umos, essa lDS- cAsAS A VE�DA
tituição quase anônima que RUA BOCAIUVA _ com 4 quartOs, sala �e
vem prestalldo' servi�os de

visita, sala de jantar, copa, banheiro,'
aegurança à população da

cozinha, etc. . .

Capital, obriga.nos êste re-
COQUEIROS _ 3 quartos, sala, cozinha,

iPs:idéia da sua organiza- banheiro, etc.. • ; .

SACO DOS LIMõES, RUA GERA., - 2 ca-

ção surgiu, em 1936, 'luan. sas de madeira novas com -terreno de
do Secretário da Segurança 14 x 55 ., .... :...•...........•..•...

Pública um advogado per- RUA TENENTE SILVEIRA _ 5 quartos,
nambucano, áqui vivendo há

sala de vísita, copa, Bala de jantar, ba-
longos anos, o dr. Claribal- hnheiro, cozin a, etc.· ................'
te Vilarim de Vasconcelos

AV. RIO BRANCO .

Gaivão, que, dois anos an-
RUA DURVAL MELQUIADES (Prolonga-

tes, fôra já Chefe de Poli- MENTO) _ 2 casas recem construídas
ela,' na Interventoria

'

Rui
com 2 quartos, sala de visita, sala de

Zubaran. Tão logo assumiu, 'jantar, cozinha, quarto p/empregados,
110 Govêrno do sl· Nereu Ra- banheiro p/emp., tanque e quintal à ..

mos, em 1935, a chefia de RUA BENTO GONÇALVES , .

Policia, transformada mê- RUA SERVIDÃO FRANZONI :- 3 quartos,
ses após em Secretaria da

sala, cozinha, chuveiro, etc. (desocupa-
Segurança Públicab, aqfuêle da) _ , .

patrício levoú a ca o a uno
, TERRENO A VENDA

dação de uma guarda de Vi- SACO DOS LIMõES _ RUA GERAL - um
gilantes Noturnos, com as lote de 33 x 500 �, .

responsabilidades de ser PENSÃO A VENDA
'

auxilíar, da própria Policia ESTREITO-Rua GAL. GASPAR DUTRA-
Civil, nu terreno da manu-

,

com 10 quartos, varanda, cozinha, etc. 18.000,00

=��c�: ;�!e:s::l:;;e� COMPRAS DE ICASASS��ENOS" CHACARAS E

à noite. Criada. organizada. Temos sempre interessados em, comprar casas, ter-
para o que contou com o A-

renos, chacaras e sitios.
.

Partido Republicano.
pôio do então Governador HIPOTECAS 10 DE ABRIL
Nerêu Ramos, que autorfzou 'Recebemos e aplicamos qualquer importância com 'A data de hoje recorda-
os primeiros fornecimentos garantias hipotecárias. I nos que: .

de fardamentos, o dr. CIari- ADMINISTRAÇõES DE PRÉDIOS _ em 1.585, as camaras
balte GaIvão,' a quem se de- Mediante modica comissão, aceitamos procurações, de Santos e São Vicente di-
ve a existência dessa agre- para administrar prédios, -recebemos aluguel, pagando rigiram uma reclamação ao

míação policial, deu-lhe impostos, etc.
'

Capitão-mór Jeronimo Lei-
quanto lhe faltava para a PROÇESSOS IMOBILI.ARIOS ,tão, então loco-tenente do
sua completa efícíêncía, por Organizamos processos imobiliários; para os Instí- respectivo donatário, sobre
que desejava que fôsse, efe- tutos, .Caixa Econôníica, .etc., temos também possíbilêda- a necessidade de fazer-se
tivamente, uma organização des de conseguir qualquer documento sôbre imóveis. guerra jaos selvícolas Tupi-
que honrasse a missão que 'i

, FIÇ,:ij'�IO "niquins, e Carijós, porque a

lhe cumpriria desempenhar. O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, terra se encontrava pobre
Hoje, a Guarda Noturna chacara, pôderá 'vil' na sêde dêste E!1critório e preeneher por fa1ta .de escravos;

aí está - modestos homens, uma fdchadízendc o que deseja adquirir' e-assim que COl1- - em 1.817, teve Início o

fardados, guardando Floria- seguirmos a'V-izar�mos ao interessado, sem, despesas .para' bloqueio de Recif.e, por t�es
nópolis, à noite" no verão, o' cliente.

'

..... ,' ... , ... , .. , '. navios expedidos' da Bahia,
no inverno, no outono' na INFO��AÇ();E;S , . , . .. SQb o comando. do Capitão
primavera .. '. ' Sem compromisso, para o cliente, damos' qualquer de Fragata Rufino Peres
A sua ação há sido digna i informação dos negócios imobl.1iãi-Íos:

'" . . .

