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Maior '8, Poderes 'à ,Itália em: '�;[:';;""�' ... 'h
LONDRES, :�5 (D.P.) -- f'im de redigir o acordo a ce e Man ilo Brn;:;in, repre parte na' administração da ções da Italia "nessa zona. I ifl,eJn�':�< o�, grupo: ':

Os Estados Unidos, Ingla- que' chegaram". sentante italiano. Há in- zona A de 'I'rieste, será man- [NVASAO DE BERLIl\l.,PE-· 't:lll'fiià�i�.\R��1g)� e�tf, .

e

terra e a Italía chegaram aNos meios bem informa- dícaçâo de que o acordo não tido firmemente o coritrole LOS C0M�NISTAS ,DO glCQ!hd�Jrol1telra, tYcQlíl�m-
um acordo sobre a adminís- dos espera-se que o doeu- atingirá todos os pontos em aliado e a decisão final de- LESTE dicandé;-"q\'lé\"pret-ende'ir)t pe-
tração de Trieste, resolveu- menta esteja pronto dentro litigio, esperando-se toda- penderá sempre da autorl- BERLIM; ,25 (U.P.) netrar nos setores ingles,
do que o governo de Roma: de dois dias, quando então via, que os mesmos sejam dade aliada. Os circulos 0- Uma multidão de mais de frances e norte-americano.
terá sua íngerencia aumen-I deverão reunir-se outra vez I' novamente discutidos' e so- ficiais de Londres. e Was- dez mil jovens comunistas Díversoa alemães que con

tada paulatinamente nos lOS representantes america- Iucíonados na primeira 0- hington mantêm a esperança começou a reunir-se hoje à versaram 'Com os primeiros
negocies da zona livre, De- no, ingles, e italiano para a (portunidade. de que a .Italia e a Iugosla- noite na fronteira leste-oes- manifestantes souberam que
pois da reunião de hoje dos aprovação final. As conversações de 1.011- via resolvam suas divergen- te da parte baixa de Berlim o 'fim do movimento parec
representantes dos tres pai- O novo ,plano administra- dres tem tido profunda re- cias através de negociações no que- parece ser uma gi- ser uma investida repenti
"ses, um, informante do' �n- tivo para Trieste foi elabo- percussão na Iugoslavia, diretas, até a obtenção de gantesca marcha de propa- na na zona ocidental com

nisterio das Relações Exte- rado pelo mínístro dos Es-. Entretanto, os

representan-,
uma solução definitiva dos ganda sobre o oeste da anti- faix�s e cartazes pedindo o'

ríores disse aos jornal'istas : tados Unidos, sr. Julius'Hol-, tes americanos e btitanicos ,problemas, Não foram, até ga capital do Reich. .

"Tratado de Paz com a Ale-
"Resolveram os ·delegados mos, Sir Tierson Dixon, sub- afirmam que, muito embora agora, fornecidos pormeno- Dominada pelos', camisas Iman.ha 'Unificada".' A poli
nomear uma sub-comissão, a secretario do Foreing Offi- venha a Italia a ter maior '1'1'!'I sobl'e as n,ovas atribui- azuis da "Juventude LíVl'P cia do oeste de Ber1�m' jli

"""".,................w.r.w_-_.� " .

alertou ·seus esquadrões pa-

�.
.

� ra possíveis complicações.
Orna is antigoDiá- . Os comuuistaeIã jr:vadiraT'l .

• .J S' (
• a zona oeste anteríorrnente

j
no oe • at-arlna mas nunca em tal proporção

.

como opretendem agora. A

Ano XXXVIII policia alemã com suas un i-
'.

dades de alerta equipadas e

,I
,

�. 11.3:3 3 � treiri�das 'P;lo� �liados oci-'
'�., ' , � I

dentais esta vigiando aten-

__WJY'••_...__ �J" -. tamente a fronteira de 150
.

' ' quílometros do setor soviê-

Florianópolis, 'SáLado,-2-6-d-e-A-b..,.r-n-de-1-9-5-2--------- 80 CENTAVOS' I tico.

D. Soviete - Muito jUi7Á'4"
sr. Pessedino. Não pen

. se que é pra que que "H
É pra cá.�rJ ouviu?'

DIRETO

,� GERENTE' ,

� Doming,os F. ..

t �e Aqu;n" ,'�
.................._............"........,....__....

Edição de hoje - 8 pags •

._--------_ ..__.._-----------

Crise: no Eqeua,dor
,-

Deínilio-se, Coletivamente, d. Gabinele·Com!J"istas .',rê50$
QUITO. 25 (D.P.) - o

I
.! ção, do novo gabinete, não BER,LIM, 20 (U.P,). ---: Os 1 trou Imedlata�ente. em ce-

presdienw Plaza anunciou cursos, é à. unificação das deixando de lado, porem, os comuTustas foram repehdos' na contra os camIsas a..

que serã aceita a renuncia forças progressistas. Jndi-. dirigentes dos partidos

Li-I!
esta noite da' sua projetada 'luis", tendo ocorrido nume

coletiva fn'eyogavel de seus, C<lU ainda que entabolará beral, Radical, da Aliança " rosos incidentes. Cerca de

ministroo e declal'Ou que sua I conversações imediatas com DemOCl'atica e dos Yelas-, invasão da; parte ocidental vinte prisõ�s coli111aram à

�, .. asp'irâção m:axima; para- a' os c-�nrdid::ftos" pre'Siden-ciai:s quistus-, {(ue támberrr-serífo'i de Berlim; ��. _ pt'{)pagJnda, .ação das autorida�es, ha.-

(Jual esgotará todQS o� 1'e- progressistas para a forma· 'consultaqos. '
, I de paz. A pohcla níema. en- vendo num�rosos fetidos.

,

Amea�alID de Prisão o
.

Bispo de .laDra
.

RIO, 25 C,,:.A.: =:'Auto- l'egacia, onde f'ez acusações I de sua.progenitora, . I
Só QUANDO . TERMINAR cesso n:ovido c?ntrn el� p�-l de �o�tumes e �.iversões im-

ridades ecleaiasticas procu- ao ex-sacerdote.' Contiuando; disse Padi- , ,O PROCESSO Ia Igreja Catolica. As justi- pedirá, como ja aconteceu

raram, há dias, o 'delegado j Depois de tomar o depoí- I tha qúe espera uma oportu- ,Voltando a falar sobre '0 II' ça caberá a decisão. Enquan I que o bispo de .Maura oficie

�icero Brasileiro. de Melo, i mento. do �enor e:n eartorto n�dade pa.ra efetuar a pri-! bispo �� Mau:a, disse c co: �o isto: pore�, aten.dendo,' seu culto com parament��
titular da Delegacia de Cos- o COmISSarIO Padilha o en- sao de Olínto, ° que espera, correndo Padilha que esta I as queixas das' autoridades. usados pelos sacerdotes ca-

tumes e Diversões, pedindo caminh6u para a residencia venha, acontecer em breve. i correndo 11a Justiça um pro- eclesiasticas, a Delegacia I tolico� .'

providencias no sentido de '

.

,
'
,.' , ,

,

E:if�lr�i�n4tit��� iGraVes�IfêoDliCíôifnfiiiTm��Oberlâ"ÍÍlÍr�w--w�--w��,���
celebrasse oficios religiosos _ ---

dos catolicos e usando pra-

}�i:�a���g::�ad�i7g:��i���t� A�!i,'$,A�TAcQ,��S.:- �,E��,'Q�E,P_R,EDP.DA�S;��� A$'�COLETO-
delegado Cícero defermínoú 1 <" • ' :,..' A ' A

;��eJ�s����ovi:�a�:U�:,Pi�: RIAS, DELEGACIA,' ,00 IMPOSTO SOBRE A
;;:�!�!C;:te��::i:���:'s r;; .·RI;N.DA E OELEGAC.IAS DE. AUTARQUIAS'
cunho catolíco. Aliás, sob o ,

fundador da 'religíãc brasi- RIO, 25 (V.A,) -

Tele-lsO}VidO solidarizar-se com os cerca de duzentos mil cru-o, iU,iZOS eausado� nessa repar- ca de lucros extraordinários
leira, pesa a ameaça de ser gramas vindos' de Belo Horí- colegas Uberlandenses. zeiros ·foram incinerados, tição federal com a destrui- �o valor 'de cento e vinte

, preso, caso continue' a usar zorite informam gue á greve . '.

.

bem como milhares de cni- ção de importantissimos do- milhões de cruzeiros.'
pstola, batina e outras indu- dos motoristas de Uberlan-', Cerca do melO dIa- os ;11to zeiros em estampilhas esta-, cumentos, que foram joga- Prosseguindo, destruiram
'nentarias características da dia estava em viaê de res'ol- falantes espalhados p'ela ci- duais. (' dos á via pública. as dependencias _do I.<\.PI e

Igreja Catolica. ver-se" quando irro-mpeu on- dade divulgaram noticias a7 .Da Coletoria Estad;al os A furia da multidão era do IAPETC, seguindo mais
PA'DIl.HA El\t AÇÃO t m m 'm t d larmantes convidando Ó co- d d

- ..

t'd S '..1 <"arde para a sede do servl'ço• _1 �. � mOVI en o e care- e80r elros rumaram para mcon 1 a. egum�o para a <

Na tarde de ontem, ouvi- terístieas bem mais graves
mercio a cerrar suas portas, a Coletoi-ia Federal deleo17acia do seccional Im- fiscal da Secretaria das Fi-

,

á'
-, Um grupo de agitadores ao

'

.

"

.' que,
. .. .

mos o -comlSS' no . Padilha em Uberaba, onde pela ma- .

f r' 'd Lambem, fOI mvadlda e de- posto de Renda, fOI esta de-, nanças,
cUJO mterlOr depre-

l1ue nos informou ser verds.- nhã os choferes haviam r� Ú�e mb orm�ba iO �.la, el
predada, sofrendo os mes- vastada pela turba, que des- daram, Cerca das dew&sete

rleira a vigilaneia exercida letra ade der an ICa, I ats- mos danos da anterior. �ruit; docomentos; 'entre os '

pobre o hispo de Maura. A- '------..............� sa ou e epre ou as o e o� ] I I
. -

"

d b Co t' Ó 6a pág
.

fft.�:���\�1?:J��EIDO!:;-B;'::DdbOarD"s''e,lo· ���:����:;�i�t��:�,������
dre e atualmente seguidor

II.
,", '"

- truindo documentos e valo- \
.

{�o bi!'1OQ de MaUlos. Trata-se
' "." '.'

res,
.

,
..

,
,.

, '.

de Olinto Pinto Filho ex-
Pelo avião de carreira da.

.' .

!' O M· "1 d G a Va"
\

Ap'ara'rMmungado pela Igreja Cato- Cruzeiro do Sul, viajou on- D�el'aba viveu, assim ho- l'OIS ro a uerr . I. II .

tica, acusado de pei",�erter tem para. a Capital da Repu- ras de paniw e de �ngustia.' D d E h
. '

menores. Segundos nos in- ).>lica, em companhia �o seu A multidão ém verdadeira a enúnci8 e te egoyéD
formou aindk o comissario Secretário particular, sr. furia assaltou primeiro a o

N
•

(' T RIO 25 (V A ) Escre ta que tem prazo paI'a se tério' da Guerra que o TeS-
Padilha, R queixa foi apre- ereu ,orrea� o sr, ,.[rineu Coletoria Estadual, cujo co- " . .

- -

•

.sentada pela propria mãe Bornhausen, Governador do letor e seu escrivãQ em vão ve um' vespertino que o mi- maniféstar,'
.

apresentando pectivo· titular, general Ci-
,

E t d Q E '

R
' nistro da Guerra, ao contrá suas razões ou defesa, ro Espirito Sllnto Cardoso,

de um menor tendo ele en-
s a o. 0. xa. vaI ao io procuraram conte-la, Ap-ós 7 .

,

b- t d
. rio dó q'ue foi noticia�o, não RIO, 25 (V.A.) - As qe- tomando cóhhecimento da,

vindo no loca,l um �a,r,.o da em o Je ,o e s,ervlço. terem invadido a repartição '

.' parece dl'SpoSto a arquivar claracões do senador Do- denuncia, determinou I>l"<wi-
Radio Patrulha. Olinto, no os manifestantes' dp,preda-..., 't ã do general min"'�s Velasco, da tribuna deneias no 'sentido de uma
entanto logi'ou eacapar; sen- No aeroporto dá Base, S. t'am tudo quanto encontram a r�presen aç o .,

fi A B L' Exa. recebeu despedidas de em �mas dependencias, ate- Alc,ldes Etéhe�oven contra do Monroe, denunciando as rigorosa apuràção dos,fato!'l.
o o menor , '," encon-. 1 E tIl L 1 Pe prisões dos oficiais por fa- "'------------- .. - ... -, c'

trado em seu apartamento altas autoridíldes, auxilia- ;ando. em seguida fogo ao
,o genera,., ,S 1 ac ;ea. : O

....

�-:a:.-·cIa-�cI \

e l'emovido para aquela de�
.

res .e amigos, 'pl'edlO, Segundo se apurou,
10 contraI lO, s, eXCla. esta zerem propaganda da eandi- 'ISO... C. C ....
ria disposto mesmo a. man- datura do general Estillac

dar abrír inquérito. Já to� Leal à presidencia do Clube

, mou, aliás,' Uma providen. Militar, tiveram viva reper

cia importante, . mandando í cussão no Exercito. A 1'e

ouvir o :ex-ministro da Guer� 'portagem apurou no Minis,
._..__,.,,_....-......,.....__......................,_............,..�

',..
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or�HOS ..;:_ OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO 'DA FONSECA
Especialista do Hospital

Moderna Aparelhagem.
Lampada de Fenda � Refrator - Vertometro etc.

R X. (radiografias da Cabeça) - Retirada de Cõrpos
, Extranhos do Pulmão, e Esofago.: ,

Receita' para uso de'Óculos,
Consultório _:. Visconde' de .Ouro Preto n� 2 - (Al-

tos da Cas!l Belo Horizonte), .

" \

Resi'c:Jênci'lt - Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1560.
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Dr, Tbeadol1ín �lit1i.Jdi A�berHH}
.
ADVOGADO

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1 - Edif�t'io São
Jorge (Escr. Dr. Waldir Busch).

. .

r Telefone - 1340. {

Dr. ·Da.lmo .Bastos Silva,
AD'NOGADO
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.Rua Je.�bnimu roeJho. h. 18 (Sobrado).
üo•••tMn., k.. ..:11"
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... , - CnnJta..... l' U ATENDÊ A TODOS OS CASOS-CONCERNENTEa
• «•• 11 •• l'f 1101''''

'

ARTE .DENTÁRIA.
....i.....s.1 .u

'

..�.. , 5.)

'1,'
"

,�",,,, (o .-. J'...... -- ,ti Horário: Dali 9 às 12 horas e das 14 às 18 horalll .
.

' I
� •

DR. LINSHBfIl
,Comunica 'aos seus clíen

I tes que se encontra em via
gem de estudos ao, Rio de
Janeiro, devendo rermeiar
sua clínica dia 11 de ábriJ
próximo vindouro.

DR. M. S�\ CAVJ.\L
- CANTI

OlhUtIl. .:ld..avalll...... ,eri.
.IlUa.

ktill' 8alilaDÀa .�".alle. Út.
T.'''''',II. ,."� 'l'i4. ,,'

DR"ALFREDO
CUEREM

.. .......
•••iIl1f,.
, lh-(lllHior •• Iloaplt&l Oele1litá

�ne.. ..rPO". • Ila.�
...,..... &.Daí.

