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I Presidente Se·tuno· Vargas
I Faz anos, nesta data, o sr. dr. Getúlio Dornelíes Var-

....-' .

.' gas, Presidente da República.
.

'oI'JA'O' EXISTE QUAL�UER DES ... Post�f:r���:r:o ���:ee::r:s��!o�o��::�!qu:!e :::ii:O::;��
ARMONIA. NO,EX'ER�ITO" brasHei,ro,1há,�rocU!l'ado, no seu �r�me,ir�,al1o de govêr-

.

• " � r no, levar a efeito o programa admínistrattvo que, em sua
,

'

! campanha, motivou os aplausos de quiintos nele deposi-
E ACRESCENTA: "HA, APENAS, DOIS GRUPOS QUE DISPUTAM AS ELEJ. firmou que fora apenas de tavam as suas maiores esperanças, l\a consecução de

ÇõES DO CLUBE MILITAR" -' "VOU PARA CAÇAR. PASSOU A ÉPOCA DA' Icortezia. E terminou suas obras importantes nos diversos setores das atividades

PESC1\_ E COMEÇOU A DA CAÇA.,." AFIRMA O EX.'MINISTRO DA GUERRA, I declarações desmentindo públicas,
QUE ONTEM-CHEGOU A ESTA CAPITAL

,

que teria ido ao presidente O patriotismo do inclito Chefe da Nação, aliado à

,

,

.

.,' 'Getúlio Vargas pedir' garan- experiência com o trato das coisas públicas, autorizam a

P, Alegre, 18 V,A, - Viajan- Leal: - "O Clube Militar .os regulamentos militares, O tias para a realização de- e- ·lIf.%W;1?'�..w'.áiW§$'#'.&'Hd#�#'4'4'"' .que o povo brasileiro muito
do num aparelho da Aero- I tem um

_

Departamento Cul- 19a!. Etchegoyen anunciou 'leições sem coação; acres- � possa contar em seu bene- ,

via�, chegou ontem, a esta I tural e Economíco, enten- 1 pelos .jo rna.is unia províderr-Í centando ainda r
.

�. ficio: na concretização de

capital, o general ,Newton I dando-se que deve discuti!' I cía de caráter secreto, inflí-I _ "Essa, coisa das elei- I I medidas que venham a rea-'

Estplac Leal, ex-ministro da ; esses _probl!')mas . Ou díscu- gindo.: assim, a disciplina, ções não está me preccuparr-Í �'lizar o- bem-estar social e o

-Guerra, Ao "eu desernbar- i tir sobre ó "Tfco-tíco no Além .de que, nada há para ,do absolutamente nada, O! i pregresso da Nacão Brasí-

que no Aeroporto "Salgado: fubá"? que seja feita uma represen-
I
que estranho é que um, gru-

. E letra,
'

"Filbo",. compa'receram vá71 ' A reportagem do vesper- tação".,. ! po que adota o 'pomposo no- I Ainda recentemente" I)

rios a�igos e colegas, tend.o I' ti_�o, carioca pediu ao ex-
, Ao, despedir-se o repórter

I
me de "cruzada democl'áti-: • preclaro Presidente Getúlio

�. eXC13 .. ru�al(�o'd em segui-
I
ministro da Guerra que se InqUIrIU a cerca da visita .. cato é que' irá fugir à dís- • Vargas encaminhou ao Coo-

-tia: para o c a e
, � s�a pro- ! �anifestáss� so�r� a entre- feita. �o, general -Dutra, O cussão de problemas que in- ! gresso Nacional mensagens

pr iedade: no E:,plnto Santo.
J
VIsta do sr, Getuho Vargas ex-ministro da Guerra rea- teressam à Pátria". , i3.l que visam a melhoria das

'Onde. repousara durante al-.' acerca do' problema comu- -.".,_;,., --.-.. - ----••-., -�.... • condições de melhor amparo
zumas semanas, nista: .-

'

" �
_

j C fi
íffi às fontes de produção, com,

"Dedarações à reportagem - "Penso tal r qual como on tscemenm dos Bens � , .

" .• -..; l
' � Q que procura efetivar cam-

, RID. 18 (V,A,) - Como o nresidente Vargafi - disse-

N'
,

\
_ I 'P panha das mais salutares,

'anunciamos, seguiu, hoje, lele, Verifico com satisfação orle-Americanos na' I, �!:%'JUW�ar:f:f{i'M'f$g7-(#,� 7W' r:

tornécendo à agricultura e

para Podo Alegre? o gal. ! que. ele tem a mesma opi-

Z' S
• _,

I a peeuarra, elementos com que melhor possam desenvolver
Estlllac Leal. À despedida nião que eu," ooa OVle'ICa '

.

.

ras
suas atividades, garantindo, atravez -desse notável em-

d,o ex-ministro da Guerra es-I A míssãu do gal.: Góis na. BERLIM, 18 CU,P,) _ A primeiro ministro Otto Gl;O- preen.dim�nto, política_econômica que consultatos eleva-
il;,eram presentes diversos " Argentina"

'I
d t

-

d N
-

,

!
'

Alemanha comunista do Ies- tewohl determinou uma a-
os In eresses a açao,

'

,

ilficjai1"
..
-e amigo>;,?o pre!'li-, Tnquiri�o. sobre' c,a m_issão' N di d h'

.

1
'

d
dente do Clube Militar, des- do zal. GÓlS' Montefro à Ar-

te está plan.ejando confi,scar [' ção nesse sentido, em re- .,

o la e oJe, que assTlnR;,_ a o t�anscurs__o p nata-

t d· S' ! .' todas as propriedades dos presalia à recente ordem do hClO do preclaro Chefe da Naçao, mUltas serao as men-

'lcan ,o-se, os srs, ,nal'taco; ,Irentma, assunto que deve- , ,.

<

J d
•

t' 't SE" h' d
V S· t 'H 1" 1 ' , ,-

' Estados Umdos na zona rus- Tesouro norte-americano sagens e apreço, Slmpa Ia e t;eSpel o que . �XCla. a- e,
aTiraS e an os vaIS, 11'Ja ter SIdo l'ellOlvIdo du- "

'

- '.
. t b d t d

'

d D. '}
E .." -'

-

'. sa pois segundo jnfol''maram 'congelando .um balanço de por cer o, rece er e o os os recantos o .ut'aSI.

..
m c,onversa com a re-, n�nte sua gestao na Past;;t· ,

'
,

,. ' ,
,

'
' O ES'1'ADO --

.

ta'
., •.

d n, •

" rt" d "'O 0 "
i· ".' ',,;', ,·'._,.qrc.u10s goveI:nilnúmtais ,I) l'IeJsc.entj's1hH'cWUa-el! d.a '.,' .1" ...,".L��lsan�,!?, anl;.Ye!sar�o" º .sr. r,reSJ-

. I',O a e� . "e .
\:.�obR ' o

1
ça (1,uel?ra, . o,;,�ak,o.-Est,lU�e, t 'l, ,-",t ' '.;s:- f" '�.--;�

- y,
"

,

,� l:,. � ��mo ," '), dente ,Getúlio Vargas, ap1.'es-erita a S.' E:l{cia. os melhores
'

....al H'stlll",'" Le"l'l dIsse' I
T "'''I 'res""ondeu' _ ..... _. -.:oi.1- _._ - � -� �tJn-a 1\0 1el>1 a n(ls, Elstaâos t d··

"

'

"
'

'" '''';; "''-' �" " " .u<.'�' ::: .' , -�"""40, oc<c.,� .�,. -. -; , '�'��. ,.. ',' \'0 o� 'e prosperidades ,e venturas, extensivos à sua exma.
- .VOlI "?a.ra ,caçar, En-, ,-- "Nao sel nada. Aliás,' , UJ1l�O�'M família.'

l{uanto aqt1l estlvera, como; eu nunca sou�e,uada acerca locldente entre
VarIO", miÚisterios rela- ....- ..4'0....,...-..........�.•�....... :.,........,.- - -"._..,;,....".�

:homem .rlo mar, 'entretive-me' dos com:pronpssos, mesmo ti . cionados··com as finanças T
-

b
'

d Tp�scan(lo. Agora -_passou a I militar do·.Brasil com qual- Cob'a e80atAmala industriais teriam sido Íns-
.

alD e1]1 á· ·urquia
época da p;,sea e coÍneçnu a',' que!' outra Nação, fosse ela I. "

U., truidos para compilar uma

00 caca". .qual fosse". HAVANA, 18 (U.P.) - O seri� de dados necessarios,
, ferem.os Ir,j,..",o

.

Após, declarou que esta-! Pelo' tom que foram pro-
Ministério do Exterior de- nesse sentido, a fim de apre- ""f

, rá de volta antes das elei- ferida,:; eRsas " palavras _I clinou de comentar a l1oti� senta-los na proxima reu- RIO, 18 (V,A.) � O �ra- hastante significativo, A

:çoos do Clube Militar. O re-
.

díz "O Globo" _ davam a cia de que a Guatemala te- 'nilÍo completa do gabinete, sil estft em negociaç,ões com produção br.asileira para.

,portel' do citado vespert�no'. impressão de {que ele se ria solicitado a retirada, do O valor da propriedade a- a:Turquia para a importação 1955, deverá ser bastante

"'"
.xeferiu ao ga!. Estilac Leal que.ixava de lhe, terem sido embaixador cupano daquele mericana a leste do. rio El- de trigo desse país. O Ser-' maior. aViílümdo-a os espe

-tl movimento que .se estaria ! escondido�, mesmo como país, sr. Eduardo Abe1a, As ba nunca foi determinado viço de Expansão do Trigo I cialistas da Comissão Técni

,llrocessando no' sentido de 1 ministro, a,ssuntos de i�- no�icias transmiti�as da I c?m precisão mas. as auto- pretende examinar com cui-I ca do Trigo pm seiscentas '

-:leabar com. a desarmonia portancia na pasta qtle. ge- �!latem,a�a, terça�fell'a,' ul- l'l�ades do "governo m1litar dado a questão, na parte!mil toneladas brutas,' o que

'.entre os chefes militares, I;ria. E tendo alguem reIem- tIma dIZIam que o pedido �flrmaram há alguns anos técnica. A Turquia nos ofe-I Quer .dizer, "'Quatrocentos e

.que consistiria em ser apre-I' brado a declaração do gene- hayia sido formulado sob a atrás que os bens d'e todas receu parte de seus exce- cincoenta- mil toneladas co-

.•"«ll1tado um candidàto Ul'�ico,

.f'
raI Góis acerca' de generais alegação de que o embaixa- a� nações ocidentais no ip-'. dentes, montando a cem mil'merci'iíveis..

'() gener�l Edgard Oliveira,' pintores, e generais çriti- dor cU,bano era filiadQ ao terio'r da zona sovi-etica eX- toneladas. No nrimeiro tri- Esperando o aumento de

med�ant� a', remmcia. d(}s I
COS, o entrevi�tado lanca comu�I�m�" UJl1 porta-�oz c.edeJ;a,m a um bilhão de do- I

'.mestre de 1�52, des_:>endR- eem por cento o que, entre

a�ualS candIdatos. O gal. Eg. sua verrina, sublinhada por
do MInlSterlO do,

_

r;xterlOl' lares. .�'
, I ll1?S com a, lmportaçao de t�nto, :depend� qas,. condi.

"tlllac Leal respondeu..; uma gargalhada: cuba�o declarou- nao ter .co-. 'Desde a' gut'irra que a I trIgo �l11�l'lcano quarenta e çoes do tempo, o m�lOr Es.
_ "Não existe qualquer "Tudo está certo. mas e10 nheclmento deste �edldo. propriedrfde norte-america- I um. mllhoes e setecentos e I

tado produtor' de trIgo' -

4lesarmoni� no Ex�rcito. Há, esqueceu de acrescentar: E Sabia-se entreta�to, já an" na tem si'do mantida na zo-I t�ês mil dolares. O .dispen-j conitnt�,a ,"�ribu��, de Im

..apenas dOIS grupos que- dis- os R'ener�is senadores fra- te"s de ser menCIonado este na comunista sob fidel-co- I
dIO total em 1951, - dlz o sr. j prensa

- e o RIO Grande

jJu.�mas eleições d,o Clu,be cassados",..
.

pedido, que o g?verno .

do mis.so. que os russos trans- I Atagiba. Barçante. d�retoi- i do Sul,. cuja safra compre-

Mtht�r: um gl'UP,O mUlto gener�l FulgenclO, Bahsta, fet'lra� para o governo do! d,O, SerVIço d.e Expansa� de!'
ende olte�ta por cento. do

gl'ande, que me apOla, e ou- _� representação do gâl. -planejava chamar· AbeHa, t leste dá Alemanha comllnis� , 'I l'lgo - -chegou aprOXlma- total naCIOnal. Vem em se-

'tro muito p,equeno, Eu e�t?u Etchegoyen pedindo ao governo guate- ta há dois anos atrás. A 01'- ,'la_:nente ,a �Rn�o e trinta mi_I,gUida Sa�1ta Cat�rilla, ,

com

.'PT'onto a qualquer concIlw:- O mesmo reporteI' abol'- malteco que, aprovasse o dem do Tesouro dos Esta- ,lhoes de dolates. ' 17 por cento, O Par;ma e!l�

-çãQ, se nec(lssária, mas no. dou com o general Estilac
nome do doutor Rios Balma-, aos Unidos contra o saldo.: Os cálculos do dispendio txa com 2.a'3 por cento.'

<caso nada existe que torne o caso da carta e represen.
ceda como novo enviado.'

, exterior do leste alemão foi !ln en�anto era bem maior, Mas são boas as perspec�

llecessária uma concilia- tação do ge,neral' Etchego�
..,. - -"" imposta. visando prejudicar', Foi reduzido por medidis de ti�as" quando S. Paulo '

,��ão". yen, sendo lhe dito: _ "Pri- B
., o comercío da. zona soviéti- i ordem ecoTIomica, tomadas Mmas também vão tentár o

""�enso tal como o Presi- meiro, nada havia para que « aboBS Corpos» ca cbm a China comunista. ppla CEXIM. em eo1:'thora- nla�tio geral, já tendo ,sido
dente Vargas" I fosse estabelecido um tri-

ção com aquele Sürviço. i
envmda . a esses Estados

E ,logo explicando um I hunal de honra. Como, já negado. - .........-.....· -.·.....w�-... ,�........_·. Ainda não há dados pre-; �ra,nde quantidade de se�

;pouco os acontecimentos, diz ji disse, a discussão
I

versava RIO 18 (V A) _ O S _

' cisos sobre a safra do trigo
� mentes, .

.

110 l'eport d "O GIl" .

- , . . U

PrOl-atos '."0 DAp Ide�te ano - �dianta o ves':
iY.,......�

..�

"
_"

e e. 0:>0:, sobre a�suntos culturais e, I premo Tribunal Fdéral, por
.

'O ,ti .: pertiu(}. "Tribuna da Im- O riSO d,acidadA•••
_

,

I .C�nvenclOnou-se dar economJCos. Então, quem 'cinco votos contra quatro g. I
'

"Iii

_as e elG.oes do Clube a im- deveria julgar-nos seria a
I

negou provimento ao recur� alQueIra Bp.Uo nJ'eJ1S�", mas já se !'labe que

.�.
,--

,

q>f:t,',).,mrtanoCla. que , �tua!m.ente Ac,adem"ia ou a Faculdade de so de habeas-,C'orp,us em fa- N d"

' . "P};1. foi mnito RHp.rificH·h ne-

�"
,

" SI GetllllO "toa F I
a 'sess.ão .e ontem, o de-lIa "eca, Não tanto nOI'e'm co· I

ê'
" :.

