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0018- N-IlVIO'S' 'SINI\STRADOS Esclarece o Ministro da Guerra
.

. II .. ..... . I a prisão de oficiais doExército

O 'RI·O Negro» e' o Don' G' u· 1·lle' rmo' ,ambos' arueu",.I-IDOS :�i��l�'o��i�:;A��e-:iiJ:��� Ho���;:Oea�a����tã�rf:��·
,«

,
C( . »

,
oficiais do Exercito parti- Araujo, foram punidos com

P, ALEGIÚ<:: , 29 (V.Á.) _
'

.,

... darios da candidatura do prisão no dia. 29 deste ano,
, ,'l->ar1'a', nas proximidades. na i 1 E til! L 1 Çl be

.

1 t-L d terí
Grave acidente registrou-se rada do' "Rio Negro",' O 'allj,nnent� são dif iceís, em barcaça.' ,:

.

gai. s 1 ac ear, ao u '1l!l�,a na ges ao' ° an et:;i0l'"
na noite de sábado na La- 'nteressante é que os dois face do mar picado.

'
. Militar, foram presos, o ga- ministro da Guerra, por ha-

goa dos Patos: a colisão de .omsndantes não se encon- CONSIDERADO NAUFRA-I
binete do minist:o da ?uer- verem c'ori.tr�riado rigoroeas

um navio brasileiro com ou- -ravarn na ponte, estando os SALVA A BARCAÇA! GADO O "DON GUILLER- ra: em_ nota ,destmada ,a pu- recom,enda�o�s ,constantes
tro de bandeira argentina, navios entregues aos prati- RIO GRANDE, 29 (V.A,) MO" I

'1
blicação n� Imprensa, mfo:r:-I do aVISO ministerial numero

da qual resultou o naufra- »os. O comandante do "Rio
. �a o seg�mte. sob5e as

p,rl-j, 69�, de 8. e 10 de outubro. de
.B'O do ultimo e o amassame.,n� Negro" estava no salão e o �- Ap�s�r do .ma·r te�p.es- RlO GRANDE, 29 (V,A.)

soes realizadas : O maJor 1?�1, p�lxado pelo :x�tltu-
to da proa do barco rracio- navio era pilotado .pelo pra-

.uoso o. oossivel salvar a
_ A torid d . 't' I Ia! da pasta da guerra , Os

fl ..... l A" duas em'barcações bal'c·aça, "Maria Josefina",
s au.odrI, a es md,adrl 1-, farmaõeutlco Leobaldo RO-I nomes referidos na .nota aci-

,.,. "''' . ::có F'rancisco Afonso de ' :nas conSI ,eram per 1 o o ,.' . , •.. I,.

viajavam em sentido contra- ,30uza e o comand�nte do que :',0 en�contra encostada 'D G .'11 " -tra dr'igues Carvalho nenhuma, ma foram citados pela im-
." 1 ' d b ,on

UI ermo, que Ia- . -

f l·t·' t ib 'd S
rio, o "Atlantico", brasilei- "Atlantíco" . encontrava-se .: � mowe,

_

este ' a
.'

-

arra,
sia a reboque a' barcaça pumçao s,o _

reu � '. rmamen-. ; prensa e na 1'1 un� o e-

ro, .Linha, deixado o porto '10 comarote, estando o bar- 9mco e n ao tres tnpul.an- "Maria Josefina". Segundo
te; ,o caPlta� Itagibe Cer- nado, c?mo perseguídos pe-

1,ocal e se destinava a Rio "O "oh o comando tempora res, como constava

antenor-I t d
.

:1'
,

I q.
uerra Novais, que se au- 10 mnnstro da Guerra SIm-

e
_

-, �
.

_

- U O Uh ICa, Q naVIO argen- d
.

1 'I '

Grande, com carga geral, en 'do do pratico Bernardino de ;nente, encontravam-se
. � .

. '�)��tou esta capita para � I p �smente por ap�lal'em pu-

quanto' o "Rio Negro", ar- )ouza. 'Jord?, e�tando t,res deles ja tmo naufragou na costa do uo Grande. do Sul sem )1- bhcame�tea can�ldatl1ra do .

lfntino, procedia' çle Buenos RÚ), ,GRANDE, 29 (V,A,)
:lU cldaae dde .RIO Grande e

I �ruguai, sendo possivEll que i cença, d:P01ICS que }tedveEalta g�l. Esüllac, daI o es?lare-
Aires, com QS porões vasios _ Proc.edente de Buenos

os outros OlS perm�nece- .

.la :enha_ sido atirado à, d? Hosplta >:ntra. o �er. Cimento que o atual t�tul�;
pois a pouca carga que tra- Aires, com destino a Porto ram.:::. ���:.t:� ��c5:� __�� �:�l::. . �':'1!0: ..amd� •.�!� _fOI .I2,!�I��,..d_a_ p��t:..��r:: _�e_ pubhcar .

ei,a tinha sido descal'rel!ada )Je,gre e eom um' carrega-
.....,...... -� --

.

.ror... _�.,�.-••40.:'�..

.:.
.....�........-........._... .r__ --�;

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

�T,��;O oG::���"N�;/O:�O .:���.::;� ;�;;:d:� :�i "\�!2Yo���u. Nao Esteve· Perdido, .. uO, . PreSidente".

mó das outr,as viagens que los molhes da t,Jarra de Rio P,) - A Comissão das Re-
realizou até' a nossa capi�l Grande o barco 'argentino l}jções Exteriores do Sena- RIO,29 (V.A.) - De New 18m

contacto 'com o possante NO PARÁ, "0 PRESI-
,;

ri'evih l'écebel' um' carrega- "Don Guilhetmo",' com urna do vo:tou favoravelmente York a Pan A�eric'a'n Air 'ip,arelho: e, daí" n_ão .mais DENTE"

mento'eomrl1eto .de cadeira. tripulação de H homens, I um corte de um bilhão' de Ways, d� corno desaparecido I �Ol pO?�lvel locahza-lo� H�- j

COMO SE VERIFICOU O Este navio trazia a reboque II dolares no progràma de au-
o quadrlmotor "O Presiden- i )e, aVlOes da FAB, Catah- RIO, 29 (V.Á.) Urgente)

ACIDENTE. a bilrca "Maria Josefina", xilio exterior do presidente te", .da linha internacional. O.;'lS e da, Panair rumaram à .-'Ontem, à tard�, chega-
,

.

'\ colb1ão dos dois navios ,que se encontra ao sabor das ! Tr\lm'a� orçadQ em seté' bi- Este aparelhb,' partira des- rota até o Amazonas,' afim
.

,
.

"

"

�ev� lugar' apro�imadàmen-I o11<1as, c�m tres homens a' lhões e novecentos milhõ,es ta Capital, ,às .23 horas e 7, de p�'ocur�; localizar "O r ram noticias de que q avião

.e as 2'�.10 de sabàdo, á al- bordo, pOIS rompeu-�e. o. ca- de dolares. . minutos, com' 41 passagei- .,P�e,sIdente . Até o ,�om�nto I des�,era, norma,lmenteJ em

tura do farol de São S,imão, b? de_tração, �egundo comu-I . O preflidente da,Comissão rós e 9 tripulant.es a bordo nao se ,conhece maIs pOlme-
!
Pala, com defeIto no apare·-

ires 'ho;l'as além d? farol de 1,lé'açao rec.eblda peloc'enge-
. a.firmou que ecim �s�a i'edu- com çlestinó à NewYo.rk, de� hore_8 sôbre o aparelhó,' ,lho d�rr�di�. ape�as.

!tap�, e segundii� apuro�ld�'I' �?e,itro d�omDing�!,SI'npolt?��O, �ã().q?e equivale,�l �PIn' ess� \IeJl.q,? <:ch���r �a !���� of �f��i:.����"'�?:'�:�::":'��,��?-:--��,epo: agem, ve�' I.CO'U�S�' u:. Jre ,OI' o· epar.,<:;). .,,�n�ó ",s.,. apr�xuru�damente ;lf:;iÍ2,�G'%. �:P�.n.'," proXJmO_R_.,..Ll"-f .......ad,. , ' ,

;,egumte mànClra. no .mar; ·"a<tllaJ de },'Qrtoíl, RIOS e C_il-Ia le.! _se.tonHll:á :&oa ·e,'aéei. ';)}e as, 11, horas, q que se

ü-
".

.

·111 '11
-. ,.•

'"
,

-

�om? e�l ,terra, � ob�el'�ado l��,S, [1 barca ':Maria Josefi- tável. e seria_; .;pOsl\felme''Q.te tfij.(} '�l'ü.icou, razã? qur qu�
.

,Z·8-·11 ,8 .', 81111_D'se ,-
I)

prmCJ!�IO, da �R�, dlr�!ta e' na , de ?andell'a. hondu.re_j
aprovada ne Sena<lôp' depois �oi (i�do p<Jl' desa'pareeido.,. "

-

.

:.,.. '- '

como o AtlantIco - 1.600 I'.ha, esta sendo
.
socorrIda de treB ou quatro dias .de Desta Capital a PA-A infor- '

'

toneladas -' iria passar, pe- pelos rebocadores de Rio debates. qu·e deverão come� ma que até às 3 hotas 'da Escreve Antôn,io Laguna
Ia esquerda do barcp argen- Grande, mas as condições de '(ar na proxima BeDjlana; �ad�'ugada dê hoje esteve O Vereador João Félix Andrade', o· conhecido ";Joca
tino manobrou no sentido de

'tfV'",{A��•.,,?:.....,.....,,,,�,,,,,,,:".......-�':"""-�.•�......JVY""'''''_'''''''''''''Yr/Y:.�
da Capitania", justiça se lhe faça, é um I..atiyo. represen-

:se colocar na posição corre-· \:
,- ·tante do povo.

· ta. Desta manobra.,precisa-

O ,,'SU·.. 'R"TO . r\.,"E'... p'. ARA' L.I_'S, IA'
Entretanto, seu erudito 'chéfe partidário, o acatado

mente originou-se o desas-
U '

e festejàâô, latinist� Dt'. Osmar, prestar-lhe-ia' grande
tl'e, havendo como sempl'e serviço, se lhe traduzisse êst� velho aviso da fUosofia
acontece nestes casos, duas INFANTIL" dos tempos: NE, SUTOR, ULTRA CREPIDAM ..• (Mas,

\ "Rio Negro", é üe que o ..., .

, vamos trocar logo jsso em miúÓ\os, para que não haja
"Atlantico" fez a manobra ,Tam'u\m DI Pa,ranA cArea d·8 1.0 �xaustivos -serões literários, no escritório da firma de

ms.l,'com muito atraso e por Uti Q .:; 'I CISOS graves advocacia Dutra & Nunes: "Sapateiro, não passes da
t!ste motivo abalroou a €m- chinela" ... ) •

'
'

barcação argentina a meia S. PAULO, 29. (V.A.) -'-1 RIO, 20 (V,A.) - O Bur- sr. Ahton Ricafdo,' Santos" Foi o caso que nos chégou ao conhecimento que o

nau, e a segunda, a, do "1\- De Araçat\l�a in,forIl1am qu� I to de paralisia infantil que médicQ çhefe da luta contra nobl'e vereador naval estaria a tomar parte nas .r�unjões
tIanticQ", que _ admite te!'. dos 63 casos de" p,â:ralisia i até �gora tinha sua a:çã� a, terrlvel moléstia; . '. I peda�ógicas do ma�ístério 'p·�hl�co. do Disti'ito de Pen�a:
fBito a manobra, mas afir- infantil, 6 �riaIlças obtive-I circunscrita ao municipio . , .,

F alando, em termos de qUlm)Ca, sua presença, em

'ma que à mesma f�i .,e:lCecu-1
ram alta (10 H08P�tal, sendo I de .Bilae, Araçatuba.e Bid?�

.
A �roPoslto da e�Idemla tais assembléias, :hão pode-sequer - (3�l" explicada' le�l

t;lda com tempo sufICIente e que B forá.Al';f.atals.j·E:nc.on� Il'{m,
em São Paulo, atifl'git)' que a�sola ° sul d�e ��o:P�t�: I mente nem co�o catalítica, pois a catálise é o feliôm'éno

nadá teria aco�t;e,cido se não tra�-ie, ',ainda:' sob cuida- às regiões do norte do, Para-
lo e o norte do Pi1.naa .mfo! qu� altera o tempo de uma rea,ção, graças tãO' só à pré-

· (osse uma guinada inespe- dos, 59 crianças, ná, onde' já fórum registra- ma-s� d�. Uberaba, Trlan��-I f5�nça, mera, presença, de um agente biológieó, nàico cu

·

'

tdoS cerca de cento � qua- I� Mmelf�, que.no munlcl-1 'luímico". E, quanto sabemos, o esforçado Edil não é
• _ -- ... _ • u __u -� __ - uh __U. ---" - ---.

I
. P!O de S�nta Ju".n�. a duaalnem agente de ,eguro de vida.

,. , ',Iencia . tres vezes maior do .1 � u lana� s: e o mUlll- 1,1atureza técnica do nosso professorado, é muita UDE-
\ S·· P I ClpIO, nao dlspoe de l'eCUl"- NICE, isto é (com licenGa da palavra) - safadI·c"". mUI'ta

QUITO' 29 (UP) O
. , - que em ao au o.

f
.

'"

, , .
-'- s tentativa de faz.er.VIllago.-· , 80S para en rentar a grave '3afadice,

�s,forçoa dO' presidente GaIQ mez renunciar á sua candi- Segundo os matutinos re� enfermid3.de, Em consequen
Plaza para a formação de datura pelo Partido Ra'dicaI I gistram a ,constatação" de cia os enfermos ,estão sendo
uma frente liberal contra os '. ! cento e quarenta casos de �ncaminhados para Ubera

conservadores, na eleição de .Liberal. E�tão marcadoe di-
I
poliomielite no 'Paraná foi lha, .que tam,bem não dispõe

10 de junho proximo, falha- versos entendimentos <i,obre feita por au'toridades esta- de elementos mais modernos
rum ontem, em sua p�imeira él fusãQ liberal.

' duais send9 seu porta-voz o para o combate do mal.

Mandado, ,de Segurança .i'Requ,er.�:!�::����ã)F�.��!�mandado pelo májor João

.

O BisDO' de Maura' contra, 'a POUCi'H' -, ,"��:ar�dc��;::��!�s,?�u�:�
, '_ ,,\ _

,. '. outro ofICIal, CaIU nagua, a-
, RIO, 2,9 (V,A.) �

Don, . I
hela Cwero Melo, eomo res- pós levantar vôo pl'oximo à

Duarte Costa, bispo de Mau- s� sabe, o bispo d�

M8.ura[imprensa.
doo Duarte Cos-, ponsaveis pela não realiza- Escola Naval.' ",.

ra, vai requerer mandad� �e I d,eixou a Igrej� Cat<;>li?tl ta diz que vai.processar _

o I ção de uma missá da sua

segur,ança., contra a poliCIa: Roma.na par,a fund.-Iu·, a card,eal.don JaIme Ca.mara e : igreJ'fl e uma procissão a ser
O aparêlho submergiu, fi�

1 D t F d 1 1<'1 C tol B I " ftl d R cando a''''nas com uma """n-'« o 18 rIto e era que a� greja a lca ra81 eIra o 'Vlgal'lO gerq.o o 10, mon· . t'y >'�

Irneaç-a a reattz.a�i'io' cre" suas í da q�al':é ? ma:iS'mttr chef�: :senhor Rosalvo Costa Rego ... e�e.t;ua«Ja, por. ele e seUl! �a da cauda à vista. Os dois /

-cerÍmorüas rehglOsas, Como I Alem dI�SO, em carta, a bell} como o delegado de po- fleIs, tripulantes foram salvos.

..

-- pr�ci8am{}S ·(�ómpr.a1.' f
um carro' daquelesl

- 8i) quando'" hou..-er se-

1roro Cf\F!tra os chapas
branca!!!'

" I

.'"
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OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
DR. GUERREIRO DA FONSECA

.
.' Bspecialísta do Hospital'

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

R X. (radiografias da Cabeça) -:- Retirada de Córpos
Extranhos do -Pulmão e' Esófago.

Receita para uso de Óculos. .