O,E�TADO�, Dr. Roldã.o, Corlsori,
·&......11....

....__ ,e·0fIetIIu .:'
naCO....... ,...
.·1"'··
".1. '10Íl - Cs. ....
't.J� 1St

, ,.

Duetor: RUBENS ..
lItAM!OS.

.

Gerente: DominlOl P.
de Aquino.

tt"'Pl'eIIeIIltalU••
Representações A. 8.

Lara, Ltda.

'�:, ;:::�-::' Dr. José' Bahia S. Ditteomtli
lu.ire

Reprejor 'Ltda. c

&u.. Feltpe d. oU'Yetn .

, nO 21 - 6° andar
TeL: 32·9873 - SIo

I
Clt....... ",.4i"" � .. <I""�'
1

....hteliJ4.�

••a ·1'irad.tl1;•• u" t. G..u.lron� .... �.....: �Hi'l>.
(;on.. lta .. .1.... , l' u l' ' ••,..... , : If . '1''; a, r��

", Dr. Intôni,D Monjz de Dragão
. \ \ CJ,�gi" "'re�atolOcla .

� '; ,

Ortop�ja
IConsultório, João Pinto, 18.
Das,15 às 17 diáriamente.

�lenos 808 Sábados.
Res.: Bocayuva 135 .

Fone M•. 114.
..

-'-�� ........ - ....... -_- � ---�._---'....._---- .._-----._:.. .............._.,_.... , ..,_-I. ..

,
.

Dr. Renato Ramos· da Silva.
l\dYogado

Ruá . 5J1nh;;'�' Dumo·n.,· 12 ,_. Ap .. 4
. .
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Dr. José Mecleircs "Vieira

ADVOGADC)

, .

nR. ANGELO F. FONSECA
'1'

•

CfRJ]RGlAO I> EN T I'ST"
.

-- ......._---_..........._--- --_.----,,,..._..._. ----=-........._�__-I..- ....'-.-�- ......._-.......-:--. ...-......"' ...----_ ...�----,...- ._-*

A L.·A, 'N:.T 10 A. '

CInugI8'Ger8I- AltaCirurgJa'_ Moléstias de Senhor·
, .'....

'

..

. .

- Cinrgia dos, Tumores - I, "

,

"
)'

Da Factllda.de de 'Medicina da Unívéraídade de S
Paulo.

,

Ex-Assistente de C'irurgÍa dos Professores 'Aljpío
\. . Correia .Neto c' SyUa M:at08.

.'

,

.

Cirurgia do estomago, vesícula e viaa biliares, intestino.
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata; bexiga. ütere,
ovários e trompas. Váricoc.eI6, hídrocele, varizes e bérni�

Ccnsuttas: Das 2 às fi horas, rua Felipe Schmidt,. z i.'
(sobrado) -- Telefone: 1.598. '

Res;dênc.i.a: - Avenida Trompowsky, I -- Tel�f,)n.i
\{ 161

MÉDICO
. ' .

Cllníca Geral :_ PEDIATUlA
Rua 13 de Maio. 16.- It.aja]

PUÉR!CULTURA - PEDIATRIA -:

GERAL·
Cl.INlCA

Consultório e' Resídência ._' Rua BulcãoViana n, T

(Largo 13 de Maio), - Florianópolis .

Horário: 8 às 12. horas - Diárfarnente.
------�----------------�-------------�-

OCt13Cilio 'de Araujo
CIRU�GlÃO DENTIST,\

Rua Felipe Sehmídt - E<fif. Amélia Netto - Sala _.!,.•.

'I'ratamento cir6rgico e cura da Piorrt!B .<\ Ivp.olar,
.
Tratamento cirurg íco e cura de Abcessos, GrannJ_

mas, Quistos radículare.., etc, ,·

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DltiN!'
TADURAS, pará ac pessôas que vivem de ordenado.

·

. Laboratório Protético sob a direção de Técnico ('on·�

tratado especialmente no Uruguai, formado sob a orien-•
t.ação de um dos mais credenciados especialistas da Am�
rica.

,
.

..

.

,.' .

.
Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada PJnthll!l),

Pontes Moveis e }i'ixas
Todos os demais 'l'rabalhos Protéticos pela TMr)'i('�

mais recente .

r».

-�---------------------_._ ..

· Fbrlanópc,íis' _;_; "ltajal - JoinvH1e - Curitjbll

t\Q' eAn'c' i ..... ' fina Deodoro eS(juina da·
,

.

'_,,, t_:"'I. Rua Tenente �ílveíJ'a

.. ,·----------1·Vende-se
�'

Dr. Claro \� I .

Um lote por cinco mil (;fll

G. G til et II. I zeiros
.. Várias. C8i'.,aS de8df)·

• s,ete mIl cruzell'OS, em rua.
- AUVOGAOu �ervida por, OJ).ibus, agll8 E:4'
Rua Vítor Meirelles.· luz. e vários lotes ito Estrei-.

1;1). - Fone 1.4tltl. ,-- 1"'0- to desde seis mil cruzeiros..,rianõpoÜs. '

Tl'atsir. 3' avo Mauro Ra.-:
._ ... _,--.-._-,_ "_""',

mos; 4· Sobrado, com o I>X�
,

'

'" �1'rO Pedro.· ,�'.
'

. DR. JOst RO;:'l,,� "
.

,AUAUJO --------+--
Clín,ica "Médica - Doença�

..�Ia "O ESTADO".. "

de creanças
. Dnruijrue'� ES'!AttO"

(TratarÍlento de Bronqui-
tes em 'adultos e creanças) � _

Cónsultório: Vitor Mei-

l
'

drel'es� 13·- 1° Andar. ol-es � ve',n C"Horári.o: dás l(Ph às·' .
tU·· ,'� li:

11'12 e dás 2lh às 3% horas. ,Na praia da Saudl\de, lerd'

I
Re6i�encia: Avenida Rio Coqueiroa, no ,lado do vru�

ll3rail.co_, 152 _-. Fone_164�._ po escolar "President� Ro<>--
� seveU", 'com 45 metros d-

IV d frente' e área de 400 m2.
À

J en. e·SE ' TOdo'rs os .lotes 8ervi6�1

'Casa Je secos e molhados. :de água encanada e Juz.
. Tratar à rua Lauro Li- rnfo�mações no local com,

I nhares. nO l�O. - Trindade. '() S�. Ç;ilberto Gh�,:m.r.

R 0,1,,·0

•
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\:1·d '·S·
'.. II Dia do'Presidiário Assembléia LesidativêI

-- _
.

. y I a . oela la Pellllenei4rll,· boje, festitas Defenlle o' De.,. OScaf dá
,com'elDoraOões ". ,t,Novà '8 Peeu:arla' '"ANIVERSARIOS V1AJANTES

Profa._ Gilda Ligocki Lopes Vitor BUM
Transcorre, nesta data, o Chego.u a esta Capital v�n- '�data de hoje é' festiva de "O�stad�'" e 'diretor de Sob 'li 'presidencia do deputad� Bulcão Viana, pd--aníversãrío natalicio, da do de RIO do Sul, ond� é ln-

para os que, nas Penitenciá- "A Evolução", ( meiro vice-presiden!e em .exe�cicio, realizou, on!em de :

<e�na. sra, Gilda L: Lopes, fluen�e procer pessedístaí-e I rias, se encçntram em regi" 10,00 horas - Corrida de manhã, a Assembléia Legislativa do Éstado, mais uma-esp()�"do sr, Euclides �- sr, Vitor Buhr, suplente de
me de rohabilttação, em 1.000 metros _ Homenazea-'

f d I

I
e. sessão, ordinária.].ies, fun�ionário público. Ideputado e era.

cumprimento a decisões de ; dos: Diretor do "Diário da :o expediente careceu de .ímportâncie. ,'.A �iRtmta dama, que é pr. Raul Sc���er . Côrtes de J,ustiça. que Os iso- 'Tarde", diretor da Rádio Indo à tribuna o deputado Oscar .Redrigues da Nova,<c�gceItuada professora
.

de ,f Está .eo: FIOrIanOr�18, o
Iaram do convívio social por I Guarujá e MM. Juiz da 4a. prestigiado representante de Joaçaba, leu o seguinte te

'PUl.�o, .goza,de grandes sim- nosso dIs�nto icoes a ua�o i crimes praticados contra Vara da Capítal.:
. legrama que l,he foi dirigido por diversos criadores da-

'-P�t!,as.,,-!l0� nos�oí'! ,meIOS so;- dr. Raul chae .er. prov�� o
, leis.

'

\
. . 10:l? �or��, -";- ESRera�?alll).l�l� importante municip,i?: "

, :.",''Cl\l.�S, ,r�z�H, porq�Et r��be�� ��V.���99 eu: Bl�u�que,/ q�d,'� Comemorando esse acon- .tu-verilt x TâmoloE. c\ ,'_
-

'Tendo Augusta AS,sembléia Legislatíva ,v�zml}o Es:hOJ� fart,�'S homenage�s. S presid� o �\l"etono mumci tecimento, a direção da Pe-, Homenageado: M,M. JUIZ da tado Paraná decretado .e poder executivo sancionado ��l4U_aIa.. o
: O ESTADO. <res- p--a! �o Partido Social. Demo-

l'j.itenciária do Estado orga- 3a; Vara da. Capital e l\{M. n. 73'(', .de 17'de Outubro 1951, que isenta pagamento,lI!l-''])(�ltosamente se assocra. cr�t1CO. , nizou, para hoje, o progra- Juiz, da la. Vara da Capital. oosto vendas mercantisou vendase consignações.crtador
.

Pedro Gonçalves. D t·.", _a :,mà:;;!q_ue, abaíxo.deatacamos : 13,00 hotas.-::- 2a.,Div�sã� invernista aquele Estadó; vimos, com () presente, -tomar',Pelo .tra�sc�rso, hOJ,�__

: ,?O, �.f ,IC.pa,;.,..8.71·t� 8�>OO"-- horásl,:::"":' Co�riâa: .de 110 Esperànça F.' é. x Alei' a liberdade de solicitar a Vossa Ex.cel��cia ,seja aprecia-
·.seu, àlll�ersárro ,natahclo" Vitorio Chechetto

,

Obstáculos - Homenageá- fi:. C. Homenageados: da, por essa douta Assembléia Legislativa, por seu valo--sera muito cumprimentado o
, e', "

. dos : Presidente do Tribunal MM. Juiz da 2a. Vara da Ca- roso intermédio, essa medida que visa tão somente, ampa-
, '[�r. e?g., �edl"o Gonçalves,

I Senhora --I de Justiça, Presidente da pítal Je dr'. Sub-diretor Pe- ro aos pecuaristas -de nosso Estado, nesta hora já tão
, �í\unclOnano estadual, a� participam a?s parentes ,Assembl�iar Legislativa ,� nal da Penitenciária do Es- sacráf'icada pelos caprichos da pró?;ia natureza e sobre
......�;ntado� T '_.' e pessoas amigas, o nas- Secretárto da Segurança Pu- tado.

os quais pesam .grandee responsabIhdade.s para o .verda-'1;�ZEM ANOS.'_HOJE .. '

I cimento de.seu _filho. ,!blica. _,
.

15,00 horas ..,- Principal deiro bem coletivo: Atenciosamente: E.uchdes,�aclel, Ju-O sr· YoldO�I ;C�mpos Ga-I que na pia batismal re- , 8,15 horas - Corrlda de. partida de futebol entre' a randir Araújo, Antonio Maciel, Dârío AraUJO, Pedrorof'alfis, bancário:
, ceberá o nome, de Paulo :

. i 2.000 metros - Homenageá- la. Divisão do Esperança F, Mendes e Ubaldino Araújo Bello.
,

,
- o sr: Amaurí . Dass, Roberto ocorrido' .na dos: Secretário do Interior C. -x Universal E. C. - Ho- Depois de acentuar a importância do problema e da

i'unciortá;-lO do, D�partamen- Maternidade Dr. CarJos e Justíca.l Secretárto da Via-' menageado: Governador Iri- necessidade de estimularmos cada vez mais a p,ecuária"10 de Saude Publ!ca; . Correa. cão e Obras �úblicas e Pre- neu Bornhausen. em nosso Estado, principalmente nos municipios d� La�
"
-- o sr.- Antomo CerqueI-

:fpolis., 17-4-952. feito da Capital. 20,00 horas'- "Sc,how" da jes, Campos Novos, C�ritibanos e .Joaçaba, o ilustrado
Ta de Souza;. 8,30 horas - Corrida 'de Rádi.o Guarujá, de Flortanó- parlamentar' apresentou'o seguinte projeto de lei, decla-
..

--- 'o es�udante .AglSsé 11)f) Y"';'tros -:- Homenagea- polis, patrocinado p�la con- �ando que o justificaria quando de sua ãiscussão em ple-.Berto da Sll:elra, fIlho S�l.o C, -,ne -,O, ,-,a' r·l.o dos: Secretár'io da Fazenda, centuadissima; firma Macha- nário:·ca.sal Argemlro-Aurea 1 -

_ Comandante do 50 Distrito do e Cia. desta Capital. Isenta 'do pagamento do imp�sto sobre vendas e, consigna.-V-f)ira; Naval e Pre_sidente da Cã- .

'

c _ções o criador iDvernist�
,

- a menina Ecy Damiani
RITZ' m!,rá .Municipal de F, loyia .. "n�IDO MII-lt,ar Art. 10 - FiCa o clÍador inverni'lta isento 40 im-I,Jima, filha do rádio-telegra- .

I fi [l\ '. , _

Ás 5 e 8 horas novo IS.
, .

'

r-r posto sobre vendas e consIgnaço,es.fista sr. Altamiro Lima e de 845 horas - ,Corrida do i RIO, 25 (V.A.) - ,:"ons-
Art. 20 _ Eritende'-se ""'r criador 'Ínvernista, para

'

. ,-

'01 O film� que vem merecen- , "
. 'f' t LJ�-::tua exma. esposa, sra. ga

do verdadeiros elogios de ovo - Homenagead.os: Co-,. tItulU um, qlagm ICO espe a,.
os efeitos desta Lei, a atividade de energia do gado bo--D. de Lima; , , mandante do 140 B, C. Co-: culo ai festa realizada otI-
vI'no''1 S'l' milhare's de pessoas. I ' .

, I Ad' 'MTt d
.

_ ,0-' a sta. Dl ma 1 vell'a,
0;0 mann"):l"te da Rase Aér,ea _ e I tem na ea ep-ua, 1.71 ar e

, Párágràfo único --;,_ A' isenção do ímposro, de que é�d�s,taçl1do��el�men;to, d:a",nos- G'!rEyRR:R��TFO.:_:_, José da Policia Militar. I Agulhas Negras, _;m con:e.,. causa a pI:esente Lei, se refere à venda de gado para o�1l�1 sociedade e fupcioná'ria P
9 00 horas � C'orrida do moração à passagem do '

'

FERRER e Paula RAY· ,
. _ abate: ."da Assistencia MUJlfkipal. sac.o, - Homenageádo: Pre- 141° a'niversa!,io da cnaça.o Art. 30 _ Esta lei ent.ra, em vigor na �dil--ta 'da, suaMenino Carlos Alberto,

' M.oNDo
sidente"do C. Peni.tenciário, do ,ensino militá r do EXe!'cI_ publicáçãQ, rev.ogadas as di;sposições em contrário.'Vê ,transcorrer, na efemé..: Ci��a���:r�:�al. Nac.· dr. Antonio Simtaella e dr, to. Como parte da!l comemo- ,

Pelo que poudemos çbservar; a iniciafiva do esfoT-'-rIde de ,hoje o seu aniversá� Fr�ncisco Câmara Neto. . rações constou do programa
çado representante de Joaçaba foi muito bem. r.ec.ebida,-río natalicio o menino 'Car- Preços:, 915 horas _ Salto em al- a escolha do� patronos. pelas principalmente' pelos repres,entantes dos MUnlClplOS de"'03 'Alberto, alegria do lar Cr$ 5,00 e '3.20 tur� _ Homenal!eado: D�.. turmas dê cadete.s dotercei- Lajes, Call1pDs Nov.,os, Curi�iban_,os, .etc., o?-�e' a,_criação. iio nosso estim'ado conterrã- ROXY

, Nilson- Vieira' B'Qll'O'e-s', "d,r-;i' 1'0, �g,tln-tl'O e primeiro 'an.o,-
de, ga�do' constl'tu' 1': par�té imp'ortante da respectiva econo-

. : '

ÁBe4 ,,-8 'horas b

f
.��,�'\,S;,L,�l-fé1'ib:Sáloiné Pél'!,!i--

, Fernando Feneira de Mello tenrlo recaido, a 'pr� erenCIa .