,

•

v rgas. < 1 osofla. Quanto à repre- vor do coronel Chico Romão
ifm ante qUInze anos t

- " putado SIqueIra B�,!lo, 1'e-,mo a A rgentina. que soÍl"eu I, Ml�' r" �
'(:'Üube o � m

.;
<

,.'.
nem, sen açao jlo g�eral Eiche- acusado de mandante do as- presentante P,t::ssedlsta pelo cerca de sessenth por 'ce,�to I

I ;11,/'1, \\11\' 71"

-" Cl b °M�l,dtO p'AeSl(l.�nt: goyen, entend,o agora que sassinio do odontolando Es- C
'

' f! ""

410 U e 1 1 ar, gOl"a e na-o' d
.

t f'
.

_

, m�nicipio de., laçador, enca� de Dre.iuizmi, I

�_"'TU' tu '_ -" a eVla er elto ou p�- dreas Gonçalves Lucena, no h t d d C
"ti""" do l"SO acoIlt c 1 mIl! ou ao es u o a asa Nossa nrodl1r;ão P.T'!", 1<J!'\?,',::s. e e '." j)-me:p_os, nol': termos em (lUa largo de A ." "

'" -

Interrog d "d'
PIJUCOS, na capI- diversos projetos de lei des- deve 1'€1' a m�sma' ri", J !}r.:l í' �t:Ioo:;

, :.
a o acelca as o assunto fOI conduzido. Um .tal pernambucana Decidt'. .

"J , J \

aeusaçoes sobre os 'bl '. ,_ ;
" . tI,nad�s a, co,nsiderar de, U!,i- 01,', seja. entrR dV'1,pntos pi,

.

d ,PIO e- genelal de Bngada nao po- ram ,o J'ulgamento ne ....<j11do 1 -
-

-

mas o petrol _ F'I" d ..
' E-< -. Idade publIca :1 AssocIaçao vmtl\ mil 'l duzpntos e cin-

�
, t:" e�, a., �LeJ.a e p. :mll:l.CIUr pelos jornais aquela medida, os minish'os 'dê Puericultura e Proteção copnta mil 'ton'",l::'dn�,.'

�.

s ma erI�lI; estlate�ncos que VaI representar contr"l Ribeiro da Costa Nelson'
' '"-

tendo em VI t 1
. . , '. á Mate

....
rnidade de Videi'ras; O l1umpl'lto nã.0 fn; nOR"i-

1 't'
S ,11 a car_n!JUll 1U um general de Divisão, A Huni!l'ia, Mario Guimarãe�' I

e el �lal d.OC!I�b: l\hh,tar, \ represel1�ação contl'a 'paten- II' Luiz Gallotti e Orosimbo N� ASOC��G�O Comercial e

.T�-I "�1· pm virtude do fator ;:.,- .

-

.:,s n�:lur.ms ahvldad�s ,des-, te snpeJ'lor é sempre' feita nato, O coronel Chico Ro-
d�stIlal do meSmO MUnICl- clIcado:, 'l seca oUP .<Isf1"l(}H ,

;.,e, -esc 11Ieceu o gal Eotll1�� "et>r"'tam t d d
_

'. plO, ,'e da Soci�dade FiJan-, aR ·req-iõef< nyo(llltnnll'l, �'em UDENIl,DA- - Dois' des�
" , o;:' - U.· ':',_ ". e11 e, e, acol' o co'm mao, encontra-se Ioragído, t d P

"

ropIca e om�ia,' . 'isso, haveria um acresCÍmo. ses, faz favor!

Declara .c General Estílac Leal :

, I

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES I

Co�uDica aos seus �lien" J
tes que se encontra em 'lia
gem 'de estudos ao Rio de
Janeiro, devendo reiniciar,

, sua elínica dia 11 de abril
próximo vindouro.

,

·DL II; S. CAVALo
CAlvrI .

ClnaJ.... .,:.I.�"._I" .. at-
�1&t... ·

,

..... �.U••nll•••11,••• ' lI.

1'.1.'<1>•• i •. ) %Ie,

'Dr. Alvaro de
,

Carvalho
D_tu li. C1'1uCII.
Coaaultório: Rua Traja

If) I;a, Edif. Slo Jor.. -

10 •• !bor. 8.1•• a • 11.
R.lidhCi.: Rua Bri.a

. lI.iro BUu P....; I/_ - ao
aadar, (chieara do •.,.
_ha). '

Ateade di.rtameate 4..
l'

.

h•• em dta.�

o ESTADO
J

'

\

A··........ ·

,a"'_' • OfIcIaM. •
'na c....... lIafn. .

"'1".
'fel. 1011 - Os. 'P••.
tal, 111. 'I

Diltltor; &UBt:M8 .....
''RAlfOS.
Gerente: Domingol F.
de Aq�ino.

. �epreO_t.....
·

Representaçêes A. S.

Lara, Ltda.
ttn.' befl,adol' 1>."'••.
ió ._ 60 a.dar
,.1.: 12-692' - Jtt� ••

,
.
l•••'sr,e.' .
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•

Reprejor Ltda:'
1.11. Felipe d. Oiivetr.

. JtO 21 _:., 6° andar
'

Tel.: 32�9873 - Slo
P.ultio

.\88INATUR.A.8
N. Capital

.

Ano Cr$ 170,00

�Dr.IIIBai. ,M'Uliz de nrqãõ
Cirurgia Treumatologia

Ortopedia
Consultório, João Pinto, 1�.
Das 15 às �7 ditriamente.

- Menos ao.8 Sábado.s.
.

Res.: Itoeayuva 135.
Fone lU. 714•

I' Dr. Renato Ramos da Silva
I' '. Advogado

"

; Rus' Santo' Dumont, 12 -, Ap.. 4
!

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

, ·Or.
,

JC)s�, Medeiros,Vie"ra DR.' ros'g' 'ROSARIO
'I I. " ,·.ARAUJO
í IClínica Médica - Doenças. Leia "O ESTADà'
I i •

, de ereanças,
,
Divulgue "O'ES'IA»O'"

ca!� Postal,l50 •• ·lIai.·· Santa Gatarillf. II (Trat'amento de Bronqui�
j .

"

:
. ,"

f(. I tes � em ':�,dqltos e creanças)
}.

--'--1
\
Consultório: Vitor Mei,.. 'L t

,,' d' li"'R.' ANGEl,.O F. FON�ECA"
i reles, 13 - lO_Andar.

' O es ii ven �
"" 'I Horário: dás . 1P% às,

..

.
. Q:

,11% e das �P/2 às 3'l1� hórâs. 'Na praia da Saudade, '.eni;

Ir Resihência:' Avenida Rio Coqueiros. ao lado dó, If1"U
Branco� 152 - Fone 1640;. po escolar "Presidehte }iOG-

• "---,._. sevelt", com 45 metros d....

'V d 'frente e área de 400 m2. ,,,'

en . ,e -SE 'fodos .

os lotes
.

8el'vf�
Casa lie secos e molhados. de agua encanada e 1'D�' ,

Tratar à rua Lauro Li- rnfQrmações no local C&)l'.t;'f.

nhares, nO 120. - Trindade�' o -sr. Gilberto Gheur.
.

- , ADVOGADO

'D · Roldão Consonâ

�::tÍ'IU'". '., Tv..
,

h,.......la r...1.... M...._ --------,----
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0.0 Plu.I.. e.1aarIM. (.,.,.
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.
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,
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.
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'

Resideneia: RUA Felipe
�- ucrDCJa.' ua,

:
OcalU-! Schmidt nO,108.

y� :�l:'t ll,M 1'" t••.:....1 -

1'0" .... ,8(f.t.
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. �".f I.... I .
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'LERIO'])E ASSIS',
....

"
,

"BIcO
....,..... .. CUaJ.. bd.d.
ta'�"'d e:t á_

"Mi •• em .

tllBlCA "DIC... o. cau.. · CIRURGIAO DE N T ( S T A
, , 11..... �DOLTO. . .'

. ,
'.

"·'IIf..�"ri.1 ••� VI., ••..,. .
{

- �.rp. -, ': . Rua JeJ!'Onlmo' ('..oelho, n. 18 (Sobràdo).
- 4,· .l' - 1·•.., � ..., � III�..U1.1 .�, 1 ,,- .' , '.

,w..l1ur...1 .u IlM ' - o..nl.., 1. U 11 ATENDE A TODOS OS CASOS CONCERNENTES '.À
""� ..... U ....'ta.... di....... • "'* 11 " l' �.r.... ,

'

ARTE ,DENTÁRIA.'
I ��4.'Jj..d�1 .lhA Yi4aJ 1 a.. aaPMItaJ

,
.

''''.�•• lÃb I)J , • �- ....... _. "aa, Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 As 18 horal. '

Cirurgia Geral _;_ Alta Cirurgia - Moléstias de' Senhor.�
'. T Ci�urgia dos Tumores ..:_,

.'

.

," Da Faculdade de Medicina da Universidade de SÁ.
Paulo. ,

.

,

.

"
'.,'

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores AJiplo
Correia Neto e Sylla Matos.

Cirurgfa, do estomugo, vesicula e vias bilíares, intestl!ll�
delgado 'e grosso, tiro ide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicoeele, hidrocele, varizes e hérni�

Censultasr Das 2 às 5 horas, rua Felipe Sehmidt, 2li
.

(sobrado)' - Telefone: 1.598 .

'Residência; - Avenida 'I'rompowsky, 7 - TeldoDIl'J"!
M·764.· ',", ,

'
"

", ' ,."

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

..

Clínica Geral - PEDIATRlA
nua 13 de Maio, 16 -� Itajaí

PUERICULTURA ,,-- PEDIATRIA -'

GERAL
Consultório e Residência - Rua Bulcão Vi.àn� n. 'I<t

(Largo 13 de Maio) � Florianópolis.
Horário: 8 às 12 h(lt�s - Diáriamente.

Gctacllíe de Araujo
CIRURGIAO- DENTISTA .

1. ,

Rua Felipe Schmídt - Edif. Amélia' Netto - Sala J --

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
'

. Tratamento círurgícc e cura de Abcessos. Granul<!iJ>..
mas, QUístOB radiculares, etc. .

ATENÇÁO': _,_' Grande redução de preços nas DE�·
, TADURAS, para ac pessôas que vivem de ordenado.

Laboratório Protético sob a direção de Técnico ct:m

tratado espec�almente no Ul'uguai, formado sob a orie�-
tação de um dos mais credenciados 'especialistas da Anl�·,
ri�

.'
. ,

Dentaduras sem o Coo da Boca (Abobadll Platina).
Pontes Moveis e Fixas

,

Todo!! os demais Trabalhos Protéticos pelà' '.rÚniilk<
mais recente•

Dr•

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

Viageme C��i�:�ut<lnça.l
sO 'NOS CONFORTAVEIS 1\I1CRD-ONlfH18 DO t�i

, P

RA�IDO «SUL-8R-A'SILHIBO» !l
Fbrianóp(JHs � !tajai - JoinviUe - Curitibt! �.

'

-

-
-------'

. �

Ag"eAn'Clo':iI'. 'h,ua Deodoro esquióa da '.�
.' Q. Hua Tenente Silveira

1

I " '----'--�--�-.! IVende-se! Dr. Ctarno
i Um lote POt· cine:o mil crU-:,

. G ' G 111etti zeiros•. Várias'. casas deáde:�
.

.. sete ,mll cruzeIros,' em "..,
'

.� AUVOGADO -
..

servida ,por Oniblls, agu� e-

luz, e vários lotes no Estrei-"
to desde seis mil cruzei..�.,.
'Tratar a avo Mauro :fte.,.

mos. ,4 sobrado, com 'o s.1t�,

'P�ro.

Rua Vitor MeireUes,
60. - F�ne 1.46�. - FIo

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

AT'L.A NTI C·A R
,

' .'"

,

010
OS 'MELIJOR�S ARTIGOS!' 0$ MENORES PREÇOS! AS MAlOR;ES FACILIDADES!

\,
,

RADIOS' ELECTROLAS - AMPLiFICADORES _ TRANSMISSORES _ DISCOS TOCA·DISCOS A,GULIL�S
,ENCERADEIRAS, - 'GELADEIRAS UQmDIFICADORES BATEDEI_RAS --:- VALVULAS .�'iOFALA..�ES\:- JIB...

I

SISTF�CIAS .:,.. CONDENSADORES
•

o mais completo �toque de 'peças para radio
'Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Flo�6pore.

r
/ .

\ '

, v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



...--

I ,

Florianópolis, Sábado, i9 d"e _.(&fH· de 1952
, .._- .. _�

V·'d·I a
ANIVERSÁRIOS:

:'lVJ.AJOR KLVARO TOLEN.
TINO

Rgista a datá de hoje o

,aniversario 'natalício do
nosso prezado conterraneo
-?;l'.' Alvaro Tolentino, alto
'fál1eionário federal aposen
; tado e membro do Instituto
Histór-ico e Geográfico de

I
\

VI), o

,rlo:):e;i�l1,clo-,lhe T felicidades:i' AZEM, AN OS, HOJE.
I
- Sra. Miríam Gama d'E-

j,
ça Neve". digna esposa do
sr, 8010n Neves, do alto co

, ruêrcio do sul do Estado.
-- Sr. Otomar George

,

·:tbhTj, técnico' eletrecista.
,- Dr. Davi Gomes Men-

'Santa Catarina.
Às muitas e expressivas

110menagens de Que será al
ESTADO se associa,

-"f)ODça, funcionário do 'I'r í

'bunal Regional Eleitoral.
- Sr. Gilcélio Machado.
-,Dr. Manoel da Nobre-

':ga, médico.
-- Sr, Edmun do Meira.

,

- Sr..Julio C. de Azeve-

- Si'. Isauro Silva.
- S1'. Alcides ' Ferreira,

"'-.,-membro da CESPB..
.

- Sra. Zelia Bessa da
Veiga, profess6ra.

'

- Viúva Nair da Cunha
Freitas.
-

- Sra, Alzira de Almeida
'Lea!, esposa do sr. Viriato

.

i..tla!, telegl'afista,
Sra. Juvelína Bento

ee:isto
_4Jvarus de Oliveirá, escri

.' 'Üw de lt\é.t:;tQs,. profis,s'ionaI
'fIe im.prensa na exata acep
cã.{, do têrmo. entre os as·

_ �lJ.níos que versou, nos últi·
-UW8 dias, focalizou o do
'TOSTAO. E� tôrno 'dessa
�mó�da tão pequenina, trans
fo,rmada no nome com o do
novo batisado - UM CEN
TAVO - êle enfileirou fa

'1:00::, demonst�ando que ain
da humilde. pequenino, o

. TOSTÃO ou o CENTAVO,
-

1"w:le em dia, não' tem algum
, valor.

DiscOrdamos", em tese, da
8':�.reciação do ilustre e a·

l{radavel cronista, pelas ra

z5es que podemos aqui r�
g�star,
Em nossa Capital - para

w'tem�lo aqui em casa, o

TOSTÃO,' ou CENTAVO
�el'I'. a sua impol1tâncla pre·
f.»onderante. Da sua presen·
-�a em nossa bô)sa depende�

-

1l'1<m ,muitas viagens de-oni.
OUS., Aqui, o fato corriquei
ro, quem não tiver comple.
"i:o o' dinbeiro para' a passa

" -gem, está sujeito a ser

- -t::HINGADO, pelo co�dutor,
Nas linbas do Saco dos Li
li1l1Õ�,S, AgronÔmica' e Trin:.
·dade, fatos comprovam a as

sertiva,
.

quando a ausência
do TOSTÃO foi razão para
:aborrecimentos entre condu.

: -to!'es e passageiros,
O TOSTÃO tem; ainda,

ll1a'incipalmente aqui o .seu
- vaior, 'Quem não o tiver pa.
T --. "aIdar compromisso bano
cirio não tel,'á o visto elo
1\''Ioureiro. No onibus. dá
�1ZIA ... Na bilheteria -do
CfITema, íde�, Nos Cafés.