'

/'
Consultõri« - Visconde de Ouro Preto nO 2 � (Al
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Residência - Felipe. Schmidt, 101. - Tel. 1560.

L'
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servida ,or Onil)us, agua.Ü$1l"" r.u.. &11111111" ". , .. ::" Ru.> S!nto. '. Dumont, .12 .--.I\p. 4.'
.' Ru.!,·.. Vitor..Meirelles. luz, é .vários 16t(ls no Esfr(>i�C...<:ll Il&rt'; f.

.. .

.

.'. 60. :;.;. fone lAWI. --:- Fio" to desde seis mil cruzeiro&.... II 110,... -_.-.,,, .. - ...._ ----------�- -' 'tianólJOlís. �.�--� -I- Tratar a avo �auro Ra.-ResJdenci.a : .. Rua FeÚpe /.,' 'm .

4 b d
.

t· \ I "
.� os. 80 ra 0, com o .8J'",..Sehmidt rio 103. .

I. Dr. Jos� M.-sdbitos Vie·ira' r
.

() Pedroa. )L 8�. '. ,. \.
..... '"

.

I .

.

DR. JOSÉ ROSARI roo

,
'

II ARAUJO -�------
�--_... ADVOGADO· t Clínica Médica .;_ Doenças ·�D:-.·11:I.. ·�

.

d6 1.8glh,..

.

-;, I
! de creanças, ft n ti ti"I)L ARMANDO, VA�'I' Caixa Postal15D i" 'taim·. S.a�tjl Cal�fÍ83 ,I (Trafamento de Bronqui- .PR�'i'ICOE TEORIOO'

tERIO DE ASSIS J..' ,tes em adultos e' creanças) Profess'or·Bonsoti:
'Da:' UIr.1I7"i'nN ..DlOO - ----- -----1 . Consultório: Vitor Mei- . Av. ,HerciliOc Luz, 66;

nt"""""'- �.....YI'" •• VllIIJ_ .., u'
"

: reles. IS -::- io And�r.· Diariamente.D'AVILA .. .. �.ta1ld•••IIJeI '

'DR. ANGELO F.' F()NSEC,A i Horario: dás 10%. às'" Dás B'às.12 e da-s 14 às IS".
: pral.,.. .. ....

I' !fitai •• Cari.... i·11th e da-\> 2%. às 3* horas.
�/_

.

. � h � JIalOÂ ••DICA D. OaI..... · CIRUR�IAO ,
DE NTIS! A 1-' Resi�.ência: Avenida ruo .

"'. .

. - .l.u1á....

,__
'. QA' • üULTP' ',Branc_{), _152 - F;oile' 164�.:_ 'll 1Uqa - sp" �!J.lt6rtej a•• VI.., a.u. - ".·11. -

f
Rua JerGnimo Coélho. n. 18. (&obrildo)�

V d
'_"

.... _. 13 - T.lof••• 1.10" e.li.s.I�"'.t Ih. "..... lbQa
en

(

e' SE Aluga-se a casa n. 30, iii....
h.ui... , ... 11.1' bt.,I ti.' Ia." - 0....1........ a. til ATENDE � TODOS OS CASOS CONCERNENTES 1.'

,.. tuada à rtÍà Vidal Ramos..
-� *.. � ti �

•.
I'•••� .•tA'O�.

I
� ta. 11... 17 lt..u.... i ;

, .

ARTE DEl'iTÁRIA. . Casa Je secos e molhados: "->Tràtar ria rti'a Bulcão Via-
.'

"'..<!h�1 &�• .,.,tIal

Iáaoe..' �".Clll1 a �'" ••,

I
.

Tratar à rua Lauro Li· na n. 87 (antigo'Largo_ iS:
r�•• 1......

,

'. .� ..h• .., ... l .. ' r ,.
- tA Hórirlo: Das 9 às.12 horas e das 14 às .te bar_e.. nh�res, nO 120. -- 'r'rindade. de Maio) .

o ESTADO
;Cirurgia_ Geral _;_ Alta Cirurgia - Móléstia� de Senhora.
;

..

'.
- Cirurgia dos Tumores - '

.

t'
'.

Da Facutdade de Medicina da Universidade' de S....
aulo.

.
.

.

. Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alipio
.

,
. Correia Neto e Sylla Matos.

.'
.

írurgia do. estomago, vesícula e vias' biliàrea, iutestínee
delgado e grosso,' tiroide, rins, próstata,' bexiga;' úter&,'
ovários e trompas. Varteocele, hidrocele, varizes e hérnia

Consultas; Das 2 àS 5 horas, rua Felipe Schrnídt, 2--1
(sobrado) - Telefone: 1.598 .

Residêncj�: - Àv�nida 'r�ompowsky, 7 - Telefone::
M164. .

,

.Dr. José Bahia S./ Biltencourl'
MÊDICO

Clínica Gerei) - PEDIATRIA
Rua 13 de .Maio. 16 - Itajai

PUERICULTURA - PEDIATRIA' --

.

GERAL .'

CLINICA

. A.,.......... .."
...... Oftelltu •
riIa c....ua.tn ..fi...
•• IH. .'

Tel. toa. - Cs. r...
tal, 118.

• Diretor: RUBENS .....

RÁMOS.
Gerente: DomiDIN F •

de Aquino.
H-epl'....taa'.a··

, Representações A. S.
Lara, Ltda.

&u.a S•••dor. D......
'0 - 60 a.da!
".1;: 12-692' - &io ••

JUeiro
.

Reprejor Ltda.
&.ua Felipe d. oU••U•

nO 21 - 60 .1Idar
TeJ.: 32-9873 - SAo

PÁulo
ASSINATURM
Na Capital

Ano ..... " Cr$ 170,00
Consultório e--: 'Residência - 'Rua Bulcão Viana -n,. 'li

(Largo 13 de Maio) - Florianópolis. .

l;Iorário: 8 às 12 horas � Díáriamente
_._._--

Octatilío' deAraujo
CIRURGIAO DENTISTA .

Rua Felipe Schmidt - Edif..Amélia Netto - Sala I _.
. 'I'ratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
.

Tratamento cirurg ico e cura de Abcessos.'Granul_
mas, Quístos radículares, etc..

ATENÇÃO: +: 'Gl�ande redução de preços nas DEN
TADURAS, para ac pessôas que vivem de ordenado. '

Laboratório Protético sob a direção de Técnico CO.i!<

tratado especialmente no Uruguai. formado 80b a oríee
tação de um dos .maís credenciados especialistas da Arolt
rica.
Dentaduras. sem o céo da Boca (Abobada Platin&)

Pontes Moveis e' F'íxas :
Todos os demais l'rabalhos P"otéÍíws' pelfl Técn Ít'.

màis recente.

Dr.

nua Deodoro esqulna da
Rua, Tenente Silveira

.

Viagem com stgurança I
I. .'

.

e. rapidez ': i80 NOS CONFORTAVEIS> �11CRO-ONIBUS DÜ' ;

R4?IDO
.

«SDL-BRASILEIRO») �
.'

. '.

;, '.
- I

. Fbrianópolis - ltajaí - Joinville _,:.. Curitiba
I ' �

Agência-:

.. �:---�- .. �---,----,.....---�-----.-- ...---'

•

, ,
o mais completo estóque de peça pará radio
Rua '1 �e �temb1'3, -21 e 21 A ....... F!�:rlm16polk

c

·A T·L. A N T 1"0 A···'R A _O.' ·9
QS �IELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS �ORES' FACILIDADES!'.

t
\

RAIlios. ��.tECTRÓLAS - AMPI.n1CADOR.F�S .:_. TRANSMISSORES -' DISCOS TOC�-DISCOS .. AGULHAS;
ENCERADEm.AS. CELADEIRAS LIQUIDIFICADORES. BATEDEIRAS' .VALVULAS ALTOFALANTES -.u,....

SISTENCIAS :_ '- COND!t.�SADORES

·1

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.
• . 'I ' ,

Florianópolis,' Quarta-feira, 30 de AbriL'de 1952-
'. ,--'�.;,,_._'-,_ .. -�_.- ""--- .- ......_-,�.;..----,

..

, I

.....,,:.: , .... '''?' 3
._--_._,--,------.,.;.;.--------

,
.,

"

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

Social Gàzeti�ha Itajaíense'Conversa d��iR�
. ( o ineunsá.vel· Vereador F�lix, -cuja eleição foi obra

'

IANtVERSARIOS: J nosso ,distinto eoestaduano de um agaloado cabo elejtóral, é um cidadão compene- Essa hi�tóri,� de se dizer como ê Pl'ec�itb altamente
,eATARINA Sn.vEIRA DA sr, dr. Nelson Abreu, pro-: tradc do seu mandato, o que aqul deixamos dito! sem lhe que, de hora em hora pcus. moral êsse de .. viver àa eIs,..

CUNHA yecto advogado, e .figura de fazer favor algum, como a expressão 'sincera: da' n08S}i� 'melhora não merece muito ras, está tudo muito bem. E
,
Á 'éfeméride de hoje assi- -relevo nO!;J meios culturais admiração pois êle, 'nesse particular, faz 'júa ao nO[;80 crédito não. Há coisas que além de leitura e moral, o

nala o anh'ersárid natalício do Estado: �s ?omenag�?s .franco louvor, ?�alá certos Veread?re_:; opo�icioni8tail le- só melhoram semanal, men- I ��mp{ttico, habitante d� ilha
da exma. sra, Catarina' que lhe serao tzibutadas O vassem tão a serro sua re.levante nussao cívica (com çer- sal ou 'anualmente, haven-: ja se pode dar ao luxo sem-
'Silveira «da Cunha, digna Estado" se associa.

.

teza decisiva para os destinos da democracia 'municipal), ,do outras. que não melho- ; pre sonhado. de ter rádio
consorte do sr: Pedro

.

Ber- FAZE� ÀNOS HOJE: como o faz o nosso Joca da Capitania" que se perdeu o raro nunca.
•

.'. I sem' pilha, geladeira, bate-
nardino. da Cunha, capitão A srta.

. Alíce Marinho omprêgo mercê do qual atingiu a vereança, manteve a Mas' Florianópolis melho- -deíra, enceradeira e Iíquidi
"reformado da Policia Milf..,' Ferreira, filha do sr. Ma.. vitaliciedade da popular alcunha, com Que, por certo, rou nestes dQls 'anos em que : ficsder, ernb.ora,.não:,.,.ha-ja
:tar do Estado.' , noel Marit:lho �erreira.· .passaré à histõríu.da reacionária era uden ista em Itajaí. lá não In solicitado por ou- l rnuíta fruta para liquifazer.

tt.'exma. Rh. pela� auás,·. �;, e*;mvà� sfa -.Erica-Sou-
.

,i Efetivainoll.tet sob; o poMo df,!"vista da funftQn�' P,CI�" tros quadrantes, Tres pen-
.

A outra melhoria é o Ho-
.,.ex.celsas virtudes

�
e alma sa, digna, consorte do. Sr,l' lttíca; êle não descura das obrigaçõee (como' êle

.

as e11-' .Çb.S, pelo menos, mat�{*TQ� o teL'llux;"qlle .tem quartos de
afeita ao bem; no dia de ho- Francisco de Paula e Sou- tende) que lhe impõe a representação , popular, Mete; !;jew progresso: a �U,�,.9 lIo,tel -hotel, .c4;)!'írcedp,res de :.��l; ,

je, por certo, receberá das za, gráficio; . 'milita vez, 03 pés pelas mãos; bota 'muita bola. fora, fala' Lux (que é luz ern-Iattm): e Ira:nhéitós 'de hotel, portei
peS1303S de .l-ma'l relações e i

. ......,. a, rnenína Stela Maria.,'. .'qliài:ldo devia calar, mas o f'ato é que se, movimenta, não '0 MU8e� de, Arte Moderna. ros de hotel, bar de botel,
amizades muitas' , felicita- f ilha, do sr, Osvi Souza, bí- i!iágua pa-i'aflà. tie sabe que o homem deve ter u'a..marca, fundado .por eàte seu criá�o aasuntos ��ta;'l� '. ca!���".;
ções, às qusis nos asaocia- dustrial; ri�m que se,iEi do diabo. . .

' ,'.: I' .

em �948, mas' quE!' só 'agora rístieôs ,maS" que multó' ha-'"
mos prazerosarnente, - o sr, F'lorduardo Sena, 'Todavia, se é verdade .que anda metendo o bedelho inaugurou a sede própria e tel não dispõe. E é princi-

EDUARDO SANTOS residente em Porto Belo; em reuniões pedagógicas, entre êle vai mal, vai. pior do condigna e não foi por ou- palmente, um edificio em.

'l'ranscorre, hoje, o aní-} - o menino Hamilton, fí- que pensávamos, vai tãó mal que, se não desguíar, aca- tro motivo que me bati pa- que o hóspede pode dormir
versázio do nosso prezado lho, do sr. Rornualdo Pires, bará diretor-comercial da Sociedade Anônim�. Ginásio ra lá. sossegado, :p.ois . encimando
,"onterrã-neo sr. farmacêuti-!dO alto comércio local. Itajaí; onde, provàvelmente, irá ocupar a vaga qUê, mais j\:luz era uma vergonha! os seus seis andares...- que
('I) Eduardo Santo", d-esta- , cedo ou mais tarde, se abrirá com a saída do sr. Uto Quem perdesse' uma abQbo- olham Florillnópo1is com
�adà figura dos meios 80-1

' Seára, o único membro do eitado maior dessa pitoresca ra no meio da rua, ficava uma superioridade de arra-
"�ai:;; e comerciais desta Ca-

, II

'-

• " •
.,. A., }lUe, por s?a impe?áyel linha de �onduta ft;ncio- sem ela. E como buraéo' na nha-céu, q�l; �ó reparté com

llIta!. riDe' OlarlO na}, por seu Cal'ater acrisolado, por sua persdnalidade rua· é uma coisa que'acon-. o novo edlflClO do Ipase-
"O ERtado" cumprimenta-

'

.
." "!r . varonil, por sua distInção pessoal, por st'la inteligência tece, até mesmo numa cida- há uma luz vermelha, vigi-

'u.
' f,,� '

..

v
��' r; _� ,'. :trcjada de homem (física e mentalmente sadio) homem de que tem um dinamo co- tante como farol, que avisa

_, l<�az anos hoje o sr.

I
prático e afeito ao trabalho, não costuma invadir a seara "mo prefeito, como é o cu- os aviões noturnos da exls-

,�Il.ime Carreiriio, teJegrafis- RITZ alheia, com certeza pórque tem sua seara independente, so do Rio de Janeiro, os aci- ,tencia do colosso. Os. aviões
ta.

, Ás 5 e 8 horas tanto no sobrenome, como em tudo o mais.
T'

dentes poderiam até ser fa-I e .possivelmente a lua, que
_ .. Decorre, nesta dah;, o I Silvia' SIDNEY' _ John Se o Vereador João Félix de Andrade 'anda, com e- tais nas rua� de Florianó- I bem pode uma noite vir dis�

anIversário do jovem Ma- I H0DIAK e Ann RICHARDS feito,. cooperando para que, na frase, que se tornou clãs- polis 'se o povo não fosse con I traida pelas alturas.
noei Morais Savas, filho do em sica, do sr. Nerêu Ramos, queJ;emos dizer do sr. lrineu gênitamente ,esperto. E uma, Quanto ao Museu que é a

sr. Nicolau Estefano Savas, RECEIOS Bornhausen. Se o Vere�dor Andraâe, diziamos; anda eo- das suas espertezas t_;rá Vi-I terceira melhoria, fica para
�omerciante. N ope,ran'do para que a situação do eilsino," em Santa Ca- ver como uma nova, espécie a conversa de amanhà. '.J. o, programa:
- Fest.eja hoje sua data

I 'Cinelandi-a Jornal. Nac. tarina, se .torne, desoladora, então, não tard.ará muito, de vagalume. Só que os

va_.1
(De Ultima Hora).

l',a.talicin a éxma! �:ra, Caro- Preços: muito breve, êle irá fazer companhia, na direção do Gi- :salumes verdadeiros usam a._ _ __

'

_

l!'lla Tanmto Piazza, digna, C <Il> I': 00 320 !lásio Itajaí, ao tabú Genésio 'Miranda _Lins dos Santos luz no rabinho e os florianp- .