� � .

d 1) � Howard DUFT ,e '

'f' . .

d E mia.
,Ta de Mello, motorIsta a

' "

e --dr. Vitol' Lima.
'

dos futuros o ICIalS o, xer� Tra'ta-L,',e, no caso" de uma, 'providencia não só o,p.or-
'

'Marta TOREN' \ .

d P' ,,,, .'Empresa Florianópohs e sua 9.30 horas .,- Salto, em cito ,nos nomes I) ai aa
tuna como necessária. E necessária porque Ino' gado. te-'

esma. psposa d. Inês Batista
O Ce;tAR DA PANTERA distância - Homenagead.o: Aviação, Albert.o santosdDué mos li fonte.de um dos nossos principais alimentos. T,odorl-e Mello.

').0 Dr. Abelardo da Silva Go- mont, Almirante Taman ar
o ap()io que se prestar aos invernistas, portanto, redun-Festejando tão grata ç'Iata ....

R
'

, 'rnes, dr: Aujôr Avila da Luz e Barão do Rio Branco. Es-
dará em beneficio de t.oda' a população e, ainda, da pró-';5ertin-ho or�tecel'á aos seus IMPERdO I?O T�R�O, .

e dr. Romeu Sebastião Ne� pec-ialmente convidado o mi�
pria pro'speridade de Santa Catarina.'

,,�.m1iguinhos que o são em 3) - ontmuaça.o o s-e�
v s

. nistro da Aeronautica com-
Pelo exposto prevê-se que o projeto de 'lei do depu-grande número '4_ma luuta riado. I \'45 hQras'- Salto df: va- i>areceu à' �olellidadé acom-

tado bsc.ar da Nova, cuja atuação na Assembléia s'e vem
-mesa de- finos doces e gua-

'A TRIBU MISTEIUOSA ra�� Homenageádos: .
Dire- I, panhado de oficiais do seu, caracterizando' por um. sincero devotamento i,í. s.olução', No ·pr.ograma:

t,or de "A Gaz/eta"" diretor, gabinete. '

b' 1 t'
,:mnas.

. O Esporte na Tfla,. Nac'-
_'� i:.,"'" ." .11� • " :

'_ dos' principais problemas 'arnga-,ver( es, era o' me-

p �"". ... .....� -
' '111or acolhimento por parte de todos os srs. deputados.

Cr$ r�:�re 3,20
'

'-,,: ..,

-----r---,....---"!'"'o--::-r---
E', aliás, o' que esperam os nossos pecuaristas. :

Imp·Á7;��:��a. AV.� ... ,. "COM ·OS rARTIDOS�-"fra11 scorre. h.oje, o ani- E o sucesso continua
"","'sa'rI'o nat"'ll'cl'O do nosso "n,n,' HEFLYN-- e Eve,lyn�,'.. A DIRETORIA -DE OBRAS 'P(JRLICAS ':'_ Serviç.o 'L' "" ,'Ie t contra' O'Cf' ,'''O 11---a-'�r�zado cont:rrân�o e,pres,. KEYES

.

.de Luz e ·iôrça, - avisa q,ue' ',foram: inic!ados sél'viço,\
"

e : V· 8 D, a,· .',;'." ,t',

U
.

.",..
tiQ,'loso corl'éligionário., sr. em:

',. cornplê�entares na linha de transmissã.o Capivarí-Fl.o"
d m II�Dlmo dA 500 000 loto- '.

Pi,'Hiro BiÚp,n�ou,rt,' .

ex-Pre.l. CUMPLICEDAS SOMBRAS 'rianõpolis, adaptando-a para a 'ligação com Jaraguá do, a • .- v .• .,.\
'f(';to do Município de Ima.-' No programa:' " Sul, e cOqlO consequência haverá, até o mês de O�ltubr() RIO, 25 (V.A.),� O se- taro Tambem é fixado o tec-
n'ií e elemento destacado do Noticias da Semana. Nac. do corrente ano, interrupção no fornecimento de energia nador JQão Vilasboas, está Ito de 500 mil -votos para.'

, P"'l"tido Social Democrático. Preços: elétrica aos domingos e feriados, das 7 às 14 horas. completando redação de um que o. partido. mantenha seu
Para o pdvo..-daquele rnu- Cr$ 6,20 e 3,20 f Diret.oria de Obras Públicas, em 24 de Abril de 19'õ2. projeto de \reforma do Co- registro na Justiça Eleito-.

nicinío. que tem na pessoa 'Imp. até 1 8anos "' "'••••••iIi digo Eleitoral,' que acrescen- ral, votos esses que deverão
,�jn 'ilust'ré correligionário, IMPERlO. tará á Mesa do. Senado, n.o ser colhidos em 15, unidades
'.intransigente defensor: doI'! As 8 horas ,__ Malssa 'd'e' Més' dneaC.ocrroenrs'edravaPnl'dÓQximOaSl'SSteemmaa- dlf. Federação. V4rias penas-
sel)S �agnos problemas e P'1,il HENREI De Mede

,�, 'tlUe desde moço há si-d_9 ar- OBERON �'.
'

,

,

' eleit.oral vigente, introduz ó são. criadas no projeto con-"'"\, "" t1Oroso amigo, sem cor par�' em!
,

'

"

ANTONIETA DE . BARROS ,representante matogrossen- tra 08 eleitores faltosos; co-
bdária. de quantos o pro:- HERDEIRA SEM FORTU� Leonor de Barros convida aos' amigos -de ANTONIE-, 8e dispositivos regulando. a mo. tambem contra os mesá.
'Cm'am para lhe merecer um NA TA DE BARROS e aos seus, para assistirem à missa de vida partidária, criando pe- rios� Na parte relacionada.
nh.séquio, a efeméride I Nó pt'ograma: trigésssimo dia que, em intençã9 do descansQ da' alI!1H' na para expulsã.o do Con� com a Qrganização iriterna
"llie transcorre, será motivo! Cinelàndia Jornal. Nac. de sua boa e saudosa Irmã, manda,rá celehrar às 7 horas' .gresso dQs deputados que dos partidos,. o projt.\to des-

.

'flara expressivas, carl,'nhOSSs I.
PreçoB: de terça-feira, no altar do S!Urrado Coração de .JesÚs, na .11urlam de partido, sob, o cerá a detalhes, como o da

..� grandiosas manifestações Cr$ 5.00 e 3,20 Catedral Metropolitana. ,fundamento constitucional: organização qe diretorios.
-de reg-osi,io por aS8inalar o Imu. até 14.anos. À todos, antecipa �eus agradecimerttos. Jafal:ta de d_:.co:,o-.��:���n- :11@ic_'i_p�a...is_. _�H�ivprq�rionataliciOd.oiIUS-I�����-���������--����������--��������tl��i:��,:�e: ���l�ct� o�le'se-I A-VE'NTORAS DO' ,. ZE-M'UTR,ET l\.
:t',t honlen � �!,f'ad.o ·n ��,�ta dn ... i

�."'"

ta. () '�1', P"d'rQ Bittf>'1{',(llll"t. I' ��T, "

co..

�.�'�(J-dpst,l-f';::J-se g�andi.01';a chu�-I' 1",,";, '",
CIf- ::;"."fr,'.F,-:-:-",Tn.SCf'dll nue, em Fua l'e81--

. {!(meia, lhe \ofer,,�er'io M,

seu'; aml�os, admiradores e
- :jor-r'f:11iQ'10uáriQs.

O ERTADO. pr. loeg-i"to i
'áe!lse' n'�ontecim("--to. ctlm-l
primenta O sr. Pr·(lrn Bit· !-tencourt, eo� ()� TI'eJhOl'�4 I
/y/,'tos de fehé!\1a,dcs: ext,rm-;
;:;Biv·.o3 à suo. exm�" frtmHin. i·.

'�ppd1'n B'ftArt
"�nnrt

. . "
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finalmente' 'hoie: o Campeonato 18t80U31 ·de Atletismo
Lut,�u a F. A"-C:, para.reu- - te setor de um planedamen- muito Emergias serão gastas metros, salto em distancia' e '200 metros (masc. e fem.), 3.000 metros, '1.500, metros,

nír neste Campeonato os "à- to, em que se possa estatuir !'inutilmente, muitas' -desilu- arremesse depeso, do déca- � �.560 metros, 4dOO. (masc.), 4x100r feminino; 200 (fi
tlêtas' de todos os pontos do o "Aprendíng : plan" e- dar;1 sões afastarão h�niens 'dê tlon, A abertura do campeo- 1 O com barreiras, 80, com naís) masc., 800 metros, 110'
}jstado, afí mde c()�statar às Federações as' oportuni- -bõà vontade. Resta, todavia, nato será feita 'as 14,30 ho- barreiras, 400 com barreiras, com barreiras (finais) com

os vaJoI;i;!s atu?:is dodespor- dades para cumprirem seus a esperança de, quando as ras, com o desfile o��pico. e ·�o dia 27, domingo, 110' barreirais, 80 metros-' com
tQ, e nossas possfhilídades compromissos.' Em, um esta- poeaihílidades se, tornarem Nti dia 26, teremos, as' pro- � com barreiras, decatlon : barreiras, 400 metros com

no cenário nacional. ,Não" do como o nosso, de poucas promissoras, fàcil itarernos o vas de roo metros (masc. li salto triplo, 1.000'metros;' barreiras (finais) e 4xl00.
eonseguíucauxilío solicfta- sobras financeiras, de ati- seu exito, 'por se,ter orga- fem.), salto em distancia Ii disco, fem. e .masc. e deca- ,

do" não por-displicencia dos vidades ainda pioneiras, não nizado e sistematizado a seu (rnasc e fem.), arremesso

I
tIon; 100 metros, masco e 'A competição realiza-se

orgãos encarregados 'dã' pro- 'é de estranhar que ô atletis- desenvolvimento.' "do peso (rnasc. e -fem.), sal- fem,'" finllis;, 400 (f,inais; no Estádio "Ten. CeI. Nil�
teção do desporto, mas, por- mo ainda' gatinha.' Muito, -No sáhado pela 'manhã, to em altura, dec., 40.0 me- Vara, mas. e decatlon; dar- Teixeira" no' Estreito (14°'
que ainda se' sente falta nes .aínda se terá que caminhar tereri1os� as provas de 10.0 tros, 5000. metr?s) jnartelô, "do,' masc., fem, e decatlon.; B.C:).

Esportivo
.. _ ..........,.".,......-.,�·..--:"....·A"t_·..........·.:-....,...�.....�·.r�,,....,.�_-,._...._.J�..�-..-..----- ,_-..-�...":i.?g ...,.......w.........-.;...:"&"!§.ÇJI"!!tJT�-A,.."............w...-�..����

"O
la sur reendeu ao Ubiratan' An��fl��t�tel_c��p��f;o

v,'encen,_d,o"-o pela, diterenca de um ponto
I

Esteve -reunida na noíte I,patrão' - 2.000 metros
,',

� de quarta feira última, em' Balísas : 1 Aldo Luz; 2 Ria-
'Duas surpresas estontealk reto (1), Macedo (3;, A. Sa- mais fortalecido, agora, dê- Quadros e Cestinhas: ..

'

sua sede social a Federação
I
chuelo; e 3 Martinelli.

fas apresentou a rodada de bino (12), P. Sabino, Reis, pois de se ter esboçado uma Erico (9), Meira, (2);· Pe- Aquática de Santa Catarina,
1

4° páreo -Novíssimos-
basquete, quarta-feira pas- Mafra, (1), ,Oliveira (1), crise, que consideramos reira (2), Brognoll í (9), Lá- para receber as Inscrições autorrigues a 4 com patão
'Wlfda, com 'Os Jogos entre, o Carneiro e Amaral. normal em entidades amado- zaro, Serafim (&), Silva e dos remadores que intervi- -,2.'000 metros - Bnlisas �

ubiratan e o 12 de Agosto. 'Partida equilibrada a' dos, ristas, sempre em luta com Lange, no vencido e Cardo- rãoã nas' diversas provas 1,Riachuelo; 2, Aldo Luz e

Nos juvenis, o qquinteto aspirantes, cometendo - os [adversddade. '

;0 (2), Marc�lino, Rozendo na�tic�s de p�i�eiro. de, 3 Mact;inelli; ..

"

rubro-foi; apesar do favori- dois quintetos o grave de-I Nesta partida adotou, o (10)" Silva (7), Odilon ,(7), ma�o vindouro. .Após a díre- '. 5° pareo'- Novissimos c->

-tismo, vencido pelo seu an- f'éito de perderem tempo ba-.' Ubiratan uma chave eonhe- Jesus Pereira, Erasmo, Ka- I
toría da FASC aprovar' as 101es a 2 - 1.000 metros -

tagonista pela contagem de tendo o couro no chão. Ja-��cida: Erico debaixo da ces- lil (3). ,

'referidas·inscrições, foi pro- Balisas: 1 Riachuelo (guar
,20 li. 19. Nos' titulares, o mais apresentaram coord'ê:":t� e o restante joga'ndo a' EVolução do' marcador': cedido o sorteio- de b!llisas.1 (gu�rnição B); e '3 Martí-

quadro' de Rosendo, 'conse- nação nas suas jogadas, não l,cesta: O excelente -jogador Ox2, Ox4, 2x4, 4x4, 4x5, 4x7, I com o seguinte resultado: i nelh;
,

guiu, nos segundos derradei- fazendo contra-ataques pre- não estava em' seus dias, 6x7 8x7 9x7 llx7 llx8 1° páreo - Estreantes -I 6° páreo - Juniors - au

ros, uma vitoria, que de cisos e estudados. Vitoria I deslocara-se pouco, influen- 13x8, 17�8, na la f�se; e: 1.000 metros -'- ioles a 4 re- \ torrigues a 4 'com patrão -,
justiça merecia, por .ter si- merecida a do Ubiratan POl; ciando a, produção de seus 17x10, 17x12, 17x14, 17x16) mos -:- Balisa : 1 Martinelli ;1'2.00,0

metros _ Baltsas : 1

do- o "fíve" que apresentou ser nas proximidades do companheiros. Enquanto is- 17x18; 17x20.; 18x20 l8x22, 12 Riachuelo: e 3 Aldo Luz. M.artinel�i; 2., Aldo. Luz ; � 3-

j-ogadas mais cerebrais, e rrafão, mais decisivo 'nas to, o 12, fazia boas tramas, 20x22, 20x24, 20x25" 21x25, ,2° páreo - Classe Aber-:Riachuelo ; ,

mais positivas.. ,jogadas, procurando apode- eom-Rosendo e Odilon infil- ?3x25, 23x27, 25x27" 27x27, l ta _' autorrigues a 2 com 'I' ....',
O Juvenil do Ubiratan iní- - rar-se da pelóta nos rebo- trando-se hem pela ZQf).a 'd()... 27x28, e 29x28, cesto de Ro- I patrão -, 2,QOO metros, -:- 7° páreo - Cla""e A her- -

,",ciou a partida com dema- teso garrafão. Na 211. fase rea- i sendo. ", 'Ba'lisas: f MaTtinelli; 2 Al- ta _ HONRA FEDERA-
Biada calma, perdendo t,cm� A marcha do placard a- giu o Ubira�an e -passou a I' Vinte e Ilete falt!ls pes-Ido

Luz; e 3 Riachuelo;, ÇAO AQUATICA DESA�- '

po em batel' a bola, não ten- presentou-se na la fase: - frente; .vindo o 1� a ganhar; soais e téc�icas � seis la�- 30 páreo -: Classe Aber- TA CATARINA
.:-' al1tOl:nL

do nunca, surpreendidq o 1xO,' 1x2, ,2x2, 3x3, 3x5, 4x5, nos ultImos 15 segundqs,' I ces convertIdos.
I

,'ta -'- al�torngues a 4 com gues a 4 com p:trao -:- 2.úO�
adversárioc mo um ataque 6x5, 6x6, 6x8, 6x16, 8xlO, metros _ BaIJsas: -1 Marh-

positivo visando a sua ces- 8x12'e 10x13, para o vellce- N',ew Yor Ic',', Celt·lc 'X A' t,henas', nelli,;' 2 Aldo L'lZ; 3 Ria-

ta. O quadro do Doze, sem dor e na 211. fase l4x10, chuelo.
demonstrar técnica -, supe- 16xlO, 18x10, 20x10, 22xl0,
rior, foi mais coinbativo, ,a- 22x12, 22x14, 24x14,,26x14,

terç'a.'fa.-,',a' ,'n",��ta' ,,' cap',_·I,talliou o coração ao ,eérebro, 26x16, 26x17, 26xl8, 26x20
.-J.utando até o final, com Cos� e 26x22.