. Batista, contra 'os corsãrios
do patrimônio moral que

'

ingleses; '.

formou nêsses 15 anos de

CluL,.� e'. 1:" 'de" '. ·.A·
.

',"e's''t''o
:...._ em'l.865, o Almirante

atividades, sempre procu- U � e Visconde· de 'I'amandaré
rando servir, anônimamen-

. , " ., . , , notificou, como Chefe da
te, na calada da noite, -a PROGRAMA PAR� � �1l:S, D� �BRI�" " ,Es,<lu.a.dnl._ :t3r��i.I�iJ".1l, .o.. b)Q-.
população, principalmente o" DOM,�N<?O -:- DIA 13. - :DAS 19 ÀS 21 HORAS, queio dos portos e litoral do
comercio e a indústria, vigi- SOIRÉE PARA JUVENIS E DAS 21 HORAS EM DI- Paraguai;
lanciando as residencias as ANTE PARA ADULTOS.

, _ em 1.865, partiram de
easas-de-negôcío, as fábri- SEGUNDA-FEIRA.. - DIA 14 - SESSÃO DE CI- São Paulo, para Mato-Gros-
cas .. : NEMA PARA OS FILJlOS DOS SóCIOS, COM FILMES

so, as primeiras tropas que
Com o registo de hoje, PRóPRIOS PARA CRIANÇAS. DISTR:rnUIÇÃO DE Cf\- foram constituir a célebre

queremos levar o nosso a- RAMELOS. INIC�O,ÀS 19 HORAS.
Força Expedícionárja que

braço fraterno, aos humil- O restante fica como está, dias 19 e 2� e a nota escreveria a; mundialmente
'des e modestos guardas no- final.

conhecida "Retirada da La-
turnos, coma certêsa deque guria", sob o comando do in-
continuarão a honrar com o

p" trépido e bravo Coronel 'Car-
seu trabalho o.nome.do seu

" art'1-cípaca'O los de Morais Camisão; IideaHzàdor, qu� 'fôi U� dos "

,.
.

J::J. .

_ em 1.866, travou-se o

Iseus grandes amigos� .. '

«> 81'. '

OIympio Silva _ ,Luiz Rovere combate 'de Itapirú ou da
dr. Claribalte Vilarim de e e Ilha da Y.edenção. As tropas
'Vasconcelos GaIvão, que ja- Nicolina Silva Carolina Rovere brasileiras, sob o comando
maJs consentiu que se fi- participam aos parentes 'i>àrticipam aos parentes do Tenente-coronel Vilagran
zesse, quando à testa, da- e pessoas de suas rela-

/

e pessoas de suas rela- " Cabrita (hoje Patrono da
quela Secretaria, POLICIA

, ções o-contrato de casa- ções o contrato de caaa-" Arma de Engenharia), ocu-
COM ,POLITICA. . .

-

: 'mento de sUa:, fil)l� . mento de 'seu filho. pavam a Ilha desde o dia 5

�;> 'JOESÁR AUGUSTO E;ROTIDES" com' o;sr.·" CLEMENTE LUIZ, com e compunha-se do 70' Bata+
.

, Clementa Luiz, ;Rovei-ê•. ,,� a srta. Erotides Silva. lhão de Voluntários da Pá-
Saco dos Limões, 5-4-52.·' Fpolís., 5-4-52. tria (São Paulo), 140 Bata

lhão. Provisório dé Linha
(guardas-nacionais dei Mu

nícipjo Neutro) ; , ,

-. em 1.881, no Rio de Ja�
neiro, faleceu jo Barão, de
Taunay, nascido 'em Mon't;.;.
moréncy,' na� Françã: 'a' io
de março oe 1795.' Foi um
dos preceptores de D. Pedro
II. >(

400.000,00

90.000,00

40.000,00

,400.000,00
100.000,00

200.000,00
100.000,00

65.000,00
--------�------------------��--------------

IAOS ASSINANTE?
DA CAPITAL"

I
_

.A Gerência de O EST�DO avisa, aos assi
nantes desta Capital, que suspen!J:erá,. a partir 'do '

dia 15 do corrente mês de abril, as assinaturas
em débito

•
,
,�-

OONV TE
A Faculdade de Farmácia> e Odonto10gia de Santa

Catarina, convida os seus professores e alunos para as

sistirem à Missa de trigésimo dia que, pela alma do sau-

doso professor
'

,

DR. GERSINO GERSON GOMES

que .mandará rezar, no próximo dia dezesseis (16) de
abril corrente, às sete (7) horas, na Catedral Metropo
litana..

Será celebrante da Missa o Rev. Padre Alvino Ber
toldo Braun, S. J ..