..
.

i(1j�Ín, idem, idem ...
Aqui, por exemplo,· UM

TOSTÃO vale" em certos ca·

!"@s muito porque -evita a

lP-u.rrecÍinentos ...
.

LO!!O. o TOSTÃO, sempl'e
l,!)l TOSTÃO, mü)to einbora
no,ice tpn h;> nutro nome ...

CER4R AUGUSTO'

8' ·

I
AssemDléia Le�islatiya INOTlCIAS 00 ESIREITOOC Ia JOAgo no .·D'teríere falta d ..e ga- 'Posto de Venda de "O ES-j dinamismo, devemos tão

TAOO" I importante
melhoramento

Machadoçesposa do sr. Vir-

t. ,
'

d 't Os mqradores elo sub-dís- para o sub-distrito do Es-
gulino F. Machado.. ran I,as,,' os aSSOD os e OD, em trito do Estreito, poderão treito.

-

- Sta. Fernanda Campos
de agora em diante, ter to- 10 Posto de Venda \te I..eite

Lobo, filha do sr, Alvaro dos os dias O ESTADO, sem Está definitivamente as-
C S L bo do alto co Na manha- de ontem teve ,POI'S há municipios onde .ampos o, -

.' , Y

que para tal tenham que o sentada a instalação do pri-mércio local. lugar mais uma.jsessão 01'- campeia livremente.
adquirir na Capital, pois es- meiro posto de venda de-

- Sta. Cecilia Ríegem- dín âria da Assembléia Le- A propósito do assunto,
se conceituado matutino se- leite,e derivados, no sub-dis-"

berg, filha do sr. João Rie- gislativ.a do Estado._ ocupou 'a �nbuna o,deputa- rá encontrado, todas as trito do Estreito, o qual fi-gemberg, Depois de aprovada a-ata, do pessedísta Lecían Slo-, nhã . h id "B' ca à rua principal (Ce1. Pe-. .

d'
.

kidA' I mau as. no con eCI o ar ,VISITA: fOI Ildo o ex.p� lednteT .qbue VI�t� 0, e rabranguat, o qua
e C�fé' Alvorada", de pro- dro Demoro), esquina da

Visitou-nos, ontem, o . sr. constou de OfICIOS o 1'1 u- crr icou acer amen e essa

I
" d d d M' I R rua Osvaldo Cruz bem no. '.

.
'

. - pIle a e o 8,1'. x anoe 0- .. , 11 uWerner Tiedemann, da im- nal Eleitoral, do Trfbunal de dupla orientação das auto-
dr . Ritr .·t :. Canto o lugar mais.. movi-.

d ' id d I'
.. ,

Ií t rrgues I a, SI o a lua , ,portante firma de São Pau- Contas. da Prefeitura, e 1'1 a es po IClaIS, sa leu an-
P d D '. 1612 A bei mentado do Estreito.'

d d T'
.

B Ibl d CA M" d
.

t ,'. ex 1 I
e ro ernoro "em, ,lo SaCIe a e ecmca re- irarna, a. a�ar� umci- o que no I� eu?!, os _

p 0-
no Canto, -ponto terminal da Devemos. essa benemeríta

mensís Ltda., que ora per- pal de Flor-ianópolis e COD- radores da jogatina nao res-
I' 1 d ib nrovidencia ao venerando' .

T b Ih' t \·t· f inua e om uso �corre o sul do Brasil, a ser- vite �lo .�Parb� r� a IS a pei am pem. sequ.er ,a� �s- Os que vão pela manhã, sr, CeI. Vidal Ramos Neto,viço. Br�sIlelro pal:a a missa que, tas da �reJa, POIS,e JUS a·
em busca de alimentos pa- digníssimo Diretor da Secr�-Grato. hOJe',mandara rezar, de re- mente aI. que aparecem e
ra o sustento fisico nos es- taria de Viação e ao opero---- ,- gosijo pela. passagem de bancam Jogos ,d� azar com tabelecímentos cornerclais so e digno Diretor do, Servi-

n:a,is um ani�ersário nata- p.l�no' consentimento da, po- ali existentes, poderão ago- co de Beneficiamento do
hCIO. do Presidente Vargas, licia.

, . .' ra, com facilidade, -adquirir Leite, sr,)dt.. João Cavalla-
Na hora" do expediente o· Em

_

outra serre de consi-
este imprescindível alimen- zí. que ainda ontem pela ma-

cupou a tnbt!nl! o c!epu�ado d�raç?es, o deputado Slo-
to do espíríto, -que é o Ior- nhã esteve neste Sub-Distr-i-

Paulo Marques, novo lider vinski vfala da ,falta de se-
nal. to, providenciando a respei-

COMÉR-
do' Partido Trabalhista, que zuranca que, rema no Esta-

to,
CATAR1- �xalt.ou à, administraç�o do do, 'visto �ue a pre?c�l�ação, Serviços de Esgotos Vae, felizmente, acabar-,Presidente Vargas, POIS o das autor-idades �ohclals, n.o Dizer-se que, a bela e

se o comercio clandestino doChefe da Nação vem. fazendo f
atual gove;n.o, e per�e�u.lr progressista cidade do Es- leite, pelos Bars e Cafés, R

um g'�verno perfelt�me�te. os adver�arlOs . polItIco.s, tl'eito, "cidade á beira mar custa, do Sacrificio do povo_de acordo com as asplraçoes

,'mesT?o
que para tant� seJa plantada", não possui ser- Correspondente.do povo.

.

preCISO calcar aos pes aS viços de es'gotos, é afirn'Ía-
Depois de, dizer Que hoje próprias garantias constitn� ção que muitos custarão a.

---- ,'--.--
transcol're o natalício de cionais. creditar, porque a cousa C·lne· 0-18r10Sua Exeelencia, requel' I Há di.ven;os' apartes dos mais facil do mundo, em se "'.' .

conste 'em ata um voto de' deputados da sj't�lação, to- tratando de obras de sanea- -

conv,Tatulacões, sendo apro- II dos em defeza do atual go· mento público, é dotal' o 'Es- RITZ
vado por unanimidade, vemo.

_
I r treito de tal benefiéio. As 5 e 8 horas

.

O deputado Gomes de AI·' Pelo menos a rua princi- Richard NEY -: Veness&
° jogo camIleia no interiol' I'meida 'diz que. o deputado paI e algumas transversais, BROWN.- Henry 'DANIEL

do Estado Luiz de Souza, ex-Secretá- deveriam, de ha muito, dis- em:
Como ê. do

-

conhecimento rio de Segurança' Pública. poi, desse imprescindivel O SEQREDO DE SAN'f IVE
de tod��, o novo titular da deve' estar em, condições de melhoramento, pois, não se. No programa:
Delev..acia de Ordem PoIíti- explicar o qUE1 acontece no concebe a existencia de fós- O Esporte ná Téla., Na�.

�

ca e Social acabou com o jo- Estado com respeito à segu- sas, nem sempre higienicas, Pl'eços:
go que estava send� prati- rança da coletividade; tendo onde as habitações não, dis- Cr$ 5,00 e ;3,20
'�I'ldo em todo o Estado, Pa·, aouele parlamentar prome· põem de terreno suficiente Itnp. até 14 anos,

l'ece, porém, que' a proibição,' tido resDondel< ao discurso para o seu perfeito funcio-· ROXY
atinge só alguns setores ,da, do sr, SJo'vjns�i,_na próxim,a namento, Na rua principal � Ás 4 e 8_ horaR
coletividade catarinenS'e, -! qu-ff,rt'á-1'êh·á:'-"�.:c,· .", d'o Estreito, €xiste u� p�e-

'

'-ÕDEON'
dio, cuja fóssa fica logo à As 8 horas............"..,.............-_�...,.-.."..r.......,.."....,."...�.....��...,........._...._....

entrada, Quem penetra no 1) _' Jonny McBROWN
interior do mesmo, passa, 0- em:

brig-utoriamente, por cima COW-BOY De ARIZONA
da fóssa, 2) - Randolph' SCOTT e

Que vale é e'ue' a tampo Jan·e WAYT
r. de' cimento. Fosse de ma- em;

dejra. .. Que perigo,.,! DEVAS 'i'ANDO CAMINHO
Acaso alguni dia será o i

-

Cin�color
E;;tre,ito beneficiado com a 3) - Inicio do Sedado

instalaçãó de rede de exgo- A TRIBU MISTERIOSA
tos? com:

quem· sabe? . . . Robert LOWERE
Se passar a muni,cipio, No programa:

logicamente será cogitação Cine'landia JÓrnRI. Nac.
no seu primeiro Prefeito, Preços:

'

lançar um empl'estimo e a- 'Cr$ 5,00-e 3,20
tacar' logo, de pronto, essa Imp. até 10 anos .

'imprescindivel necessidad.e ',IMPERIAL
da populosa cidade. estreio As 5 é 8 horas
tense, E o sucesso contjnua�
Esperem�s ... Confiemos... ANJO OU DEM(i)NIO

'EstàbeJeciméntos ,Dodge com:

:E;ncontra-se em vias. . de ) Maria Antónieta PONS-
tonc!usões o primeiro edifi- No programa:
cio do grupo que conl'fituirá Noticias da Semana. Nac.
o conjunto de belos predioa, Galmon Bl'iths. JomaI,
d'estinados à oficinas, expo- Cr$ 6,20 e 3,20
i>ição, deposito e venda dQ8 Imp: até 14 anos.

afamados produtos das co-
.

IMPERIO
nhecidas fabri�as DODGE, Ás 8 horas
industria dos alinhados au- Bette DAVIS e Reli'"
t,omoveis dessa conceituada I FONDA
marca, peças e outros art1- I. em

gos, dos quáis é represen-j
,

JEZEBEL
tant.e em a nossa Capital, .()

I
No programa:

.

estimado industrial, e ca- Cine Jornal. Nac.
oitalista sr, Egberto Moel- Gr$ 5,00.e 3,20
imann, á cuja op�rosidade e! Imp. até 14 anos.

GrêDlio Contado
rando,s 48 1953

FIRMO LIMA
Palmira Lima, José do Patrocinio Liri1.a, \rva. Ame

lia Lima Abraham, Ubaldo Abraham, Jayme Abraham,
Oscar Abra11am, Wilson A.braham, Abelardo Abraham,
Olga Lima Voigt, Maria de Lourdes Abraham Mattos, Di
va Abraham Netto. Dr. João P. Marcondes de Mattos e

Nelson Moreira Nétto, viuva, irmãos e sobrinhos do fa
lecido FIB-MO LIMA, agradecem penhorados ao Dr. An
tonio 'Mohiz de Aragão, srs. José Vieira e Domingos No

ron,ha, respectivament-e, m�dico ,e 'enfermeiros, pelo' ca
rinho e des,;elo com q'ue trataram o pranteado extipto e

tambem particularmente à União Beneficiente dõs Cho
feres de Santa' Cata'rina -pelo cónforto moral ·e material
que houveram por bem dispensar em memoria do seu an

tigo e leal cobrador.
Convidam, outrossim, a todos os parentes e pessoas

amigas para assistirem à missa que farão rezat' no AI·
tal' Coração de J·esus da Catedral Metropolitana, dia 21
segunda feira às 8 horas, pelo que também se contestam
muito agradecidos.

I Recebemos:
ACADEMIA bE
CIO DE SANTA

NA
Ofício-eÍrcular
NO 2.

Florianópolis, 14 de �bril
de 1952 "

'

Ilmo Sr.
Diretor de "O Esta.do'h.
NESTA'

Temos a honrá de levar
ao conhecimento de V. S.
que, em Assembléia Ge_ral
realizada em data de 4 do
corrente, foi e-Ieita e empos�
sad'a a nova diretoria que
dirigirá os destinos do "Grê
mio Contadoranos de 1953",
,ociedade constituída pelos
alunos da 2a série_do Curso
Técnico de Contabilidade da
"-eademia de Comércio de
Sànta Catarina, onde tem
sua sede. .

. .

É assi� constituida a Di
retoria eleita:
Pl'esidente - Francisco

p, Braga;
Vice-Presidente - Walter t AGRADECIMENTO

I

e MISSA

'\

Clímaco;
1° Secretário - Walcir

Borges;
2° Secretário - Qsvaldo

·Clímaco. �,
l0 Tesoureiro - José H,

Livramento;
2,0 Tesoureiro - Alvaceli

c, M f.l�ll/'O;
Conselho Fiscal - José

Zomer Sobrinho, José Paes
de Faria e Maury Martins.
Sem outro motivo servi

mo-nos da oportunidade pa
ra apresentar a V, S. pro
testos de estima e distintá
qonsider�ção.
Francisco p, Braga

Presidente,
.

-

Walcir BOl'ge� - ·1° Se
cretál'io.

OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E GARGANTA

Precis.a-se
governanle
,rIoU'sekeepel') para a Casa
de Saúde Angl(J-.!\.merkana DR. GUERREIRO DA' ·FONSECA
�m Santos. Queira (iirigir-se' I"
por· carta à. Rua Ti,}lentini) . Especialista do Hospital
:le Filgueiras n. 6, S�ntos. 'II. Rt:'celhl de Octilos - Exame de Fundo de Olho para
r;:stado de São Paulo, citan- CJafN;n,,�pão �!t P1."""são Arterial, '

:lo condições e fornecendo I Moderna Aparelhagem,
'�"�"r<.,,,;�,, I Consultório - Visconde de' Ouro Preto, 2:

00, .. :...

•

, 1.... --�,_,. --:---:",_'-'�_
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Dia :3 de' maio-Sensacional âpresenlaçá'o ,õoISládio'Stâ. ';Catârlnã� dps�,'
.' .

Harlem Glebelrotlers, famosos ceslobolistas americanos
.'

.

.".' � �' , ,

rt

,"O',
I

rtivo "

,Consta que fi· -Falculdade mo cognominado o "ballt."
de Odontologia está em ên- esportes",
tendimentos para o preparo '\ Dias 19 e 20 próximos se;..

, de urna equipe de .esgrfma, rão franquiada a Sala d'Ar-

'Esp'erada
(,

a p8rll·",·pa'éão des atletas ,de, BlulD'e'na'U' Com essa medida aquéla Fa� rnaa. da Policia 1.\1ilitar ao

,

'.

"

'. "'''. culdade vai tomar dianteira puhlico que deseje apreciar
t,..

I
.

"_,
. ultrapassando suas congê- o tor-ne-io·-de·cl-assifiea.ção do:

Encerraram-se dia 16, a Deixou de ser considera-

'co
e G."'E. Duque de Caxias

I
ção, . por mótivos' ponderá- ne- mais antigaa que apesar jBarriga .verde.

'

eonfirmeção das inscrições do inscrito o atleta Ramão confirmarem as suas inseri- veis de Sociedade Ginâstica de possuírem esgrimistas Conta-se .como certo um.

dos atletas. para o Campeo- Pereira dos Santos, por não I ções, tornando mais interes- de Joínville, além do desin- como ten. Aderbal e Cap.: torneio' de esgrima entre

o, nato, Estadual de atletismo, contar do certame a: prova "sante o' campeonato, já ,pre-I
terêsse do Palmeiras, ar- Valmor na de Direito e João mílitares e civis disputando

a realizar-se nos dias 26 e n.a qual devi� co�p_etir, as .. judicado et;t suajiarte tec- t�alm�nte com um 'substan- Mackowieck e Alceu S; Tia- o troféu CeI. Salzano.
·

2'1 deste', :meíl " no 'Estádio sim como .a mscriçao do a- 'n ica e SOCial com a .defec- cial plantel de atletas. , go na de Comercio nunca 'rENIS
,

':Ten: OeI.: Nilo Teixeira",no, tléta Isnard Zezerra. de Mel- , -. . 'conseguiram a formação de Em disputa da final' da
quar,tel do 14° B. C:, no Es- lo. Apesar d� �enor em nú-IOrganizado 8 Tabela,'do urna equipe com eficiencia· "Copa CeI. Marinho" espe-

·

'treito. "
"

.'

mero de participantes, o Ca� ,
, aI'n'esentaveL, ra-se para 5' de maio o en-

'O Caravana po ..Afe Ó Â.- ravana do Ar concorre � �o-' Campo Estadual de Futebol Já era tempo dos estudan- contro entre o "14 de Junho'''
tlettco, .,'fonfirmaram suas das as provas e o AtletIco. •.• .' tes de Santa Catarina ín-: de Lages e o Barriga 'Verde
'ínscriçõés, (participando .' o está ausente nas provas de' .