,ta (Juca),' num. grande dia. Quadros e Cestinhas:
No final da partida, guan- UBIRATAN _ Oliveira Segundo inf'brmações que "�.;'anta Catarih�", as estr�- t num espetaculo patrocinado
do faltavam alguns segun- (4), Silva (8), Carvalho colhemos na Secretaria da ias dos, poderosos "fives" do péla edética.

dos,
>

o conjunto de Sabino, (�), C. Fel:rarezl" Rebelo Federação
-

Atlética Catarí- Ne'..... York Celtic, da capital O Athenas é l�econhecida

�ão imprImIu as jogadas (2), Fiaza, M;trio Ferrare- nense, estão marcadás para norte-americana e Athenas, mente um dos quintetos ces:"
, aquele ímpeto que seria de 4i, Barreto (5), Oliveira. ,<:) dia ,29 �q 5�Q,r.r�nte, terç'a- campeâo Ul:uguâio, jógallPP tooolísticos mais fl).mQilos da

eSpE!rar, quando se anseia 12 DE AGOSTO _ 'Es- feira, à noite, no' Estádio os' dois ,rrente a' frente América do Sul, possuindo
.

d
' "ases" de envergadura, en-

por converter' as, Joga as pindola (1), Dutra, Colaço O Id
-

L
'

,
em "doble". A marcação do (3), Kanitz, Selya (8), Lo-

'

,A, o'
,
UZ > dl·s,pa,tarã, 'as', quanto que o Celtic, famo-

, 80' em todo o mundo, é pos-quinteto vencido que .foi de pes, Barbato, roHdoro, Mo� , ',('

d'
'

BI
" suidor dos' 'cestinhas bran-3-2, 4everia ser, do começo ritz (4); Mattos (6).' regata's'"

,

e"
':

'u'me'
,

a" 'u'
L

ao fim de".1-3�l, procurando Os juizes foram os senho- '
,,' , n : cos mais caros da América

encestar.' ,res Oscar Capela e Milton do Norte. '

A marcha da contagem e- Lehmkuhl, cujo desempenho PÓ!' informação obtida

de! samento
da direção téc�ica Para o jogo entre n�rte-

I
. americanos ê

'

sul-america
V'O UIU assim: -- 2xO, 2xl, sàtisfatório. recebeu a coo-, alto procer do clube de Re- do çampeão catarinense de

,

3x1, 5x1, 5xS; 5:x;5, 5x7, 6x7, peração disciplinada dos .16- gatas Aldo Luz, viemos a

11950
enviar a Blumenau; 'pá-

nos a F.A.C. organizou a se-

6x9 8 9 8 11 8 19 9 12 d
" ' guínte tabela de preços d,os

, x, x , x�, e x , ga ores em campo. ,saber que o clube presidido ra as disputrl.s em referen-
f 'I d' ingressos:

,

avorave ao qua!,o alvi- A partida principal, arbi- pelo benquisto desportista 'I da, 08 remadores que me-

rubro. Na 2� fase, nos,minu- trada imparcialmente' pelos Eurico Hosterno disputará ilhor se conduzirem na re-
Cadeiras - Cr$ 60,0.0.,

tos finais a partida gánhou juizes Ten, Dantas ,e N�za- as reg-atas de II de, ,maio � Rata de 10 de Maio; nesta 'A�quibancadas _ .... ; ...

colorido entusiastico" sem- r�no Simas, não nos apr�- próx�mo em Blumenau. a�: Capital. Cl�e�;�i�O:_ Cr$ 20,00.pre c�m ,o Ubiratan sem. a- sentou um' Ubiratan coe80, tendendo a um gentil ('onvi-! ,
Sabemos ainda que o em

proveItar-se ,.de sua maIor disciplinado, haven(lo mes-, te do Ipiranga, daquela ci- J barque da p,elegação aldis
-experiencia, e, o Doze, me- mo, após uma' desinteligen- ! dade. . ! ta da,r-se-á no dia 8 d maio
nos técnico, mais vibratil, cia em campo entre d�is de! Ao que apuramos, é pen- pois pretende ,o simpatido

.
' . )com �oabald, seguro na seus defensores, uma reti-! --._-- _

guarda e Juca'l c�ncluindo J rada ostensiva e prej,u�icf:\I Enfrentatã<t OS nenros norte-ameriCB-mando-se o,cestmha do ven-. aos foros de desportlvldáde ! • IS, ,-

'

eedor. �.contagem �a 2a fa- da agremiação cujos feitos! DOS' O selecio'nodo doa cidadese eVOll,llU da segumte for- no espõrte catarinense fi co": ! --,

ma: llxl2, llx14, llX15:}2 10ca� ac_ima d�p.tas c�'I�es e
\

.. S::',r')�::0 pr��dmo será um! perimcn Lados: �,ue os cra-:_ i Naturalmente que os Glo-
x15, 12x17, 14xl,7, 14-" ... 8, que Impoe aos seus hdlmo,s dJ..a mesqneélvel p�ra o e8- \ ques do Broadway Clowns,; betrotters 'entrarão na ,can- ,T'liz d� partida
�6x18, 1?x�9, 17x:9, 18���, dirigentes umá

orien,
taçã.o P?rte do basquctel?,ol. �,ata,-lque,'

nos visitaràm no' ,ano cha como francos favoritos. Mello._8x20 e 1�x20., pala o qUlD- segura, desprezando 0(; Obl- l'mense. É que se ex,bn'a em passado" ,Não obstante os catarinen-
'

-teto. de Hlram.
.

ces de todo� os momentos nOBsn insula conforme está Para enfrentar Q podero-, ses vão dar tudo, procuran- i juizes de percurso - A-Quadros e Cestmhas: Do- que se ,apresentam, quer nos s"nrlo amplamente djvulga� 80 Guinteto de negros norte- do evitar um revés por 'de- cioIt. Vasconeelos, Rafael
. 'ze - Boabald (1), ,Nasci- resultados desfavoraveis, elo, o fo:::-tíssimo "five", 'dl)

I am�rican'os, a Federacão A- 'mais amargo, \ 'Linhar.es e Roberto Muller.mento. (2), Falgroff' (4)" quer nas criticas a djreç,ã�) Harie''YJ, Globetrotters, de tlética Catarin�n::,e, promo- '"

, 'Costa

(JUCa,7),t, ire� (3),�. r:uit�.s vezes, f�ut,? das. e.mo- No\:a Y?r1c, famonos n�

mun-j tora.
da temporada,' está 01'-

i

Aguardemos a noitada

d,
e, Juizes de cbegada - AI-Abreu (1), Farl� (2J; Pe;:e.l- ! çoes mcontrola:els" 1l'lun-, do ;cü?�ro." . ga:_l1z:tndo um forte esqu�- 3, de ,�aoi n_o, Est5dio Santa -,éides RO<;R. Walter I,ang I?:

1'a, �. Abreu, jl,Lmsu�, DeciO

I
das de derrotas mesperadas.' ,\, era,ade,1r05 malabarIstas, drao composto dos maIS Cntarma, certos de que' as- Al.inio' Ca,stro.e PeI�oto. , . AC1'�ditamos que o Ubiratan fazem o que bem entc!Jdem I co:n2'1"tos "ases" do cesto- "i'ltil'em'os ao maior �speta- Cronometrista - Sidnei'UBIRAT,AN - Lll'll,',Bar- contmue a sua trajetoria,' com a boll)-, sendÇl mais ex- I boI ilheu.

,

i clll�,de todos 0,';6' tempos.' Noceti e, H?roldo Pessi.

.'
,
I

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

cluhe realizar pelo menos

dois treinos ein aguas do
Vale 'doi Itajaí.

Dois novos premios serão
disputados na referida re

gata. ,Tratando-se da Taç�
CAMARA ,MUNICIPAI.; 0-

ferecida pelos ilustre;'l re.

presentantes .do povo floria

nó�olitftnol com a seguinte
regulamentação: 5 vitórias
consecutivas oü 10 (dez), al
ternadas; Classe Juniors
Taça Ministério do Traba
lha, Indústria e COn;Iercio, ()
ferecida pelo sr.' dr. :Rau.l
Caldas, ,dd. \ Dele'gádo d.;,
Trabalho neste Estado, fi
cando de posse definitiva.
da mesma o clube que ven

cer o 70 páreo, "Honra Fe.
deração Aquática de Sant& •

Catarina". Ambas as �açalj!
de custo elevado,·constitaín,
do trofeus com mais valiosos:
em dispu'tas no esporte d��
remo entre nós.
A Diretoria d· FASC, re

velou ainda, a escolha da.�
autoridades para regata em

referencia, que recaiu na..'I

pessoas dos seguintes des
portistas:

Arbitro Gernl _ Dr. Arol
do Pederneiras, Presidente
da FASC,

Osni 'I
_/

i
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
fO "IlSTADO � , Florianópolis, Sábado, 26 de Abril de 1952

No�' (,�,tid()res do .mundo
,

I
·'i·

CONIRI, CISPA" í
,

" f
QUIna ;DOS CA· 'I

GElaS f DEMAIS
;

, �"
AfECeOU DO

Is Três. Velhinhas
-,

,

Por, AI Neto

I
}\;" porísao, amigo leitor;

Quem passar de noite por que eu estou falando destas

'frenté dá casa número 94 ,da tr:es .velhinhas, que 'até hoje

'r:,a Alvqre�. de �zeve�o, �a f
so tiveram duas emp�ega

',(�Jd"\��, de Niterói. vera tres das. .

'veI1iinfas sentadas à uma I A primeira empregada
, , f

"m�sa trabalhando de lapis ] chamava-se Cóleta e viveu

"1SíndtcatO ,�OS., Emp_rega.dos, '�'!JMtMO- ""i"Ç.:�,_ -na mão, à, luz de um abat- com as, tres irmãs desde
_ ".

õ_'-
.J $'_'

"}OU1' de seda verde. 1,889 até 1925. Em 1925, Co- no Comércío de t· oolis ' \.1
'.

As tros velhinhas são ir- leta morreu, tendo. as tres
'

,

,--'
• ,. �

,

"'tvlfiq, e chamam-se Corina, irmãs � cabeceira. ASSEMBLÉIA GERAL EX-, A reunião será realizada

Al'lna. e Maria Halfeld. Atualmente, a empregada; /,' ' TRAORDINARIA' I nos salões do Democrata

COl';na tem 73 ano::! 0'; id�- é Aracy; F.azem �7 anos que (Ccnvocação)
"

'I Clube,' gentilmerrte cedidos

-de. "Al·jna

tem, 7,1
e Maria

I
Aracy cozinha para as tres ' AUME�TO DE SALÁRIOS I por sua Diretoria, na pró-

·tem 70., ,pr,ofessoras. Q'u"e" 'm i!J cheu : ? � .
Convoco .os associados! xima segundá-feira, dia 29

"

A'"
.

há' P
, 'I

','
"

' 'c",
, ., dêste Sindicato para a reu-I do corrente, às' 20 horas, eFazem 53 anos que estas

. ,l,as,. c?z.m '�' ara e as,
�

1;reR senhoras sentam áque- nao e dlfICIL Na? comem Um relogio de ouro Lon- l níão de Assembléia

Gerall
uma hora após, em segunda

·'la.mes� todas as noites na- carne nem doce de especie gi�es" pequeno, co� corrente: Extraordináfia, que ter� P?r c�nvoca�ão, ,na hipótese de A data de hoje recerda-.
1 também de ouro, pesada, �s-I ordem do dia a apreciaçao I nao have.r numero legal pa- nos que:r'i corr ivir os cadernos dos a gurna,

.

di
" As tres irmãs tiveram tilo antigo, ' provavelmente da proposta de aumento de ra funcionar à hora apra--alunos do- eolegío que ln-

I' 'I dmuitos alunos que' hoje são' perdido no Largo Ul de salários, apresentadá pe os za a. ;_ em 1500, foi' rezada a"·-gem. '"
'. homens ilustres na vida' brá- Maio. '

'
, Sindicatos' patronais 'desta \ , primeira missa ,celebrada no

'

itá PO',ICOS dias Arina fOI
I FI

. ,

I' 23'" abril I<íleíra. 'Mas eu' prefiro con-
' Entregar à rua Alves, de \ Capita ; , orianopo l� ...e I. Brasil, no ilhéu atua men-vao Instituto -dos Comerciá-,
'I O t it é d 1952 A Vcluir com as' palavras de, Brito, n; 20", residencia do' presen e conv e ex- e . te chamado Coroa erme-,rio,:; 'I'l'11':>. requerer a apo- J'

I G d If" �. , IAracy sobre as' tres velhi- dr. Artur Pereira e Olivei-I te,1_1s.ivo a todos. os, co.mer- vo ..an o l-creal- lha, na baía ora denomina..

..sentadoria." •
_ ,

I a ra, 'ClarlOS de Floríanôpolis, dente. .daCabralia, em homenagemO funcionário que a aten- n 1. s :
•

-den sugeriu nue eh se ano- "Moca - disse-me a em- ra, a quem será gratificada ao descobridor. Oficiou o

-sentasse por invalides, pois prerrada - elas são tres an- : bem, por se tratar de obje- capelão, da esquadra, Frei
. jos 1" , '! to de estimação.. '

Henrique de Coimbra, .maís3.��j� "'�cebe!'!a 500 cruzei-
,

. ,

COMPRA'�ii7nõft7.i�ii!iiM�m"-;r. tarde bispo .de Ceuta. O qua-,"i"M;'mall'l.