! r.., v, e' , " ,

·,.,r;;posa do sr. Luiz B-oiteux, [rop. até 14 anos. e ao
..ordena�ça dêste, sr. Nf)stor M. von Schiefler... polit�nos usavam.a luzinh� par'4.-'C·lpô"-a"'OPiazza.

. ROXY O BraSIl espeta que cada um cumpra o seu dever", na mao - lanternmha de pl- ! J. . Y
DR. NELSON ABREU Ás 8 horas e os marinheiroA principalmente não devem esquecer-se lha, frequentemente fraca- Arthut . L. Morit:i,,'
A data de hoje a.ssinala a b()l.j� DAY James disso ... '

Uva - nara poder acertar e J

.:.:')rl�Sagem. do' aniversário do I CAGNE.Y e Gordon Me, RAE ':om o éathinho de casa, por- Sulamita L. Moritz
I que afinal ir 'de noite dar I' participam aos pâren�.,em. '

.

•
I

::::ONQ.TJlS'J'ANDO· WEST ,uma olhada na praça é um.1 tes e pessi)as dé suas re-

Rea., i,c..t. 0,,1 No pr:g�;�;: F'...L.'. ',' ,A.',�·_ .. ,S"-II,' ����.d(t��ri�;:ne,.��:z�ãO·��II�-������i��:;;:�.:�to go
& � ,Grne Jorn'a1.'Nae. .;.Q.: d.e ser falta de luz que v.á Arthur'Moritz Júnio-r

Não lia 'muitô. em A NO·
Preços: \' impedir., ""

ocorrido a 28 do corren-
"!.'lCIÂ. de Joinville, publi- A t I d t t lV� t "d d "D .

".�amos 'uni artigo, focalizan- Cr$ 5.00 e 3,20 A festividade, na Penite-nciâria do Estado, sábado gora. em.
1
�z ecen ·e, ce, n}a 'eLa e�\, a e r.

Imp. até 14 anOA. último, que acabou em esplendida ·confrt>te.rnizad'ío das que perm.lte a eltura, em., ar os. orrea .

,rio a questão de menores a· '"
-

b b M' F 1 29-4 5n ,

bandonad� na Capital e nos ODEON forças democráticas do Estado, em um churrasco na Chá-
I

O1"a prOl a o namoro. as, po IS" - \CI. ,

1 dÁs fl horas (�ara da Tríndad� pu,r final suculento e 8ru>titosi&simo, '

municípios, .: ançan o- v(!· ., ..�

'L.'�mente apêle no senthJo de o HI;���R'�OWER e Susan apresentou quadros que. devem lser fixados, pelo· jbrna- E'DI"T A. .

'

.. ,:
,'hvêrno do Estado re-cons- lista.

"tIuir o Patronato Agrícola
. em: En�rç ê!es, desperí.ou a curiosidade dos presentes, () '. BANCO DO BRASIL' S. A.:

"de Anitallolis, hoje abando- CORREIO DO INfE'RN,Ô passeio feito, pot alguns momentos, pelos 8r8. P,rotógencf', Concurso para escrjt,urário-auxiliar
1i'.ado, entregue ao tempo. O

I
No programa: Vieira e Uayer lenho. Ambos, abraçados, esfusiantes de O BANCO DO BRASIL S. A. eomúnica aos 'candi-

.tM}8S0 apêlo, não foi, não SQ-

J
Noticias rla �emana. Nac. alegria e contentamento, S9rrisos i/. mostra, passaram a!- dfltos inscrito3. no Concurso para Escríturãrio-Auxili.ar,

'bêmo.s porque, ouvido, ape-
Gnl""'n" Briths..Jornal. guns momentos em- dem�rát.ico colóquio-. Alguem" o�- que as provas desse certame serào realizadas'a 4 e 11 de

'fU!f de dem(}nstrarmos' os Preços: serv8?-do esse flash, que 8 Kodack.de um �mador fiXOU" 'Paio próxÍmó, no seguinte horário:
" 1

'pontos positivos daquela Cr$ 6.20 e 3,20 defimu: .'.' DIA 4 � DOMINGO
"

. .

_
.

'instituição.
... Imp. até,14 anO!l. - Não'é nada. amigos. EfeitG d� a,ubiente... Portugues - das 8,00 às 10 horas.'

Mas, hoje, decorridos dois IMPERIAL Ladeav�n os ilustres próceres, enclausurados em Fl'ancês __:. das �i.O,30 'às 11,30 horas.'

�no� daquêl� nosso art:igo, � I V!'l" lI�;i;��� tJ� cercado a algu�s passos,'�lguns'.ta'Inandutis . ._ l'vllitemátlce. Cofue'rcjl;tl _:_ das 14;ÓO.,às 16 horas.
u

"",osunt·o c"'t" sendo cone, Bvelyn .Inglês _:_ .das,J,6,3P' à's )7;30. horas,
.

, :;:rnd� 'sé�i;mente, mer:;ê I' KE'YES . ", .
. xxx

.' 'DIA 1r�'DOMíNG'O'·
.

, ,

'em' "No churra.séo, nu Cháeara Trindade.., estavam reunI·.' C t b'I' i d' B á' d 800 à" 10 htio tr��alho'do dr. Mário R�'Ir;u,MPL'ICE DAS SOi\'ffiRAS
o� a I.HJ:l e anc rIa --'- as, S

.

oras.'

ena, mtegro e abnegado .JUlZ
�, .._ dos, em' tor,no. 'de u'a mesa, trocando .piadas,

-

contando' Datilografia - das 12 horas �m djant.e:
'

�e M.enores dest.a Capital.
v No programa;! "causos", alfinetando' amigos com 'sarca,smo, lideres do Para cada prova. só haverá uma chamada. Os que.

8egundo nos declarou, em
O Esporte

..

na. Tela. Nac. P.S.D., da V.D.N. e do P.T.R. Todos, com excéção, e8ta� ;não �e apresental'eth a tempo serão considerados desis-
rÁpida palestra que manU: A pVJ)z do' �:.:rl1ndo. Jornal. vam satisfeitos. Os observadores políticos, nesse ambi. tentes, ficando ,sem efefiõ os exames porventura já pres�
1'im 'b d 'lti .. reços: ente tão democrático; troCaram i�pressões. tados, e, sob nenhum pretexto, lhes será pennitida a en-os sa a o u �o, quan- -;.':' 6 20 3 ?(I O Jair o W Idi G' d, Oli

.

StI'
.

-da das comemorações na'

Pê-l
.

L l"? ' ,e ,-'

"

.
o, a. r.' rlsar o velra an os, reso - tmda depoIS' de inicia<las as provas.

l'iitenciária.d� B8tado� onde )mp, atI;,�.lpRE�����· 'veram soltar, também" as suas piadas, 'para definirem'
, Ficam, pois, os, srs. candidatos 'convidados a compa-

� encontram mternados, em .1. melhor tanta fartura de sorrisos.
, re<:er com a devida antecedência no Clube Doze de Agôs-

lil�ção especial, 18 menores:, I . ÁS.,8 hon�s , E, o Jairo,. que r�ebia pelas m�ndfbulas, um naco de; to, à rua J,oão Pinto, onde serão 'realizadas as provas.
(! Pa:tron> t Ag' 1 ,.1 I J·(lhn MILLS e .1eun KE�'T I

carne ,de cabrito. grItou para o Gpsard: . ,Os srs_ can,didatos devem estar munidos do cartãoa o rICO a '<�J, V , •. ,

t t 'd' l'd d ? P N·,. -
. ,. •

"

mesmo;, ser cOllstruído, pro-I em:," -" oce Ja no ou qunn a eOI la 1 a e: �

orque nao de' msc�rlçao e lápIs-tmta roxo-cópIa comum ou caneta-

wavelmente na cidade de Ti: O HOMEM DE OUTUBRO Iprep8.�aram UI�a churrascada antes �a elelçl;lo do Pr{!_tó. tinteiro 'cofu tinta e�r azu�. c,omu�n, .
.

, ;ilLlcaSj cujo terrenq será I N? .programa: . _. ,

genes; O reeulLado poderia ser outro. . .

.
.

• A. pr�va de datilografIa sera reahzada na sede da.
.

d{)auo pelo govêrno do ESfa .. 1 Notlclas da Semana. Nac., ·E u� outro colega. verberou:

,"
,

I
AgenCIa, :1 praça 15 de Novembro,

,

.

:lo.
� Preços: f ...,... Sim. Poderia mesmo. Talvez você não tivesse ou- pelo BANCO D,O BRASIL, S. A. - Florianópolis (S.C.)

,

Est' '.

t" I'
'. Cr$ 5,00 e 3,20 t tros associados nos Granadeiros. ;" _. '.,. Salvador Russo - Gerente:',a lU, no ICla a· vlçarel- I ' ,

. .

,

.
.

. r _"
• •

•
'

/' R'a,. ainda nao lida nos jor-l Imp� ..��:, :_4,':11 os, ,..,.--

.

_____:__ .

O. K. '.
' J�".") R".us1a Roorll�ues - Contador. '

'''318., que alegra, que con- I
n-orta, que reanim-a aos. que 1

',!!,� :1p<rlxO?I:tm oehs éausas I
4.7 QRsi'stêncif}- SOCial, prin. �
·ci\�llhHell(e os que yjsam am- ;

'par ••r meu{)res abandonadós., '1
.tF.le necc8sita:m da tutela do 1\!Poder Público I

. Que se transformem 09 'I'ph:nos aÚiais. em realidades
'!ião' muito futunls" são ,os'
j7Ó�oS fiU� :mgut'::lmGS, certos
.il:'! ç,t:,e u.ma l'lj':m li! mais. de

�t?,nuini10 vll:to, e'1.:riq·üec�rá
rS�n :'·a (��l �::'.r-r;!;�.'�

I'

• • •1"lENTi,·.�·F)AS DO ETA, / .

. ,

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
-

Florianópolis, Quarta-Ceira, 30 de Abril de 1952
----------------------------------------.-----------

/

9"'. ·WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSJ
I

.' DR. ANTONlO/DIB -MUSSi
.MI..

Olnq1a-Cl1lllea G.ral-Pano. ,

� _,141_ '. �e.pedait.ado ta. DODOAa D.
_
••)IIRO

_I.; ........n...6"0' 4l. dia.n6.Ueol _ �.._....
.

__�COJI'U - .1$TIIIlO -_ SALPINGOOUJ'lÂ - •.,.... -*')
" ,.

.' LU.O .&sAI. '

.......,.. '_. e"., .-.na.....�........_ OIm

�elJtfnY"",.
,
...."'de, ... T..,•••••- 1. I" ..... - "'fl4Ie lo .....

-

'-..n..
'

.... J
'

.. 11 "'01'.' - 01......

Du li a. 1 - Dra. ......

.�...... - �.....� ..

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DÁ FONSECA
Bspecialísta do Hospital

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

R X. (radiografias da Cabeça) - Retirada de Córpos
Erlranhos do -Pulmão e' Esófago.

.

Receita para. uso de Oculos.· ..

. /
.

Con'$ultório - Visconde de Ouro Preto n? 2 � (Al-
tos da Casa Belo Horizonte). .

Residência. -;- Felipe Schmidt, 101. '_ 'I'el. 1560.

Dr .. Tbeodocio M1fJUdl 4lb�rJno
ADVOGADO·. .'

Rua Traj.a:no nO 12, l0 and., sala na 1 - Edifirio São
Jorge ·(Escr. Dr. Waldir Busch).

"

.

Telefone - 1340,

"DICO -

� m VUllJ_ IafuIU'
te IId•••ItJei"••••..

.

,Da:' N;IW'l'ON
'

.. D'AVILA.,

. ;'-

DB.LlNS·�
Comunica aos seus clien

tes que se encontra em via
gem' de estudos ao Rio de'
Janeiro. devendo; reiniciar
sua clin ica dia 11 de abril
próximo vindouro.

DR. M.�. CAVAI.,.
CANTI

Ch••'" .ul••l..a.... t. a1�

"'o.....

Ih. ·8....0Ila ••rt.laa. la,

'f·ale1Cóu. l A. J 'TM.

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

Dr.' Alvaro de
Carvalho

. Do_�.te erlaacu,
Coasult6rlo: RUI. Trajl

ao a/a. Edif. Sto Jort'. -
l0 ••dar. Sala. l' • 1•.
Re.id�.da: Roa . BrI,..

detro Silva P.... ./. - ao
Delar. (chácara do ••pa
aha).
Ateade diàrtam••t. ... I
l' 'h•• em diaat&.

DR. ALFREDO
COEREM

• I

o ESTADO

o ESTADO

Dr. D�,lmo Bastos Silva
A·nVOGADO

RUA HERCILIQ LUZ. ,36· ITAJA1,
Edifício D. Dor,a,· - sala, 4 '. , Santa· Catarina
'. �" "

",

�. ��
.. _- . ,.�-

..

.' Da•..A. ,SAN'J.'A.�.AI· ,DILI. WBATO
.. (..,.. .... hAW,aà•."'a

.

FILHO .

.............. ii. u.,..."'"
-

,

.................. r....,...........ruO):
.

ro.••<roLOâ
...... yw ...�ne Ia AUl.

anqta"T...
� • hi....� .. Da""_ ••I'IÍl." ;'Ia .....1...........

.. ;;gJ:i:::::w.:: ==�·==·I Dr.- ReRa.IO RaiOS da Silva .''', 'D,.r.•. JJôro,,1 Y!7o�jc�:�f::u.'
..te L •• T. )b......ue e .Ix- fi � I i j

.

V"Ibrob s.... c... ........... Clra-- .. Prat. . -Advogado
'

_. tI 1 i dali. z.eIros. afIas casas· desde-
--_ -- 81- •• �

...'�
••- sete· inil cruz·eiros,·· em tu ..._....... .... • .."..

,o.. Pl..utre GtataarlN. ( ••..:). . I ADVOGADO
OU.......t_ ,-- n........P

-

R
v

S· O
.

.

2· A·' 4
- ,.. - servida '01' Onn:ius, agua .,.

.........
eo. reu.. 8üat4a, .a. "

. _ ue,> J.ntot,· umont, 1 --. p. ," R?;�_ Vitor. ��eirelles'l' luz, é .vários lot�s.no Esfrei�
l'Jeu.lM:d.. .,,_ ••611.

0. 1.... llt.rIá.e....... f. : ': >
, : 60. :-'- f�ne ló4�. ""';' Fio"'· to desde seis mil cruzeiro&:..

til 11.·1100,.. -_._•. -._...,- ----__ - 'tianÓlJOHs. .

. 1- T ,
.

... - ... •• I ..• '1 . ratar a avo 14auro Ra,..
ResideDcia:. Rua Feli ,c,

---�---_.

Re8id�neia: Rua Bocaiu- pe .i., "
. mos.' 4 sobrado, com o sr,.:.

. Schmidt nO 103. . O J ' M d
•

VI· ,-
'

P d
1(. a�·134. r. ose e elros e' ra

.

t
.

DR. 'JOSÉ ROSARIO e roo
roa. )L 802. .".

"
�"

I·"�O.!"'I Du 1... ti�......
.

I ARAUJO
,,�.... ----.-'--�----'--

..

' A'DVOGADO Clínica Médica ,:_ Doenças
.....IVd.' 1_

_ I

I
! de creanças

......... ..... DL AIUIANDO VA�' ,. CaIxa Postal l�O ,. ltajaí·· SJl:ltíl Cal�rnu I (T�atamento d� Bronqui-
. LERIO DE ASSIS ; !. .

. .

tes em adultos e creanças)

-----1, Consultório: Vitor Mei

: reles. 1S -:- [o Andl\r.
-

I Horário: das 10%. às'
i·lP}2 e das 21;2. às 3* horas.
,i " Re'S·ib.�ncia: Avenida, ruo .

,
BrancQ, 152 - F'one' i640�

�.... llaeloaal •• ....... t1r:o• &••f•• tt�.,

Ii:'::.- lo .olpltel Oo�"'.
DR. M � R I O '

".1""-_ . I· WENDBAUSEN
Doe.ou .e"........�....:. Olbl.. a"'" .. ....... •
..,..MIa lauL .

.

a"a 'finde.iH •• I, i ao lt6J1•. _- a•• "... ".to.