Cine·,Diário
RITZ

I
RESGATE DE HONRA

Ás 5 e 8 horàs "Technicolor ,e
ODEON com:

,

Ás 8,30 horas

I
Gordon MacRAE - Julie

Uma linda comedia ro- LONDON e Jack HOLT
mantica musical. No programa:
A LINDA EMBUSTEIRA

_

Cinelandia Jornal. Nac.
com:

I
Quando Batalho me Espa-

Dennis MORGAN - Bet- lho. Des. . _

,

SY.l DRAKE e Zachary SCOT Preçoa:
"

"

No. programa: . Cr$ 5,00 e 3,20
O Esporte na Téla. Nac. Imp. até 14 anos.

Galmon Briths. Jornal.
.
IMPERIO

Preços :" Ás 8 horas
Cr$ 6,20 e 3,20 6 Gordo e o. Magro

'

Censura - LIVRE. em:
'

,

IMPERIAL BUCHA PARA CANHÃO
Ás 8 horas No. programa:

.
Ultima exibição. O Esporte -na Têla, Nac!

O HOMEM DE OUTUBRO Preços:'
com: Cr$ 5;00 e 3,20

John MILLIS e Joan Imp. até 14 anos.
GREENWOOD

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: .

Cr$ 6,20 ,e 3,20'
'

'Imp. até 14 anos.

ROXY
, Ás 8 horas

Ultima ,exibição.

,J

Arma .de·.caça
Vende-se unia armá

I..
de

caça Belga Calibre 16, 'doia
_

canos, Cr$ 3.000�OO.
Tratar com. Ten. Guima

,rães � Av. Hereilio' Luz,
J5Q -�. ", •. '

1
.•

1 J �

Erotides e' Clemente Luiz
',' Noivos

I •

, ,,' . "

R�A,DIO GUARUJA
DOMINGO DE PÁSCOA - ÀS ,15 HORAS'
"F E S � A dos ,C,O E,L JI 9 S"-·
Com Cr$ 500,00 em OVOS, DE CHOCOLATE,

Sorteados pelo
"V Ô, V Ô C O-E L H O" \··Õ;:iie;U;;C;e�Bluhe·-n�o':8t.r,··,-Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre

Ayres

André Nilo Tadasco

'--:.0:'-- ..

Grande Show, com: PITUCA - Onor CAMPOS
- TIBIO e outros. Vende-se--:0:-- .

!'FESTA DOS CpELHOS"
Patrocinio. çla CAIXA ECONôMICA FEDERAL

de Santa Catadna.

'OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA,
.

.

!
,.---.-,;--- -.-•...-----.,_-.-.-_- -.-_,..-JP.-_- -_. -.:-••....,

Vend€-se a casa à Aveni
da Rio Branco nO 144.
Tratar com Orland�

Cunha. na secção de Ferra·
gens da. Casa Heepcke.

Consultório -.- ·João Pinto, 18 - 10 andar

Diariamente das 15 às 18 horas
xxx

DOMINGO - Às.15 horas - INGRESSO - Cr$ 5,00

r.
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(iRA�DES HOMENS I'
,

,
, HUBERTO ROHDEN

'

Quem faz jús ao titulo de "grande homem"!
(Não sei... ,

O homem ipteligente!
/Não basta ter int;,�,ligência para. ser grande ...
O homem, poderoso'/'

,

Há também' poderosos .mesquínhos .••
O homem religioso!

'

Não basta qualquer forma de religião. .. Podem to

tios êsses homens possuit' muita intelig�ncia, muito po

<ler, e certo espírito religioso -'e nem por isso ser gran

-des' homens.
Pode ser que lhes falte certo vigor e' largueza, certa

8'V 8:����:��ade'e pleríitude, 'indispensá:eis à verdadeira ',L,I,', "I; :
"Podem os inteligentes, os poderosos, os virtuosos não

....

-

ter a necessária líberdadede espírito ... "

'IM':f,'O',1'81,,8,,',Pode ser que as suas boas qualidades' não' corram
'com essa vasta e lev-e e,spontaneidade que caracteriza tê-

das as coisas grandes.
'

Pode ser que a sua perfeição venha mesclada com

um quê de acanhado e' tímido, com algo' de teatral ou

violento.
O grande homem é silenciosamente bom ...
E' genial ,;_ mas não exibe 'gênio ...
W poderoso - mas não ostenta poder ...
Socorre a todos � sem precipitação .. o'

E' puro - mas não vocifera, contra os impuros .••
Adora o que é sagrado _ qll\� sem fanatismo ...
Carrega fardos pesados _ com leveza e sem gemi-

-do...
'

Domina � mas 'sElm ilísolência.- . .'
E' humilde '_ mas sem servífísmo , . .