LIR'A' T'E'MIS, (,LUBE VEMOAMIlI dro de Victor Mefrelles-n,o alto dl'J"l 71 anos' de ' 'WA (T[""'IIO'������������ ,.....,., ."' ,F

'Primeira missa no Brasil �idade que tem, Arina pro- IUPOTtc,,�
d

.

representa a segun a mISSO;"ie��No�: .

'

álida.
.

d'
) , �����g�:sl=========!!===:='''''''''''' _ em 1674, uma carta ré-

' ao sou mva 1 a,' e am 11 EDITAL DE CONVOCAÇAO�. ,

II (d P''''' .

d
" , AOI1II't15T�J\CÁO�u�,'!'!a�o",,�:---����:-----" gia de.D. Pedro e or-ne! e ensmar ma-s lima ,ge-, �' D(���IS M.711

tugal) ordenava "ao cabo'rarnQ dE' brasileiros!" De ordem do senhor Presid-ente, ficam convocados to- ���;;..Jt--"""'71.................'----...--,

de gente de S. Paulo", queAo recusar. a aposentado- dos os sócios quites,' maiores .de vínte e um (21) anos AS A VENDACAS desde 1672, havia se inter-':6a por inval ides, Arlna - (Artigo 36 do Estat�to), para a sessão de Assembléia Ge. '

1 dRUA BOCAIUVA - com 4 quartos, ,sa a e I' nado pelo S. Francisco até""�Jlle' � 'pobre -, p,ehle 500 ral a realizar-se., rio último d-omingo:do:cotrente mês, dia .

b h'visita, sida de, Jantar, C9.p'�, ao e1ro, as margens' do' Tocantins,-('","",P:"os por mês. . . 27, com inicio às dez, (10) horas, afi� dei eleger os mem- 40000000 r

cozinha, etc. . , � , . . . ., no Maranhão, mandasse com�i V.. ?-rn1f"0 leitO'r, enl�fl"l-, bros do C'onselho Deli,berativo e -seus suplentes, dI:: con- I
.

hCOQUEIROS --' 3 quartos, sa a, cozm a, , urgencia dizer se era exata"1;l"ll,r alg-m"', dh a mais velha formidade com o que preceitua a alínea primeirà do artigo b ",. 't 9000000' IUl!Íeu'o, e c, .......• , . . . . . . . . . . . . . "

" ,,;8 noticia d� hav,cr. encontra.-,ih,r., trp" iJ'miís Halfeld. Co- 87, eombirtado, CO""" Ó, à,rt, igo 39�e paii-ágra,fo :único do',Es.. ' '

A' GERAL' 2'.,A " SACO DOS LIMõES, RU '.
'

-'-o ca� do minas precisas, mand�n-"'I"infl, di4'ld1mente cl'J'1ceberá tatuto do Clube."
'

!,
dv • sàs de madeira noVaS com tel'leno e do-lhe amostras dos mjné-' :arrul;'lr dia 10l"vinquo em a�l'e Florianópolis, 18 de Abril d-e i952. 40000 00

'

.
: 14 x 55 . � ., �,� " .. ".. .• rios õu. pe.dras de valor q'ue'lJm dois J'I'IHiore" Pf'letas bra· João G�sparlno da Silva ROA TENENTE SILVEIRA - 5 quartos, houvessem achad-O. Mas ,'t,fli!n1l'0'1 fira eÍ'lOclonado ;>..0' Secretário Geral \

'sala de visita, copa, sala de jantar, ba- cabo de gente", a que s�- t!����:-�i�v�;r��emio
- Ai-

IUo,·e j O' )·U'ven·ll---d'o"�'
.-

""'U"'-'b' ,·,--a';;>'''',''a'�n'''' AV. '��rri;r���a, ���'- .'�::::::::�::::: ':
'

1'�g:��:�� �:!���:�t:' �:���/r�p�:i:
. n. 1'0I?ta o11e. entre�ou b.

. RUA DURVAL MELQUÍADES ,(prolonga- de Araujó, que já havia

..�:��n,�'..�!�;:,T!'��, c��:s��.,�o,� en" ff'entQr� O' 'B�,'todaDtIJ, da, BrD� nua "

MENTO) - 2 casas recem construídas morrido, levando c9nsig'o o
, li a � fi J.. li com � quartos, sala de' visita;' s.altt. de, segredo das. minas encontra-o propllO A.lberto de Ohyel- Retribu.indo a visita fei- teve nos jógos contra os pu- jantar, cozinha, quarto 'p/empregados� d"-za. '

ta recéntemente pelos rapa- pilos de Lange. Espera-se banheiro p/emp., tanque � quintal à '. . 200.000,00_"
as;

,

E a emocão Que o g-ranfl".
,zes do Ubiratan a Brusque, uma assistencia, principal- RUA BENTO GONÇALVES ,............. \100.000,00 - er:t 1821, o Rei D. Jóâo

,

l'(II"ta �entiu, deixou !la viih
deverá apresentar-se ao mente das fammas cios jo-' RUA SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos, VI regtessoü a Europa;'iJ� C"";'1'l llml'l, noelda que publico esportivo de Floria.- gadores que deverão entrar sala, c,ozinha, chuveir!), etc, fdesocupa- - em 1821, em Porto Ale-

:i:'lmaii', foi p�cHta m'l.S Que, '1ópolis, os sexteto e quin- em ação, hoje à noite, ,às da) , . , , .'. . . . . . . . . .. 66.000,0(, gre, Rio Grande do Sul, hóu-'
'fiua.:nrh R "flite "'li �lta e ehl

teto do G. Estudantil de 2Ó horas no Estádio "Santa TERRENO A VENDA ve .uma revolta militar; ha-'

tpl"T'!'l;l'OU rlp rorrÍP:'ir os ('8.- Erusq�e, que tanto exito oh- Catarina"., SACO DOS LÍMõES _ RUA GERAL � um "endo o ,Governo Interino.
(>"l'TlOS. "n T\"l�' Pry:�1" tl" <Úll1.

lote de 33 x 500 ,

"

...• _ . .'. 18.000,00 Tenente-general Marques

�nn, :","a- .p..m.h!1.Ja!' os sonhos, .d'l Fa.,rmac'·as. E�I,I·ta � r,aJ·nh'a 'PENSA0 A VENDA 'de Souza cedido as imposi-
"". �

-

. .
-

n ESTREIT�Rua GA�. GASPAR nUTRA-- ções da tropa, mas dÍl.l!l de..
Nr; "jda dai; tre;t irm!t<1 I de p'I,�nfa-o' do amAric'a F 'e com 10 quartos" varanda, cozinha, etc.' .. 18.000,00 pois conseguiu dest�car e

't13. P01'�Tr!. muito l"'ia1<; dn O ,"

I ' ,. li, ' • • COMPRAS DE. CAS:AS, TERRENOs.. CHACARAS E dividir pela fro�teira" reme-
. -<llJe pocro":!. muito m!li� �o

'

26 - Sábado - ·}<�atmá..

'

Em interessante e dispu:': SITIOS
'

'tendo preso para o Rio' 'de
-('ge :::audA.de: há um simhf1,- ;ia Esperança ,� jtuv: Coo.' tadissimo pleito, que decor- 'remos sempre, interesllados êm comprar caSas, t�� Janeiro o Pa�re':: Ft�c,i�co'Jil).

• ;elheiro 'Mafra. 'l"�U. democraticamente, o A- "renos; 'chacaras e sitios.
'

',' Souto Maior" instigador d(}
"Ela.s' sfmbilizam o idear 2'7 - D0mingo - Farma- mérica F. C., desta Capita.l, HIPOTECAS levante;' _,

,�o lib';rdàde ' da educação : ia Esperança _!.' Rua Con- elegeu sua Rainha, a, gentil Recebemos e aplicamos' qualquer importãnci,. com -:- em 1821, com a saidà--
num país democrático. ,elheiro Mafra. e p�endada senhorinha Wal- garantias hipotecárIas.

"

, •
de D. João VI, que foi go-

Cor.ina, ATina e Maria - O serviço noturno será é-; mira (i9rdeiro, fino. órna- ,

'

ADl\UNISTRAÇOES DE PRi!:DIOS
,

vernar Portugal, assumiu o
fi.S três velhinhas prO'fesso, í'ctuado pelas' Farmáciat! mento da sociedade local. Mediante módica comissão, àceitamos procurações, Governo do Brasil; D. Pe-J
]'as -- simbolizam a� inicia- Santo Antonio, Moderna t A solenidade da c-oroaçã9 para admjni�trar préd,ios, recebemos aluguel, pagando tlro, Príncipe-regente;
iiva. <to individuo ,no siste- Noturna situadas às ruas da nova Rainha se verifica- impostos. etc. "

, '

'

_ em 1833,,86 presos pc>-
mH educacional. Nunca ti-- João pinto e Trajallo nOl·l. Irá no dia 10 de Maio pToxi- , PROCESSOS IMOBILlARIOS micos fazem um ,levante ne
"eram f:l1bvencóes do govel'- '--,---,,---,---- mo vindouro, nos salões do Organizamos processos imobiliários, para os lnsti- Forte do :Mar; na Bahia;
bO. Nunca ad�itjram a: in· Tr'aDsle'rllld"OS '

,Clube 15 de Outubro, em tutos, Caixa Econômica, etc., ternos também possibilida- - em 1863, em,,' Itisboa,
tervengil"o do estado para fa- i ',' ,

. meio à ma�ifica 'sGirée- des de cons,eguir qualquer documento sôbrtf imóveis. com 51 anos. de 'idade, 'fale-
":€1' prr1pfl.:o:anda política en-I ,Bm Yirtu�e do CaI?P�ona-' danssnte que se realizará. . FICHARIO

'

\ celi' o escritor !Ilaranhense
I
tre, as cl'lanças. to estadual de atletIsmo e, O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitlo. lJoão Francisco 'Lisboa;( E,stas 'três anClas são: a ,:j_s temporadas interna"cio. .olal' dIA' loglAs chacara. poderá vir na séde dêste Escritório e preencher I ....,.. em 1948, no Rio de ,lfl- .'
resposta para a educação nais de Basquete, não' se " U

_

ti 'Ima ficha dizendo o que deseja adquirír e, assim ,que con- I neiro, .com a nvançada' ida,.�071t�ohdl'l dos países totali� realizarão os jogos de volei PRATICO,E T,EORICO ',eguirmos a'Vizaremos ao interessado, sem despesas para ,de de 95 anos, faleceu Dna.
, táríog. onde só O' esta-do tem e basquete programados ps- Professor BonsoD 'J clien'te.

. '1 Mada c.' Barbosa, viuva tWo rljrrit.� de edúcar os jo- ra sabado e quarta-feira Ay. Hercilio Luz, 66. INFORMAÇõES j Ruy Barbosa;
w.ens. Edu�á-los para a es-, prôxima, das, rodatjas mar- Diartamentê. Sem compromisso, para o cliente, damo3 qualquer:

é:>dils 'neJa tabela' eh FAC.' nllR 8 ftl! l2 e das 14 às 19 noformação ,dos nel!ócios imobiliário!'\.

COURO CABELUDO. \
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,'Telegramas recebidos pelo I,Graves ACOD'ecimentos p' A'

L d
iIItttI

Dep. Protógenes Vieir� ,horas, qua�o� d��1t!!�!�Z.da. .; I
,

- _re�O "O, a. rao
.q .�.eput�do Protógenes Rece?� prezado amrgo �u� ções atingíam o auge, ehe- entretanto, tudo está cal- outro� muitos mdes.eJa;els ouro, de prcpriedade do sr,

Vlelra',Pre81�ent� da As- nhas VIvas .congratulaçOC5 gou a Uberaba o delegado 'mo tendo sido assinalada que flz.e�am de Flcr ianôpo- Des. Alves Pedrosa.vque o

�embléla Leg�slatIva, rece- pela .sua eleição alt�. car!!,o regional de policia, Lindolfo um� pacificação. llis o seu paraíso. Para ta�-, fino la�rão. Antonio ,da
Deu, p.or m�tlVo de sua Te- Presidente Assembléia Es- r:oimbra Souza. que se en- .... �'''''''''''''''''''''I to tomaram todas as prOVI- Cunha Silveira entregara
cente investidura nesse c�r- tadual - Cordial abraço. centrava em. Uberlandia �'Rainba rS'U dencias aconselháveis em para que fosse vendido.' .

go, entre outros, 0,8 segum- Jorge Lacerda.
. cuja presença foi decisiva � -

,ta!s �a�os, inclusive � dia- � A Policia está .envidalldo
tes telegramas: DO ESTADO DO PAJ(ANA .iara que cessassem as ce- dau.il . !trlbulçao de �otograflas .a ,esforços no sentido de l'I:-
DO RIO e Curitiba nas deprimentes que a eída- ". I chaufere�. FOI o q�e valeu. : re� encontrados os de�a�s.Deputado Protógenes Víei- Deputado Protógenee Viel- de assistia eatarrecida. .

Conforme fora divulgado, ! O motorista do onibus . da objetos roubados por Gau-
ra ___:: Fpolis, 1'& � Fpolis,

'

Pouco depois as dezoito real�zou-se .quarta-feira, n.o I �iação Gloria, que faz a, chíto que, como o prova� os

Acusando recebimento ho- Felicit? pr�zado amig? horas, procedentes de . R In��Ituto .Dlas_ V�lho a pri- Ilmha de Laguna, ao chegar S?�� antecedentes, é perrgo-
je cabograma em que pte!ta� honrosa investidura Presi- Horizonte chegaram a Ube� meira apuraçao para a es-: em Paulo Lopes reconheceu SISSlmo .gato, provavelmente
do amigo me comunica sua dente Asse�blé�.ª..�stadl�fl.l. .raba doi� aviões conduzin- eolha,.d� .��il!h� da "Sorrée 'ri.'um indiViduo 'Q:Ue lá. estava c!lefe da quàdrlfhà=que, úl�

-

eleição para, Presfirente As-' d.e�onstraçao llJ.êr:,�ldo .pl es 'Jo oitenta soldados do Bata- Estudantjl .' A .representan- no Hotel, o �):.'rom?�dor pro- , tm��qlente. tem procurado
{'€m�léia Legislativa nosso tígío pessoal �HtIC() smee- Ihão de Guardas da Policia 'te dos Contadorandos que curado pela POlICIá. Deu. agir nesta Capital.
Estado. vg quero felicitá-lo 1'0 a,b�aço - J�"ão Tesserol-

que percorreram as ruas e� está �r�m9veIJ.dQ< a referi- disso cienci�' a� hoteleíro,'] ATITUDES ELOGIA.
por essa merecida prova li Júnior,

" •... camionetes. A pouco e pou-
da sorree, colocou-se na para Que avisasse a autorl-I VElScompreensão seus ilustres Deputado Prp�?geneB. Vle�- co a situação foi voltando à frente com larga: margem, dade local. Imediat�mente A atitude do soldado da

pares vg fazendo melhores ra - Assembleia' Legislatí- 'normalidade. Tambern 'se- constatando-sé pois' ts ínte- o sub-delegado enviou uI,n. Policia Militar, Miguel Ma-
votos para que nessa alta va - Fpolis. / guiram da capital

.

mineira' rêsse com que todos' recebe- polida para prende-lo. ! noel da Costa, destacado em .

investidura preste a Santa Um grande abraço para- para Uberaba, às vinte e
rarn o concurso. Nada me- O soldado, de nome Mi-. Paulo Lopes, bem como a do

Catarina os serviços que ela bens - Paulo Aguiar.. tres horas, o secretario das nos de 1.214 votos foram guel Manoel da Costa, usou motorista do onibus da Vla-
.

deve esperar de sua compro- Deputado Protógenes Viei- Finanças o.chefe de Policia vendidos, (sem contar .pro- de expediente realmente in- ção Gloria, que reconheceu
vada dedicação e espír ite ra - Fpolis.