_

.,' -

.' gressarem no dificÜ e ele- de, Florianópolis. Esse en-

':r:q:iniei,ro.e'om 20 atletas e o �lO.OOO '.metros e Arremêsso Estiva o '1- adversario do Aval' gante "esporte do bom tom" centro será' realizado nes-·

segundo com 26 representan do Martelo. . '.. . bem como já era tempo, tarn- ta Capital e, dessa prova,
tes.';, '., .Deverão os G. R Olímpi- ,�malr;tent�, terça-feira, -'- L. A. R. lVI. x L. T:�. bem, de entidades mais gra- estará de parabéns a díra-

, ",.,- -..
'

.

. última, a noíte, ,na sede da I. 5a, Zona - Em Itàjaí - .
'

\ . duadas darem apôio à esse' ção do Barríga Verde que

Imn""e"ss'1·0'nante pa,rtl·da' )·0· F:C; F."com-.! presença dos! L. L. D. x C�P�TAL (Avaí), desporto que é "florão'" do no corrente ano efetiva o se-
;

".gl;a'd'a ',pel-'o' C"Caralv'"ana'
.•.

'�:.,�'eí�gr�:e:t�;��t ad������: I.
' .��. i:geeralO�. s .: ,'D, X'

amadorismo e 'excelência em gundo encontro intérmu:pid-c
. estilisação e por isso mes- pal de tenis.

'

, ria da, entidade da rua João' L.' E. O. C: .'
.

contra Oe '.Tau'b�f.'e" ; Pinto, foi aprovado o regu-'] Em Rio do Sul"- L. R D. Cruzeiro do ,Sul·; E. Clubelamento do Campeonato Es- Ix L. R. D.
,

.

,

Duas pelejas interessan-· 'i partida principal, dis- tadual . de Futebol de '1951.1 Em Joinville � L. J. D. :li: Recebemos e

agradece-I
lO Secretário - José An-

tes empolgaram a regular r putada com entusiasmo, mos sendo logo após organizada' L. C. D. ' .,

m08 o ofício "abaixo:
.

tônfo Pereira (reeleito).
'

aRsistênda' que compareceu ; trou-nos o campeão de 51, a tabela do aludido certame I Em Tubarão' _. L,. r. D. "Florian�po1is, em 15 de
.. 2� Secretár!o -'- Valdemar

ao Estádio "Santa Catarlna" i com petf.�ito manejo de pê- que c'ongregará 0'8 cam-' 'x L. A. R. M. l,brll de .1902" .. VieIra.. .

Auinta-feira passada para a- lot� manobras p6sitivas na p·eões da �apita'l, J..,iga �tu- Rm 'Florianópolis - A-vaí 'S�nhor 'Diretor Esportivo I 1° '1,'esoureiro _ -Otávio

l'reciar o desenrolar da ,õa ,zona do garrafão, disputa menauense de Desportos, Li- K L. LD.· de"'O Estado". ITeixeira (reeleito). ..

:rodada. Principalmente o li no rebote sempre com mais ga Joinvilense de Desportos, Dia 11 'de Maio NESTA,
<.

, 2° Tesoureiro"'_ AderbaI

jOgO' entre os' titu.lares, bri-jde
2 jogadores e ,esplendida Liga Itàjaiense de Despor-! 'Vencedor d'a la Zona x Tenho a honra de l-evar ao ,Cunha.

lhando a equipe .campeã, e:m visão a cesta. Vel1ceú com tos, Liga. Ri9-Sulensé de :Vencedor da 2a Zona, O 10- c0nh ...c,imento de V. S. que,', Diretor Esporti\"O _:_ 1\1-'

jogadas bem tramada�, COll-
I c�t�goria é �roduziu magni- De\'lportos, �iia �s?ortiva; cal será por sorteio,. em data _de 9 do corrente fredo de·Souza !timas.;

tra-ataques bem 'urdidos e flca atuàçao, alardeando Oeste Catarmen_se,\Llga Ser i Vencedor da 4a Zona ,x mês e ,ano, foi eleita a S!l- Comissão Fiscal:
,

jOgo de rebote inferior, a- Iseus jogadores controle per- rana de Desportos, Ligá Ca- IIVenC�dor da 5a Zona. Local guinte Diretoria que deverá' Pascoal Braz da SilVlt�
lém de visão a, cesta nota-, f:ito de �elot� além de mo- c;adore�s: de 'De�_port�s, �i: I será. por sorteio..

'.

,

reger os destinos deste_Clu- David Elo iAlves e Ger-éinlJ!'
vel. 'vlmentaçao ajustada dentro ga Atlehca Reglao Mmelloa .DIa 18 de maIO. be durante o ano .'social de Valentiql Gonçalves.
I Na pa�tida �reliminar, da quadra, possuindo -sem-,' e Liga.Tl;lbaronense ,de Des-I Vencedor da la-Zona. x 10 de Maio de 1952 'a 10 de Aproveito a oportunidade
w:nceram os aspirantes do pre a cesta. Defendeu-se o portos. .

". Vencedor ,da 2a Zona. Lócal maio de 1953:, , para àptesentar a V. S. os.

Caravana num jogo bem e- Taupaté di�nte de 'um ad- :Um total de 18 partidas lsorteàdo,. ) Presidente - Ary Cunha' �eus protestos de estima e.

(iuilibrado no marcador, a-o versário superior, .perden- se'l'ií,o disputadas, represen�
I Vencedor da .4a Zona x (reeleito).

' ..
.

distinta consideração.
nesar da pouca marcaç�o do seus jogadores, ótimas 0- tando um' çetdadeiro recol'- Vencedor .da 5a Zona, e111 10- Vice-Presidente _ Satur- José Antonio Ferreira -

�xer:cida pelo quarll"o vence- casiões\.pata .encestar: além de.' O jogo .seI�ão pelo sis- cal que ,será de.terminado. nino Teixeira (reeleito). 1° Secretário."
('

dor, que supriu esta desvan- de terem sido morosos, por tema eliminatório, havendo Dia 25 de Maio. I',
hgem .cmn uma melhor vi- vezes,' no jogO do contraata- prorrogações em caso lIe Vencedor'da la ou '28. zo- N'

'

t··
'

D·
.

.

g,§,O à'cesta.Apesar de movi- que e não disputando o re�' empates. A fínalissíma, em na x Ven'Cedor.da 3a,Zon,a, O. lela,S ...
<, Iversa.

:mentar-se mais o quadro ven bote. ,caso de empate; farrá cO.rt;l ,local será por sorteio; DeZ'ésseis países disputarão o CampeonatO' Mundialeido 'não �rramessa\W com Momei foi a figara núme- que· seja efetuada unia ter-'I"
Diá 1° de Junho: .

'

, ,. . , 'de Basqúete de 1954 - Em entrevis,ta là impre,nsa' cario-nrecisão. N"Ta la fase, o pla- to 3 um da quadra, tendo si- ceira partida e pi:rsistindo ',-Vencedor da la,ou 2a Zo-,. ,

á ca, O sr. Willili1m Jones, Secretário da F.' 1.' R. A. deela- ,

card pendia ora par;.t um ora do o cestinha do seu quint�� a· igualdade de pontos, serão na x Vencedor da 3 Zona, ' ,

para outro. Ésteve o Tauba- ,to. . então efetuadas prorrogà- em 'local que será determi- rou/que nad_a menos de 16 países/participarão do Cam-
,. peónato Mundial de Basquetebol a ser efet,uado em nesso

t,é vencendo pd'r 4 a 3" depois Q d C' h ções. nado.
país em 1954. .,.. ..

.

o marcador esteve nos 10 a �A�o1;A;�� as A tabela está assim ela- Dia 8 de Junhó :
, CampeQPato' Brasileiro de Futebol -;. A próxdma róI-10;' v�ncia 9.Taubaté por Conrado .(6), 'Bo'rba, AI'r-

bOl'ada: iFínais: Vencedor da. lá . " ..
,

.

. Dia 27 de abril: 2R 3á Z V d d
dada do Campeonato Brasileiro de Futebol rnflrca para.

14 a 13; reaglU o Caravana, ton (9) Mo'raci' (13) Gou
ou ona x en,ce 01', a amanhã os seguintes jogos: Minas x Pernambuco, em Bc;-.'-

,terminando G 10 temp.o com" �,

.

(lI') C. o ('5)' I):f -: 1 a zona � Em iroaçaba':_, 4R ou 5a Zona, em local Por ' .

J 7 13 f· N 2a
vea ,. arpes ,an-

' ,"

rt
. .' lo Horizonte; Rio Grande do Norte x Pará, em Natal; lUO'

, . a • a seu avot.' a
t (2) .

L. E.', O. C. x L. S. D. S'O elO. Grande dó Su1 x Bahia, em Porto Alegre.
Í51se o Caravana :foi a 20 a

as
'. " 2a Zona - Em Rlumenaú 'Dia 15 d,e' junho ., -Quadrangular ém Joinvillt> _ Com a prese'nça' <los

'l5'; ..:rea�e ó,rauhate passan- . TAUBATÉ: - D. B. D. x l.. R. D. - Final: Vencedor de la, 2a �ltibes Caxias, local, Coritiba,. de Curitiba; Càrloa Renaux:
do pOl' 22 a 20; e:quilibrou o' Andl�ade (2), Z3Jlzibar 3a Zona _ E'Il\ Caçador _:_ ou ,3a Zonax Vencedor da 43. de Bru8qúe e Atlético, de São FrancIsco, será iniciaOOt
Ca.ravana·'R part�çl.o por,,24 (2), 'Soncini (7); Veig"a (5), L. C. D. x k.. J. DJ .,.

ou 58- Zona, em local . qúe ..
. ..

�. .

, hOJe, e/m JQin.ville, sensacional Torneio QU,adrangular (>.
OI.), 24 e i11trl;tpassou por ,30 Balileu (,7), Herci'lio, Ca-

,; 43. Zona - Em Griciuma será determinado. Futebol., .

.

" a 25; reage o Taubate, sem margo (8,), Siqueira e Mei-

p .. .

á h·.' 'C '
.Internácional no dia 10 de Maio - Festejando a d..i�

éntretanto, �meaçar o Cara- relle�:. " rossegulr 0le o' ampeo,.. ta do trabalhador, será �fetuádo no dia: .10 de Maio pr6-'
·

VRnR qtfe4v�nce pelo' escore fUlzes -: Enco Straetz e
,: "

. .',
,

ximo, no Maracanã, sensàcional ,peleja ,int,ernacional en-
'de 30 a 27�

.

\ M1I�o� Lernhkuhl, com boa' 'natn de' Vo'ile'l·bnl" da 'C.·da'de' I
tre p 1!laf!1en!\o e tllU dos cl�!Jes,\�}:'gflntino:�.t?'1!, �rugU�i_08�Quadros e Cestinh'as. atuaçao.. ..., I .' " Sul-Americano ,de AtletJsm<)' --No peh:Õ'lIú"de"-3- a 11

,CARAVÁ1;M,: ..

, Di�eiplih:�da
.

a conduta '�pev�r� reaIizal'-se �oje, I
cio às 19.30' ho:as e os jui-' 'de maio próximo s.erá realizado �m �Buenos Aires o Cam-

Breyer (2), Hamiltoli' (3), dos Joga�oIes. no\estadlO "Santa Catarma" zes escalados sao os senho- peonflto Sul-Amencano de AtletIsmo, conC01<rentl'o 'lJrasÍ-
,

"
'Ney (14), Serafim' (2), Gou- Algumas manifestações 't segunda rodada de volei res Erico Straetz 'e 'Milton heh'os, argentinos, chileno", uruguaios,'peruullos, Colom-
lart (5), Chà�es (2). Ide- de assistentes, preocupados nl'om6vida pelá FAC, déven- Lemkuhl.. '

,

I bianos e })araguaios. ..

., "

.,

':
mar (2).

".

em apo�tar aos j,uizef·a cul: 'lojog-ur as equipes da A�. A, ' .' I��;; Vitória dQ,.carlos Renaux - A"equipe .do Carlos Re-'
TAUBATÉ;'" 'pa do Insucesso do quadro Barriga Verde contra a' de Não pagarl},o ingressos, os,! naux, de Brusque, càmpeão do Estado, enfrentou e ven-

Rosa (5). Reg,is (10), Me- de' sua sin)patia fontÍn 1�e4- ",lube Doze _ Féminino e estGdantes, milintares, pr�- I c�u pôr 2 x 1, e,m Joinvi1le, o conjunto do America, local.
lo, Roberto ,(4), Rorll'iglles primidos oom energia pelos .Titular - e Ubiranta con- fhsionaÍs da imprensa e rá- ,'o , ,., '

.."
.

"
• Ã'

(8);, Duarte e GQimarães. arbitros, cortando pela r/tiz tra o I,il'a T, (;_' _- juvenil.
' dj(i. atem de elemento femi-

'

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

.. ?Os juizces fOlrl�m OIS. s,e'snho- ',est�� demons�rações at��des- �s partidas deverão .s�r rea- nind.' .

'. �\.:��t;i,i"iiii.
,

1 E,g
• seu. ap:

a e; os.e � a�-. -pol.tIvas,. mUl:�as . :7ez�s pr�� :�.zadas: em-s:ts ·de.c.mcD nos
, j.�guAar�a-se m'l'la,

..
grand-e 'I" '. 'I' I I

'

.•
t�� com��oa atuaç�o. DIS�l-, dutp de 19lfOl ancl� d.as leIS, ,'lh:lares,. e oe tres nQs de- a:slst\;nCla, dado ovalol' d,?l' I

"" I " •

lhlllada: a contenda dos JO- ,I q.u: regem detel��madas a- mal:;.
,

dIsput ilnte:; e as' contínu�',,' '�iz. U.'«hai COMO'•• 341,1:· ••4«. ·O�, o.v' ' FO,.,lS,.·�.lSl 421S CGi..�P."á�,S4$ '.

gadores em campo. ," hVldades desportIvas . A partIda deverá t�r ilii- trai1sferencias desta,l'odada. j CUR'TlIU' TUECRAII4, PROSE!JR"S PARAN4 ,_.� ,

.

"�._,

Cenfirmedas
.

as inscrições' .individuais do' (arayana,
e '00 Atlético ao Istadaal de Atletismo

ESGRlMA
.-

, ,

r

. �
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r cf d I Farmacias

,
,

'0 .TO·S'la-,O,:,' Co,l·ta,dl"nho'••• i Dr. 'Ílenti;.;d�-·ca�ilil.r rádiór!!�I�tll�di.:�!:�!�
!

$ AlIerfeiçoamento em Pôrto "�o

Alegre e Buenos)! *, Dentro de algum tempo [cía S�nto Antonio - Rua
,

•
.

'

�._
Arres

'

} ps :receptores . de televisão li João Pinto. " ,

,1 (Alvarus de Oliveira) "má vontade, pelo contrário onvmosc. NARIZ _ 'GARGA�TA
' p.ão terão mais )aquel� ho-, 19 - Sábado Farmâ-

I devêria dá-lo de 60m grado, tão destinado a enfocar a I cia Cataríaense -'- Rua 'I'ra-

';
< ��ntigamen!e o tostão, �úi- sabendo que ainda_ paga �, Consultôrfo - João Pinto. 18 .:._. 10 andar ima�em: Isto se:a pússive}'lj3lllo.