Fala a grandes distâncias - mas sem gritar ...
Ama - sem se oferecer ...
Faz bem '�'todós -"antés que se perceba i ,".
"Não quebra. a cana fendida, nem. apaga a mecha

;:funl<:�gante - nem se ouve o seu 'clamor nas ruas ...
"

,

, Rasga caminhos novos _ sem' esmagar ninguem ...
Abre Iargos espaços _ sem arrombar portas: ..
Entra no coração humano - sem se saber 'como ...
Tudo isto fez o grande homem, porque é como o sol ,

- êsse astro assâs poderoso para sustentar um Sistema
'planetánio, e assás delicado pará -beíjar uma pétala de
.flor . ..

'
,

,

Assim é, e assim age o homem verdadeiramente gran-
de - porque é instrumento nas mãos de Deus.. .

"

Dêsse Deus de infinita potência _ e de suprema ca- I
.rídade ...

Dêsse Deus cuja fôrça governa a ímensidade do cos-.

zmos - e cuja paciência tolerá as fraquezas do homem ...
O grande homem é, mais do que nínguern, imagem

'>e semelhança de Deus ,..
'

.

(Do livro "DE ALMA PARA ALMA").

Viagem com seguraeça
_

e rapIdez
. 80 NOS CONFORTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Floríanõpolís - I�ajai,:__:_ Joinville _ Curitiba

'

i, Agência: Eua Deodoro esquina da ,

Rua Tenente .Sllveíra

t PREGUIÇA E FRAQUEZA
{V,ANADIOL

MOÇAS DESANIMADASI

'HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é sua culpa'�
11: à fra,queza que o deixa c�nsado, pàJido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrllS,� a vida, porque rouba

as fôrça� para o trabalho.

VANADI6L

,�aurúenta os glóbulos sanguin�o!J e VITALIZA o sangue en·

fraquecido, 11: de gosto delicioso e pode ser usado .e� toda�
as ,idades

, ,.

Carta de um pai
Eu tê vi, minha filha, de- nhosa devoção, os nobres

ante do espelho, arranjando, anhêlos do teu jovem espo.-

em teus cabelos negros, 0& so, vaes alegrar!o seu espí
últimos adornos ao teu tou- rito com teu sorriso, fundar
Icado de, baile .,. E senti um lar santo, onde resplaJl:'
correr dos meus olhos Iágri- deça a virtude e o traba.:bp', �

mas de alegria, vendo os faça oração ... Vaes fundIr'
teus encantos: teu nome sem jaça Zpoutro.
Agora te vejo prender teu igualmeJ;lte dign.o.

branco véu de noiva, ornado E porque estas lagrimas.
com as flêres- puras da 1&· então'?

ranJell:a... lj:lltáa assim] .4}! f�lh� �, �iIJ.4�alma:
.maís bela e, nem sei porque. A feUcidade têm. t.ambém aI!'

são menos doces as lágrimas suas crueldades! Ela te leva,

que derrama o meu orgulho .do meu lado, ela' me rouba
de pae, neste momento. _

teu calôr, ela te aparta do
� Estranho mistério õ' do 'meu nome!

'

coração! ,
Quando a mão de amigo

Vaes ser feliz nos braços estreitar a minha, trêmul,
do companheiro, eleito pelo Inum

voto por tua ventura,.
, 'tP.1l amôr. meu coração estará ch�ra�

Vaes alentar, com, cari-,do à tua despedida e nele o
, 'céu; tex:á. posto o sêlQ. p�rp6-

__

�
. ��_________ tuo de tua doce depe�dê�.

,-1

�

. El�
�� /9.-(
- para d.ores·
reumáti(as !' "

,
'

)'�' _.--
,

'�
"

lIen.eel'l

, I

Nã'l sofr� mais com dores re1tm�ti�a.. I..mbaco.
nevrataías, torce.duras, contus,ões.Emplastro Sabiá
dá pronto alívio, aquece li parte dolorida �
suaviza' os centros nervosos.

EMPLASTRO"

SllBl�

,�.,.., ,

.: . Và.mos, filha - a 1�� cs.;
natureza, e a (los homens, a
:l�i de Deus e o instinto d'e
'tua V!Ei,11tJlra� o mandato do

I te uàlriôr,'ord1i.p;l.pl-me anu

.Iar os direitos meus s6bre
�tf. .

.

Vamos... Eu te ponho ao
.pê do aJtlr, J}ara que' Deus
'abençõe minha prÓpria -má.
gua.
Eu te aproximarei do

amor que conquístaste e te
. deixarei nos braços que me,.

terão de substituir, paJ,'&
guiar-te na vida:

,

,

Domarei, entretanto, esses,J

dois sentimentos que me a-

gitam --- a dar e. alegria.
Sorrirei, vendo-te feliz.