.

: ." o delegado da Ordem Pú- vavelrnente os que aíada se tel-igente. -Ao···em'ez· de che- o ..Ga.uchit.o, merece os- f.r.a}1�--
público pt Cds. Sds. Nerêu Parabens abraços. Hipo.. blica. encontram em poder dos gar de surpreza o que podia cos aplausos das alltorida- .

Hamos. / lito Arruda. Em Uberlandia.; não obs- "cabos eleitorais" para a. a- espa.ntal" 3. 2�ca, combinou dee, pela mlomeira intelige.l-
Presidente Pl'otógenes Vi- Pro_t6genes Vieira - Ag- tante se tenha revestido 'de puraÇJ10 final), distribuiqoB com um cidadão para que te' com que al<ii'am" sem o

··:>ira '- Presidente Assem- s�m�léia. Le�islativa - Flo-· r:arater pacifico o fato foi !l Srta. ';Valnira Cordei.ro, da .esse disfarçada.mente se cO-I' uso d�l ví�le�cra. _..'�iléia Estado - Fpolia. nanopolIs. mais impressionantes atin- AcademIa de Comerclo, e locasse Çle (!ostas em frente. Nesse parhcular, serm m-

Ao presado ilustre corre- ,F:x�ltamo.s alegria grande rdndo o objetivo visado pelo 35? para a Srt�. Tereza Oli- ao laraP.io. Feito isso, o sol-I justiça niÍo 'l'egistassemos,
hgionário m�u .a�etu.oso a- vltOl'la en�la.ndo �braç.os a- movimento grevÍsta lidera- veI:r:_a, do InstItuto d(l Edu- dado velU �or traz e pren-! também, a ação empregada
'')raço .pela sIgnIflcattva .e�- fetuosoa radIO e Jornais fo- '10 nela A��ociacão de Moto- caça0. Nova conta�ern de deu-o. TraZido a esta Capi- i pelo investigador Gauden�

,:olha seu nom�. para ?,res�-I caUzaram •

assunto a�pla- ristas de Uberl;ndia. V?tos �erá fe�ta no p�ximo t��. �oi recolhido à Penite�-! cio, :l:�erito de grandes
<tente AssembleI� LegJslatI-ll?snte Jacmto e famfha. O comercio a industr'a :lIa �9. e n fplal nq dia da CHl,na. Chama-se ele Anto-! posslblhdades pelo esforço
',a v� .n� qu�� tao rel:van-, Pro�?genes. Vie�ra - Atl-

afl classes tratalhadorasI de� soirée, no 'p�'óprio Clube 15 ni� da Cu?h� Silveira, l�: I que _vem desenvolv�Jldo D.O
t,es serVIços J<l �em I1Iesta-, semblela LegIslativa - FIo'" ram inteira solidaried'\de de Outubro.

\
drao proflsslonal que Ja i sentido de se desmcumbtl"

':0 ao nosRo PartHlo e �Q Es-l rianópo]is.,
.

.
.'10S profissionais dQ volan,. O "Big Show", a cargo de .cumpriu pena como aut9r de .' das )11issões perigosas

I

que

\
tado de S�nta CatarlIl�� pt Receba prezad? amIgo. te. Duranté dois dias a vida renomados artistas locais. ouh"os Ilssaltos sensado- i lhe são confiadas. No caso

Evo D'Aqumo.. _ ... I grande abra?o motivo .sua comercial e industrial de promete divertir bastante nais ne�ta cidade. ! �m questão, esse" humilde
, Deput.ado Protogenes ,V lel- ',merecida eleIção. FranCISco Uberlandia estev' I 'lOS que comparecerem ao Antônio da Cunha Silvei- i funcionário PÔg à ,prova os

F 1·· .. • .
' ,e eomp e-

C b
. I . ."

.

I
1'a - po IS. l.tl.unqmo.. lu e 15; o primeiro ensaio. ra -- o Gauchito - como i conheci'mentos que tem COo'

Envio excelente amigo I 'Deputado Protógenes Vi."i� .__.- -_..

.'1 realizal'-f'e hoie li tarde. era conhecido, será submc- I mo· áu.xiliar da Policia Ci-
\. minhas melhores mais siri-

i
t"a - 'Presidente AssembléIa V' d' . -Merecerá 'as priméiras\: im� tido. a s�vero� interrogató:'i vil que, sempre com. 11 cola-

\
'�eras c?l�diais �elici�ações' Legisl.ativa .- Fpo�i�. en ,e-se pressó.!ls que apresentare� rios� atim de ser encont1:ado! boração desses eJementos,
"ua elelçao presldenc.Ia As-I: A. lVlssarelra notICIa cau- de' mos num próximo \comentá- todo o produto do roubo da ; ainda consegue a.lgo na so-l casa material Mmsembléia l:egislativa Estado' sou indizível satisfação e 1',1.'0. residencia do dr. Dja:lma 1tWão dos problem�s,que lhe

1
. . ,. terreno de 10x56 à rua 24 . .,

,mde sua -esc arecnda mte,I- aqui ficamos rogando,Uem!'
.

P 'J Moelln1ann e de outros qUI}, são confiados.
. ,

.

1
. .de mai.o 827 - Estreito. •

'.:__gencla e seu são e c �ro pa.- continue conceder suas me- �-- por' ventunl, tenha pratica- OBRA DO ÀCASO. ,.
triotismo notáveis servicos lhore� benç�os. br�!h�nte . Tratar�na mesm�.. . Em.' Porto Alegre' do. .

, I A captura _desse perigoso
restarão coletividade Cn.- _can:eI_:a .quendo. !l'1?�O JU�- ROUBOS AP�EEN�IDOS IlaráP�o,. pelas

circunst?-ncÍ'ls

-iK':'I:rni!1dlee�Se pt Abraços Adolfo tbo �re.mlO sua �ntehgen�dla O TEMPO O Prlnclpe' P NI.a.De1egdacla ReglOnal de qbue a(!Ima 'l'eJahmof1, foÍ
o •• omSSlmo coraçao vg VI R

. .
.

o ICla. on "� chegou à noite o ra do acaso, uma vez que
Deputado Protógenes Viei- trabalhosa, honesta e fe- Previsão do tempo até às liberta de ante-ontem, foram reen-l-c�)Ube a façanha li um soldü-
.:a - Pi'esidente A!'\sembléia cunda 'pt Afetuosos abraços, 14 horas do dia 26. contrad03 vários objetos -de I do da Pqlicia Militar, apf�s
Le$rislativa - Fpolis. Saddoc�. Tempo _ Bom, com .ne-

P .. ALEGRE, 25 (V.A.) oropriedade do dr. Djalma I alertado' pelo motorista da
P 1 P t· V'

.

A Encontra-se em visita ao

.-\_ eço rece ler meus cor- rO .ogenes Ieu'a - s- bulosidade. Nevo'eiro. Gea- Moellmann, entre, os quais lAuto Viação GlQrÍa ...
-,

fUais cumprimentos pela al- s�m�léia� Legislativa - Flo- da. '

Rio Grande do Sul o Rrinci- valiosíssimas �oilis. Também S.egundo :apuramos, Gnu-

(l ',ta investidura cOm ·que acuo' rla:q.opolls. Temperatura __ Em de- p� Albrecht, da Baviera, que segundo apuramos, estava! chlto procurava ganhar ter
\ ba de ser 'tão merec'idarJen- Felicito ,nobre amigo vos- elinio., 1

ha. algumas s�manas percor- .em. poder de Quincio'Cor- i
'reno, rumo à fronteira dI)

i te disting'tlido pt Luiz Gal. Ra merecida elekão pl'esÍ- Ventos _ 'De sul li leste

I
re o nosso pais.

'.' . rêa, um relogio chapeado a Rio Gl'amIe- dtl Sul.

Itotti. . .:. dência Assembléia. Abdo Ontem a.companhado do
t.noder-ados.

--
.

Presidente ProtÓgenes Vi- Nasser. Temperaturas Extr.e- prof. Thia�o.Wurth, esteve

�
"irá - Assembléia Legisla.- 'Deputado Protógenes Viei- mas de ontem: Máxima 20,2. S. A., em vlSlta ao governa- Na Câmara MuniciDal.
tiva - Fpolis. ra - Assembléia Legislati- Mínima 11,0.

. dOlo do Esta�o, �ue o re.ce-
Peço aceitar minhas efu� va - Fpolis. beu, em audlencla espeCIal.

-

sivas felicitações eleição aI- Envio sinceras felicita- ...........,._......._�- ...........A. Disse o nobre germanicQ, Insta'aç�o dR Orando F,lnorif'c"'to cargo acaba merecer seus ções motivo merecida. elei- '·dderite AsMmbléia Legisl{l- na palestrfl mantída com o. (I, ,. IJ '. �H 6'

dignps pares. Cordiais sau- ção President.e Assembléia tiv-a .....:... Fpolis. - ,� general Ernesto DOJro�Ues, �8 I;essão de quinta, feira'l produtos de pes�!a, apfJrelha�
dações. Antônio Gallotti. �sse Estado pt Faço votos Efusivos tump.iimentos que, c�mo em sua excu'�'são última, da Câmara Munici-· da com 4 grand�s bar-cos.

'Deputado Protóg-enes Viei- continueis com vosso escla�' alta investidura presidencia por outros Estados veio a- paI, depois de aprovada a I Salientou o orador a Ím-

ra - Florianópolis.
.

recido espírito vg por muito Assembléia Legislativa Es- q�i estpdar as possibilida- 1:\.tà da sessã? anter:_ior, foi·: po}�t.ân<:ia' � dé,t8�e m,eJ�or�
Ai?eite prezado amigo tempo vg sel'yiço nossa que- tado ab"rs. Sylvano. des de instalacão de fabri- lIdo o expediente que conS- mento PJll'8 o pl"09.resflo;-. da.

f�-meus mais sinceros para- rida pátria pt Abrs. Durval, Deputado Protógenes Viei- cas de p��dut�� qúimicos. tóu de c�cula-r do Instituto Capital, e requereu que �
11ens sua justíssima escolha Cortes.

.

'Ira
- Assembléia Legislati- , Tendo o Brasil considera.,.' I Brasi�ei:o de Geografia e dirigissem telegramas'/ de

\ 'lJresidente nossa Assemblf.Ía ! '

. va - Fpolis. ' vel- materia prima parece- EstabstIca sobre os traba- cóngratulaçór;>s 00 P1.."esiden-

\ Legislativa. pt Faço ard'm-! beputado Protó�enes Viei- Aceito prezado amigo sin� lhe que chegará a bom ter- lhos··em andamento naquele te da República, ao ministro
\ ��s votos 'sua merecid�' eIei- ! ra - Fpolis.. . �. l c�ro abraço pela �lta. inves- mo' nas' sua� o�sen'açõe� e orgão para melhor apare- da Agricultura e ao dupel'in�
çao

.. repl'esente primeiro I Com alegrIa satIsfaç'ao, tIdura, pt Nada maIS flzernm
I estudos aqUi feitos. .

lhá-Io dentro de suas altas tendente, nesta Capital, da

passo união tod_os catarin�"t,1N
! felicito' abr.a'I0 ilustr� ami-:. seus pare;:;. do que uma ho� I Ac;e."centou, ainda, q�e, inalidades. l'efel'id� Caixa, que é o sr.

-

I '"ef! para soluça0 problemas ·go sua eleIçao preSIdente menagem JU8ta e oportuna no RIO Grande do Sul, ve a Mário Couto.

1 �m comum'cuja realizàçãô é 'Assembléia nosso' querido' ao homem que sempr€ SOtl:be--:-possibilidad€ de se fabricar .
A segujr, o .sr. ver.eador Ambos os requerimpntos

''Sem dúvida legítimo ideal Estado. Vitor Buhr. i'desempenhar o mandato .com i o plasma, com o emprego de Edio FedrÍlw requereu um são aprovados� deno;s do a.

I nosso povo � Cordialmente i Dep'utado Protógenes Viei'- ! critério moral e altivez }>o- ! sangue bovino,materia, sem telegrama de felicitacões ao poio dà.rlo pelos lidet'{'fI Ger

.1\ Antônio Carlos.
, . , Il'fI:_" Pl'�sidente Ass�mb)éia I' lítica. Sds. Art�ur Gom�s,: I duvida, nqu.i

ml,lito abundan.,. 'deputa:da Protógenes V,ieira, cino Silva e Vitório C�ehe-
.. :_) Deputado Protogenes Vlel- . LegislatIva � FpolIs. . Deputado Protogenes Vlel- : te, por ser este Estado es- no� motivo de suá posse no to.

\ l'a - Assembléia :- �"po1is, '; Eleição cat·o �mi�o Presi-
I

l'a � Asse�bléia Legislati- : 8encial�ente pa8�ori1. eal'go de Governador do Es- Sobre n t'ransmissão do-

A0 nrezado amIgo r}0880 dente AssembleIa esse glO-!'
va - Fpohs. ,_ i DepOIS de OUVI-lo. o gal. tado.

"

car�o f:.lou, tr,mbém.. o ve-

'f'or�!ial a�r�ço "-moti;1:' m;-. rios?, E.stado_ é m�otivo gra�- COllgrat�lo-me, felicito Ernesto,Domeles respond�u. Ainda na tribuna, o mes- rendo I." Vitor Fontes que es-

f':
recIda �lelçao presldenCHt. de JubIlo nao 80 para nos 1 prezado amIgo e aestacado! que o E.stado. tudo fana mo lvel�eaddor l'eferiu�seé_ à teve l.1resente ao at��-t' fl. dj�se
T;e�islatIvo catal'ínen�e. PIá. i palmeanos mas para todos! cont.e.rrâiieo sua merecida e- para lhe facilItar a .m}#.�ão, cone u.sao" as negOqla oes ov.e.o me8IDO comH"l,11m !)e

ddo. Ruup, Wanderley. I paranaenses que com satis- i leição presidencia essa As- i uma vez que suas irt���iiltí- lniçiadas 'peIf� Caixa de éré� lissima l1çi'io de Ilr'Ít:i�� d"-

1, .

'Deputado .Protógenl;)s Viei-
i

f�cão acom�anhamos mere- i sembléia. Abrs,. �r'atí Vía��. vas cola'?oraria� par�'1i��n� dito da Pesca, com o fim de mocriitica. pOl'(111� �ci�!la doS'.
'ra - F,!ohs.. ! elda ascençao no?re. c.oest_a-I Deput;ldo .Protogenes Vlel- vran�lec�;nento ec�noql'!l-O instalar, em Floria,nópo1is, iT't0res!"p,s nartid�rjü". fo-

Rece!)! com lmensa ale�, quano que pela dwmÍlcacao ! ra: -' Fpolrs, -".
, do RIO brand� do SuL uma grande fábrica de sub- 'ram coloeaflos o,� l"'�;t.i·nog

·tr.ria nqtícia sua :l.eição Prc- . função pública tanto tem I Aceite ef:lsivos cl:rr:p�i- OLHO� ._ O{JVIOOS _ NARlZ ·E;G;..:&.�GANTA in�::::,��b�:e C�I�:�7;�l\ded'"",'Sldente AssembleIa' pt Pa- elevado nome no�-"a terra .'Pt I tl1entos brIlhante ",tona.

I ".."
. . .' .. -.