Cou••lta. d•• 11 " 1. Ia.,...., � 11 -- Tel.•. ,.,

rON1l: , •. 7... ' I Cou.alta•• ,•• , ta. lIa.r.. ,
,

. )la•• Il•• llaatloll ..J'al.... ••
I

...a1l11lltcUos lha ........ "t,
••.,..1 .... ,

. ! ... 1 .. < " 1'.' Il:i! .,

_--------�--.--�__ I

{Dr� AalôRi. Moniz de Drauãl
I .

,. Ciru'rgia Treumatologi. '
.

'{ '" -

.

OrtOpedia '

'

i ConsultÓrio, João Pintô; ,i8. < .

Das-' 15 às 17 djãriarnente.
I :

Menos'.aos Sábados.
.' Re�.: Bocayuva 135;

Fone M. 714. , ...

..............
..... e OflelMa •
na eouelll" .."..
.•• 1...

·

. Tel. 1021 - Cs. P...
�i, ue.

d Diretor; RUBENS ..

ItAlfOS.
Gerente: DomiaKos F.
de Aquino.

H.ep!'__taa�.a .'

, Representações A. . S.
Lara, .Ltd•.

&u.a Sendo!' D.,.....
40Q -- 60 ••da!
".1.: 12-5926 - aio ••

Jáaetro,
Reprejor Ltda.

&ooa Fel1� de Oklye�.
nO 21 - 60 811dar

Te}.: 32-9873 - Slo
PÁulo

ASSINATURA8
. N. Capital

Ano .... ',. Cr$ 170t�
-

Semestre • Cr$ 90,00
�o Iater'lor

Ano
-

.. . .. Cr$ 200.00
Semestre . Cr$ 110.00-
A.6aciOlIlled1aa.....
vito.
o. orla1aa�.. meamo

.10 publieadoD. alo ••
rio devolvidoa.
A direçlo .'0." r•• •

poasabUilia pelOl .",a

ceito. eml�:idoa·.o. ar-

-----�---------------�

,

DR. ANGELO F.' FQNSEÇA
.

CIRURGlAO' DENTtST A

.-----. pra) ..,.. Dtae.... .. .. I' .1tI1ai· •• Cart.a4I.,

...... � h........ J.LDI1CÁ ••DIO"- Da daa..
,- .l.ma.... .....

.. 'fi Q.'" • ADULTP'
'

.

. , ..-••a6J1e•••, Vito, ••u.-I
- AJ•.,.s. - Rua JerGninw Coélho. D. 18 (Sobr8do)�

.

,.

.... *. 1� -- T_lef••• 1.10' ().Ií.'IÚ�,!.. a•• N••" .....,
'

.. '

�.er.\l"" oU 11.111 b,,,. "'.' .. , - 0....1 II .. 11 ATENDE � TODOS o'S CA.SOS CONCERNEN'.f� À
'-� .41'"

II

1I0t'... .� 'Lla.'9H,

J
1" b.i

11... 11 .ll..n
'

.

'
.

ARTE, DE1'lTÁRIA.
.

.

...' .�::..... t9.:�a�_=�.
Yttlal

'. ::.�.��.�-:-I •..::..�.�.."'. e., I Ho'rido: Das 9 à5.12 boras e das 14 às ,te hor�e..

Dr- Roldão Ccnsoni:
;C�a_ Gera) � Alta Cirurgia - Moléstias de Senhora.
; ..

" - Cirurgia dos T�mores -'. ' .

t"
'.

Da Facu'ldade de Medicina, da Uníversídaoe de S'......

-aulo.
.

.

.
Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores 'Alipio

', '

. Correia Neto e Sylla Matos. ....
.

.

írurgía do estomago, vesícula e vias' btliâree, intestínoe
delgado e. grosso,' tiroide, . rins, próstata; bexiga;' úter&:
ovários e trompas. Varícocele, hidrocele, varizes e hérnia

ConsuIia�: Das 2 àS 5 horas, rua Felipe Schmídt, 21
. (sobrado) - T�lefone: 1.598.

Residência: - Avenida Trompowsky, 7 - TelefoD&::
M164.'

I

Dr. José Bahia s. Billencourl'
.

MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATRIA
Rua 13 de Maio, 16 - Itajaí

PUERICULTURA - PEDIATRIA -

GERAL
'CLINICA

Consultório e 'Residência - 'Rua Buleão Viana-Di. 7!

(Largo 13 de Máio) - Florianópolis. .

l;Iotário: 8 às 12 horas �. Diáriamente

Dr.
.

Octatilío· de� Araujo
CIRURGIÃO DENTISTA

.

Rua Felipe Schmidt - Edif.•Amélta Netto - Sala I -

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
Tratamento cirurgico e cura de Abcessos. Granulól>

mas, Quístos radículares, etc..

ATENÇÃO: - 'Grande redução de preços nas DEN'
TADURAS, para ar: pessôas que vivem de ordenado, '

J

Laboratório Protético sob a direção de Técnico COl!t-.

tratado especialmente no Uruguai, formado sob a oríee
ração de um dos .maís credenciados especialistas da Amé-
rica. .

Dentaduras, sem o Céoda Boca (Abobada Plattna).
Pontes Moveis e Fix'as :

Todos os demais l'rabalhos Protéticós pelp. Técnit'•
máis recente.

Viagem com segurança
e .rapidez

'
.

80 NOS CONFOR'fAVEIS' NIlCRO·ONIBUS DU';

R4?IDO
.

(cSUL-BRASILEIUO)) .

. Fbrianópolis - Itaja·i - JoinvHle - ·Curitiba

Agência·: fi.ua Deodóro esq u1na da
Rua, Tenente Silveira

AD:la:�
.

d& Inglês'
.. ,PR�TICO E TEORIOO'
'. .' ProfesSor ·BonsOli: '. .

, Av. Hereilio Luz, 66.
Diariamente.

.

. Dãs 8'"às -12 e das 14 às 19"

A luga-sç;;,·
Vendie' SE Aluga�se a casa n. 30, sei-.·

.

. '... tuada à rua Vidal Ramos. .

. Cilsa Je secos e molhados:' '-. Tràtar lia rti'a .Bulcão Via
Tratar à rua Lauro Li- na n. 87 (antigo ·Largo. 13:

nha.res, nO 120. -- 'rr.indade. de Majo).

_

•••_:...._._.,...._.__o • _

... -_._�---- "-;-'""-�-"-�---'- ------_.�_...._---;----
.... o

QS MELHORES· ARTIGOS! OS MF.JiORES

·AT,L.ANTIOA 'RAO'.Ç)
PREÇOS! . AS MAIORES' FACILIDADES! ,

RAlHos -"-. KLECTROLAS· - AMPI..lFlCADORES _' . TRANSMISSORES -.' DISCOS TOC�..DISCOS
,

. 'AGULHAS'
ENCERADEIRAS· GELADEIRAS LIQUII).IFICADOR��S, BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALANTES - ,RE-

SISTENCIAS :.,." COND:E.��ADORES
.'

.

O mais completo estóque de peça para radio
Rua 7 �e �tembr3� -21 e 21 A :...... F!�rl=6polU

•

,
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- �I '". '''';'' 3

._"'-""'_�n!.'".......-'-,.....--...---�c-,-------

•.•. o[

Vida·Social Gâz.ti�ha It.jaiense'Çonv_rsa d�!i!ELO
"

. ( o Í11cansável· Vereador Fálix, cuja eleição foiobra' . ;

ANtvEHSARIOS: nosso-distínto eoestaduano de Um agaloado cabo eleítoral, é um cidadão compene- Essa histúria de se 'dizer como ê preceito altamente
"eATARINA S!LVEIR.-\ DA ar. dr. Nelson Abreu, pro- tradó. do seu mendcto, o que aquí deixamos dito, sem .lhe que de hora em' hora peus moral esse deviver às ele-

CUNHA vecto advogado, e .figura de. fazer faV01" algum, corno a expressão 'sincera' da nO'3Sâ'� melhora não merece muito ras, está tudo muito bem. E
A"êieméride de.hoje assi- -relevo nos meios culturais admiração pois êle, nesse particular, faz -Jús' ao nosso crédito não. Há coisas que além de leitura e moral, Q

nala u. an i;.:e-rsárid f1at�lício do Estado. Às homenagens Jral1co lo�u:\Éo:r. ?�alá certos Veread?re_:; oposicienistaa le- só melhoram semanal. men- j ��mp!tico, habitante d� ilha
'{}a exma. sra, Catarina' 'que lhe serão tributadas"O vassem tão a serro sua re,levante rmssao cívica (CQm çer- sal ou anualmente, haven-;,la se pode dar ao luxo sem-
;�i!veirlv-4a .Cunha, digna Estado' se associa. teza decisiva para os destinos da democracia 'municipal), ·do .outras .que não melho-. pre sonhado de ter- rádio
consorte do srv-Pedro Ber- -FAZEl}l' ANOS HOJE: .corno o faz o nosso Jaca da Capitania" que se perdeu o' raní nunca." ..' IBem pilha, geladetrs, bate-
nardíno da Cunha.. .capitão A srta.. Alice. Marinho crnprêgo mercê do qual atingiu a vereança, manteve ii Mas' Florianópolis malho- 'doira, enceradeira e liquidi
,'1'eformado'1a Policia Mm.,' Ferreira, filha do sr, Ma� vitaliciedade dá popular alcunha, com que, por certo, rou nestes dOIS anos em que Ifice.dor, ..emb,ora .•Dão;r,�.ha.-ja
:tat .do Estado.' ,

.

noel Marinho Ferreira. ,passárá à. hístórla.da reacionária era uden ista em Itajaí, lá não ia solic.itado por OU-
.

muita fruta para liquifazer..

g·e'lúna. Áh. palaá :lilás, -L';A- ein1'â. sf,á. Eric.acSoU·
.

" Efetivamente. sob� ó póMo dt;);,vÁsta da' il)U(tl,l.n� p�:.. , �ros quadr[';l1t�s. Tres pon-
.

A outra melhoria é o Ho-
.-ex.celsas virt.udes -

e alma '�á. digi'lÍl, CmiS(1I1e . do . 8�; lítíca; êle não descura das :obr�gaçÕes (eomo
'

êle as ell�' tos•. pelo menos, 1'IÜl.t�{l�' o tel.Luxs.que .tem quartos de
afeita ao bem, no dia de ho- F'ran�i>lco de 'Paula e Sou- teh{;l�) que lhe jmpõe a: representaçâo . popular, Mete, se.!l',pr?gres8�.:, a }u.�, p �Io,tél ·�otel, ,c4;)-!?redp,r�s de:�()tel;'"

�je, por certo, receberá das ta, grâficü; .

..

.'

. rnt.Iit& vez, os pés pelas mãos; bota-muita bola.fora, fiilâ· Lux (que é luz em-Iatfm)' e .' ftúbéi-rós de hotel, pcrteí-
pessoas de .RU{-i�l relações e; .. -:,a"menina Stela Matia.,'. :q\}l-)ndo devia calar, mas .'0 fato é que sé. movimenta, não '0 Museu da.Arte Modema. ros de hotel, bar de hotel.

i
amizades muitas', felicita- f ilha, do S1':: O:{vi Souza, lp��' ;:·éi:á��iJuN:a�bl.· He sabe que o, bOlllem deve.ter -u'a, marca.. fundado .por eàte seu criMo sesuntos- b.ast��� ,car�cte.., .

-ções, àwqu�js nos aSFIOCia.. dustrial-;
.

.' 'nérDquesej�dódiabo,;.. ·

"

.,.,," em �94'8•.masoqu:e:só"agotarístie6s mÍlS'''qu� mu'itirho..·'-·
mos praserosamente, - o sr, Ftorduardo Sena, "Todavia, se é verdade .que anda metendo q bedelho inaugurou a sede própria e te] não 'dispõe. E é príncí-

EDUARDO �ANTOS residente e111 Porto Belo; em reuniões pedagógicas, entre êle vai mal, vai. pior do condigna e não foi por ou- palmente, um edifício em

'I'ranscorre, hoje, o aní-} - o menino Hamilton, fí� que pensávamos, vai 'tão' mal (Íue, se não desguiar, aca- tro motivo que me bati pa- que o hóspede pode dOr'mir
versá:do do nosso prezado lho. do sr. Romualdo Pires, hará diretor-comercial da Sociedade Anônim�. Ginâsio ra lá. sossegado, �pois encimando
!:.onterrã-neo sr. fal'macêuti- do alto comércio local. Itajaí; onde, provàvelmente, irá ocupar a vaga que, mais A' luz era uma vergonha! os seus seis andares...- que
é.(I Eduardo Santos, d€sta- c.edo ou mais tarde, se abrirá' com a saída do sr. Lito Quem perdesse' uma abQbo- olham Florianópolis com

eada. figura 'dos meios 30-1
' Seára, o único membro do eitado·maior dessa pitoresca ra no meio da rua, ficava uma superioridade de arra-

:Jll:atai�l' e comerciais desta Ca,-

r-In e'- O ",'a' r-io
a. A., que, por sua impecável linha de conduta funcÍo- sem. ela. E como buraéo' na nha-céu. que só repartê com

r nal; por seu caráter acrisolado, por suá persdnalidade rua é uma coisa que' acon-, o novo edifício dó Ipuse �

':0 Eiltado" cumprimenta-
.

,,_ �', varonil, por sua distlnção pessoal, por Sl1a inteligência tece, até mesmo numa cida- há uma luz vermelha, vigi.,
tO, ,,fI jlI �" .' arejada de homem (físi'ca e mentalmente sadio) homem de que tem um dinamo co- lante comô farol, que avisa
-, :Faz anos hoje o sr. prático e afeito ao trabalho, não costuma Ínvadirca seara ·mo prefeito, como é o CH- os aviões noturnos da exls-

, �laime Carreir30, telegrafis- RITZ alheia, com certeza pórque tem ,sua seara independente, so do Rio de J�neiro, os aci- ,tencia do colosso. Os. aviões
ta..'

, .As 5 e 8 horas tanto no sobrenome, c�mo �� tudo o ma�s. r . ?'2?tes poderiam até se; f�- ! e .possivelmente � lu�. q�e
-- Decorre, nesta datl1. o I Silvia' SIDNEY' - John Se o Vereador Joao Fehx de Andrade' anda, com e- taIS nas rua� de Flonano-! bem pode uma nOlte VII' dlS�

'anlversário ,do jovem Ma- I H0DIAK e Ann RICHARDS Jeito, cooperando para que, na frase, que se toi·nou clãs- polis 'sl! o povo não fosse con I traida pelas alturas. .

1\0€1 Morais Savlts, filho do e�
.

sica, do sr. Nerêu Ramos, queliemos dizer do sr. Irineu gênitamente .esperto. E uma. Quanto ao M,useu que é a
sr. NicoláU Estefano Savas, RECEIOS Bornhausen. Se o Vere!ldor Andraâe, diziamos; and.a co-

.

das suas espertezas

t;r.
á vi-I terceira melhoria, fica para

�:omerciante. , No, programa: ope,ran-do, para que a situação do ensino', em Santa Ca- ver 'Como uma nova, espécie! a conversa de amanhã..
. - Festeja hoje ilua

datal' Cinelan.dia Jornal. Nac. tar�na, se t.o�ne.;d�soladora, então,. não ta.rda�á muit?, d

..

e

vatalum.
e

..Só.que o.s
va_

.. I·
(De Ultima\Hora). .

nntalicÍi1 a éxmá! sra. Caro- Preços': multo breve, ele Ira fazer companhIa, na dlreçao do Gl- .'salumes verdadeIros usam a
__ ...:. ___

!ina Taranto Piazza, digna! Cr$ 5,00 e 3,20 násio ltajaí. a,o tabú Genésio Miranda._Lins dos Santos luz no rabinho e os florianp- .

,

.

·.,:;"posá do sr. Luiz B-oitaux

I' Imp. 'até 14 anos. e ao
..Ol'dena.<�ça dê�te" sr. ,Nest.or M. von Schiefler... polit�nos usavam.<1< luzinh� Par'"1·'CJ·p� I!a·O·Piazza,

-

'. ROXY O BraSIl espera que cada um cumpra o seu dever", namao-Ianternmhadeph! ".. .,Uy·
. DR. NELSON ABIlEU Ás 8 hora� e os marinheiros principalmente não devem' esquecer-sé' lha, frequentemente fraca- Arthut . L. Moritz, ..