.

'.
'

'

· :'�admbo, servia para muitas pouco em comparação com �. Diariamente das 15 às. Ú� horas devido a nova válvula, 'de 20 +: Domingo ---,. Farmã-

,::oisà:.s � --'-,'O cáíézi.nho, o
I
a .condução. e� outras cida- t q�e lhes fa�éi na �inha cr?- cia Catarinense - Rua "I'ra-

;JjOlrnal. o bonde. HOJe o seu des e de varras pàrtes do- , ,_ � -._ nica anteríor,: HOJe, eu 'Já jano.
Qescrédito é tão grande 'que I Mundo. E ainda mais se se 'disponho, de maiores deta- 21 '_ Segunda-feira (Fe�,

S(� encontram comumente tos Icomparat: com .os ônibus, ,lhes e posso' dizer-lhes que riado) - Farmácia Notur-

tões perdidos pelo 'chão; cujos preços subiram ati,em -----. (;ompre. peJo me- a nova válvula foi inventa- na - Rua 'I'rajano.
'';)Iem: IDl;'lSmO 08 garotos apa-IIOO%. ,. ,

v nor preso da ciCla- da e está sendo aperfeiçoa- 26 - Sábado - Farmá-.

'::Cl1h.áfn-nos, com, aquela ale- Otostão, �oitadi:h�o, em- d
'

f
.. d� �inda mais pelos Labo�'a-, cia E.sperança·'..:.,_ Rua Con-

::gr-.a grande, pOIS davaro pa-j boradesvalorizado, embora
V(

"

' :'i ,e·o,seu' le �1'9e.�.·. tonos DuMont, na Fabrica selheiro Mafra.

l'a balas e' guloseimas, .. , esquecido pelo chão, ainda
\ dor" NORGE;' ···mo", Ohffside, no Estado de No-

. 27'_:_' Dó'inJógo - Farma-

''Hoje'? -Para �ue? 011d ehá I demonstrou o quanto .r= ,dêlo 1952 com -,... va Jersey.
r

cía E.sperança - Rua Con ..

",:hJ>e€S de tostão, onde se en- �valor: - 'Com us tostaozi- ,ª_.' ". '. , I. ' ,

A nova valvula ao
_
ser selheiro Mafra.

��,ontl"a�, balas por �st� pre- In?O só a ComP.anhia: de da�- r."t•• ',1'eal.de
I inc{)rp�rada:: ao. receptor de O servíço-uoturno se�á. e-

'�fJ't Ate os pobres, atirados riamelhorou a.sorte de mUI- 5' aft", televisão, permite ·foco exa-Ifetuado pelas Farmácíaa

'pela 'rua, com seus locais Itos empregado sque preci- \ to e automático das imagens Santo Antonio. Moderna e

-eomprados com 'altas'Iuv�s, Isava� acompanhar ,0 nível 0501" 6am.�· &'.".-.!l Isegu,ndo afirma o eng�:nhei_INo_turn.a �ituada� às rua.

:'i'iOClOS permanentes dos sm- de vida cada vez mais alto:.. I U U U t ro K. A. Hoagland, dos La- [João Pmto e Trajano nono

-dic.atos. de- classe, 'nos pa�sa-I E podem acreditar com .a
I boratórios DuMont. .

.'
.

.

-'Fão descompostura se lhes! isenção de' ânimo que sem- .Caixa postal, !39 "Uma das coisas mais a-

'jogar;TIos um. tostãozinho ao
.

p�·e. nos m�vem estescomen- Tclc,fonc,. 1607 I borrecid��_ em um ,aplÍ.reIho",
-chapêu que,· de boca para o tários : Nao ganhamos nem

' de televisão � dIZ ' Hoa-

-cên espera recompensas ,um tostão pela "puxadinha"
\,

.

grand '-- é a questão de a-

1>i:laiores. , . I ' Rua, Jeronimo certo co mo fóco e mane-

O cafézínho já custa. .r, .. '
./ - �'---'---'-', ,_ Coelho, 14 jat' todos os ,bótões que e-

'''G1"$ 0,60, os )orna,is ,
estão Parficipa�ã'o FLORIANO,POL.IS xis�eI? n:� re�e?to!:;' A n�s-

'por Cr$ 1,00 e o bonde pulou. ,'. V I'
sa Iqela· e e'bmma.r a malO-

-,rrmlS um tostão.
" II <

' ,

,

ria desses botões, mantendo
Quem analisar ° alto ,cus- ADAII:�O DIAS, E SRA. ". , uma, recepção perfeita. Ao

�to da vida, ver� que ain�a I �artlCl�am aos paren: n�esm..
o tempo lravia a ques-

'l..'t bon�c t'i o veICulo maIS
tes �e pesuoas ,de suas rl'l C"· i' b l' ft . ..J A '

t
tao de esperar que o l'ecep-

'ba1"ato e nem. pO,deria dei-I ,l:)çoes. o na�cl�ento, a. 1.�
,

.

lU. 'e· .'.,'oe 'gos o I to;, esquell:tasse". ,

'

'::;:m:' de ser, pOIS e a cO'ndu-:
do cO,yrente, na Mate�n,� "

A nossa nova valvula

�ão do pobre, o amigo da
dade Dr: Carl,?!! ?orrea: PROGRAMA PARA O l\U:S D� ABRIL nao requer nenhum perío-

"j'J,laS!'la. �e st:a fllha Soma RegI-
,

dó de espera; entra em .ftin-

Esta conversa nos veio na Dias. DOMINGO - Dia. 13. Das 19 às 21 horas, "Soirée" ção assim que o rec'eftor é

'pGi" aeaso; numa viagemde' para jl�venís e, das 2! hora� em_'diante: ,p.ara adultos. ." IligaJo". ,

. /,

?:�lomié> pelo centro. Alguém'V. de" '. 2a. FEIRA - DIa 14. Sessao de cmema para os, ih ,. De acordo cbm as decla- ,

,

'tentava críticar o aumento', n "se lh�s _,dos ,sóe:fos. Filmes ,p�ó1?,rios para crianç�s: 'Distri-1ra,ções de Hoagla:t\d, os no�
,

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

-.de preço do bonde, em' maIS I Vende-se uma máquina de bUlI;;ao de Caramelos .. hnclO as, 19 horas. vos' receptores da DnMon,t , ,"

rum �os!ãoúnho, passando de" .engenho -de dma com todQs SÁBADO - Dia 19. '.'Soirée'" com inicio às 21,30ldeverã-o apres,entar uma .Recreativo Clube Con-
,-40 pura ,50 eer).tavos, E o em- seus pcrtencentei'l3 cilindros horas. ,\ "imagem clara desde o pri- ",' ,"; 'di""- ; ,

,
. DOMINGO D" 27

i

"S
. ,

"d 19' 24' h I'
,- cor a

: 'pregodó da Ljght defendia de ferro, uma. caldeira de <

- lU . Olree_ as ,as oras. melro momento sem neces- .

.
.

' .

<

",'dI' Tôdas as segl nda' f
'

,
-

de'
. -

I
"A d d f l'

- ,A Dlleto:t:Ia dQ,lLC. Con-
. ulzen, o que rea meJl,tê. o. au- assuc,al', um alambique ca-

t P'
. c. dI 1'4�-< eU3;Ol, ts(>sdsoesd' ", -,uJl1e,ID.at ��ledn- Si''4a e . e' oca; lzaça-o e, a� �ó�di� 'aviSá �{)s seus asS(j-

�'m.'ento fora dado para mcre- pacete de cobre 2 mane.ais de ,e ara malOtes· e anos, a eu e11 Q a so lCI açao o

I'
mesmo tempo, em forma. "

,

-

,

".
'... 1" H' ,

-

exmo s� dI' TUI'Z' dn Menores
.

d' t' .

t
' , , clados e exmas. famIlIas

'mento 'Ue sa anos. ouvera f�rro pesando 50 crüilos ca-
' .•. ., • .... " "Ime la a, IS o e, no momen- ',.

'

. " _
'. TQ�da's' 'u rt' f' h" d t l' d

.

t'
, ,. que sábado ,havera baIle

aumentos de servldores de da 11m quem se interessar, as q a as- ,eIras, mco ançan e, com lU os ° em qu,e o receptor e hga- . , ,

" ' ,

I'
' ., . r

�.

d t'd I'" 2Qh'
com mICIO as 21 horas e

mais de CI,'$; 1.500,00. men-IPode
procurar na., residoenda.

e va 10SOS prremlOs para -as ez par 1 as. melO ,as 0.-, do a Imagem ,aparece per- .'
.

,
' .' .,

"' .

.

ras f 't t d f' 'd dommgo havera dommguel-
'sa!s. do sr. Manoel Sevirino de ',.

' eI amen e e mI a.
.

, '
rfu .

O -Público nã'o deveria pois Oliveira, na Freguesia da AVISO:":"'" A diretoria do
pagar ê,sse tostãoz,inho com Lagoa. .'

'

Clube, convida aos interes�
_,;;::::;,�' sadQs, que haverá barraqui-

I nhas, em frente à sua séde,
hoje,' amanhã e sábado.

, "Sábaó',

\7irqem 'E:s�eci'alid,ad.e
da Cit WETZBL -INDOSTBIALj,-Jolnville. ('III·arca registrada)

Terna a ro..�pa branqtiissima
'

"Elelro - :Técnica Industria e

'Comércio Sociedade Anonimai
.?l,SSEMBLEIA PRELIMINAR D,E CÔNSTITU:lÇÃO

P Convocadio
Sí'i'9 c04vidados os subscrito;es d6 c;apital da "Ele

t:rQ·Técl1Íca'Industrifl e' Comércio Sociedade AnÔn..ima" a

<l'mnparecerem à rua Trajano, nO 38, sala 4, 20 pavimen-'
--t\)� no dia 15 de maio do corrente ano, ás 19 horas. afim�
�e elegúein oS 'pel'itos"que df5v(Ü'âo proceder a avaÜacão
",(los bens ofel"j�cidos para integralização do capital social.

,

Florianópolis, 14 de abril de 1952
,.'

(AssJ) Leonel T. Pereira, - Fundador.

,']rm�Dda,de, .do Senhor J. ' dos
Pass.os "e H.' d� Caridade

Fúndada em 1765
..

ELEIÇÃO DAS DIGNIDADES
.

,
De or�rn do sr. Irroãó Provednl', para cumprimento

· "��s disi)Oúti'vos. dos ártigos 23 e 24 do cOIl').prômisso da
,1�'!nandade: convocú' BS BI'S. Irmãos eleitores; para no dia
"2 de maio: às, 17 hora,s. comparecerem no CO'n8istôri� da

: J!:rma.'ndade, afim 'dé 'se proceder à eleicãodas Dignidades "

para o biênio de 1!152 a ).954.
\ -

.

c
f'

'
.

" .

,
,
•.l�formo qUe: é p'er,mitido, aos 81'S.. lrmãos eleitpres,

qu� nao poderem comparecer, por n1otivo jUstificado, re-'
meter ao sr. Irmão Provedor as suas chapas. dentro de.
carta feehada e assinada (Art. 28 do Compromisso)'.

CousistÓ1'1o", 15 ,de abril de,1952'
'

T "'? �, R, 'cl:t T'rindac;J.e � Sec�·etário.

')

,

I
i

f '

•
I

'-I
·

},h
,� ,

,
"

:(

"

ADMINISTRAÇÃO
RUI. n'LIP€ 5CHMIOr.r4- ,'à flUA. FELIPE; SCHMlor.';>4
"" ÇONE ()43 �-O·�,.I· FONE,'M860

-"lO �,� .'4�E RQ
• S,:�/;t(..f'J(�Ú�./ r:u�r.('� a<.:t-L/' ",;,.� 426060

-

\ '

" .

o MELHOR JURO l'

I

I
I
i5%

(I ;
DEPOSITOS POPULARES

,

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO, 15

FlORIAMÔPOLlS

Vende-se
I

o prédio n. 9, à rua La
herda Coitinho (antiga chá·
cara Ed!làrdo Horn),( edifi
cado há poucos' anos, tendo
três bons quartos, sala de
visita, s,ala de jantar, cópa,
cozinha, quarto pal'a empre
gada, banheiro, dois W. C"

. ágtla qquente e. fria, tarique
para lavar roupa e quintal.

, Frent.e para d1,las rua�, am
,

I I b�s c�lçada,s. A tr,atar à rua
,

VIsconde de Ouro Preto, 48:

...wAS. 00"""1&_'-'
• . ftaAO..··. 1Il.a.lYlOÁl

Bnltr'de Noúu81ra
....... ' aaw.r ......;

talHilÍé te••iff�t.

Aluga-se
Oa vende-se
A casa ..sita à Rua P·;esi�

dente Coutinho; nO 34 ..

'

Ver e tratar .à rua" Alva-
rn Nr-l ,..�.,."(�.,n":"'"I ,,\0 ')r'7

I
"1.'

I
,

l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELOS MOICIJIIOS Haro
.

e -Musacchio·
# J •

19 DE ABRIL I
- em 1.870, em Porto AI�-

A 'cada em referencia está guardadinha, com firma E sempre ,pel"igoso lidar com questões 'delic;Hhs. A data de hoje recorda- gre, faleceu o Capitão-te-
íevidamente reconhecida e, não resta dúvida, os nossos Contudo tanto mais Interessante se torna o assunto, prin- nos que: nente reformado MANUEL

.eítores, dentro em pouco; saberão do conteúdo que 'ex- cípalmente quando o mesmo suscita polêmicas. Um caso
- em 1.648, travou-se a JOAQVIM DE SOUZA JUN

:,ressão o quanto o Sr. Carlos Barbosa Fontes, secretario perfgosísaimo
r ê

pois falar do movimento da. assim -cha- Primeira Batalha. dos Gua- QUEIRA, um dos que se dis

.ia Camara de Vereadores e .secretário do diretoria da mada Arte Moderna. Os clássicos atendo-se às velhas for- rarapes. Os holandeses ás t.íngu iram na guerra com a;

lIDN, pretendia guiar, naquela época, os
I

honestos ho- mas artísticas, e os novos procurando fazer-nos crer que ordens de Sieges'mundt Sch- República Argentina e du

mens para o, partido que combatia o do eminente catarí- aquele amontoado de tintas são "forÍmls' subjetivas no koppe em número de 5.500 rante ao campanha riogran-
nense e meu diléto amigo Dr. Adolfo Konder.' espaço", vivem' numa eterna luta de polêmicas querendo soldados de infantaria, 500 dense do sul;

Mas, diz o ditado, que gato escaldado tém medo até' uns convencer os outros. Quem tem razão no-lo dirão os marinheiros, 300 tapuias so- j - em 1.890; o Marechaê

de agua fria. Os homens do PSD ql'V� souberam da oferta séculos.'"
.

freram esmagadora derrota, I Floriano 'Peixoto assumiu a:

desse emulo de Iscariotes, deixaram-na e o sr, Fontes fi- O que porém não se pode admitir são as polêmicas junto aos montes Guarara- Pasta da Guerra':
cou, cerno dizem os gaúchos -- de freio e pelego na beira que saem da arte para ater-se a questiúnculas de órdem pes, em um combate que du- i � em 1.951, embarcou pa-

da estrada.
_ pessoal.' l�OU cinco horas. Comanda- .

ra a Capital Federal. o '1;'é-·
Agora, o sr, Fontes. v.em com toda á armadura dos H.;1 pouco, um artigo do pintor Cesare Musacchio, va as tropas brasileiras nente Márcio Agostinho Re-

tempos medievaes, sem du�'ida com 'a -conscíencia Iimpi- provocou, em grande parte, uma reportagem de "A Ga- composta de 2.200 homens' môr, por ter sido transf.ed
�
d issima, crítícar os que tomaram a defesa do povo gas- zeta" debaixo do .título "Conversa com Martinho d� Haro". de Vidal de Negreiros, Fer- do de hospitalização, da

l'Ul'eIlSe .que trabalha, qui ltlta'l que sofre e que tem de Quem é o &1'. Musacchio, provam-no seus quadros, nas nandes Vieira. Felippe Ca-; Hospital Militar desta .G,mll�
gemer, no duro, para p�ar os absurdos impostos crea- galerias de Roma, Florença e Milão, com inúmeras exposí- márão, Henrique Dias e An-' i nição para o Hospital Cen

'.(l.o" exclusivamente pela' sua mentalidade doentia e

san-I ções documentadas
em muitos paizes europeus e ameríca- tonio da' S11va, o célebre e : tral do Exército. O· Tenente

danados. por quem vai na onda numa submissão que, oQ-' nos, e seus retratos de personalidades célebres de todo ag.uarrido Çenúal Barreto I,Remô_r. ,fôra. vitima de !a
penas causa dó.