Chorarei, vendo-me sem tf�
"

,

:.Arvore velha 'que sou, sjn.. i
. to dar: à rama ,que se de.. -

, prebde .• :
Se a natureza 'reclama OI

seus direitos, o coração tam...
bém defende os seus.

t /4 d "Ih'- d
,. 1

'

Vae, filha, afasta-te!
,

- ,e m_I; ao, :e., reicu os I Igra,decl·mento' Faze feliz o teu eleito, que
a minha alma se elevará ....

preduzidus pela G M B gradecida ao Creador, que
, '. ' ., .,

'

• : -
'

T fez essa lei cruel e abenço..
Tendo iniciado suas atividades em nossa país, há HUGO MOELLMANN

'da,- a dos paes entregare.
mais de vinte e cinco anos, .a General Motors do Brasil Francisca Moellmann,

suas filhas.
completou recentemente a montagem de um quarto de' profundamente consternada

com o doloroso falecimento, (Carta escrita pelo
milhão de unidades: Com a produção alcançada, a Com- escritor venezuelano
.panhia confirma o seu inabalável propósito de ativa par-

em Blumenau, de seu ines-
V. DORET PERAZA,

ticipação no crescente progresso da indústria .nacíonal, quecivel esposo, agratlece"
no dia do casamento

Empregando milhares dé operarIaS e ampliando
de coração, a todos que, a-

de �lUa filha PILAR}. '

constantemente as suas instalaç-ões, a General Motors do t,ravez de mensagÉms; coroas

Br.asil aelllpre se norteQu, por uma profunda_ confiança no
e flores lhe enviaram ma- OASA lIISOIlLANlA tfttrlo.

desenvolvimento da economia -do país, c�m a qual se
-nifestações de pesar.'"

-

btrldor. 4101' IUdiol JL�

identificou, oferecendo o seu, valioso çoncurso e estimulo. Vietor, ViJnI••• DfIllJco_"
.

A montagem de sua'''''25.o.(i)OOà un'f.dade _ um cami-'
"

" Rua Co...lh.i';'f\ lIaf,..

nhão Chevrolet _ vem assinalar o titânico esforço, da I' I" d 'I IA 1'08'U·PO' IJSTOF 'DOGeneral Motors no campo industrial brasileiro: às 25 uni- D as �. ou tiS '

li A
dades diárias montadas em 1925, corre�pon�em hoje nada PRA1'�CO E TEORICO I Vende-se um novo, em
menos de 120. '

, ,,: Professor Ronson cor grenat,. preço de • oca-
N� foto acima, u� fIag�ante da, 2'50.000a >: unidade . Av. Hercilio Luz, 66. sião, por falta de espaço.

deixando a linha de montage mda General,Moto�s do Era-' Diariamente. Ver à rua Araujo Figu..
,

si! S. A., em São ,Caetano do Sul, no Estado de São Pau.. 'pás 8 às 12 e das14 à819. r,edo, 25.

Sabã'o', ,

"irgem _EspeclaHdadé
da lia. IBTZlL INIUSTIIIL-IotaIlI18. filareI, r'lillratl.'

',Torea a roupa ItraDqu,iss�a "

,

-

�_.
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«Mi�Carême,; '''no ·:'·pr'6xlmo CARTA'
,h·:·.·�domillgo de·Páscoa �S-·r-."�G(·!·"�'o·-,Y�e--'-r'nad,'o�'�r"�'S. C. TENENTES DO. DIABO NÃO PARTICIPARÃ.

.

.
.

»0 DESFILE·
Maria de Lourdes Cardoso' de Aquino, espôsa de quem eita

'A "Mi-Carême", cuja festa tradicional de França se subscreve, é 'funcionária do Estado, desde 1943, nomeada por COIl�

espalhou por todo o mundo civilizado, constituirá a se- curso, encontrando-se, no momento, lotada no Departamento 4e

gunda festa. momístíca, em cada ano. Estradas de Rodagem, nesta Capital.
.

Domingo, nesta Capítal.: segundo apuramos, os Gra- Apro-vada que foi a tabela de vencimentos para os contrata-

nadeiros da Ilha. farão desfílar, à tarde, os seus carros dos e', de diferença para os efetivos, do' DER. não foi aquela fUIl

alegóricos, reanimando, assim, o Carnaval que já passou. cionária incluida nessas vantagens, de direito, décorrente da s....

A S.' C. Tenentes do Diabo, que, sem favor algum, co- condição de efeÚva, como seria lógico .

laborou para o brilhantismo das últimas festividades ao .À vista desse fato, dirigiu-se ela ao sr. Secretário da Viação.
Rei Momo I e Unico, não fará o desfile, como era de es- Obras Públicas e Ag;icultura, nos seguintes têrmos:

'perar, no próximo domingo. Ontem, o sr. Arê Manneback, Exmo, Sr. Secl'etário da Viação, Obras Públicas e Agricultura

djretor de galpão daquela, sociedade, esteve em nossa re- NESTA ,

dação, declarando-nos que em reunião da diretoria, rea- MARIA DE LOURDES CARDOSO DE AQUINO, ocupante do'

lizada há poucos dias, ficou deliberado que não partící- cargo da classe J, da carreira dt! Oficial Administrativo, .do ,(lu-
parão do desfile naquele dia, visto não desejar tomar adro Uníco do Estado, lotada' no Departam'ento de Estradas de Ro

atenção do público com carros que já foram vistos e me- dagem, e deslgnada para, pelo prazo de dois (2) anos, ter- exercício
receram os aplausos da população. Outra. razão, de or- no Serviço de Defesa Sllnitária Vegetal; vem expor e afinal re-

dem financeira, 'leva aquela, Sociedade a .não proceder querer o seguinte:
"

,

dessa maneira, visto acarretar grandes despesas a cons- a) _ pelo ofício n. 1� de 2' de janeiro do corrente ano, foi apro

trução de novos carrqs, afim de apresentar ao público vada por' V. Excia. a tabela dos funcionários do DER., sendo: de

algo de novo, nesse particular. vencimentos para os funcionários contratados e de' diferença de

, , ve'ncim'ent08 para os funcionários 'efetivos;
,

Assim, a S. C. Tenentes do Diabo não participará do h) _ que todos 'os funcionários efetivos, com exceção da re-

I "Mi-Carême" dêsté ano, o que é de lamentar, porquanto querente, vem recebendo, regularmente, a partir de 1° de ianeir.

O seu concurso muito animaria aquela tradicional festa
I
do ano em curso, a diferença de venci�entos correspondente ao sell

.._,_F_lo�r_i_an_ó_p_o_I_is,__QUlD_·_t_a_-f_e_h_�__l_O_d_e_A_.b_riI_·_d_e_1..,.9_5_2 q_u_e_é_c_ó_p_ia_-_f_i_e_ld_a_F_ra_n_ç_a_._____________ cargo, incl,usive o sr.. Eurípedes Rodrigues Lopes, ocupante do/car-
go da classe H, da carreira de Almoxarife, designado por dois anos-

Depu'tado doa para o Tseouro do Estado;
,

' -

c) '_ t�ndo tido co�hecimento que havia precedente no' paga-

,qolm' Ramos mento da diferença de vencimentos aos funcionários efetivos, que

não estava em exercício no DER. (Etirípedes Rodrigues Lopes)
, I , Em visita, a', seus amigos
..Sessa-O de homenanem a' mem.'ri-a do e correligionários, esteve entendeu-se a requerente, verbalmente, e por diversas vezes COR

S o Dr. Félix Schmiegelow, Diretor Geral do Departamento de Ee-
.'

'P' -d
' no Sul do Estado, o Depu-

tradas de Rodagem, para também ser-lhe paga a gratificação qlle'
resl ente Edgar Pedreira tado Joaquim Ramos, do

por direito lhe competia; ,

Associando-se às homena- da palavra, oportunidade
P. S. D. .

d) _ a informação que foi prestada à requerente pelo Dr.

O Tribunal RegionalElei- gens os srs, drs. Rubens de em que ressaltaram a per-
Em Araranguá, CriCYuiha, Félix Sc�egelow, foi que a competência para a inclusão ou não

'toraI realizou, ante-ontem, Arruda Ramos e Telmo Ri- sonalidade do jurista extin- Urussanga, Orleans, Jagua- de seu nome na'respectiva folha de pagamento, era de V. Excia. e

sessão in memoriam' do seu beiro, em nome do P.S.D. e to, sr. Des, Edgar de Lima runa, Tubarão e Laguna, o
que, portanto, a 'excliisão teria sido ordem superior de V; Excia.;

,

'8ándoso Presidente, sr, De- do P.T.B." usaram também Pedreira. ilustre deputado foi alvo de e) _ tendo em vista essa resposta, dirigiu-se a requerente a

'-.embargador Edgar de Li- .- - - - - _ �
_..

-
..
- -

..
- - - - _""J significativas homenagens. V. Excia. em princípios do mês de fevereiro, sendo prontamente

:�!�tr��:ia �eaC;:!1mente A Comarca d'e Lajes presta Ih::�Sj�����oO!��iC�� ::::::: oe�:�r:::: :U;r�o;::es::e::�;��::.::aa:�n:cin:
Reunidos es-ílustres mem-h' I D

maram parte 82 pessoas, in- mo�ento. No ciia marcado foi-lhe hiformado que de acôrdo com o

bros' daquela Egregia Côrte omenagem pOS UII? aO es. clusíve o dr. Juiz de Dir.ei- entendiinento havIdo"por V. Excia. com o Dr. Félix Schmíegelew,
tle Justiça Eleitoral e do Tri� , to, o dr. Promotor Publico na própria Secretaria e que a requerente se dirigisse ao DER. para
bunal de Justiça do Estado, ' 'J�dgar Pedreira e re�resenta�õ.es de outr�s o ucebimento da quantia que lhe era devida, pois que o seu cu.