'"

-rabens pela sua espIendida Envio-lhe mais vivas {elici- I Abrs. Rett,Y Yone.
, C

Idia. foi Il!'lrovado em "·I>.g'un'"

'Vitória que é do Partido e tações que estendo a toào \ Protõgenes Vif>lra - As-, /Dft" GIIJFRREIRO DA" FON 1r A da discussão, o proj'ê'to de'

também do g'l'ande mt!nid� povo bal'rlga-vel'de nelos be-l :;;�mbléia Legisbtiva _. Flo- lei que susta a COnC!'l8:,,:io de

roio de Mafra. Abrs. Macha. neficios que a administração'! dlnaÓp,)lis,
.'

"

.
.

. ESt)ecialistá'do Hospit'al 1101:0S aIvaras pel':\ lotea-
I do. '. . colherá de suas nOV8'8 e hon-I Rl::c('bB nossos abraço.s e Ree<ütfl de Oculos - Exame de Fundo de Olho para mentps. até de!€'mbY'o .:ro

-

'Deputado Protójrenea V,.i,éi- rosas funcões pt Afetuosos I2.Ugúrio'J maiores venturas. I Claflsificação
da 'Pressão Arterial. '

- ,\ c�rt'el1te 11110. tem,..,n. 6P,r>l';!'Q
ra _ Presidenre AsséplhJéia abraços. Clotári{). I

. Benedito e fall'Hin, Moderna Aparelhagem. ! do qu·al ((!'ve ser tlltJ'r!�vlo ()

f1 Estadual -.:.. F'poli".
.

,

'. I, PrDtógenes Vieira _ Pre-I CCf)utimía) ,
, Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2. I Plano Diretor da Cidade.

,-
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, "ponte dos suspiros:'. ,(O REGULADOR VIEIR ..\)

ll�,�p 'pio'to ín�aie �." U·,�.. c·'.··aiS_·,·�lca�ro!.r:;�.��u�:re�n:�t�u: A�múlb�t evítarâ dote.,

n liU � li h li � tI,,, 11., U fazer-se pe.,lb local mas o,s' �
. -\UV 1,\ i\S f:1)UCAS- tiTER',\ A."

, "

, "'�'''''
, f,mpregll-�f. cvm vantagem pànEstá "se 'usando' nas graades-capitals bondes" nilO. t-:",

',i
"O PAPEL DE PAREDE"

. Ís'tõ""'vài'j)ã-ta 'cn\êc?""'àn-õ'�� �T',",��}:��1.·, ;��,".�;:ni�����:�..F.��l;r;,!ir.i!��nia'�p(:�'il'.

'Para sala de jantar, copa, quarto de, crianças, etc. - .Cínco anos em que se espe- "(:.-)1
Liridas Padronageris. ; ram providencias. Nã'o· sÓ'

'�'.:r;�/'.'�-9.,� � �:;���:S(�(�:��:�.Jt:. O:á!'�:�uJ.Represéntante' e Distribuidor neste· Estado: os moradores de São Cristo- "

-�:"\,"'" f ....:'!i't',.�� ,.' , "'.l.(·,',r !'fl!' a�ce'_,PinCl'a."
'

"

. IVANDEL' GOElINHO vão são sacrificados pela t,X t ' ç� �

Rua Pedr� Ivó :_:_ Anexo Depósit� Florida. ponte construida ainda no
. �;',' �.�,,1 il>.:r· ';U:X.O SEDAT!N!\, pela t.�� .(.'IJflJ

.' ,

'.

Império. Tambem Qs,detodo �r:�'�:-r�:!/Ú' Jl',,\'a,lüi e.(icacia é l'ect:itada' po,

subúrbio; e mais todo movi- 1--- f,ílttA ·�h. M�,., ., médiCOS ilustres.

mento que demanda ao in-
. fLUXO SEIlATINA 'el,lcout.r�).-a-f, 'en

terior do país. Pode-se di:';, tOOil parte.

A\T -ur-"l' S' O\f '

,
.

ifjf

. COLETORIA ESTADUAL Im 'PLÓRIANÓPOUS,'
'taxa D'Agua e Esgoto

De ordem do .sr. Coletor aviso. aos senhores centri
buintes da Taxa d'Agua e Esgoto que está sendo cobrado,
no corrente, mês; as citadas ,Taxas referentes ao 10 tri
mestre' do corrente ano.

. Coletoria Estadual de Florianópolis, 19 de Abril de
1952,'

.

.

I

.

.' .

",
.

'\ 1

Julio Pereira ;Vieira'� 'Escrivão.
,.

.

-,--------

poro. vencer/

,

Compre pelo me ..

.

.,dr preço da cida
de c seu refrigera
dor NORGE, me

dêlo,'1952, com ga ..

ra,.tia real de'
, 5 anos.

,

O�riU -'!�I'nti $lr !�l· �"'"J Uuluú ll. '" U

,/

Caixa postal,' 239
Telefcn2, 1607

Rua. Jerenime
Ceelhe, 14

FlORIAN'OPOLIS

'/'���
'-,%
I"

.'OUIlA.1VTE TODO OlA

nos VAPl"JOS !

SeDl,nle de ,cebola:
, FAÇA SUA E.NCOMENDA DE

,PERA '- BAIA
.

de procedência idonea e ..caprichosaniénte selecionada.
kg. - Çr$ 360,00,- Prod. Resp.: GUSTAVO ADAM. ,

.

. (Reg. na Sec. de Agricultura)
,

DIST_JUBu'IDOR autorizado:
. ,E. FiRs J 01'. - Morro Redondo - Pelotas

_
'Rio Grande do Sul

Exocuta encomendas por REEMBOLSO' a »artit de
.250 gr. - Via Aérea - sem acréscimo �e despesa.

\,__

;l�,crube 1';� .de Agosto1_, 'PROGRAMA PARA' o M�S DE ABRIL' .

'

,

-DOMINGO' � Di,a ,27, '''Soil'ée'' das J9 às 24 horas ..

.

,':(pda,s as segundas-feiras;- sessões de cinema . sõmen
te para .maiores de '14, anos, atendendo à solicitação. do

(Alvarus de Oliveira) I zer que. o Rio, na sua liga-" exmo. :'i1':' dr. Juiz de Menores. ; ,I
.

Batisamos de ponto �os ção com o subúrbio e o in- '. Tôdas as. 'quartas-:feiras,! bínco dançante, «om IhuÍos
suspiros a que ligfl.a Ave- terior, 'está dependendo de e valiosos prêmios para as dez partidas, Inicio àS';10 hó-
nida Rodrigues Alves e Ave- verdadeiro funil, ligando ras,

.

\
nída do Mangue á praia de quatro largas avenidas: -
S. Cristovão e agora dá, a- j'Rodrigues Alves, do Man
cesso' para a Avenida Bra- I gue. Praia âe S. Cristovão
sjl, saíoo e entrada de todo

I

e B�asi1.
'

tráfego do IÚo em demanda '

A Prefeitura abriu con

'aos subúrbios e todo o inte- oorrencía depois de mais de
rior do país�.. quatro anos, para conatruir
E o batismo se originou uma ponte nova.' Escoaram

do seguinte. fato:- Os 'bon- se Quatro meses e não há in
'des que. servem a zona de' díci'os d� que .a obra será
S. Cristóvão, dos mais popu- iniciada ... Burocracia ?

'

losos' e mais movimentados I Talvez seja a burocracia

b.�irros40 R:i�, �. zona in�us- ''o entravo, esta buroc:a�.ia
trial mais prOXlma da cída- que fl'iz sofrer o brasileiro
de. r-assavem antes por a- ! e que entrava o progresso
quele ponte. Mas foiconde- : do pais ... Corno o da- saú-'
n�d'l. no is ameaçava ruÍr.; va. é precisei divulgarmos o

E o tráfe;J'o desviou-se, cau- novo "slogan": --- "Ou o

saudo confusão enormísai- Brasil acaba com a \ buro
ma. Os bondes (das- cinco cracia, ou' a burocracia aca
linhas que servem S. Cris- ba com o Brasil" ...
tóvão quatro.

atravessav.em,a ponte). passaram a dar ------------------------

enormes volta, aumentando. •

a viagem em mais de meia r
.

hora, atrapalhando os mo- I
radores do bairro histórico I
pois agora muitos passage- L •

iros que}icam na estação de ILeopoldina, se. servem dos 'I
veículos que' antes só 'se

destinavam ao bairíro. E ca

da VeZ que o bonde não pas
sava 'pela ponte, 08 passa
geiras susplravam t f-c- HÁi

-------- ...

se voltasse a transitar por I
ali, muito mais cedo e muito
mr�is confortavelmente es

tariamos em casa'; .. , Dai a

Florianópolis. Sábado, 26 de Abril de 1952. 7 '

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

Diat'io da. Hefrop )ll�
"

. "
.. , �..':

.
"

,-;.,-:'

4. ,Ponte':�os ,:Su�piros,.
C'flntinurl.�.

.

-

(AIJLAS DE TAQUIGUAFIA E PORTUGU1l:S) �
'0 Curso Bosco, registrado no Departamento de Edu

cação, habil ita profissionais em taquigrafia, A partir (h"
dia.5 de maio serão ministradas aulas de Taquigrafia t,'

Português, sob' a orientação da Profa, Ester Melo Lentz.
Matrícula até 2 de maio na Livrada Líder (ex-Li

vraria Rosa) ou na secretâria do Curso (Grupo, !l-fodelo
Dias Velho,. das 19 às 20 horas.)

Aos que concluírem o curso de seis, meses serão con-

feridos diplomas, .., ,

Osvaldo F.. de Melo Filho -: Diretor.

I'ERIDAS. kEUMA'flSM.l1

•.��CA.8 �IJ'ILl"i?u:fl'I!r dfl �Ol!U8lí� I...d1e"ao ,nl\�Ul\f mo � .

�.m"'l!!tfl dI! ii\H'-ó' h
'

.,
.

Partactnacao
EUG!l:NIO DOIN' VIEIRA E ESPOSA

. ,

Participam a seus parentes e pessoas ·de suas re

lações o nascimento, ocorrido a 16 deste mes, na
Maternidade "Dr, Carlos Corrêa",' de seu primo
genito, QU� recebeu () nome de .

,

FRANCiSCO AFONSp Por o-s 45:ÔOO,OO: 1 ter
reno medindo 35 'metros de
frente por 25 de fundos, Z
frentes cf 2 boas casas de
madeira, à rua Tereza Cris
tina.

Informações neste jornal.

f
'

Vende-Ise

--_ .._-----

Parti:ci:paç�o
,

João Américo Cardoso
e

Senhora,
"pa.rt.iciparn aos seus pa
rentes' e amigos o nas

cimento, a 21 do.corren
te, na Maternidade "Dr.
'Carlos Correa", 'de s�u
filho

Paulo-Roberto
.

FpoJis.; 24A-52.
/

-:-_._._.�" .......:_-�--..;...__...

"

Distribuidores

.. _

.

C. RAMOS S/A
.04 MQ'�c"cJ �.,tl" 3.t. l.,.q. fie.!", \<t-=...:.'b-' Comêtcio - Tranlsport,es

.

"Uio VOL(.!NI·�""NI' 0.\ P,... ��I1.J'" N� ói! V 1UtJMIt>

C:"ftt_:rreA 1T.J.1i.t.JI� ..",. �R'Ç1SEBR"S PAR" ...A .� Rua João.--:Pintot '9 Fpoli8 '=oIIIJfPlA{��.�� �1.tFQNtN�jtl.'h!i...."""'... ._...cl'.....

_______.. .....�_._'''".,.
!\ ,", ,".

\', �.- "'1'''._' I I·� ..._.�� �<.'t"
•

J
..

�r.}"t:���.���t-tilllllm
""'i1__ .IiIO"

-!,.��·-,I"<
_ ....114 LI_ ·1I· ... ·Y>i"'''''''..�'_:._'I'

,
. .1fIfa �.", t.bl'ioant. ,e d!.t ..fbuido.�.' Gl.ü .•hn:u.da.·oo.�' '�

17111 --leag5.. -DiSTINTA- • RIVCTI�Ph.'3••�'II"G., .1
•,� I

'

••
,
aCl'tlm.nto

_'"
de. .�,.mlra.. ��.aàclo,,:;;ltl'''a· ,.,,'1:,".. .

'

bOníD • hcu(lltc... calgoda•• Ío 't'lI:,lol·in� li
.

jiylQZ'lIi••tol �

I ,- .CIII'••U(ilmfiul
.

"a.r! HC.�. clb.ttaiD.l\t. .... �X
� I _.üul�!!14h.la••i', A Oua -. CAPITAL- 'ih/lima Slit·�.t".�'•• '

"o. Sar.; 00••..,ltI8itiiíl do íntllllfl-io. D. "latido, ".:UI8 fD•••_ctIllr�•.ID. ,\'t

, . ',. 1Pijj!�� .'«'GII d••btu';'i'ia� 'lii.15illlimpl!l�i M��RIZ :�� Fl�lI'a.\!e6DO,,!j,'.�. 'j�·Ittr"19.Dl BI�HlM.ftau III! LcUic9�· ".'
: " "": ," .'�

"'�����'�-S�4Ú\"-i'':i)i7� IM ft#MP'Mü? r"ff'ns•.:rr5T?-..,�$WJWl'fF'U.1it'W7'mp5Tiín-.,..,·Miê'iii1S?ii"'-flMlEi'Miilli'itkg-wS#?!i*a & ,.eM'ac PlMIiI' .��á��it"
,

'

'. :

'i·

,
.'

\

INTEIRAMENTE '\

'NOVO

AlugCl'-�(� \.

Alugà-se a casa n. 30, si�
tuada à rua VidaI Ramos.
Tratar na rua Bulcão Via

na n. 8� (antigo Largo la
de Maio).

'\
MODtlO O D 10 HI' Fraquezat em gttr.�

'Vinbo Creosotadc.
__ (Silv.eír�?---,

. -,. ...

PONTO MORTO
,MAR(t;tA AVANTE
M'ARCHA- A' Rt '

,:

.

T�NQUE,. INDEPENDENTE
CI- MEDIDOR' DE GASOLINA

,
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Estoura oa .U.D.N. do Ceará Já Faleceram 6 Crianças, Vli.i"-
FORTALEZA, 25 ('V .A.) Barbosa. que vem realizan- .

.

- Culminou com a desti- do uma habil politica de ab- ,

.

d P 1111• I ta t-IItuíção e posterio�' expulsão sorção eleitoral. Os demais t ·mas e a ra IIs Ia n ln
do leader do partido na As- "rebeldes" encontram-se so-I .

-

r
.

sembléia Estadual. a crise lidarios com o colega expul-I RIO. 25 (V.A.) _ O s�· transferidas para São Pau- i Araçatuba para molestias tal de crianças, atingidas pe

que há, varios meses. abala- soo ao lado do governdaor. A cretario da Saúde de S. Pau- lo. e acrescentou ter o go- : infantis. lIa terrívek molesttà na re

va as hostes da UDN cea�en- posição mais delicada. no lo professor Francisco An- vernador Lucas Garcez de-l .�otic�as procedentes de gião .eleva'-se· a'
• cinq�ent�,

se. Nessa crise encontram- caso, é a do-deputado Paulo/ tonio Cardoso, esteve nas terminado providencias ur-I Blrínguí adiantam que se vertfícande-se seis maltas 6.�

se envolvidos a bancada es- Sarasate, que tem nos srs, cidades de Bilac e Biringui gentes no sentido de ser

I
registram de ontem para ho- cinco casos de alta compro-

tadual e os deputados fede- Perilo Teixeira e Edson Cor- em visita 'de inspeção á zo- construido um Hospital em je mais dois casos de para- vada. '

r�is :aulo Sarasa�e, Vírgi- rea o seu sustentáculo elei- na atingida pelo surto de I,
' "líBia infantil. O número to-

Iio Tavma, e Gentil BarreI: t?ral. O sr. Paul� Serasa�e paralisia infantil. Regres- I
.'