'

. 10 mundo, inclusive os retratos do mu'ndo político e in te- de Menezes; mentavel acidente ocorríêo

Trabalhei em diversos partidos políticos. Grangeei, ! lectual de Santa Catarina.
" '

,
_.:_ em 1.763, a\.11ossa tr in- i no dia 5, quando' entregue "

com meus companheiros, vitórias e dissabôres, mas, cnun�, Com o devido respeito que merece Q, sr. Martinho, cheira levantada em Santa! aó cumprimento do dever .

(3 me quis vender e nunca fui' contra o povo. Desafio a, pintor de mêr ito .incontestável, e além do mais pessoa ve- Teresa rendeu-se' ás tropas "I exercitava a turma de cons-'

quem quer que seja me tivesse comprado, ou cons- neranda, muito mais idosa do 'que aquele que está escre- do General Ceballos, bem critos do 14° B. C., perdes-
t rangido a fazer alguma cousa que estivesse em desacor- vendo, achamos que em dita entrevista, o senso 11 r tistico corno o Forte de São Miguel, I do a mão direita; ,

�J() com este terrivel juiz que vive dentro de nós - a nos- Galou-se para dar lugar a certas expressões que chama- onde sómente existiam.fr in- I
- êste dia é consagrado,

"a consciência. ríamos de- "infelizes", talvez carregadas pelo jornalista. ta e tantos homens; "

'

! com justificadas, razões, co-
Tenho certeza de que podia dispor de muitos pro- Assim pois quando o sr..Martinho afirma que o sr. - em 1.825, na Banda 0- mo "Dia do Índio".

ventos monetários e chances, de ter sufbcado opiniões, de Musacchio forma "periodicamente fornadas de outros dental, então Província I André Nilo Tadasce

uns e outros. Preferi, todaviaf ícar de bem comigo' mes- tantos genioz ínhos", comparando as aulas' deste pintor Ciscplatina, desembarcou .

.

<

mo para que, um dia, não viessem dizer aos meus
.

ne- com o "aprenda inglês em 6 lições", é inexato. Senão ve- cnoOmApla·.sneh�eaI·l1'0GS',raanfI�lme., dCeomcom32_1'U'ma'-C'a' ,'1-8/°tos, como quem dá urna chicotada: - o teu avô foi um jarnos, Após 7 meses de aulas com duas horas semanais. '.

vendido. ' 'I o!! alunos ainda não alcançaram o' campo da' pintura a bater a,dom i:naçã.o bra�ilei-.
.

Si o morro da Pichíríca não me der 'um abraço antes cores. Ve-se assim que a "primeira fornada", ainda nem ra, o celebre Lava lleja, a

ço tempo, estarei pronto para novas campanhas, sempre bem tem o forno quente.' quem se reuniram, logo de cado. Que sofra 1) FretLuíz
'pelo meu ideal, sempre Imbuído desta norma de conduta A segunda falha dd entrevistado está em querer in-' nronto, duzentos e tantos as intempertes 'de bicha do
- .não ser contra 08 pobres, deserdados de inteligencia, compatibilizar o sr. Musacchio com a população flOl'i'l- partídaríos da sua incorpo- leite, como nós sofremos e

dos que não podem se defender. nópoLitana .. Francamente se aquele artigo quér consíde- ração ás Provincías do Rio depois verá o quanto é duro
O propôsito de um homem não deve mudar nunca; é rar os outros de "botucudos" então não entendo mais na- da' r'rata (Argentina);, s�ir da cama às cinco ,da

plasma qu.e se herda, é ,como UJtl virus que fic.a em nosso da de artigos. . _ .'
,

- em 1.866. deixando co- manhã em busea do precio-
organismo' e que' naâá poderá extinguí-Io, fatores que Se tomarmos líéste sentido o que foi pubJicado em mo guarda do' Passo da Pá- so liqúido.
muita gente .de nom�s pomposos.não pode apresentar. ' �'O Estado" pelo sr. Musacchio, significaria que ninguem tria o General Bruguez, ô Certo de que v. s. publica-

Quer muita gente afirmar que os tempos assim le- mats pode escrever impressões pe�soais. soo o PElrigo de Marechal Francisco Solano l'á' a presente, confesso-ma
vam os honlcns á, cettas contingel1cias..

.

.

que, outros, também de um certo modo entendid�s no Lopes, com grande parte de antecipadàmente os meus

Não. O ideal é a frase perfeita de Silveim Martins: assuüto, se julguem ofendidos.' Assim um_,jornalista' pro- seu Exército. se retirou das: sinceros agradecimentos.
-- ideia$ não são metais que se .fundem.,

.

fissional, não mais poderia exercer sua profissão, pois trincheiras; I Otácilio Albuquerque!"
Os covardes e tranpolineil'os, aproveitadores e opor- di.ariamente estal,ia tratando algum; leitores de "botLl- ----

tunistas dé 'rófúlos vistóso�, estes; vi'étam com IscaTio'-' ('ué!os" ·Dent··o d:rmp"mll lótdca' lW R b l' �.
-

tes; �e::e�;:�li�O;r��!�a�::,n�:�t��l�a�.�:i�berta. dÍzen-' ��oe��ii�;:SZ�l'�U;U�g�l�t�� ���l�:�;;:�o i���:c�ff:��:U!��:� 1+.Iur·
...

'ad·ec·,me010 e. ·m ,";s.a·,do que sob pseudonimo, elogiei o Sr. 'Julio Echl'a·mm. ""t�R .pstai:iám alt:ols perRonalida�es ,do .mundQ político, ,_A, ,

tl
Não ataquei, nos meus al'tigós assinados, a pesso&, 3;rtIstIco e cultural de nossa Flonanopolls. d

- ._

<1.0 Sr. Schramm. Ataco e continuarei a atacar, fiquem sa- A última "expressão infp.liz" !i0 pntrevi"taf!o "p 'TP" e setlmo dia
belldo desta, o Executivo d0 Municipio 'de Gaspar, a Ca- rifica quando diz que nossà capital vem sendo infestada

>

CONVITE
mara de Vereadores, porqu·e, ambos fugiram ás promes- por pintores que aqui deveriam viver honestarpente. 'A ZULMIRA PINHEIRO DOS SANTOS
'sas feitas ha poucos mezes, ao povo desta terra que me ,g'.e,neralização é bastante problemática. ACa"so é de�ones- A família de Zulmira Pinheiro ·dos Santos, pl"ofunda�
'(em ajudado, úa minha pobreza a ganhar o pão de cada tIdade escrev�r um adigo? Acaso é desonestidade dedi- mente 'magoada peló 'doloroso golpe que a feriu, agradecdia.' .' ,�al:-se exclusIv::mente a0S seüs alunos e à S'l1a escola? ce sinceramente aos par,entes e amigos que manifestl;lram

Tudo devo ao povo desta terra com o 'qual vivo ha �fmaI dé. contas, C�e:n08 que' uma escola d .. ta'! éspécie o seu pesar, com as suas lágrimas e telegramas.
.

vinte e seis an'os.' Pessoalmente, tenho ámizades leaes com .'! semp�·e.um benefIcIO, ?ara, os que apr8Rentam earacte.. A todoR, a familia de Zulmira Pinheiro dos Sa.ntos,
{:Uversos membros do' Legislativo. Lamento, entretanto, res .arhstIcos, b�m como para toda :.;' cidade, pois eleva Gfluvida para a missa de 70 dia que, em intençào, de sua
<lue muitos d'aq'ueles honrados homens. se tenhám àei- o n,�".,l cultm"'l..

.

_ alma, mandará celebrar às seis ,e meia ·horas de terca
xa�o leva'r por quem tem, até hoje, somente sabido trair,. .Mais efeito teria tido a entrevista, se ào envez de feira', 22 dé abril, no Ginásio- Catarinense, antecipando-
ri'alr 8��pre. . 11l1trlgas pessoais, houvesse rebatido o artigo, ,deixando' lhes, desâ.e já, o 'seu comovido agradecimento.

CrItIca-me o sr; Fontes, acusando-Ii1e de ser um poli� de lado quem o escreveu.'
.

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

tico. cheio dé contradições. Cabe-me'l�efutar a insidi�, di- O auto.r deste, e crei.o muitos leitores não �e te�iam

-·a,·IS·O .' a,O$ "0'rtad.o..res'í"mdo-Ihe que essas,contradições .são daquelas que, mui- julgados' "botucudns", sé lhes fosse explicado, sempre
'

tas vezes, estiveram em desacordo c?m os meus modos de mais,�o que é Arte Moderna, porque francamente, áté Hoj'e
"e1' as �ou.s�s. , . . ._ '

ainda �ão entendemos absólutamente nadà d,e tal arté.' d rr. 1O mdlvlduo que segue a rIsca as opUlloes dos outros, De minha parte olho com inveja para � que a en-
'

.

e·
.

ii. ilu OS"que não ,reage, deixa de ser um homem para ser um 1an- tendem e repito comigo: "Primo, você que é' feliz, por en-
.'

..

toche. tender de Arte Moderna. Felicissimo".·' BOLSA OF1CIAL DE VALORES DE SANTA
Os e_:tldossos monetarios do sr. Fontes privaram':lhe Esta expl'essão ·está no livro de presenças no Museu CATARINA

de estár, como ,representante do
.

povo de sua terra, ao de Arte Mod.erna no Rio. A BOLSA OFICIAL DE VALORES DE SANTA CA-
iado d,bS que lhe deram, em inf-cliz hora, os votos que o 'j 'Celestino Sachet TARINA, comun-ica aos srs. compradores e vendedores
levaram á: Câmara. de titulos .publicos, e particulares, que, para salvagu�.ru&

P�ra gente .desse qüilate o tilintar da grana tem um de seus direitos e- proteção á sua propriedade, deverãó'00-
€Ieito psicológico irremovivel. goeiá-IQs em publko pregão de BOLSA (artigos: 29,3(1 é- ,

.

O. sr. Carros Barbosa Fontes: diz que, talvez,' eu __
HO De;reto nr. 2A7&, de.13";8-1897, § 1° do D;;l'eto-J.,ei.tenha sido tambem um apologista da Foice ,e do Martelo. ,,_"� .pr ... l• .,:>4A....de. .l3.�6:,193.9. " -_ .. - -",

-

'mio sou comunista e ninguem poderá me acusar dis� • : Os portad9res da capital e do intel'ior, poderã� di�i-:-
;;0; muito embora reconheça haver no P. C. B. homens tãó- CVftl,;II1' tlUrJt'''.,PROSURAS gil,"-se a um dos ciI).co corretores oficiais, ou direta{11en-
dignos como nos outros partidos da' direita. O sr. Fontes, te á BOLSA; estando habHitaoo8 a lhes fornecer todas

,

talvez, tenha·praticad<> certas,cousas que os comunistas __.,.._,:�":'_,_____;.:.-_ ,_._. , � ". as·indicações e lhes remeterão certidÕes do registro da.s
dnda não o 'fizeran1. .'

.

transações em BOLS_A.
Os homens forjam os partIdos; l1ã� obstan� todas as cristão � meu filho, nunca te coloques contra a pobre- 'f "�i Somente, os titul�g negociados em, publico pregão.

\ agremiaçõés partidarias trazem no seu' �6jo, canalhas e za. Os pobres,! como nós somos, necessitam do pouco que gozam do direito de. recuperação, nos casos d€ ,extravi().
vendilhões. "

.

" .) lhes podemos ensinar. ou fu-rto.
.

Vou tomar o seu conselho:/ ':trabalhar pela bôa cau� Os emprestimos pQr debentures devem ·ter a assis-
", . ._

d f I" E, fiÍ1alizándo..,:�§t�� qu-cro pel'g't)umr ao sr: CarlitOg, tencia do' 'corret,01' 'oficial, nos terrrios do art ?g letl:".�sa , que, na sua opmIaO eve ser es o ar um povo '.Pobre, que' êle
' ,dê publico'':''te'slemunho de um gasparense que "b'"

. <-. .
� . - ao

pac,jente e sofredor.' ,\ , do Decreto nr .. 2.475, d� 13-13-1897. .

ótimo cOllselho! Este caiu da lua.
tenha sido prejudica:do,:',nós _seus interesses economicos "RELAÇÃO DOS CO,RRETORES. OFICIAIS DE FUNDOS.

, por mim, direta, ou in<lh�etainente. Repto a· fazêlo, em fé
, PUBLI .....,O·S·

.

Não, tenho cultura. A cultura vem do estudo p1'o- de verdade Ha vinte é seis anos que áqui resido. '
\,

1undo, dos ,mestres e cientistas Carrego comigo apenas . ·.i . ALCINO MILLEN. DA.·SILVEIRA - Praca 15 d�
11m curso de escola Pl'imaria rural (unica que,' durante 'Cheguei pobre e nada tenh<:i."'Podia ·tómar-me rico, No�embro, 23 :_ sob.·' . ,'.

toda a minha vida irequel'!tei). Não me foi possivel apre- mas, prefiro estar de acôrdo com a minha consciencia. EURICO HOSTERNO - Rua Tiradentes"ll.
ender sinão aquilo que me transmitiu o homem que maio!' A{lenas, espe,ro qüe o povo desta terra, que a considero HENRIQUE MORIT ZJUNIOR - Rua Tíradenteg�
amôr dediquei em minha vida e, agora, relembrando-o' na minha pelo éOI:ação, nunca veja em mim o seu algoz, (JU (} 41.

'>l"'�"
'

·,ma ,excelsa' bondade, na sua paciencia de resignado, 1'0- homem que vota 'leis, que as manda votar, para tirar-lhe
.. JOÃO G()NÇALVES JQNIOR _' Rua Felipe Schmi-

dr:ado de extrerÚa pobreza, marejam-me os olhos de amar- mais um náco de pão de sua mesa pobre. ,1 dt, �1 � sob: .

.

,
.

"
.

_ ...
,

,gas lagrimas.· Vamo's contill'uar, sr. 'Fontes. 'I
MARlO ROBERTO BD'IT

-.
EdIflClO l\I(mter,�(I, 33

Este homem. pãcient�, justo e bom (e qu� fôra meu É perigoso mexer em abelheiras; as fcrroadn.s poàe- andar.
'ido1atrado pai,) legou-me. o seu v,asto saber e. um lema i'ão atingir-nos.' t

'

Mario Roberto Bott - Presidente.
'.

.

;'

•
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\

'Cachorro . No� bastidores'do ,mundo' Farmacêutlce
Policial. :0 Lugar do Narjz-l��'���_���="'.bn;.PÁEI .' «c'OJ
Desapareceu domingo ul- r Por At-Neto toma hojedois aspéctos fun- dadeÍ;' t/ fAIII! .'.timo .urna cadela "Policial" lOque todos queremos, ou damentaís : o coletivismo e o Informações e cartas para *' • .

eínsento-escuro, 11 meses, 'devemos querer, é movimen- individualismo. H. C. Brandes
.. .....__ • /

.