A data de hoje assinala· à I boris DAY James disso ... · tiva - rpra poder acerta.r e _/

!�em do 'aniversário do ICA�NEY e Go_.rdon Me RAE Gom o .éaminho de casa, por- Sulamita L. Moritz
. ' ! em: _,

'r que afinal ir 'de noite dar ,. participam aós pàren�

R·e III'S'.' ti"0'.'.[:::. O.N.Q,VI.S�oANIJ..NJDTrO .. WEST uma olhada na praça é um.1 tes e pess&as dé suas re-

..

o:' • F LA'SH
I

vídó que tem raizes. ei:-11, lações o nasciI!1e�<!o�().
.' '. ( " No p,rograma: .' ' _ ___: - - ,_o _, .t-raq.rdinárias e .que- rrão" 'há

. --sêu"'ptimógénitO--
.

Não ·ha·múit�. 'e� A :NO_'" ,(;ine Jc)rlúC'N}lc. .' '..
� . ,

,

_.
(le ser fàlta de 'luz;. que v.á Artbur 'Mor.itz JúniO-T

"'feIÂ d J··'·u .' bl· Preços:�' impedir. .

..

,"
ocorrido a 28 do corren-

,

1._, ",
e o.mvl e,. p_u l-

Cr� 5,00 e 3,20 f\ festivid.ade, 'na Penitenciária do Estado, sábado I
.Agora �em. l�z qecente, te, na Mater;tí,?ade,"Dr:-n�mo-s unt.?-rtldgo, focahzan- Imp. até 14 anos. 'úIthno, que acabou em esplendida 'confeliternização das que per�Jte a leItura, em, I

Carlos .Correa •

"Ui) a queSt,ao e menort;s a·
.

ODEON forças democráticas do Estado, em um churrasco na Chá- bora prOlba o namoro. Mas I FpolIs.,29-4-52. \
'. �handonados na Capital e nos

' .

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

'1 d
lÍ.s 8 horas eàra da Trindadt1 p�r final sudulento e apetitosi&simo,ittl.umClplOS, '. ançan ove· T. ,',r'()nn. POWER c,·

t d d
.

f 'E D T'
>

A L'.

. '". e· ,-"usan &presen.ou qua TOS que. evem 'ser ixados, pelo jorna- ".. I".
. .. ... , ,:emente apêle no sent)(J,o de o

HAYWAR'D iista.'. "

.

{iovêrno do Estado re-cons- I
_

. em:
.

.

. Ent,re. ê!es, despertou a curiosidade dos presentes, o 'DANCO DO BRASIL' S •
· t�!''uir (> Patronato Agrícola

.

.
. .D .'. '. 1'\..,

.

'ode AnitaflQlis, hoje abando- CORREIO DO INFE"RN.o passeio feito, por alguns mornentils, pelos ses. P.rotógenes ' Concurso para escrtturário-auxiliar
>.ado, entregue ao' tempo� O

I
No programa: . Vieira e Bayer I"ilho. Ambos, abraçados, esfusiantes de . O BANCO DO BRASIL S. A. comunica aos 'candi-

,!:MISSO apêlo, não foi, não

sa-J
Noticias til]: �emana. Nac. alegria e contentam�nto, �i-risos ã mostra, passaram al- datos inRcritos no Concurso para Escríturário-Auxili.ar,
G"T""Yl()'1' Briths. ,Jornal. guns !I1ome.ntos em' democrát.ico e.oló.quio. AIgue.m,.· oh- '

'd t·
-

'I' d . 4 .

11 d�mo,s porque, ouvido, ape- q ue as provas esse cer ame serao rea lza as a e e

Pr�os:' scrvando esse flash, que á Kodack de um amador fixou, . ". '.
t h
',." ,

·i(.ar de demonstrarmos' os .

I .•. rpalO prOXlmo, no seguln,� ora1"1o:

pontos PÓSitiV03 daquela Cr$ 6,20 e 3,20 definiu: "-
.

DIA 4 � DOMINGO
�

· ÃltstituÍç;iQ.
.... Imp. uté.14 a'11Os.

'

- Não 'é nada, amigos. EfeitG de ambiente, .. ' Portugue8 - das 8,00 às 10 horas.'
"...

.

d "d d'i IMPERIAL , Ladeava,In os ilustres prócercQ en�lausurado8 em Fl'an'ce'" d" 'I'0'30 'a'" 1130 horaluas, hoje; ecOI'l'1 os os' ....,., 3 - ,,9·; " ,
.

- s.',

'd '1 'ti Áf\ 8 horas um. cercado a. a!gUlls ·passos,'íllgu.ns'.tamandúás.,. JVl'atemátlca' Cofne'tcjll'l -'- das 14;·()O às iS horas ...M.nos· aque.e nosso ar
,
go, o "F c HEFI YNN

.

,li; 1 ., ' '.

:as...
, s,.únlol'es. t.á sendo cons.j�"'KY�' ,,'1. "'.

� .l � e ,.ve. yn, Inglê.s"':'" d,as,J6,3P·à·s_l7,,30.horas.

�._�ra...d.,o. l'Cnam..
en

...

·te,
.. 'Ih.érce

I � .r.;Y::mS� '. .

'
xxx

. ADIA 'i'r�-DOMINGO
'

.

.. 1'.' b Ih 'ri d Má R
t

"",
. No churrásCo. na Cbáêàra Trindad('� estavam reuni- I Co�tabi!id,ade Bancária -'- das 8,00 às 10 horas.'

�ha,r�i�ir: eOab�ega;:oJu� ICUMPLICE DAS S01VffiRAS dos, em' tor,no, 'de 'u'a mesa, trocando .píadlk<;'
-

contando' Datilografia - das 12 hóras �m diante:
t'ie Menores dest.a Capital.

v No programa;, "eausos", alfinetando' amigos eom saeca,smo, lideres do Para cada prova só haverá um& chamada. Os qüe-
Segund n 'd.o. l' r u ln

O Esport.e na Tela. Nac. P.S.p., da U.D.N. e do P.T.B.�. Todos, com exceção, esta� ,não ('e al'>reBental'e� tempo serão consideràdos des-is-" o 08 ".e a () , e
'A '\:' 1 "'Jf d J I t' f it O b

.

d 1ft' b''i"ápida palestra que manti�
.

.',Oz «(\' .�lLm . o. orna. vam sa IS e os. s o serva' ores po lCOS, nesse. am I- tentes, ficando ,sem efetiõ os exames porventura já pt'es�
"fi 'b d 'lti Preços: Bnte tão democrático; troearam i;npressóe8. tados,. e, sob nenhum pretexto. lhes será permitida a' en,,:�mos sa a o u !l'0' quan- .... � c '>0 3 ')(1 O Ja· W ldi G' d, 01'

.

S ti'
.

-do das comemorações na' Pe-I '. �r? 'lJ.�
•

e '-'. .
.'

. IrO, ° a. r.' rlsar o lvelra an os, reso - trada depois' de inici'adas as provas.

r.ítenciária.do }�stado, onde ,J:l'nP, ate 18'�nos.< 'veram soltar, também,. as suas piadas, 'para definÍl:em
-

. Ficam; pois, os srs. candidatos 'convidados a compa-
Sê encontram internadQs, em " IMPE,RIO melhor tanta fartura de sorrisos. ,reeer com a -devida 'antecedência no Clube Doze de Agõs':
19ecção especial, 18 menoreS,

I
' Ás:,8 hon�s.. '

.

E, () J.airo,. que r�ebia pelas m�ndibulas, um naco de; to, à rua J.oão Pinto, ondé serão 'realizadas as provas.
(1- Patronato Agricola vai, J{lhn lIi:ILLS e ,Jean KE�'"1' I carne,deT e��r.l!o. gritou para o G!,l.sa�:. .' N·· .• :Os' �r�. c.an,�i�ato.s devem esta.r munidos do clio,rtão
i1fiesmQ;, ser construído, pro- em. ,

- "oce Ja notou quanta cordIalIdade? Porque nan de mscrlçao e lapls-tmta: roxo-cópIa comum ou caneta-

�lavelmente na cidade 'de Ti: ? .HOMEM: DE �U.TUBRO I prep80;áram um.a cburrascada antes �a eleIção do Pr{!_tó- tiJ1teil'o com tinta e�r azul. c?mu�, ','

'

.

j1ilcasj cujo terren(\ será No programa.
.

genes. O r�uhado poderia ser outro. . . A prova de datilografIa sera reahzada na sede da
d..sdo pelo govêrno do Esta.. Noticias da Semanã. Náe•

.' ·E um outro colega, verberou: . .

I
Agêncià, à praça 15 de Novembro. .....

õo.
.

. 'Preços: f. � Si�. Poderia mesmo
•.Talv�, voc� nã.o tivesse ou- pelá DAN.CO. D. ,0 BRASIL, S. A. - Florianópolis (S.C.)

,

Está aí, notícia alviçarei- Cr�� 5,00 e 3,20 ,t lros al'lsoclados nos Granad,elros. ; -

.

," T
• �a�vad����us� 7'; Gerente'.' .',

.

/' ;j!''<l,. ainda nâo lida nos. lor-I l;;"p. até 14 anos.
....-.

__---=-_._�_.
O. K. '. ,,(',.") fLc;",Ül. ,.:..odn�ueg - Contador.'

::nalS,' que alegra, que con ...·1
bW_---.':V.._�

�!�r:�a�:�1�=�:;:8ao�au��:I, l\ \lENTIJ�AS. DO ZE- TA.• '. • /

t!p t}�sistêneiil social, prin- I
,.

_,

.cipnlmclite os que y ísam am- .�_:�'
.

..��w�'
·paré.r meUOl·es abandonadós,

. i
·,tItle necessitam da tutela do .ij ,"

Poder Público! [_.Qwe se transformem oe
. n

.

.

. , I

· 'phmos afuais, ,em realidades ". .. .�mão'muito futunh-i., são ,0S li \
'Vo�os que' aUl!ur�ml\)S, certos iH,\
:dé� que i.nna IJ1'";,ra a �ais, d� .� "I/i' \:·tanui.Iüio viIH�, eTIrio:��'('erá 'l.1

,,�3;::�t,n.· Cfa·{.::·.r·�_�"!a',
l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Qua:rta-feil'R, '30 de A9ril -de 1'952 o &BrADO

Amanhã Reg'a"t' 'a ,'d,I"a'" "','�' ;\'-'--,'S�' "C'i',, •
" .• ..' :' 'l" I ' "', '

,

,

"j,
'

" ',,';
"

".1: '.,".,e ,I.
Çom a parliti'paçãb' idos três j:IU'bes da 'Capital, Ma,rliD'elli, ',Aldo' ,Lul e Ria-éhueJo,
efetua-se na "maohã· de amanhã, Da� baía sul, la .pri�eira, çump�'ição "�áuliça do ane,

. premevídc pela: F.A.S.C. ,,"

" ;
.

'

���������.:•••••*........����)�)����).-.<�(,...,........
'. "'..._

#
•• , -" -

'

"O '�Estado Esportivo
"

j . '

(:

Avaí x Sociedade dos Estivadores ,_ A 'segunda par
tida entre os campeões da Capital e da Liga Itajaiense
será efetuada nesta Capital, domingo próximo. confor
me à tabela de jogos do Campeonato Estadual de Futebol -

de 1951. Conforme ontem demos notícia 11a primeira pele
ja realizada domingo último, o alvi-ccleste, embora a

tuando pêss imarnente, salvando-se' apenas o trio finai

Adolfiuho, Bcneval' e Danda, logrou derrubar o conjunto
-

itajaiense nos seus próprios domínios, peja contagem mi
n irna, sendo autor do goal o' meia Níltinho. O Avaí for-

---..--

nlon com ...Adolf'inho, Beneval e Danda : Barbato, Mínela

OS" 10 novos recordes cata- Sempre espera0'do· recordes,
e Ja�i:t:;i�'��� �!��t��s�a�l��l�:al�:�!i���t.:rtfc:��e;��� SãO'

·

d I. tI t· ,

'Paulo, teve lugar, domingo ultimo, o prrmerro embate

,rlnenSeS , e a e ismo .

os rel-. negros de basket ball :,ritre as ,seleções ,d� Rio Grande do Sul e do Pará, pelo

ta.. Campeonato Brasileiro de Futebol. Os gaúchos sem rea-

O niveltécnico da' cornpe- ;- Mi'lton Ribeiro (Lira), 17 I -

' I lízar ° que sabem venceram comodamente os nortistas

tição estadual de atletismo' sego 6, , Tivemos oportunidade de ágeis malabarismos dos Glo- l�or .<lu,atl'o �:e�l\os a zero, sendo Gerônimo, Bodinho, '.AI:
excedeu a todas as especta- i 8� metros com bau:ira.s f�lar a �o.b ,I�;l1,. que tam- i'betl'ott:�:s. N,::t primavera do I nemlr; e .�u�z:�no, o� autot�.es. d,os t�!1t.os.' � renda �oi
tivas,. em,?restando-l�e ful- i

- Carla Gaertner (Ollmpl- bem part.I.cIP�la �a temp�ra- i
ano �a>d��do, el�s,mare.aram i f�aqll!'11h.a, LI s �?:97.3,�O, ?" sul�:10�, formap� �?m,DO,l�, ,

gar jamais 'conseguido em 'co) ](3 seg 4. .da mundial, juntamente com lum record no basket-ball a_IL''1cobeIto ,e Checo, Paul ínho, Salvador e OCOllCO, LU1-

. outros certames do mesmo I
. 4xlOO - 'Argemil'o Pízani, I os m�iores ases do HGT. A-, .mericano, atraindo 31.648 ii

z inho, Gerônimo, Bodinho, Mujica e Aldemir. '

' ,

'teor. Waldernar Tiago, o ex- j José T. Moreto, Alcides Me- ! contece que Bob Hall já ef-l- [,pessoas aI? estádio Rose ,Vence o Coríntians na Turquia ...,_. _.Jogando cm Is-
,

t.raordinário fundista, vice- ;deiros e Rui João Wolf (A- i teve no Brasil .e seu estilo .Bowl (h, Pasadena, na Ca ..

,

tambul sua terceira partida, domingo, o Corintians, de

:,ampeão bl:asileiro, superou �tléticQ:k 45 ,sg 8:, .' ihumorís(ico fic.ou bem.g�a-I H�ornia, Pos�erior�ent�, no i São �aulo: �n<frentou e .-v.enc:� pela" �.Ol:tagem ,mín�ima o

. suas proprras marcas. A e-I 1.-500 - Waldernar TIago i vado na memorra da torcida ! RlO de .Ianeiro j divertiram ! unze ".0 Galatassaray. cLt no. ala anLIlOI, ou seja sábado, .

.vnripe de -4xl00 do Atlético, I' (Olímpico! 4 mino 25 seg 2. j?ra�il�ira. Por isso é ele o IgraÍl�es. asststencías, .que '1',�,_qlladrO can:peã�o paulista havia empatado com a sele-

flue há dois anos vem juntos SOOO fi ,- Wilson Pires ,1lldIc.aâo pal'� prestar u� ,CO:lstItUl=�am tres records ç.,\() t�ure� porTxL. . .

defendendo as cores tricolo- ! (Atlético) 9mÍI� 22 seg 8. IdepOlm�nto fie! sobre a f,I�' fons.eeubvos e.m uma. sema- f . Sul:Al�l�rlcano de AtletIsmo � 3, 4, 6: 8, _10 e V, de

. . I 10.000 - Waldemar Tia- I gura ImpressIOnantemente na, mdo -a maIOr a cmcoen- malO, sao as data,s marcadas para a reahzllcao do cam-'

1'88, fez baIXaI' sua ma�ca a- ; go (Olímpico)' 33 miri 38 seg ! cômica de Recce "G,oose"

I
ta mil /pesRoas. '

.. peoIl�to,SuI-Amer�c:l?o de Atletismo, em Buenos 'Aires, A

�estando, o �repa:Q �ehculo= i �x400 _ José. L�ca's Pe: I Tatüm, que ao ,l�do '�e Mul'- Durante o ve,rão, percor. c?,�gada ,dos brasll:-lros à capital pratinn está marcada

",0, do t�ClllCO �llvlO :Mar l,eIra, Walmor SItveIra, Ber- Iques Haynes aparece sem- reram a Europâ, batendo ou- p"ra o dUl 2 dem�lO, _

ques. W1lson PIres, a nova! toldo dá Silveira e Leoliardo : pre como a grande atração I tra vez o record, com as se- J�mpatararW Mmas e Mato: Grosso - No Rio, tendo

}·evela_çã.o dos �.O?'O metros, i Zip'of, "3min 47 sag. ',I do conjunto de negrbs, con- i tenta é dnco mil pessoas de p�,r local o c�mpo d,9 �otafogo jogaram domingo s sele

sobrepUJOu o lJ1d�ce ante-
( ,

Salto -em distâllcia- _lsagrados como reis ,do bas- !Berlim. e ainda deram um ç'lllad?sde Mm:-lS,Gerals � Mato Grosso, aeusando o .final

r�o�, não tendo tIdo �dver- INorma Telles
. (Olímpico)

! ket-ball. Diz Bob Hall, que! pulo· at éa Africa· do Nor� um empate de dOIS .tentos, Na fase inicial o· sel�cionado
sano para sua �arav11�os.� :'4m,45.·

,

. , _I tão bem :abia esc?nd�:, a I te: .recrutan�o seí�centos das Alt�ro:as venCIa por 2x O.
'. •

'

.