e, ainda,. representantesdo'" partidos politieos que nao já estava solucionado;
Ministério Público; m�gis- IC':. _��í .. ,r �

� 1ft, ',7 .,/ '"": '_ .: o PSD. f) _ qual não foi a surpresa da requerente. ao ser informa"

��Oi�t�íli:d;;�:�::�,;,::: roto� de »esar proferido na a_dl- m!�;::tee: :�:.eF�:�:��= =:!Op�:: :�: ::h:;g2e::;: ::n:ai!:f:::Ç:e:eq::n::::n:;:V:d::
'sídente em ext!rcicio� ao de- 80"la p!alo JO-IZ dr 8u'IIhoo co Carlos Regis disse da ca-

seu vencimento de Cr$ 1.750,00 para Cr$ 2.000,00;
clarar aberta a sessao, pro- . """ • pacidade do homenageado g) _ com isso Bão se conformou a requerente, tendo em vista

nuncíou palavras de saudá- Poro,-ra do Mello no Co?�resso Federal ·e do
que a diferença de vencimentos paga �o sr. Eurípedes Rodriguee

des ao ilustre magistrado 11 ti V seu efICIente trabalho na co- Lopes, com exercício no Tesouro do Estado, e que tem padrão de

desaparecido, ressaltando- A morte é sempre impre- chega, velóz' e impiedosa, missão de Finanças. Todas vencimentos inferior, é de Cr$ 1.550,00 mensais;
lhe as qualidades morais, vista sobretudo quando a pára levá-lo a um outro as verbas federais destina-

h) .:._ tendo em vista a reclamação da requerente, informou •.

de espirito' e de coração, vida é grande e parece ne- mundo desconhecido" levan- das ao Sul, são passadas pe- 'Dr. Félix Schmiegelow, que, em vista do ocorrido, levaria o c:ase.

cuja vida íntegra' de magis- cessária, escreveu um pen- do tambem o coração dos a- las mãos do deputado Joa-
à consideração do Conselho Rodoviário e que a requerente voltasse,

,

irado culto, honrou a Jus- sador frances. migos, que o queriam pela qui� Ramos que sempre as
no dia posterior à reunião do mesmo, realizada na noite de 29-2-952;,

'tiça de nossa terra. Em se- Para todos nós que conhe- bondade cativante pela so- (Continúa na 3a pág.) 1) _ no dia marcado, antes de entender-se com o �r. FéliJ
'guI'd'a, m'terpretando hn,.m'e- mos oDes. Edgard Pedrei- licitude e afabilidade, pela f 'd nh d ha'" Schmiegelow, soube a requerente que o re erl o se or na' a -,

nagens do Ministério Públi- ra; sabiamos como, para ele simpatia e fino espirito.
via tratado do assunto e nem tocado no seu nome ,e que mesmo"

"'0' falou o' dr. ·Abelardo da a vida se tornava de uma Dignificou a Promotoria AIDI,-raoto Vario!
.

d 'Co lh I...

" se assim fosse, nada poderiam os membros o use o reso ver._
.

Silva Gomes, Procurador beleza infinita, tal qual ele Publica, por muitos anos,
por se tratar de asnnto da competência 'exc1usi�a do Diretor do,:

, Geral da Justiça' Eleitoral a via, dentro de uma con- .passandQ boa parte desse IS Caro.3lro DER.;
O dr. Adão , Bernardes, cepção alegre e feliz, refl.e- tempo, em Canoinhas, para e U

j) _ ao entender-se com o Dr.' Félix Schmiegelow, informo...
J.u:lZ·' 'de DI'reI'to da la. Vara tI'ndo o temperamento de depois se transferir para Regressou, ontem do Rio, vja

o referido senhor que o Conselho nada havia.. decidido por ser 118>.

desta .CapI·tal, .requereu uma alma moça, inteligente Blumenau. Promovido a Juiz aérea, onde fora a serviço, d 'ni ni�caso complicado e nio poder. ser resolvi o em uma u ca reu ao�

constasse nos Anais daque- e pura, anciosa de espe:o:àn- de Tubarão, onde conquis- o sr. Almirante Carlos da
(Continúa na 3- pág.)le Tribunal a oração profe- ça e felicidade.

'

tou amigos, pela lhaneza do Silveira Carneiro, ilustre

rida pelo sr. Des. Hercílio Quando mais a vida de- trato, pela segurança dos Comandante c.io v-;) Distrito,

Medeiros, quando do sepul- via lhe sorrir, necessaria, seus julgados, dando justi- Naval, neste Elitad{\r
: tamento, daquele saudoso por todos os titulos, ,á com- ça. a todos que pediram, ,Ao seu desemb�rque com
,

patrício, �o Cemitério do panheira inseparavel, á sua transferiu-se para,Florain6- pareceram oficiais da Mari-'
. 'Senhor dos Passos, nesta família juridica, que lhe ad- polis, de onde galgou, por nha de Guerra, que o cum

,

Capital ,o que foi unânime- mirava a inteligencia e. o merecimento. o ,Tribunal de primentaram, apresentando-
mente deferido. carater, eis que a morte (Continúa na 3& pág.) lhe boas vinç1as.