-_-_

r�, como amd.a ? �e?ad.
01' Ph fICOU com o, partI�.? e nao sando à capital bandelran- I

P'
A

Lad ra'
(IIV'

')".,,.:
.'TIlO Pompeu. O InICIO do aba- compareceu a reumao da E- te disse á reportagem: I reso O"lo uden ista deu-se quando a xecutiva, que expulsou o sr. I'

,

,

'

,

bancada decidiu d�s-tituir da Perilo Teixeira. - "Não posso de�laral'
",

..

'

flua Iiderança na Assembléia ! que a epidemia de paralisia 'Felizmente. a Policia, num do Estreito. desaparecendo 1aram a-;.noite inteira pelos,
() sr. Perilo Teixeira, sob o Vanios incidentes ae 1'e-1 infantil está debelada, por- belíssímo tento, conseguiu em seguida.

'

.matos suspeitoa, as autorí-,
pretexto de que estava co- gistraram por. ocasião do que seria uma insesatez. deitar mão ao perigoso, la- j Apezar das difieu ldades dades não desanimaram. Pc-
laborando com o governo. discurso do ar. -péÍlo Tei-! O que é certo é nue os so- rápio que realizou o .aensa- I encontradas para a' capturar lo contrário, afro?tadas po.t"

Os circulos politicos res- xeira .contra os atuais diri-! corres às vitimas �stão sen- cional roubo no palacete do i de tão audacioso amigo do tão malvado meliante, deti
saltando a esta altura, que gentes do seu partido. Não do prestados eficientemen- Dr. Djalma Moellmann...

' I alheio e ap.ezar. de infruti- beraram dar-lhe caça,. CU8-,

o. maior responsável pela se pode prever. a essa altu- 'te, de acordo com' os' recur- t f dConforme temos notícía-. leras as prrmerras e cansa- tasse o que cus ar, a im e·

brécha �gpra aberta na U.
!
se pode. prever, à essa altu- sos disponiveis em Bilac, do, havia êle- rumado: para tivas diligencias, pois os in- livrar a cidade desse e de,

D. N. fOI o governador Raul, aconteCImentos. ! com o auxilio do governo do Blumenau, mas no caminho, vestigadores e policiais an- ,Contínúa na I)a. páa .

...._ - _-_ _ -..., _ -.......,..,.", .Estado, além da: contribui- presentindo a Policia, fugiu .._, __.._ __ - _-_....... o'.

. I ção de Bíringui",

F Q
.'

aI
para os matos do Engenho

'

,
Adiantou que .deverá par- da Saudade, em Biguaçú,

-
,

4-teG an �
Itil' para Bilac nova equipe De lá teria vindo, à pé, todo

.

,.
• .' '.

'.

�
; de medicas a fim de aliviar, rasgado. até o sub-distrito
los que ali I'!'e encontram ,e _ _..-.. ......-w

I que estão trabalhando vinte COCob.-Ios e'
!
e quatro horas por dia. Con-
testou que as crianças que Coch.·chosapresentam melhoras sejam

I.'

------

-Flo�;.?l1Ól)o�is,t Sábado,- 26 :d;-Abril de 1952-,--

•
. J�'�s.���'lIIi;

Iftc�ível ,
, Na eleição da Mesa da As-

sembléia Legislativa o de-

I put.ado
Braz Alves cochilou

e "votou em si mesmo para

segundo vice-presidente.
Lembrando esse fato, no ini-
cio da sessão de ante-ontem,
quando o deputado Bulcão
Viana assumia a presidencia
um colega conchichou :

- Fôsse eu o Braz, pro-
testaria.

".

.

-.- Porque'?
- Porque teve um voto,

a mais, ná eleição dos "vi-,
ces". E mais votado deve es

tar em primeiro lugar ...
Ao mesmo .tempo, outro

deputado dizia mas muito
baixinllo:
- A presidencia não de

via caber ao Osvaldo Bul
cão, mas sim ;:'0 Osvaldo Ca
bral.
- E o motivo? '

..,.... É que o Osvaldo Cabral
foi o segundo mais votado

, , para presidente da Casa. Te-

BAR· A'CORD'EON ve um voto, enquanto o ou-
a repercussão que esperáva- .

"

......,

.

tI'O ,não teve nenhum ...
mos, com as medidas leva- Aproposito dêsse voto.
��t: ���I�S p�� S�i��%� .,r�Qlnal festa, com ffReUdldes co����] ��!�:�o o depu-
Carneiro, Comandante do

I I 16tl b· t\ tt tadq que usou dessa auto-
VO 'Distrito Naval, diretor pa r cas, O)e, a DO .,. 1.0 nomia para votar contra 01'1

Eí1��:�:�o:�r:�� "Iar8 d.il Carvalbo =�
pQntiado diz ,respeito.. As sras. Rg�a;i��as.' COD- Profa. Cecilia Di Bernardi

,/ ,;Es,sa$,),meqfda,,;;êonforme forme já tiv�m�s ói)ortuni.,.; ê s�as alunas, bem co�o ou
anunciamos 'à époea, parece dade de notici�r,."farão rea-! tros de danaas a sociedade

.

'que 'não estão sen'da:"levadas' !Izar,' às 20. horas de hoje.; locàl terá mom�ntos de fina
ai sério, facei ao reapareci- no Teatro Alvaro de Carvá- I diversão e se sentirá bem
menta desses barcos que in- lho, uma das mài.s originais concorrend� para o êxito' da
:fringem o Código respecti- e interessantes festas, cujos: campanha das Senhoras Ro
vo, nos mares de Santa Ca- resultados reverterão em', tarianas, no sentido de man
tarina, segundo fomos, on-, beneficio de'bolsas de estu� . ter bolsas de estudos a estu-
tem, informados.

.

i dos a estudantes pobres. dantes pobres.
Em Garopaba 4 barcos do! " Nessa oportunidade, em Para essa festa, que será

Rio e 1 de Santo8� estiver�m que serão apresentados nÚ-jl'cuniáo elegante com"ambi
lançando redes de arrastllo, meros

.

de acordeon, .pela ente de verdadeira cordiali-
..._-_.._- __._ ._._

_-;
__••-.t, I ���d:s��:��o: oq�l:U ���:

Reclamam os m'otorrstas i dido apoio. que nu�ca fal- ,

laQulna DrI'UU'ç053. Prolldênclas I i?��:::::: Homenagem ao
Os motoristas que tr�ba-'I��n.te faz reparos nas pro� 'PIASO' ontem. Del. Bullbermo

lt)am na estra4a. da serra - ,xlmtdl}-des da casa do moto- ti , , , • b '

, Florianópolis-Lages :_ :re-
! l'Ísta; para ,�á e. para cá. Se

\

I . b t d "rJ ' •

clamaI!l'�o trech,o qp�.�,�l de i trabalhasse maIS, se rendes-. per goso d. 8 or o sr. De!!. Gu-ilherme Abry,
Ba!,racao a Bom RetIro." o I se o 'que. relJ,lmente .deve 'de cart'elra Presidente do Tribunal de

q��: se �c.h� nas piores con.. J ren.der,qleÂs� m4'qulna eS-'I" /". . ..'.
.

Justiç� do Estado será al-
dl�"Oesl' dlÍlcu'ltando-lhes ,o t,arla a soluça0., Em l'apIda dtl,IgencIa, 8- voo hoje, em Blumenau, sua

tra�a�ho e acarretando-lhes I .

Por. nosso intermédio. os'1 tendE;'lndo a um telegrilma da terra natal, de carinhosas
preJUlZOS constan�es. Infor. I motorlst�s apela� p�ra o sr. i Policia de Curitiba, as nos- homenagens, com a inaugu
roam eles que o fato se tor- SecretárlO da VIa�ao, no ! SBa . autoridades' policiais} ração do seu retrato no Fo
na reelamavel, .por isso que, sentido de mandar fiscali-l prenderam o individuo Dau- . rum local e, à noite, de um
no Barracá?, exi�te máqu.i- zar a produção/ dessa maqu�-ll'i (jolin da Luz, vigarista já

�
jantar.

'

,

na em ,servlç?, que podena na e, consequ�nte, deter�I-, c?ndenado -pela Justiça do l Em próximas ediçÕê� d�-

'\arrumar o. leIto da estrada. n-ar a m�}horHt do. citaôo VIzinho Estado, e· resident<i 'remos detalhado noticiário
Essa máquina, todavia, 80- trecho de Estrada. i no Estreito.

. J sobre esses atos.

•

Em Garopaba e ,Armação" do Cam'peco \

reaparecem ,os barco·s·.de pesca, infrin ..
'

gindo o respecUvo Cóftigo
'

Prossegue a invasão às
"

de uma vez P01' nós foi de-
zonas proibidas de pesca., dentro da arca probida. Em nunciado, com o 'protesto
por barcos de Santos 'e do ,Armação do Campeche ou: que consignamos, esperamos
Rio de 'Janeiro. fato que vem troo dos que já foram denun- que as autoridades voltem à
colocar em situação mel in- ciados, destas colunas. tor. carga, entendendo-se com

drosa as providencias alar- nau ao crime, deixando à quem de direito para,
.

d'e
deadas' pelo Serviço de Caça. praia, quantidade i'llcalculá- uma vez por todas, ser pos
e Pesca d� Santa Catarina. vel de peixinhos mortos, ,o to fora de cogitações esse
ante os relterados/c�amores que constitue verdadeira ca-l assunto que já deveria dei
,dos pescadores do lItoral e lamidade. xar de ser tecla batida para
as denúncias da imprensa, Ante esses fatos, que mais f os jornalistas.
'notadamente de O ESTADO. �""""'---"'�"""".-".��-"--"""""""""""''<'A.'''''''�,
o assunto, por nós venti

lado incessantemente, teve

VidalRamos
Junior
Encontra-se, desde on '

tem, nesta Capital, o. sr. Vi

daI, Ramos .runior, ex-Pre
fei�o de Lajes e atual Pre
sidente do Diretório Muni
cipal do P.S:D. naquele mu

nicipio.
O Estado cumprimenta-o,

cordialmente.

\

Evolução, em seu último número, fazendo um aJiêlo ao sr ..

Saul� Ramos, assim concluí :
'

"Ve;n daí o nosso apêlo ao Deputado Saulo Rarnos.,

um dos representantes Catarinenses, pertencentes a essa..

légião de mentalidades novas, de 'tranformadores: que,

nunca esmoreça no trabalho inmensurável que vem de sen- ..

volvendo em beneficio de seu Estado e do Brasil, mal-·

grado �s ignom ini oaas investidas de que tem sido alvo �Ol":
parte de pulíticos reacionários, anacrônicos, e por certos

j�rnalistas ,qu.: v�ve::l às costas dos r(,pe�el1tes compra-·

-dore s de conClenC1US •

Convem, a propósito, alguns esclarecimentos, muito em-·

bora a alusão aos repelentes compradores de consciências, 3'

cuja" costas vivem' certos jornalistas, não possa trazer o nos-,

80 endereço, E isso por-que o apôio que � nos'so partido rece-·

beu, 'aqui, dós trabalhistas, exclui qualquer possibilidade de·

transação, uma vez que quem nô-Io deu, em praça pública, ex

pontân_ea e eloquentemente. foi o supremo dirigente do p, TO'

B. no Brasil: o sr. Getúlio Varg"s. Se o eminente brasileiro,

foi desobedecido. e se o seu comando. não chegou a todos D:'L

pontos do Esta,do. deve-se' o' fáto, sem�úvida, aos tais.com.,
'pl'adol'e� de consciências e à pr6pria mercadori:;t barganhad,ll ..

'X x

li:

Nós também, como parentes e amigos do Jeputádo Sau,lo.

R�mes desejamos fazer· lhe um àpêlo: o de que substitua, no.s;

seus discursos, a quantidade pela <tualidade. ,S. S" um dia 'sim,

e outro também, vai p�ra o mi�rofone da Câmnra :falar. Ape
nas falar. Fala Q.e tudo um pouco. À prestação. No varêjo. E:

às vezes, por pouco pouco acerta! Mas, S. S. se habituou a dis

cursar sómente na hora do pequejlO expediente, no.s cinco mi

nutos apelidados de '. pinga-fogo. Tito Carvalho, ainda na Ga-

da.zeta de trás-ante-ontem, assim descrevia <isse nlomento

Câmara:
,

"Dos trinta minutos do pequeno expediente da Câmara.
tem cadl! deputado cinco. para as "comunicações rápídas",_
com inscrição. prévia, no .mesmo dia. É a.,.hora do "pingl)

fogo", A denominação humorística partiu da bancada de

imprensa e foi universalmente aceita, pois a lista do'

chamada dos inscritos posta na Mesa da Presidência leva

êsse título e o próprio sr. Nereu RamÇls, com a l!uaJsisu

dez caraeteríBtica, já se utilizou dela" como que oíi�ali-
zandÓ-a, .•

A esse pinga-foguismo não se dá maior impo.rtfinc�a.:
na Câmara. t tamb�r surdo. É a 'meia hora eleito.ralista,.

isto é, a que quasi ninguém presta atenção. porque en

cerra apenas um', desafôgo dos eléitores, at:ravés de, recla··
mações e apêlos; que 'ficam perdidoe dentro' do "Diário do.'

·Cong.resBo". Bem outraB consequências.
Para 06 de fora, ou nos Estados., podem parecer de'

grande relêvo os pequenos discursos feitos apressadamen
te· ao microfone do j)len6.rio. E tem, realmente. ,repercus
são no interior, onde os jornais; com infinita boa-fé, che

galn a l'aegar "rnanchettes"": "O deputado Cipriano deten",

deu brilhantemente o problema do, transporte municipal··•.

Ou, então: "A oposição (o.u o go.vêrno) esmagada 'pela
argumentação candente do deputado Malaquias":.: '" I,

Não 'será, assim, na' frequência ao pinga-fogo que o nosso

Saulo po.ssa afirmar-se como tribuno e pensador, ('orno 1ide.r

de mentalidades novas, e tr8nsf�rmadoras, como trabalhador'

.'imensurá,·el em beneficio do Estado, do Bras!l. e, cuica, do

Inundo! O no.sso. apêlo é diferente do da Evolu(ão. Estimamos"
<I dr. Saulo na trib,una, mais ralamente, a pronunciar discur
S�3 sócio-trabalhistas. de defesa de oxigenados principicios de'

evdução política e economica. Discursos' claro,s, e p.rof!1l1d(l�"
fru\'QS de meditação e c'iência. fi contrihuirem pll:t:1l. soluções
ex�t.ls dos problemas que ang:l�stiall1 o povo.

"
,

}<'6r�· disso, só a infinita boa fé pro'/incillna rl,{ En)luçoo,.
como diz Tito Carvalho, pode aliar o pinga-fogllismo do sr.,

Saul<- b. legião das mentalidades no.vas e Ll'ansfo.rmndé,ras, de-s-·

ligand�-o da sua realitiade'l'eacionúria e anacrôni'ca, escapJ !j,o'
estudo, nebulosa e araquanes,ca.

'O iiustro deputado que escolha entre o nosso apêlo, ·cri-·
tico. ma� honesto. o o dOR seus amigos da onça, tecido de lou-,

vaminbas medíocres o tm'ipulaçoos fi defunto' pobre, que nií!;'
deixa inv"nt/irio .. ,'

GUilHERME" T�L
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