�erfo:rm(!n.ce:, MI:tO�, do LI ! .

D.eca�lon _ Curt Jaeger bola denho 1a canusa
.. Te-,mIl fans a maIS. Baby Pres-

.

OS JO�O� d,o� GIobetrotters no RIO - Estao
, aS�Im

la T. C., cOllenuo �om'b se I (01ImplCo)_5.106 pontos. nho plena certeza de que ley, que naquela ep<lca era ptOgrama�o::; os "ogos do Jhrlem Globetrotters e ao New

, -deve GOl�rer em uma prova 1 As marcas antig,'ls per- "Goose" deverá fazer, um I o capít.'io do team, e que ho'- Y_ork CeltI�,s :m ca:lchas cario.cas: Hoje - Seleção verde

,,:",e barreIrdas, transpondo-as tenciam a:
.

' sucesso estrondoso na .tem-I je se en-contra como assis- da, F. M. h. x, C,eltIcs e Seleçao Amare�a da F. M, B. x

com preCIsa0, marcou para I 110 com,har.reil·as _ Eri- porada que se iniciará.:n9. tente técl)ico em Chicago, qlopetrotters. 'Çha ,2:- Flamengo x Celtics e Fluminense

os 110 nova marca: Carla, do .

co Straetz (Lira) 18 sego .1 e<ltádio. do Rio de Janeiro. :chegotl, a dizer, laconícamen- x. Globetrotters. Dia � -:-:- Plamengo x l<'luminense e Cel

Olímpico, na prova de 80 m.! 80 m. com barreiras

_I
Além dele ser um gran�e te: "Viaja�se um bocado'·. tIcs x Globetrotters. DIa 4 Fluminense x Celtícs e F1a

sobl'e"barreiras, dem�n��rou i Waltiudes Püuschel1 (Gi- erack?e basket, é o jógador Preparando com 'todo o .ca-
mengo x Globetro�t:r�.

"mas imensas POSSIbIhda-!nástiCa), 7 sego 4:' I
de maIor envergadura' que rinho essa excursão, levan� ,Arrazadora vl!o;la _dOS Globetrotters - Os Globe·,

'1es, : 0. preparo meticu1oso .

4xl00 _ l\fesm;l equipe_I�emos, com· dois bra�os ,do os· SQus mais Ja1l1oBos tro/t��!:s. que, no� vlsl!a�ao arrazaram 'domingo o quinte-
do teC11lCO Arruda, agora 46 sego 4. Imensamente longos, . alem lcracks para exibir-se. ém,to- to, do PmheIros, de Sao Paulo, pe�o escore de 84 x 37.

�m dos grandes nom�s •
do! 4x40Ó -- Arlete Perfeito, I d� sua fls��tu�a ,�asta!l,te e- dos os países do mundo, con� cons?guiraT? re�.mir para a- ,l'ina, exclusiyamentli'. gra-

. ,;u.H�l 118S0U ap . op<_XIsay Paulo Gonzaga, Edgard Me- lev�d.a. O I{1�,el essa�te e�que tam os Hadem Globbetl'o- pl�eCIal" as mcrIvei.."1 aeroba- ças aos esforços da FAC.

:"orma, :ambe mdo, OhmpI- idei.ros e 'V�ter Bernardini o :.ISlCO, de Goose Ta Lurn, tere (;onqtiista�' nov:,s .r�cor-I,Cia� de seu basket-balI. uma
.

Eis _porque noa congratu
'-'0, elevou p�ra nO:R marca

,,(LIra) 3 mm: 5� .seg., pa.ece ser de bo.rracha, e e- ds! e o. �l�ande �bJetIvo-�e-- aSSIstência de cem mil pes- lamos com a ecIétka éatari-
() salto em d1stancIa. A tur- 1.500m -;-, H1gulo .Matos ele tem um eshlo cômico seus dl1'1gentes e um dia soas.' . ii,enS,e.
ma de 4 x 400 do Duque

dej (Atletico) 4 min 30 sego 8. natura]� quer fisionomica�
. C�xjas, c_umprindo magnifi- 3.00�m:-, Waldemar Tia_!mente, quer pelo seu geito - A EMBAIXADA DO ATHE-
ea atuay.ao, passou o recor-,gO ,(OhmplCo) 9 mino 36 seg Igo�arlo de pegar

, l�a bola, NAS
,de anterlO_:\ Curt Jaege)', eS-16

dec:, 'Idnblar, �s adversarlOs, .ou O's urugu'al·s •• r s�a_re�el�çao m�ges;osa, con� lO�OOOm - �rancisco Gui_!advers1i!:!os ,ou me;mo, en� .
v e a� ,e pe- A ',:;mbaixáda Uruguaia d�,

seguIu vencer o nao menos Imaraes (Barriga Verde) _. cestar. 1 udo ne_Je e el1gra- basquetebol virá assim cops--

extraordi�ário atleta Sonci.:. ,:35 mino 9 seg. \ çado". C',e ...Almenfe ,8, Santa' Ca.tar:na tituida:
..

ni, cón'seguindo ambtl'8 e Salto em 'Dístancia - I1'is d I i Presidente -- Don Anto�
mais Geràrdi ultrapassarem: Colin (Olimpico') ,__ 4 mino A VOLTA AO MUNDO VA· nio ,M, Borrleres.
o' reco:t:de anterior. Damos a 144 sego

.

" 'RIAS VEZES :Muitos certamente não sa- 1 qualquer ,clube extrangeiro Delegado - Don Victor "�,

sc�uir as novas marcas: De�a.tlon -. Silvio Ney bem que a vinda da equipe la Santa Catarina, esp€cial- Rola�do.
'

.

110 metros com barreiras SancmI - 3724 ,pontos. Agora que no Brasil' estão campe<\ urüguain) de bas-' ment�, é a Pl'hneira vez que Tecnico .--- Bernardo Lar-

lOS Harlem Globbetrottel's quetebol, do ATHENAS, ác'ontece na.,. "historia dos re BO,rges.
Reinicia ,o' 4'léljco, as Ipara

a longa excursão mun- çonstitui um verdadeiro nossos esportes. Jogadores: Rolando,
dial em comemoração ao "tour de force", da benemé-' É verdadeiramente senSfi- Diaz, Raul Baliefin, Adolfo,

·suas ,ft'fividades ,"Silver Aniversary", vale rita Federação Atlética .Ca- "';ollal essa nota da lloasa ,Kanopa, .Jorge Diz D'lvid

,
�ecordar que, aind�..

no ano

!.tar�l1ense. T' , FA�, ."
- !Bolger, .Julio Bouzout. Abra.

N ,.. tl t' ,

- passado, as duas eqUIpes em É Que o ATHENAS VIra Somente muba abnegacão 111an Ro"elnbcr R;"a"do 'PI·
os arraIaIS a e wan os

ln'
t· td) ! 'I

� "', 'V < '
�.

• ta" 'd 'd '

' uam os remamen s pre- que se subdividiu o conjU11- ao Brasil apeJús para' 8an- mufto trabalho muito cari- n011 Humberto RI''''}a�'r),lllI'
!'lO -R€ esusa o mOVlmen tenrlend AtI 't'

.

't 't
'

'
, , ' , �!l -�'. ,

� B'
� •

d t t d- b'
o o e 1,CO VIS1 �l' I ,o de Jogadores negros, pra- 'I ta Catarina, a convite da nho desses dirigentes para' Alfredo Richardell' '''lheI'

,() reve o epa!' amen o e reve c·d d d
.

t·
,. 'i " .,,-, -

; 't b I
.. ": 't·

1 a es 0, 111 erIo!". ],ttcamente deu a volta ao, FAC, com ,os Ílossos desportistas: to Juli, Raul Bouzout S::1.10-'
,u� e â I�}ClarabOS d

r:ll1os, Os Depat'tame1}tos, Femirti-,mUl1C{l,
C'31·C'l, de 11111 milhii.o I Os ul'ugua"ioR não visita-, poderão levár a FAC a ter :mon C;::ilverst'ein e P�d�'o 'Ro

�s.an o Ja l"?ce eI,1 dOf aq�e- e quinhentas mil f pes8oas! rão nenhum' outro ponto do sobre ós ()mbros uma em- batto'"
., -

es qt1e, eseJatremd, _0 e,11 ;r"ndo e ;juvenil, já em face a-1Pagaram nos quatro'B conti-:,pIlÍs. "preitada dessa natureza l' 'De�'te.: 'h·P.B são (,<lmn<>õ�s
:>� ,g °dl"losE'aSt �at l�Noes ",o deé!-ntada de organização, I,nentes,

uma som:t equivalen-l Toda fi l'esponsabilidade O,S eampeõ.es' sulamer·r·ca- '�!ul,.,meJ·�;c' ""'10' '�endo-,�' ;':rtl:: lune o t> relO I o "eto!'
-

b I
. U

I
� -, .'H" .. "" ,,-

i]G vc1ei e' ba3qt:de .csonti. ,a;���ao em r,eve entrar em te a .qunrenta m!lhõ:-s de Ida excursão �?ube ã. FAC. jnos de basquetebol ser�o a- ,e!p,ado das Olimpiad[l� de
cruzeIros para a:)reClar os I Uma empreItada dIreta de presentados ,a 'Santa Cata- ,L-ondres. '

Hoje,' novamente em ação os
.

espetaculares campeões uruguaios .

"
" \

Noticias Diversa&

A estie, ia, d�s, uru�uai?s ,

ante do malabarismo dos

j�-I de,�endo
o Doze enfrentar o

I q�G levarão a q�ad,ra da

-ntem, 1,10 ,EstadlO

'sama'Igadores
e das suas maravi- quadro A do Athenas e o CIdade o mesmopúblico que

{�ata'rin"a, manteve perplexos -Ihosas tramas de conjunto. Lira o quadro :13. Como se lutou, ontem, suas espiendi
os torcedores da capital di�, . Hoje, jogarão novamente, vê, duas importantes pelejas las .dependencias..

, ' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., '.

(} comercio com os comu
Y' istas - diz a propaganda
'v;?rmelha � seria a varinha
"li;" condão que resolveria to-
-cos os problemas economí-

· '.o�!s do mundo livre.
Em outras palavras, Mos

,,(tu quer fazer-nos crer que
basta ás nações capitalistas
11be ruma palavra e os pai
#(,8 comunistas começarão a

-enviar-nos ordens de com

pra e suprlr-nos matérias
'básicas que beneficiarão e-

zierrnente nossas economias.
O que a propaganda mos-

eovita não explica é porque
a tinião Sovietica está ago
ra tão .interessada no pro
grPRso económico e no bem
f' .tar das nações capitafís-,
tas. ',

Tal interesse 'por parte
·

-dos soviéticos é ainda mais
de causar espécie si eonsi
derarmos que a te'oria mar-

xista afirma a fatalidade do Para tanto, está acenando
· colapso economíco dos regi- com vantagens de caráter
mee; capitalistas. . comercial, capazes de ten-
Si, porem" deixarmos pc tal' determinados grupos em

�arte a Tlroparr3nda �ovjéti- cada um dos paises não-co
iÇa;' e usarmos um pouco de mnnistas.
ho-in ;!'(ens0. oE'<>cob,6remos Em\ realidade" a atitude
-facilmente os objetivos NOS do Kremlin é um desafio di-

.

.

. \'.

los b�stidoresJ'
�lllUndo

·

O ',Feiliço ,
.

\O Feíuceíre

'@s rresultados da Confe
:renda Economica ,'de Mos

«;ou são dubios.
NIl, verdade, C :feitiço de

I.Josê Stalin pode .acabar vi- '"..
.

xando contra o feiticeiro.
O'objetivo básica da con-I'· Jere�ci� Eeonomica de Mos

{!OU foi, "desde, o princiP.io'·1convencer o mundo livre

que é possivele até necessâ
Tio fazer negócios com' o·

mundo comunista.
.Pelo menos, José. Stalin

-csperava que a Conferencia
servisse para .colocar um

· oon to final n as restrições
,que existem sobre o envio
-de materiais estrategicos
para União Soviética ou

.qualquer país controlado
por Moscou ..
Ostensivamente, o Krerri

.Iin tratou de dar a impres

.são que a Conferencia .de

.Moscou nada mais era de

·que uma -reun ião de cerca

.de 500 homens de negocios,
di rigen tes _ agrícolas, econo

.mistas e lideres operários
"de vários países.

José, Stalin fez um tre

mendo esforço para dar á
xE'união uma aura' de res

.flf!it�bilidade. ' ,

A fim de consegui-lo, tra
·tou de levar a, Moscou -re

,'})r.esent.antes de mundo li-
'

vre que não possuem liga-
%ões comunistas. I
Assim é que, pealmente,

-ioram dar na capital sovié
'tica homens de negocio, di.
'}'igentes trabalhistas e eco

.nomistas que não estão man

chados pon teorias ou cone

xões. de Esquerda..
,

Quanto mais. respeita.vel
'fogse o grupo presente, me
lho ra Conferencia serviria
:á presente linha de propa-
-ganda do Kremlin.
Esta linha' de propagan

da, n oterreno económico,
resume-se em afirmar que
-li mundo livre terá' grandes
vatltagen'8 si; permitir o co--

· mareio sem restrições com a

l��tlropa, Ocidental, a União
:'Soviética li a China' Cornu-

�,' -,

tI�:".

'a
:��- j >.

n e uer e
..

,

.
.

, , ',."
._

�", .

. I. ,

�' -
.

..

hav.rã sempre um

Revendedor' Goodyear
pronto para servi-k» I

'-�

Numa grande metrópole ou numa
·

pequenina vila, no litoral ou no interior,
·

V.' encontrará sempre. um amigo fiel
,

de seu. automóvel! É o Bevendedor.Goodyear, '

, que, tecnicamente vpreparado para prestar
REVENDÉDOR GO.ODYEAR

_

• r. .,' •

.;'
" .

�

.,.', �
.

Onde houver êste síinbolo� .

.,a ciclade ou na estrada, \

'

.

.

\
.

,.

seu carro encontrará um ,amigoI
O

I

REVEND�DOR 'GOODYEA'U

ao seu carro. a mais valiosa assistência especializada,·
·

assegura-lhe tambem a obtenção de pneus,
câmaras de ar, baterias, correias pára ventilador

·:e .demaís produtos fabricados pela Goodye�r,.
".o Revendedor Goodyear, onde quer. que êle esteja,
\ é sempre um. símbolo de proteção e hospitalidade
,. a serviço do transporte motorizado nacional.

...

,
.

'"lo'

� ..
�.; .... ; ..

•
.. y

B.ASTIDORES da

C9uféren�l:reto!
ás Nações U:lÍdasvque I F.ar·mO,

.

�c'11·as·-.
---

8�uto Atonio - Rua .João i'. 25 - Domingo - Fa�á�(:l� de Moscou.
.

.

-

.

t: possuem.os orga;nJSmos com-, ,.
Q . �,\ Pinto. . {ela. Noturna - R\j.8 TraJil�lo.

uiu desses objetivos é até patentes para equilíbrar o de Plantão
.