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

'_"'_

A eleição do 'Presidenfe
da Assembléia·

.

Na forma 'regimental;' a IPr'e.sentant� do Partido So

Assembl�ia Legislativa. ele- I cia,I Démocrvo, q�e conta.erá, hoje, o seu Presíden- "com a baneáda mars nume
te. Ao que tudo indica, o : rosa no Legislativo. E o no

pleIto, desta vez, decorrerá me indicado por 'essa agre
•Dl luta" por isso que en-;miação, para aquele alto
tencHinentos processados

J

posto, é o, dodlustre deputa
..estes últimos dias, pelas do Protogenes Vieira.:
iliversas correntes partidá-l ._
tias, teriam culmínad« com Amanhã ou sábado" será
• decisão de a-Mesa do Le- ,completada a formação da

Wisla�i�o. ser const�tuida pe- : M,sa, com a eleição' dos
lo crítêrí« propercíonal, As- ; demais membros, saidos
.im na eleição de hoje, a es- : da U. D. N" do P. T. B., do
colha deve recair num re- j P. S. D. e do P. R. P.

...........w..-..- ....·.........,._-_-.....- ........��...........,�,

·10' Tribunal, leg�noa, Eleitoral

Mistério ·em ·Tôrno
Pescador

de
um

'�,'eria eaido ao :-lDar. no Mercado.
sendo enconlrado pela Policiei

Um fato, revestido de ';. , I pequena tarrafa, abandona-

mistério, foi levado, na ma-
'

Originou as diligencias 1 a aglomeração de pessoas da.
I .

drogada de ontem, ao conhe.:. poUciais a denúncia de que; que se encontrav�m naque- Qu�nt? ao seu, dono;, que

cimento da, delegacia regia- à madrugada de ontem, um le local, as autorIdades em- �udo mdl�a te: SIdo � perso-
,

ho�em, provavelmente de preenderam as difigencias nagem mIsterIOSO caI�� ao,
.al de Policia desta Cll-pita:I, profiss�o pescador, havia que se ��ziam.necessáF�os �o �ar, pr�sseguem as. dlhg,en

,'llUe, de imediato, procurou

lcaído
do trapiche ,existente esclarec'Imento d:a mlste�lO- clas, pa./,.a:,

descobrIr o seu

·conhecer dos seus pormeno- no Mercado Público, ao mar, sa ocorrencia, n�da! P9r��, parad�I:r9, '

�s, atravez da ação dos dEtsaparecendo em seguida. . até o mo�ento; senclo POSItl- ", .J!o!-� e,nquanto, 'ape�a8
'r teus agentes. I

'

, No local, onde grande era vado. Encontraram, apenas,., mlsteJi'�o.'..

..

nao

.: \'
� .' '.

AR'ERIA

�-_-_-_-.-_-"-_"'.-_-_-.-."'-_".-_-J'.-.-.-_-.-.-.-_..-.-....-.-.·,...·_·_...__.-a'.-J'

O Diário, de ante-ontem, v·eiu de garrucha aper
reada contra mim, contar uma história da carochi
nha: a de que, o Palácio, nos nossos ominosos te.�,

pos, vivia fechado aos adversários.
.

Para provar o contrário, bastaria ,alegar mei&,
duzia de fatos. Diz o 6rgão que viviamos de p.erse-.

guições. Responderemos que o sr. AderbaI R. da Si1�1
\

va fez mais readmissões e reintegra�8 do que
transferências. Quanto ao stop, a que o jornal alu�'
todos os prefeitos udenistas dirão se encontraram,
ou não as portas do Palácio sempre abertas. Tragam:
depoiméntos deles, se puderem!

/

E quanto ao ar��mento de que o Povo antes aão
ia e hoje vai ao Palácio,' é apenas engraçado,- por�
quanto' não há quem ignore que a casa 'do govêmo '

hoje não tem, por parte do povo, nem �io por cen
to da frequência que tinha.

Ainda bem' que o artigo do Diário foi publicado
abaixo de um anúnció que não só parece como lhe

serviria' de título: "Para seus óculos indicamos

Otica Modêlo".
'O de que estão precisando ,os troea-tintas de,

Diário é, precisamente; disso: 6ê.idos para. ver! :
..

;
i Sirvam-se dos anúncios e' desinfetem os miolo••

,.'E deixem de es�revér por ea:crever,' que, nisso, evi..

dentemente, não há, sinceridade! \

GUILHER'ME TJâ.L'·
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