-. . 00,''/W'ITE TODO DIA, •

atende pelo nome Tabira. I
to. O coletivismo é a base do. - - "'., n �

,

Pede-se a pesso.a que sou- f Sem-movimento, há estag- so.cialismo· ou do &omullis- Cartal'ra pp rdid .... f I'" o� \IAlieJOS
bel' o paradeiro dela avisar inação. Uma coisa \estagnada mo, de direita ou de. esquer- _. 1f,i } ii, ."

.

.

., l\.
1U� rua Silva Jardim 220'j!é uma coisa morta. '.

. da. Pede-se a quem eneon-

M',JIDJ"
.

ft�,'*(prainha) .que será gratifi- Movimento significa vida O individualismo é a ba- trou, entregar na Emprê-
, '1;

�
;; --..,

cado. . .

I
e progresso.

.,

.se do. capitalismo ou da de- ,sa AU,t� Viaç�� Bíguaçu, '� . �
., cc

iIl
� �. � 5:- �

, 'Isto é verdade não. só nas mocracía. que sera gratificado, uma, 3 '1: 1Y"
s, '"

atividades materiais mas Pois bem:' ainda existem Carteira de Motorista, '
.'- 'II �;. .'

. tâmbem nas atividades es- líderes que possuem hoje as pertencente a, Francisco
pirituais. mesmas Hleias que predomí- Machadp.
Infelizmente, nem todos navam 20 anos atráz sobre

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

possuem capacidade para S?Cià.lis�o, co.munisn:o, �a-IVen"de-semovimentar-se no. terreno. pitalismo e democracia.
das ideias. Essas ideias estagnadas, Vende-se a casa ã' Aveni- JUIZO. DE :PIREITO DA por este Juizo, à ·po.rta do

I Eo queê pior: muitos dos não. evolu idas, agrupam-se da Rio Branco nO' 144. COMARCA DE TIJUCAS ,edificio'da Prefeitura Muni.
chamados dirigentes sociais da seguinte forma: , Tratar eom

: 'Orlando Edital de praça com 'O prazo: cipal. Descr-Ição e avaliação
estão estagnados,

'

parados O coletivismo, de aspéctos Cunha na secção de Ferra-
. de vinte dias

I'
do imóvel que será .levadó à

numa ideia antiquada, que socialistas ou comun istas. é
.. gem� da Casa Hoencke.

O 10utor Clovis Ayres Ga-. praça: "Um terreno sito em

Ijá foi abandonada pelos o. sistema "em que a coletí- --_._- ma, 'juiz de direito da 'co-, Timbezinho, com 650 metros
. mais inteligentes. vid::lrl� 'Í'lredomina. . marca de 'I'Ijucas, do. Esta-

I
de fren�s, por 1.100 �itos

,r ftRUPO '8TOP IDO Uma das mais graves és- O i''''lividualismo, base do ,r!'(,. C a'zl I do de Santa. Catarina, na 1 de fundos; sendo que 33fJ
.

U D � B tagnações qUB pode ocorrer capít- Iismo ou da democra-], 1;.' ,.
forma da .Iei etc. .

.

I trletro� de frente correm com

Vende-se um novo, em é a que se refere ao. siste- cia, é o sistf!ma' em que o

��
. Faz saber aos que o pre- ,550 ditos de fundos e 200

cor grenat, preço de oce- ma 'político, eeonomíco e individuo oredomina, sente edital virem ou dele metros de frente seguem
, aíão, por falta de espaço. so.cial.· Desta forma, estes, diri- II conhecimento. tiverem, expe- com 1.100 ditos ode fundos;

Ver à rua Ar�ujo Figue- Para simplificar, digamos gentes atrazados chegam á I '

dido nos autos número cin- o restante, isto é, 12'0 me-

redo, 25. : que a organização social conclusão de que os

govet.-, I coenta e dois, de ação exe- tros de frente, nó caminho
n_o.s col�tivistas são do povo ; cutiva entre partes como de Timbezinho, mede 901}
e os qovemos individualis-

.

� ; exequente João Vicente Go- metros' de fundos; limita-se
tas �ão governos de grupos I

.
.

mes e executado José Joa- ao norte com terras de José

prfvilegiados. 'KOLYN05eombate a5 cúries' quim Franco, que se pro- Joaquim e Henrique -Mach�J,
Tal maneira de pensar é

I
cessa perante este Juízo � do e' também com ditas' de.

típic:;>, dos líderes de' outras A ci'êncj� moderna de- cartório. do escrivão que I herdeiros de Vicente Marcos
êpocasrtAssim pensavam os monstra que o'creme este �llbscreve, que, tendo ,: da Silva; ao sul .extrema
escvitores de 1930. i denta; Kolynos combate em VIsta o qque dos autos! com terras de MIguel de

I efetivamente as cáries. . .,

SNanuela 'época, quem di�, A espuma' concentrada, : consta, por despacho. prof'e- I
ouza Melo; a leste � a oes-

zia capitalismo dizia

pr,ivi-ll
suave e penetrante ele ! rido aos 15 de abrfl de 1952, i te em ditas de João Vícento

, "<,
Iezio. Kolynos elimina os áci- autorizou a venda, em has- Gomes; área de 509.50Ó me-

CASAS A VENDA dosbucais,perfum�ohá': t d
i�UA BOCAIUVA _ com 4 quartos, sala de' Há 20 anos passados, o' lfto e rende muito mais. ,ta pública, do imóvel abaixo I Cros qua rados, avaliado ·por

. capitalista era descrito co- l.descrito, com su.a respectiva 'i 'f.$ 6.0,9,0,?0 (seis m. il
.

cru-
visüa, sala de jantar, 'copa, banheiro; , .'

..

. mo um sujeito prepo.tente, ..avaliação, pertencente ao I' ZelrOS) . E para que chegue
coziv-ha, etc. . -

' 400.000,0.0. I h
.

POQUE'IIOS I' h que' tratava de- explorar o e.xecutado supl'a menciona- :ao con eClmento do.s inter.eg .

.c' \ - ,3 quartos, sa a, cozm a,' I
b }

, homem do povo, '0. tl;abalha-
I
do, que será levado a pÚbli-j sados.. e n�n.gl.lem possa a,Ie-ano lelro., etc. . , . . . . . . . . . . . . . 90.000,00 d

�

d
SACO DOS LIMõES� RUA GERAL _ 2 ca�

01';
I co. pregão. .d.e �enda e a1"re- gar. l�norancla, man o.u ex-

Hoje, �entl"etal1to,' aqueles matação, a quem ma,l's de" 'I' pea�r ô'.presente, edita' que
. S8:; de madeira novas com terreno de '

.

",

, Que' acompanham o mo.vi- ,e maio.r lanço. oferecer, aCÍ- i:sera afIxado na sede 4êste

'Rul��N�1'iT�' SÚ�VEIRi '�"5 ·���;itis;,. 1°'OO!),o.o mento. sociál, já sabem que 'oi d I liA
ma da respectíva avalíacão iJuizo., no lugar- do costume

sala de visita; 'copa, sala de jantar, ba-
. a prepote!lcia -e a exploração fi as h o uS pelo porteIro dos auditór·ios; I

e, por cópia, publicado uma

nheiro, cozinha, 'etc. '

: 400.000,00
no mundo. atual, não é mais . PRATICO E TEO ICO o.u quem suas vezes fizer, no. 1'(1) vez no Jornal "O ESTA.

A"'r RIO BRANCO'
. praticada pelo' capitalista Professor Bonson dia,'J5 de maio p. vindouro, 'Ii DO", de F!or.ianópo.lis. D.a·

- �.
'

, 100.000,00 .

1 d d
.RUA DURVAL MELQULó"DES (Pro.longa-

mas Slm pe o gov�rno totali- Av. Hercilio Luz, (Xl. às 1Q horas, no local em que I
o e

.. ?as��. o nestil' dd.:",de
MENTO) _ 2 casas reeem co-ns.tnlídas

tário.: . Diariamente. se realizam- as vendas. eÚl ode T.lJucas; aos des&s.eis·d�3

com 2 qual;t6s, sala dEi visit.a, sala de
Co.ril a evolucão social do.s .' Dás 8 às 12 e das '14 às 19. hasta p-Óblic� determinadas dó mês de abi�i1' do 'a'no de

jantar, co.zinha, quarto p/emprega(los',
últimos 50 allo�, o capitalis- ---"';....----, '

.

'. \ mIl novecentos e.. dncoenta

banheiro' p/emp., tanque e quiIÍtal à.. 200.000,00
ta foi'mudanôo sob-a pres- SeMenle d'e ceI.'bo''la"" (fdpiR, 'Bl)� Coa) G�rcy dol'l

.

UA BENTO GO ç
são dos fenomenos

.

po.lítico.s "......... .

"

. Anjos, . e8f:rivã.o, O' dactilo-'R N ,ALVES 100.00000' .
' . .

f
:RPA SERVIDÃO FRANZONI _ 3 quartos.

'e eCOnOmlCo.s. E atualmente FAÇA SUA ENCOMENDA: DE gr·a ei, ,confe;rí e subscreví •
. sala, cozinha, chuveiro, etc. (desocupa.,. pode-se di�er que voltou pa- .. ,

PERA - BAIA
.' "

- .. (a:) Clovis Ayres Garoa, juiz
.

'da) ....•.. _. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .

ra o 'lugar de onde • havia de procedência' idonea e 'c�prichosamente selecio.nada. de direito.. Está: co.nforme (I
65.000,00 saido, isto é; para o seio do kg. - Cr$ 860,0.0. - Prod. Res.p.: GUSTAVO AI:l�. original afixado" na sed�

T�RENO A VENDA povo.
r

.. �Eeg. na� Sec. de Agricultura)" ' desfe Juizo, sôbre' o. ci'ual me
SACO DOS LlMõES � RUA GERAL _ um

Ao mesmo. tempo, os mes. DISTRIBUIDOR autor�zado.:' reporto é' doir fé. Data su�

1 t d 00 500' mos fenomenos políticos e E,' Fiss Jor. - Morro. Redondo - Pelotas pra. q escrivão: Gercy 'd�!1I.
o e e V<> x : ; _ : . . . '18.000,00. � A

. . .

, ,••
, C.

.•
1 ,:., ,PENSA0 A -VEN.DA.. . .

economlCOS foram crian"o o Rio Grande do Sul nJos; . ... .

'

,Es:tREITO""':'_Rua GAL. GASPAR DUTRA"'T governo todo-po.deroso., 'que Ex�uta encomendas .por REEMBOLSQ a parth' de "

.

se arroga e marbitro. da, %:0 gr. --:- Via Aérea - sem acrésGimo de despesa.
. ,CÂ8A liU,iCIlLANiA 1'11),' '

com ro quartos, varanda, cozinha; �tc. 18.000,00 vida de todo.s nós, , .

'
.

.

, : buidor. dO. ....,_ LO�"'-
COMPRAS·DE.CASAS; TERRENOS,. CHAC�SE

.
'

SI I()
Esto.u generálizando' (l... _

victor. VilTlllu •m•••

_ Temos sempre interes::'�o� em com,pi'ar casas, ter- s:implificando.o au�dro pa-, LIRA"
.

'TEM'<I'S';·:C'···:·:L·"U' 'BE'·�.
.

Rua' Co...lll.Uo·Meb. '

'.

h 't' ta que V., amIgo leltor"pos� .

.

..

"A'" d' ,'-
,.

Tenos, c acaras e Sl lOS. I
.

HIPOTECAS
• c;;a (1) pe:ceb?r'� en:� da- .

.

.

.

. '.
" ,,( rma e ca�a

'Recebemos ·e aplicamos qualquer importãnc-ia-'eom queles cUJas Idelas nao. a-·. .

,.
. "Y

:garari.tias hipotecárias. . r

'companhà'ram ã-evofu�ão s�:'
., DIa -21 -; ,Segun�-FeIra --'�o.irée' dos.Estud�ntes

..

:Vende-s.e uma arma "�,,
ADMINISTRAÇõES DE PR�DIOS

cial e (2)' pOS83i fo.rmal� uma
- F. C. D. U. -: Entrega de premlOS - dM 19,30. as �4 caça Belga Calibre 11>;· dtna

.

Mediante modica comissão, aceítamos procu,t�ões, o.pinião propriá sobre est,es·
horas

..
"

.

r •

"

....,
canos, C�.$,.3:000,OO. .

para l1dministr.a,r. prédios, recebemo.s aluguel, 'pagalld.o. assuntos' fund'ainentais' da . D�a 2� -:-:- S�?,�dO -:-: S?lr�e - ImclO as 21,30 hora�. _

T'ratar com Tell� .

GUlma.-

no�s.a v· l·da. '

cUia 1° de Maw, -<LHA :00 TRAB.ALHO�. Cock-Tall raes - Av .. ,HercIho. Ltn:.;
in;ipostos. etc.

.

/
"

,

PROCESSOS IMOBIUARIOS No meú. próxi�o comen-
dansante das 9 às 13 ho.ras. .." "'155'� A.

Organizamo.s processos imo.biliários, para os Insti; tário co.mpletarei este qua-

���de�:�:e:::;.n�:��,�����i;:::::: f��:�i�ida. :f�:��::::J:�:�:: !�[: "I j 1': aF'il 'III�';'I :::!�l.::�:�
.bac?ca�l�:;:\l��r :e:e;:;e c;::f:�S�;i';iri�":��:;.,":��"; ::'d:O:,�� ��:::�::riz.sabor

-,"

��"
.

f'(
.

,('!JS .fi"," f i \. :,. c': BElOS É DEMAIS,
uma .flCha dl�endo o que deseja adquirir e assim quecon·, '

M"
'.

�_'I'
I:

0'-"_:"'1'
'

..

[
...< •...::::...: . .-..

g.:
...:'..:....

·1:····:
.. :.-,

I....
HECCOES DO

(

, :���:::::::o::�:�?;�;;� ,::::.e:::1:::: Ví�bi�(êS�",eY�e;"roai)ãd� JI, �','_;; " �;;) ;�t ;>
.,'

.

r . ;1]' �'�.:,.•.....·••�L, C._U_RO, C_IBE:�.",jllform�ção dos neuóci-os imobiliários' , .. ,. � • � � ,--- -.-<-

. . r

/

q� orOOO/1O-.JJ
FlOl1IAffOPot.I:J. - $A"TA cAr�fll"A
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�ARTIDOlUma �arta I FreebandoLI�!!!!�or "F�:;i::���:i�, 17 de.A- i.
.

. ·l
.

_ .. .

'. .' bril de 1952. Não sei se o sr. AU.iOI�' Avila da Luz, autor d'Os,Par�ldo Llbertªd��\ S�� !lmo. 81'. Rubens de Ar- Fanáticos vai répélir os .defeitos que o sr. Oswaldo-F'rancisco, 15 de a 1'1
ruda Ramos. Cabral está encontrando no seu livro:1952. '\'

. D. D. Diretor do Jornal Eu que no caso sou terceiro de boa' fé, tenho-Ilmo, Sr. Diretor de "O '
. . -

'A
.

" "O Estado". ' por desnecessária qualquer contestaçao as precia-Estado .