Domi F" t o Serviço noturno será.
obvío : José Stalin quer se- comercio internacional. '.' .11 - ommf!,o.- arma.- lefetuado pelas Farmácias
mear discordias entre as na- José Stalin' quer conven- Cl&_ S;�to. Antonio..,.... Rua Santo Antonio, Moderna e

ções livres. cer os grupos LÍ��r/a-naciona- 10'.- Quinb-feíra (Fe- João
..m�. Noturna sltuadas às ruas

listas em países não-comu- dado) - Farmácia da Fé 17 - Sábado - Farmá- João Pinto e Trajano n. 17.
nistas a darem um 'fora nas __ Rua Felipe Schmidt. ela Catarínense - Rua Tra-

Nações Unidas para lançar- jano,
se nos braços de Moscou. 3 - Sábado :- Farmácia 18 - Domingo - Farmá-

Moderna - Rua ;João Pin- da Catarinense - Rua Tra-
CASA )(JSeBLA!(!A -_VI' to. jnno. - ,

buldora dOi RUiot &.0." 4---, Domihgo - Farmácia 24 - Sábado _:_ Farmã,.-
Victor,·Vil'if'Ulú.• Dinolli, Moderna - Ru'a João Pinto. da Noturna - Rua Traja-

Ru. eoaHlhelro ilatra 10 - Sábado - Farmácia no. Tratar na mesma.

Vende-se
1 casa de material com

terreno de lOx56 à ru� '24
de maio 827 - Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Âm��hã 'a Regata da -·f'.A�S.C."
Çom a participação ',dos três, �tlu'bes da Capital, Ma,rtiD'élli" Aldo' ,Luz ,e' Ria-éhu�lô,
efetua-se' na "maohã' de amanhã, Da� baía sul, ,8 ,p-ri�eira, çump�'ição "I;láudça do ano.•

. prcmcvíde pela.- F.A.S.C. "

,

"

"O '�Estado Esportivo
....,..,.""......"..,..."",..............�.....,..,.........-......,..._-...-.__-...-:.....�........."......�.........._

•.......-_�..",.-------- •....,&
...

&...._.,.._*'JI.........����,._.............._,._.......,,_,.,_.��

",

)
(.

���)_.'O._O,_..o.._O'���J-.'()._.(),-.<.:••••_ ���) {)�),_..()���l..-.<,.,.....l,....n._'.' .
o,

." ,,""" i a,. _, ..
,.

-

•

Avaí X Sociedade dos Estivadores ._- A segunda par
tida e.ntre os campeões da Capital. e da Liga Itajaiense
'será efetuada nesta Capital, domingo próximo, conf'or
me à tabela de jogos do Campeonato Estadual de Futebol.
de 1951. Conforme ontem demos notícia na primeira pele
ja realizada domingo último, o alvi-celeste, embora a

tuando péssimamente, salvando-se' apenas o trio final
Adolf inho, Beneval e Danda, logrou derrubar ° conjunte;
itajaiense nos seus próprios domínios, pela contagem mí

nima, sendo autor do goal 0- meia Nilt.inho. O Ava! for-
..�-..-

n10n com Adolf inho, Beneval e Danda; Barbato, lVlinelá

Sempre espera0'do· re'cord·e·s
e Ja�i;tó�i�'��� �!��t:�sPa�l��h��l����i:��t:rt%��e��� SãO'
'Paulo,' teve lugar, domingo ultimo', o primeiro embate

OS � rel·� negro's de basket.ball eritre as seleções do Rio Grande do Sul e do Pará, pelo

1
G Campeonato Brasileiro de Futebol. Os gaúchos sem rea-

O nivel técnico da compe-;- MJlton Ribeiro (LÍra), 17 I
' , Iizar ° que sabem vence rum comodamente os nortistas

tição estadual de atletisme 'seg. 6, I Tivemos oportunidade de ágeis malabarism?s dos Glo- por ,quatro �e�it,os a zero, sendo Ge!'ônimo: Borlinho, \I\l:
excedeu a todas as especta- I 80 metros com barreiras falar a Bob I-fall, que tam- �'betl'ottCl:S, Na prrmavera do demir e Luiz.in ho. os autores dos tentos.- A renda fI)}

t.ívas
•. ern?re_stando-l�le ful-l- Carla Caertner (Olímpi- bém part,i.cip�rá �a temp�ra- : ano �ai:)��do,' e!�s, n:arc,aram i f�aql!jllh.a: Cr? �?:973,�O. ?s suli�10�, fOl'mar<,� �?m .Do,i�, .

gar Jamais conseguido em' co) Hi seg 4. ;da mU�1dJal, juntamente com lum _'ecold no �a:sket�ba.ll a_II:,7)d()belto�.e. Oréco, �.:lUlmho, .�ahador e <?aollco, LUl-,
outros certames do mesmo I . 4xlOO � �A,_l'gemil'o Pízani, iOS m�lOres ases do HGr A-,.merIcano" atram�o. 31.648IZ111hO, Geronm�o, ,Bo.dmho, MUJlca-.e Aldemir. .-

l.eor. Waldernar TIago, o ex-1José T. Moreto, Alcides Me- [contece que Bob Hall ja es- f,pessoas a9 estádio Rose Vence o Corinttans na Turquia -t-t-e- Jogando em Is

t.raordinário fundista, vice-! deiros e Rui João Wolf (A- [teve no Brasil .e seu estilo �Bowl .de Pasadena, na .Ca- tambul sua terceira partida, domingo, o Coríntians, 'de

í'êl-n'lpefho brasileiro, saperou �tlétie.o).45 ;:;,g 8:, ,
_ � i humorísrico f,ic?u bem .g:a-lli�ornin. Pos�erior�e;nt�, no I São �laulo: �n<f�·::ItOU e ,�\ence? pela �.�I:tage� .mínima o

suas proprias marcas, A e-I 1.500 - Waldema'r Tiago! vado na memoria da torcida, RlO de Janeiro A divertiram !,onze ,.0 Ga'latassarav. ,T cl no, dia anterior, ou seja sábado, .

quipe de 4xlOO do Atlético, I' (Olímpico) 4 min. 25 seg 2. I �)ra�il�ira. Por isso é ele o I graÍl�es. asslsteúcias, - que I' �<quadro can:peã_o paulista havia empatado com a sele-

(IUe há dois anos vem juntos 3000 m r- Wilson Pires 11l1d�caao pura prestar u� .oonatituiram tres records ';'�O t�urc� pOI.1 xL.
defendendo as cores tricolo-! (Atlético) 9min 22 sego 8, I depoimento fiel sobre a fi .. consecutivos em uma sema- !

. Sul:Amerlcano de Atlehsmo - 3, 4, 6, 8, 10 e 11., de

.
,

. " i 10,000 - Waldemar Tia- !g�r� impressionantemente na, i:Hl0 a maior a cíncoen- maio; sao as data.s marcadas p�ra a realizacão _d� 'cam- \

res, fez baIxar sua rna�ca a-
! go (Olímpico) 33 min 38 seg ! comlca de Recce "G.oose"

I
bl 1111\ 'pessoas, ,peOlH�to SuI-Arner�C:l:lO d� Atle�Ismo, err:o Bueno,s All"es, A

�estando. o I;\l:epa:-Q.:netlculo= I' �x400 - Jos� L�ca:s Pe� jTatúm, que ao I�do '�e Mar- Durante o ve,rão, percor- c��gada ,dos brasil:-1l'os a capItal pratll11t esta marcada
::;0 do t�cmco SilvIO Mar

,eira Walmor SlrveIra Ber- ques Haynes aparece sem- l'€l'am a Europa. batendo ou- p ..... ra o dIa 2 de maiO,

"�U�S. ';ilson, Pires, a nova ! t�ldO' dá S_nveira e Leo�iardo II pre cOl�O a grande rtração (tra vez o, recor�, com as se- Empatar,�IW ,Minas e �ato: �ros�o' - No, Rio, tendo,
l'evela,ça.o d()� �,O?O metros, ! ZIpof, "3mm 47 sego ,

do conJunto de ne.gros, con·
I tenta e CIfleo mIl pessoas de P:'l' local o C:1nlPO d,9 �otclfogo .1�garam (lommgo s sele

él?brep�Jou ° lJ1d�ce ante-
I ,

Salto -em
.

distância _ !sagrados c.omo reI!� _do bas- !Berlim, e ainda deram um ;mad?sde Mm:ls.Gerals � ,Mato Crro.s8.0" acusando ': ,fín3.1
1"101'; nao tendo tIdo 'adver� INorma Tel1es (Olimpico)' ket-ball. DIZ 130b Hall, que· pulo' át éa AfrÍca' do Nor- un'! empate de dOIS tento,s. Na fase InICial o selecIOllado
sário para sua �aravil�os.a i'4m,45.

'
.

. ,'.1 tão bem sabia esc?nde�, a! te, recrutando seí�centos das A-lte.ro:as vencia por 2x O.
.. ,

"

.

pel'form:,l.nce. Mllton,. do LI,:,! Decatlon _ Curt Jaeger bola dentro da cr.mlsa: Te-Imil fans a mais. Baby Pres- OS JO�OS do� GIobetroUers no RIO - Estao aSSIm

ra T. C., correndo comI:> se I (Olimpico)_5.106 pontos. nho plena certeza de 'que kr, que naquela ep-oca era programac;los os JogO's do J-ta�lem Globetrotters e do New
-deve cOl:rer em uma pro:a 1 As marcas antig�s pel'- "Goose" deverá fazer, um j o capitão do t€am, e que ho- Y.ork CeltI�,s :ffi ca:1chas carlO_cas: Ho,iê - Seleção verde

,de barrelr.d�s, transpon'do-as teneiam a::
.'

' sucesso estrondo?o'. �a ,�em-Ije se en-contra como assis- da, F. M. B., x, C.eltlCs e Seleçao Amare�� da F: ��, B. x
eom preCISllQ, marcou para I, 110 com- bar-reiras _ Er:i- porada que se llllClara.n9: tente téCl)ico em Chicago, qlobetrottels. Dia 2 - Flamengo x CeltIcs e Flummense
os 110 nova marca� Carla, do .

co Straetz (Lira) 18 sego .1 estádio. do Rio de Janeiro. :chegotl, a dizer, laconicarnen- ,x. Globeirotters. Dia'� -:-:- .li'lamengo x Fluminense e Cel

O!ínlpico, na prova de 80 tri·1 80 m. com barreiras

-I
Além dele ser um úan�e te: "Viaja�se um bocado". tlcs x Glob�trotters, Dut 4 Fluminense x Celtícs e FIa

sobl'e"barreiras, demonstrou!Waltrudes Püuschell (Gi- erack'de basket, é () jógador Preparando com 'todo o .ca-
mengo x Globetro�t:r�..

,mas imensas Poss�bilida-lnástiêa), 7 sego 4.-' {de maior enverg�dura que rinho essa excursão, levan� 'A�razado.ra vl�o:�a _dOS Globetrotters
'-. ,Os GI.O'be

<leso ? 0. pl:Tparo metIculoso .

4xl00 _ Mesma equipe -I�emos, com' dOI,� bra�os .

d-o os· se..us mais ;famosos. trot��!"s. que, no� vls��a�a� arrazaram 'donnngo o qumte-
do teclUCO Arruda, agora 46 sego 4. Imensamente longos, alem lcracks para exibir-se. limIto-

to· do PInheiros, de Sao Pau10, pelo escore ,de 84 x 37.

um dos grandes nomes do! 4x400 - Àrlete Perf€ito," de sua ,est}ttuta bastan_te -e- dos os países do mundo, con- conseguiram reunir para R- rina, exclusivamente
''l'..I.tal llSSOtl ap opodsap Paulo'Gonzaga, Edgard Me- levada. O Ipteressante e que tam os Iladem Globbetl'o- pl'eciar as incriveis acrob"-

'

ças aos esforços_ da FAJ.ra-
• :�orma, tambe mdo, Olímpi- ; dei.ros e W�lter Beol'nal'dini o. :.i�ico de' "Goose" �atum, ter8 (;onquista�' nov?s .re,cor-I,cia� d: seu basket-balI. u;;a. Eis porque nOR congratu�
l,O, elevou p�ra no:a marca (Lira) 3 mm. 51 sego pa.ece ser de bo.:rracha, e e- ds! e o g�'ande obJetIvo--d� asslstenCÍa de cem mil pes- Iamos com a eclétka éatari-
� salto em dIstanCia. A tu!"- 1.500m -;-' Higino -Matos ele tem· um esblo cô.ri1ico seus dirigentes é um dia soas. ' '. xl,ens.e .

.ma de 4 x 400 do Duque de· (Atletico) 4 miu 80 sego 8. natural> quer fisionomica-
. C�1xias, c_umprindo magnifi-, 3.000 m _ Waldemar Tia_,mente, quer pelo 'seu geito -�

_

ca atlf�H;ao; passou o recor- goo (Olímpico) 9 mino ,36 $eg gORadO' de pegar na, bola,
,de anterior. Curt Jaegel', es- 16 dec:, "ldriblar os adversários, .ou O ..•

t.a reve�ação m�gestosa, con.' 10,OOOm - Francisco Gui- adversários ,ou mesmo. en-
.

S uruguals vlera� .' ,eSpe- ,,_ ';:mbaixáda Uruguaia d�J
seguiu vencer ô não menos,marães (Barriga Verde) _ cestar. Tudo ne.Je é el1gra� basquetebol virá assim cons-�' ,

E,xtraordinário atleta S.onci-, !35 min� 9 sego I
. çado". ·ál t S t C t· tituida:

ui, con'seguindo ambtl'8, e I Salto em Dístancia - Iris CI, men e a an a a artna Presidente -,- Don- Anto-
mais Geràrdi ultrapassarem' Colin (Olimpico') _ 4 mino A VOLTA AO MUNIJO VA- nio _M, Borderes.
o' recorde anterior. Damos a 144 sego

.

" 'RIAS VEZES Muitos certamente não sa-l qualquer ,clube extrangeiro Delegado - Don Victor
8cg'uir as novas marcas:

. De:a.tlon, _. Silvio . N€y bem que a vinda da equipe! a Santa Catarina, eSl)€cial- Rolando.
'

110 metros com barreIras Soncml - 3724 ,pontos. Agora que no Brasil' estão campeií uruguaia' de bas-' mente, é a pr:imeira vez que Tecnico ,_ BernardQ Lar-
'�-:--------�--------� IOS Harlem Globbetrotters quetebol, do ATHENAS, ác'ontece na., lIistoria dos re Bo_rges.
Reinicia ,o' 4 'Ié'ico. as ! par,a

a longa excursão mun- çonstitui um verdadeiro nossos esportes. Jogadol'es: Rolando
diàl em comemoração ao "tour de force" da ben'emé-' É verdadeiramente sens[t- Diaz, Raul Ballefin, Adolfo,

.suas '8'fividades
.

1;"Silver Aniversary", vale ri ta Federa'ção Atlética ,C'a- n:Ol1 al essa nota.da nossa, Kanopa, ,Jorge Diz D�vid

, �'ec�rdar q,ue, ai11{i�..no"ano tsr�l1ense. _ FA�..· .

.

_ !Bolger; JüHo Bouzout, Abra-
N

. . .
_ f,pasRado, as duas eqlllpe" em I 1<; Que o ATHENAS virá Somente muba abnegaçao '11an Rosember Rica"do Pi

, ta°S adrl'alUISd atleh�anOSltluam
os treinamentós )pre- que se subdividiu o conjU11- ao Brasil apenas para' San- murto trabalho muito cari-1nol1 Humbel't� Ri"h�"dulli-

+"0 'B-se esdusa °t movltmedn- tendendo o Atléti,co visit4l' I,' t.o de jogado-res negrOf:, pr3- fi ta Catarina, a convite da llho desses' di:igentes para j'Alf;edo Richardell�; A' lhe-!.'
() reve o epal' amen o e brev

.

d d d
.

t'
. ,

o <, . , -

;
.