.' ,

r Talvez s�ja do, conheci- ções sôbre um -livro. É que, na primeira delas, ? mais ..Flor ianópo IS.
. . mento de v. s, de que o po- grave defeito anotado pelo si', O. Cabral na obra do-Tenhoa honra deeo:nu11l- licêamento da cidade está sr. A. Luz, "é não sabermos quando é o autor .quemc�r�vos que a CO;lVenç.ao Mu sendo feito com muita def í- escreve' nem quando deve a outrem o que afirma".nicipal do Pa.:bdo Liberta-

ciencia por parte da policia' 'E, mais direto e mais explíçito: "Infelizmente,dor, em reumao de 12
.

do
militar, pOI' falta absoluta salvo rarissimas ocasiões, não cita I) autor a fonte

co.rl'e�t?, elege.u. o seguinte
de praças, segundo alega o em que foi buscar o materiàl que' expõe ao Ieítor.,Dll'eto�lO Munícipal : -

seu .ilustre Comandante. No julgando talvez que não fôsse mister fazê-lo, desde
PresIdente. Arnaldo

entretanto sr. Redator deve que' não estivesse a transcrever "ipsis litteris "ir-
Escreve ANFlLóQUIO N. PIRES Claro d.e S

..'I'hiago. .' levar ao conhecimento des- guli'sque" o texto original, esquecido ou ignorando"
'

Desde os mais remotos tempos, talvez na propria era .�o VIce-dito Trajano
se brilhante orgão da. Im- que em matéria científica estas referências e cita-

da pedra lascada, exist irarn homens, corno ainda sxistem, DlO!len�S L�pes. ,

.

prensa Catarinense, de 'que ções são obrigatórias e valorizam quero as faz, poij!-,'
que se alugaram e s� alugam, uns para matar e outros �o Vice-dito

..

Alvaro
Sj)U assíduo leitor, de que .0 dá mostra da idoneidade das fontes de que se valem

para difamar e mentir.
,

'

MOSrenot�le. S. TAhl�gdo. C Frei Luiz de Sousa ainda \ ou permite a investigação sôbre elas". .

'.0 ultimo numero do jornal "O GASPAR", (que de ecre ano .-

.
ri a os-

f • t Essas exigências todas do critico de hoje foramT -t'
.

t P
. ,man em em sua casa, como

. -' ,Gaspar apenas tem o nome) com. aUXI lOS mane unos ,e a, erell�a: " 'bagageiro- um soldado de também esquecidas e ignoradas pelo historiador de
1 >efeituraes, auxil.ios estes dados por :queles que con-

, �eso\ll "\'1'0' - Hel111qUe! Policia Militar. Creio que a- ontem. É que o sr. Oswaldo Rodrigues' Cabral, no
tr ibu iram e. co�tl'1��em para ,a elevação .de.suma�a de Bel n?tor�f.. ",' ..

I quele cidadão, uma vez des- seu livro Santa Catarina, usa, e abusa do que a.g?l".a1.impos�()s, pois e edItado, _em :!3lumenau, ,:e.sIdencla �o I ,�em�IOs, do, D,uetorlO � títuido do cargo, perde o I condena no seu concoI:re�t� a cátedra d�' Medicinaseu d+retor que, como nos, nao �ode sofrer o peso. das i Gl!Jlhe�m� I'ell �OH1., Al�a direito de manter em sua Legal da Faculdade de Direito, J;J sendo dI::lSO acusa-
impozições t!e uma comissf.lO. de flDanç�s, vem �nahz�n-! 1'0 Anton.Io Pe]'el��, C�prIa- residencia um militar para 1 do, há n:enoS' de cinco mese_s, não, julgou �e_ necesaí-do os destemperos que surgll'�m depol.s de mUltas. pro-,

no :rav��es de Miranda, AI- lazer suas compras no Mer- dade defender-se. A acusaçao esta nas edições de 21
messas de melhores dias de Vida aos incautos eleitores f'ra im Y idal Branco ·e Raul

C- ti
. ao' e 24' de novembro do ano passado do Diário da Tar--. .

f' 'O ',' on tnna na 6 pago .

'

que se deixaram levar pelas cantigas dos novo� pro e- I SOllO..
.' �,:

.' 'de, num interessante trabalho" fartamente documen- ..

tas neste setor da terra querida de Santa Catarina. I ,DeReN tambem comum- tado, do sr. Naí-bal Alves, sob o título: "LUIZ AL-,0- articulista, corno quer fazer crer, não é um idealis- l car-vos que oportunamente

'MULT1o'OS VES � Primórdios e Toponímia".ta. Entrando no ról -da maioria dos politiqueiros é, sim- será nromovida uma Conven
r 'A • I Nele o autor cita trechos colhidos ao livro do.plesmente, um oportunista. Pôs, em leilão o seu ideal e cão Municipal do Partido engenheirn Jacinto Antônio de Matos, "Colonização."optou por quem maior lance lhe oferecesse ria chance nessa capital. onde conta- As transgressões ao regu- (1.0 Estado de Santa Catarina" e, em seguidar,.não se

que se apresentasse no cenario da politica çasjiarense, mos .corn inúmeros simpati- lamento do Trânsito de Veí- I 'furta ao prazer - (há, sinceridade , nisso?) ----;-, de'Dizem os Livros Sagrados que Judas, discípulo do zantes da causa parlamenta- culos se estão verificando transcrever uma parte do que sôbre Luiz Alves es-Jesus de Nazaré, após reiteradas confabulações com os rista, para eleição do Dire- em grande escala. creveu o sr, O. Cabral'; em Santa Catarina, sem 'in--inimigos do Mestre .amado, Pl;OPÔS entregá-lo por trinta tório local: As autoridades competen- dicar fonte de inspiração. O livro do engenheiro lYIa-',,, �-dinheiros, ,'.' Apresento-vos" os meus tes entretanto, trazem os tos é de impressão d'O DIA e data de 1917; o do 81'.:É de se crer que, trinta' dinheiros, naquela época, re- pl'?testos de suhid::t estima transgressore,\ ao bom ca- O. Cabral é da série Brasiliana, e data de 1937, ou'presentasse muito, valor em comparação com as moédas e mui distinta consideracão. minho, pela aplicação' ,de sejam 20 anos depois, como pa história de Dumas.tão de�valo-rizadas que rolam pela ter.r!!;., I" Arnaldo Claro de S. Thia- multas, que vão desde os Para julgamento do inquisitorial exigente das -"A equaç.ão é simples e não requer longas' çonsnltas, )1-W ---:- Presid�nte". 'Cr$ 20,00 até Cr$ 500,óo. refel'ências e, citações obrigatórias e das aspas lH)'"
'

ou problemas de quadrishos. _ �•••••� .-............. ,UltImamente foram, muI- Hipsis litteris et virgulis", COilfl'ontemos tópicos d6"Acêsa a peleja, quando os dois lados convergiam 1)a- tados pela Inspetoria de Veí� sr. J. Matos, opus cito págs. 135, e .do sr. O. Cabral,ra u� mesmo ponto, isto é, quando UDN e PSD entra- -'resl-dente dos. culos, 136 carros com .... opus cito pags. 141, este sem indação alguma quantO',. Ifam na liça para disputarem democraticamente os cargos Cr$ 20,00; dois carros com a in�pjracão. .

.

(te Prefeito e Vereadores, o ,�rticulista da CARTA ABER- AC8SS'orAs,,;.'TA,;.' Cr$ 25,00; 43 com Cr$ 30,00;
,

TA, ardoroso udenista, que seria capaz de manjar o figa� ti ti 32 co.m Cr$ 50,00; 4 com. '0' J. MATTOS: "O nucleo Luiz Alves -foi fun-·do de' quem não estivesse de acôrdo com as suas firmes cnlcos Cr$ ioo,oo; e 8 com cruzei- dado em Novembro de 1877, pelo engenheiro Ju:"ideias, propôz, numa carta escrita de proprio pimho, en- 1'os 200,00. lio Gl'othe�' nas terras banhadas pelo rio LUlZtregar-se de eôrpo e ... alma ao Partido do grande cata- A Assembléia Legislativa Continuam, assim, os mo� Alves.
rinense Dr'. rereu Ramos, mediante a impol'tancia de do Éstado cr�ou, no ano pai'l- toristas, a ocupar lugar de 1 O. CABRAL: "Luiz Alves, sôbl'e o rio' de,ste"c,inco mil cru,zeiros, ou, como se dizia nos bons tempos sado, o Servico de Assesso- :destaque no número daque- nome, afluente do Itajay�assú, foi fundada em ..5 contos de reis. ria-Técnica. É pa�a e,xereer les que ,não respeitam as I 1877, POl" Julio Grothe, �ngenheiro.

'

, ,

.

'

Continúa na 6& P*i' ,

os elevados cargos de As- leis em vigor.
.

J. MATOS: "Luiz Alves teve' vida aciden:.. ..

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

__ _ _
.._ sessores-Técnicos contratou tada ,desde os seus primórdios, abalada por Gon-'os srs.' dr. Armando CaHI, tínuas revoltas de colonos, a ponto de ser aHadvogado, constituinte de Desembargador neces�ário o es�aeionamento permanente de força' ..1947 ,e suplente de deputa-' '

,

'

necessário o estacionante permanente de forca,do, dr. �quile? Balsini, ad- Oserr leitão policial".
...

"vogado, Jornahsta e suplen- '

O. ',CABRAl,: "T'eve também vida acidenta�te de deputado,
I
Medeiros

I
for \ato de ante-ontem, o

da, registrando�se vários motins dos colonos",

Santos, jornalista, professor sr. Governador do Estad_o tornando-se neeessária a permanência -de forca.,
e ex-seeretário do Presiden� promoveu o dr. Oscar LeI�

policial ali, afim de zp.anter a ordem perturbadtt-:te da Assemble'I·a. "tão, Juiz de Direito da la
'f �." 'Deverá reunir-se entr-e 1� I sugestivas, porque de inte� V

-

d C 'd BI com requenCIa.
e 24 do corrente na capital rease geral da classe. Os'-/ilustres consultores; ara a omarca e ume�

.

J. MATOS: "Talvez, por ,!notivos dos contí-Paranaense o quarto Con- Se vitoriosos os pontos �e cuja.xesponsabilidade quan� na�, aOdCa;g\de �eàem;ar- nuos distúrbios, fez o govêrno Imperial retirar
gresso Nacional dos Bancá- vista dOI:! bancários -catari- tó ao funcionamento do apa- 15.a 01' o

_

1'1 ,una e. u�- à :{'olonia os ,f�vores da colonização, por' avisO'r:�os,;, ,

,,'
n�nses as suas teses serão relho legislativo é das mais �ç� do Estado, por antlglu- de 9 de Abril de 1880, que ordenou extinguir a:

,; P�r� representa,rem o nO!;l- defendi<}as pelós ban!!ários altaR, já se encontram em' a e.
colonia ... "

'

. �o: El�U14o. estarão pie�e�- de todo' o Brasil junto aos plena �tiv�dade, c�mprindo O. CABRAL: "Devido aos consfantes COll-·
,tes aó grande conclave os' poderes con'sti-tuidos � será as obrIgaçoeS prevIstas no

FEIJOADAS ,-
flitos registrados entre os moradol'es� o seu pi'o-,,seguintes bancá!rios: Sl·S. méio caminho ,and,ado púa'l contrato que fIrmaram.

.
gi-esso foi muito lento e, em 1880, (9 de abril')Cawelo ,Marió F!lraco,,08- lt clas;!e,bancária' que pl'eci- '(em�s o prazer de regls- Às'12 horas de hoje, em
o Govêrno se viu na contingência de retiraI: 08,'mar C'unha,°"Nereu" ,Andrad'e, sa ter a segur�nça de'um fu- trar, amda: qu: {) dr. Ar-

o distrito do Saco dos Li- favores cOlLcedidos aos· colonos, exti�u,irido a,Claudio' Vieira e Darcy San- turo melhor., não esquecen.- mandoo Cahl fOI nom�ado colonia".·'.

P d t d A mõel'!, residençia do sr. v{:)-
JATO •tos.

' '

do os companheiros J'a' "fale- �esI. en e os sse�s.ores� "M S: "De 21 a 27 de Setembro de 1880 '

T
-

. reador Rafael Digiácomo, '• Defendendo às reivindica- cidos e os seus descenden- eCnIco_s da AssembleIa Le- foi a colonia devastada por terrivel enchente que.. ,-'suculenta feijoada será ofe- -�ões.dbs 'bancários de Santa teso gislativ� do Estado.
recida pelo sr. Oswaldo Ma-

além de causar grandes. estragos às plantações e-Catatin.a a luzida delegação É uma tarefa a'rdua que a
_., _

casas, arrebatou à vida 25 colonos".,

chado, proprietário do LUX . '

apresentará ao Congresso as missão 'catarinense te"a' pe� O. CAlJRAL: "Nesse �esmo anQ, uma -en-.

.

Ia' I I I HOTEL, aos seus amigos. 'seguintes teses: la frente, mas a firmeza dos Z ,an08 •
chente do rio' veio prejudicar (linda mais a vida.: ..- Amanhã;' outra será 0- d' I, 1 - Autonomia da Dele- pontos de vista dos' nossos o nuc eo, fazendo 'cerca de 25 vitimas e devas-,

dA Jae d ferecida pelo vereador Mi-gacia do IAPB em Santa Ca� delegados e a segurança de ti .. 8r.8 guel 'Daux, na Lagoa, às 12
tando o l?oueo existente".

\tarina. brilhante êxito no IV Con- O dr. Manoel Barbosa de horas, devendo comparecer2 '- Abertura da Cal'tei- gresso Nacional dos bancã- Lacerda, Juiz de Direito de grande número de convida-là Imobiliária em Santa Ca- rios. Indaial foi, por ato de ante-" dos.tal'ina. "

.........._. --......-;.............-"_,,
.ontem, do Governo do Esta- O ESTADO agradece os',3 - j\ssjstencia social: - O Olh d

'

I O eu O do, promovido para a 4a. convites que, lhe foram diri-abono familiar e aos herdei� Vara desta Capital. , gidos.
,��� ;d:����n���l:�>���O��:i�; Dome. do

-

pai
". _--- _.._ _�_ J'..� ._......•w _

',aposentados; sel'viço médi- Esteve, óntem, em nossa +'MI'SSA'co; auxilio para fUlleral; as- redação, o' sr. Camilo Ma-
sistêncía médico�dentária; noeI Nascimento� carrocei- .•. I "

'.
i

.

assistência especial aos 1'0 aposentado, com 74 anos
funeionários vitimas de el1- .de idade de COI' preta, que
fermidades graves. nos solicitou esclarecimen-
4' - Estrutur�ção dQs tos que' não este�e preso

quadros; conforme' consta nas no-
5 - Aposentadoltia int�- tas policiais ontem publica-

graL "
., . 'j das. .

Pelo que se vê a bagagem,' O seu filho� de nome Ca
de trabalho da repre!?enta-' mijo NaséÍménto Junior 'é
�ão catarinense é das mais I quem teve detido e não êle.

Florianópolis; Sábado, 19 de �bril de '1952

r

/
. De· Gaspar-Respaodeodo

I rtlres�ota�ã. de S.Calariaa
ao C�Dgresso NacioDal�

,

dos Bancários

. DESEMBARGADOR EDGAR DE LIMA PEPREffiA
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA

e

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
convidam as exmas. autoridade'l, civis, milita-

1'es e ,eclesiástica�: e OI'! amigos.e admiradores do sau
doso desembargador Edgar de Lima Pedreira: para'

. as exéquias que farão celebrar, no dia 23 do corren

te, às- 8- horas, no Altar-Mór da 'Catedral Metropo
litana.

Como l'est� evidente, o sr. O. Cabral para-acusár
o sr. A. -Luz, deve antes defender-se, que se crime.
houve, 'criminoso -é também, do mesmo gráu commérito' à pena iguaL

•

xxx

Tudo isto' que aí fica, fica aí por causa dê un�',
pinhões que eu papei ontem e' que me' fizel'am o fí
gado em contínuo' distúrbio, como diria J. Matos, ou.'/ em constànte conflito" confol'me emenda dé redacãó
do deputado b. Cabral.

' �

E toda vez.· que· meu fígado apita, eu ouço, .

de outros donos de hepatisll1os, também devoradores:
de pinhão, o a viso de que devo fazer dieta! E me'de
fendo, /repetindo rifões: 10 - "Não faças aos outros
o 'que não queres que te façam a ti", "Não facam ()
que eu fiz, mas façam o que eu digo".

'

,.

GUILHERME TAL
'''''".
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