:
..: '.

e CI a es o, m er�Q�"l,hcamente d�L1 a volta ao. FAC, com os nossos desportistas 1 to Juli, Raul Bouzout. Sa10-'
- u;ebdol l�,lclarabos dtr�ll10s, Os Depat·tame.ljtos, Fenlllll-1munc0. C-:l'C'l de .um milhf1.o I Os l1l'ugua'ioR não visita- poderão levá. a FA

..
C a ter' mOll SilversteÍn e Pedro Ro-

i's.an o JS rece en ° aque- .

1 t'1 I -

h' t d b
'

le d',.' , "

e q um len .as mL f. pessoas 1 rao nen um ou 1'0 ponto 'o so re ÓS ombrog uma em- batto. ,
.

,s Qlue. eseJatl emd. c:efender I
no e iuve11l1, JIl em fáce H- [pagaram nos qu-atroE conti- i'paÍs. o' pL'eitada dessa natureza. '!' 'Deste,,· tl'l�B são' (H"mneões

"8 g ol'losas ra lçoes do deantad'i de r
.

r I t·
. I T .. , _ .

. -, . J �"'-
-

), d E t 't N' d"
O ganlzaçao,

f,nen
es, tl'!l1a som::l eo.U!valen- oda a J'egponsablll(turle O.'! eam1)('Oo,eo

s sulamcrica-' �ul'tm.el'ic0l"10 ten.do '"'''ri)'
'-lUDe o 8relO ro 'ti'

-

b
.

.

i' ._- ". v ,,_.v-

••'_-1'" '-01:1"
. se 0, e�erao em r,eve entrar em te a .quarenta m�lhõ.es de ',I da excursão c,o,ube ã. FAC. 1

nos de basqt,l,etebol sera,-o a-
'. cip,ado da� 01imTJiad[l� de

-, ,'v e ba3qu('!.e conh- ,açao.
.

U
-

cruzeiros para a,reclar os I ma empreItada dIreta de, presentados ,a 'Santa Cata- ..L-ondres.. .

Hoje,··novamente em ação os

espetaculares campeões uruguaios
. , \

·Noticias Diversa&

A estreia dos, uruguaios. ante do malabarismo dos

jO-'lde�endO
o Doze. enfrentar o

Ique
levarão a quadra da

-ntem, 110 -Estádío "Santa I gadores e das suas maravi- quadro A do Athenas e o cidade o mesp-lO 'público que

r�ata'rinii:, manteve perplexos i.Jhosas tramas de conjunto. Lira o quadro B. Corno se lutou, ontem, suas esp:lendi
os torcedores da capital di�, . Hoje, jogarão novamente -vê, duas importantes pelejas las .dependencias,

OS" 10 novos recordes cata
.rinenses de atletismo

A EMBAIXADA DO ATHE
NAS

, I
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() comercio com 08 comu
.r.istas - diz a propaganda
vermelha _._ seria a varinha
"!}'" condão que resolveria to.
-l�os' os problemas economí-]

. ·r!{s do' mundo livre.
.

}<jm outras palavras, Mos-
1'(lU quer fazer-nos crer que
basta ás nações capitalistas
dize ruma palavra e os pai
S&S comunistas começarão a

-enviar-noa ordens de com

pra e suprir-nos materías
báaícas que beneficiarão e-

nerrnente nossas economias.
O que a propaganda mos-

covita não explica é porque
a União Sovíetica está ago
f'a tão interessada no pro-
grf'880 economico e no bem
t" :;;<11' das nações capitalís-,
iC.R. -,

Tal i�teress'e 'por parte
·

-dos soviéticos é ainda mais
de causar espécie si consi
derarmos que a teoria mar-

xista afirma a fatalidade do Para tanto, está acenando
, colapso economico dos regi- com vantagens de caráter
me') capitalistas. ' comercial, capazes de ten-

si, porem" deixarmos de tal' determinados grupos em

Jyctrte a Tlroparanda soviéti- cada um dos países

não-c(}-I
CASA )llSCBLA!llA êtrl'

-ca,: e usarmos 11m pouco de munistas, buf40ra dOI RUiot "0. ..&
ho"n '�enso fl,:,�rob,dremos Em \ realidade" a atitude Victor. VilvulaS • Di'.�IIi,
-1'a.eilmente os objetivos NOS. do Kremlin é um, des�fio di-! Rua CoIII..lhelro )(a1n

los ,Slidares!.
'.

�D'llldo '

O Feítíçee
.

\O ,Feítíceíre

'08 rresultados da Conte
:renda Economica c.de Mos�
.cou são dubles.

No. verdade, o :feitiço de

'�Jo.sé·Stalin podeacabarv> 'i-,."
xando contra o feiticeiro.
O'objetivo báaico da Con- :

, ierencÍa Economica de Mos-I
cou foi, "desde' o', prinCiPio':I'" .

. convenceI' o mundo livre

-que é possível .e até neceseá-
.

Ti.O fazer negócios com o

mundo comunista .

.Pelo menos, José. Stalin

\"",õsperava que a Conferencia
servisse para .colocar um

'Douto final n as restrições
,que existem sobre o envio
-de materiais estrategicos
para União Soviética ou

-qualquer país controlado

por Moscou ..
Ostensivamente, o Krerri

,'iin tratou de dar a írnpres
:são que a. Conferencia de
..Moscou nada mais era de

que uma reunião de cerca

;de 500 homens de negocios,
di rigen tes agrícolas, econo

.mistaH e íideres operários
"de vários países,

José, Stalin fez um tre

mendo esforço para dar á
:,t'eunião uma aura' de res

neitab llidade.
" ..

"

A fim de consegui-lo, tra
tou de levar a, Moscou re-

· -presentantes de mundo li-
"

-vre que não possuem liga-
· ções comunistas.

Assim é que, r-ealmente"
�foram dar na capital sovié-
'ticll homens de negocio, di.
':dgentes trabalhistas e eco
nomistas que não estão man
chados POI] teorias ou cone-

xões, de Esquerda.. ,

,

Quanto mais, respeitavel
'fosse o grupo presente, me
lho ra Conferencia serviria
:á presente linha de propa
,'!lauda do Kremlin.

Esta linha' de propagan
da, n oterreno economico,
resume-se em afirmar que
�) mundo livre terá grandes
vantagens -si,: pérmltir .o co-

'mercio sem restrições com a

1:�uropa: Ocidental, a, União
::'Súviétíca e a China' Cornu-

- .

a
-, .Ó:

"

� "
", '.

(,

..

I·.av�rá sempre um

R'evendedor' Goodyear
pronto para servi.lo!

'-_

'.,.
Numa grande metrópole ou numa

� /
,

pequenina vila, no litoral ou no interior,

.

V.' encontrará sempre.' um amigo fiel

de seu automóvel! É o Bevendedor.Goodyear, '

. que, tecnicamente '�,preparado para 'prestar
ao seu carro a mais valiosa assistência especializada".

.

assegura-lhe também a obtenção de pneus,
câmaras de ar, baterias, correias para ventilador
'/e

.

demais produtos fabricados pela Goodyear,
,'O Revendedor Goodyear, onde quer- que êle esteja,
\ é sempre um símbolo de proteção e hospitalidade

.

, a
.

serviço do transporte motorizado nacional.'

• 1

REVEND,EOQR, GO,ODYEAR

Onde houver êste 5íin�olo,
.,a cidade ou na estrada,. \
.,

.

,

seu carro encontrará um amigo I
O

I

REVENDEDOR ,'GOODY'AR"
".

"". .'
"

"

;::. i. .• ; _. �_

.�..

. "\,.. ..

, �_:_ .

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

B,ASTIPORES da

cçnféreu-:I'retl�,
ás, N�çõ�s .D.;nid.asvque IParmadas .

Santo Atonio Rua .João i 25 - Domingo - Farmá-
Cl! de Moscou.' " p<>ssuem.os,orga-nlsmos eom-. .

"

ex. � \, Pinto.
.

. {da. Noturna - RIJa Trajil�'o,
D.m dess:& obj�tivos é até patentes �al'a eq�i�ibrar, o de Plantã

....

o
. .

. , f o Serviço noturno' será.
ObVIO: José Stalin quer se- comercio Internaclonal.

. .11 -Domll1l!o.- Farma-lefetuado pelas Farrnâcjaa
IDear discordiaa entre as na- José Stalin.' quer conven-

,

cla_ SaI�to Antonio _,_ Rua �anto Antonio, Moderna e

ções livres. cer os grupos, ultra-naciona; 10' ,- Quinta�feira (Fe- Jono,�m�., c
Noturna sttuadas às ruas

Iietas em países 'não-comu- rilidú) - Farmácia da Fé
.

17 -:- �abado - Farmá- João Pinto e Trajano n. 17.
nistas a darem um 'fora nas __ Rua Felipe Schmidt, era Catarmense - Rua Tra-

Nações Unidas para lançar- jano.
se nos braços de Moscou.

3 - Sábado - Fa rmâcía 18 - Domingo - F'arrná-
.Moderna - Rua. João Pin- cia Catarinense - Rua Tra

jano. - .

24 - Sábado ..:_ Farrná
�ia Noturna- Rua Traja
no.

Vende-se
to.
4---, Domingo - Farmácia

Moderna - Ru\ João Pinto.
10 - Sábado - Farmácia

1 casa de material com

terreno de lÓx56 à rua
'

24
de maio 827 - Estreito.
Tratar na me!"ma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE
.

BLUMENAU
'

ila.· Assembleia Legislativa Ploduzir trigo. �3ra écôno-
h d'd 1

'

'''1 a'
'

, ablis- t ..', lib mlzar dlv,\'a�. �.
"Tenho a onra e ec a- ta. em que prece se , ,:s

todos os recursos possrveis, manter de pe as de 1 era-

rar aberta a presente sessão mar nossa infortunada gera- ções do plenárto.. "
.

.

zona' do arroz, centenas de de trigo' em ·grão. Foi-se ()

solene, em a qual 'será ho- ção, ela não se a�sinalará D presidente Bulcão Vianfl" lamentavelmente, deixou tratores ararn e gradéíam tempo em que o trigO nacio
rnenageado o Exmo. Sr. De- pelo declínio do Direito.

que falassé no caso o deputado da União 'Democrâtíca terras para o plantio do, tri nal era vendido com mil e

«embargador Guilherme A- Nesses períodos de crise. a
N

.

1 go. .
.

uma dificuldade. Hoje, a pro
1

a{!lOna • .

,

!lry, o prhneirc.blumenauen- . fníssãotlo jur.ista li a do, e- Não defendeu a Casa. Defendeu o governador. O que vi no berço de Joã(_, duçâo tem franca saída.
fie lã subir á presidencia do gíonário, é a do-lidador. 'A' E 08'que esperavamos um inicio de comando' supe-I Neves da Fontoura, obser- Devemos plantar o precío-
i�g'regio.Tribunal de Justiça função do juiz, nenhuma o.u- rior a quaisquer injunções politíeas. fomos encontrar um vei noutras, localidades tau- so 'cereal, seja' em poucos
do Estado, cargo a que seus tra sobreleva e

- sobranceia, 'presídente Bulcão... Viana,' muito diferente do deputado bérn. Há geral interesse pe- hectares, seja em área mais iI.

ilustres colegas (}. conduzí- É. ele o instrumento preci- :Sulca.0 Viana.'. '.
.

.
la produção do cereal, ínte. ampla. Assim fazendo, es-

ram, como justo reconheci. puo da vida mesma do Di- As 14 horas e 30 minutos, .0 deputado Bulcão Viana rec,'He ainda maior graças au taremos acudindo ao
.

apelo
rnentode suas grandes qu_a- reito, O culto a que se deve

'd�lat'ou abezta a sessâo de ontem da AssêmQ�é�a'\lregis- �omp��misso ?-,sst_llnido. pelo dos dirigentes do País.
lldades de-magistrado e ci- ele ..devotar cOJIl todas as' e-

latlVa.. '_ .. ".. .

" ,'.7.oy,:.no. em defender o trl�O Não rilais se admitem al
�ladão.·

.

tlé'rgi'ás, com todas as veras, Foram lidos no eJ(pediente: P�o?etos de, lei, do dép�' mêdíante preç.o���ínim.af.\. .

ternativas, O que não adian-
A .inauguração do retrato é.o que acénte n?s homens

Elpidio Barbosa, declarando de urilidade puh!lca a So- .)'enho ve-nflcado Igual ta,":_: escreveu um comenta- .

do Exmó, Sr. Desembarga- efeitos, nas consciencias de ciedade Damas de Caridade, da Paroquia N. ��ã. doDes-' disposição de ânimo em _Sta rista do "Correioda Manhã"
dor Guilherme Abry neste escol, a chama da paixão di-

terro, e a "Casa das Meninas" desta Capitan' telegrama Catarina. Nos municipicios matutino carioca - em pro
recinto representa uma ho- vina, e tão alta é a virtude da, Rádio de Laguna comunicando a organização de um por mim percorridos notei blerna de tanta relevsncia,
onenagém expontanea e me- da Justiça que aqueles que

programa de deba'eês públicos sobre ternas- do interesse. que muitos agricultores 'de- são os prematuros e ínjus
recida que lhe presta 111u- por ela sofrem conhecem os

público}. oficios de diversas Prefeituras agradecendo a sejam alargar, as . áreas an- tifícáveis dasfalecímentos.
menau, reconhecido e grato esplendores da santidade: comunicação de instalação da Mesa; diversos oficios de teriormente planta�as. A questão é plantar, R�rqu.e
.o filho insigne que sempre ._ heati que persecutionem agradecimentos pela posse do presidente Bulcão Viana. Maio� produção de trigo Ia cotacão do produto e COI-

soube, atraves de uma vida patiuntur propter instí-
P deputado Ylmar Corrêa protesta contra a decisão da representa mais divisas pa- sa for� de dú�ida. A- procu-

exemplar' e digna, enaltece- tiam", '
, presidencía .ra a. nossa economia. ra é superior à oferta.. Os

:.0 e honra-lo. E V. Exa. sr. Desembar- Com.o primeiro', orador inscrito, ocnpou Ia tribuna o, O t'rigo fqi .bezn cotado na preços são mais conv.incen-,
O assentimento de sua Ex- :;ador, se encontra, sem du- deputado Ylmar Corrêa que lavrou veementemente pro": ultima safra, Os preços ex- tes, deixando' lucros .....:.... cer

c ia. em vir em pessoa rece- vida, entre esses homens a testo contra a decisão da presidenc ia no caso da Lei das -ederam à melhor previsão. tos, lucros que são menos.

hcl' esta despl'cténciosa ho- que se refere o gr�nde Mi- 24horas.. Em certos municípios cata- dos aqTicultol'es do que do
,�1ena$"em vencendo dessa �Jistro, que tanto bnlho em- Depôís de. enaltecer a formação democrática do dep.' t'inen:ses, superaram eles ao Braflil, uma vez tiue a tl.'iti-·
."orma a sua proverbial mo- presta ao Supremo Tribu- Bu lcão Viana" sempre revelada na Casa, lamenta que, que se pagou no . Rio Gran. cultura prath��1dg ativamen- _

<l.estia, exprime com fideli- na!.
Sl1a excelenda se conduzisse de modo a desmentir O seu· de do Sul. te é meio seguro de fie evitar

-Iade e eloquenc.la o grande Dotado· de' excepcionais passado político, pisoteando a magesta�e do l(,!gislativo. O Ministél'io daj Agricul� a s�=tída de om'o 'fl?ra a com-

ifeto que devota á terra do qualidades de juiz é cida- DepoiJ:j dé dizer que a dignidade d,{ Assem�l�ia: Le.-�tura .. cumprindo.
o que de-I pIcá de trigo no estrangeiro.

··'eu nascimento, mu�to nos ,'.áo; cercoti-se V. Exa, dó 9,'isbtiva ,exigia um )pronunciamento claro e ,POSlÍ1VO em rmlT10U o PreSIdente da
,

:wnl'a e desvanece. api'eç?, do acatamento e do defesa de SUM prerrogativas, o orador c.ondena a decisão R .. pública, tem suas vistas .._,................_••_ ......_�"M ..�.V - •.•.• _ ....�_....

Tem a palavra o Exmo. respeIto dos seus coestadua- ! do presidente, verdadeira capitulação em desaire das glo- ,'oItadas para 9 fomento do Casa ou Apar-Yr. D'esembargadol; Oscar aos e Blumenau, que teve a dosas tradi.ções' do parlamento, 8HcrificadaR em benefi- trigo. O Serviç.o/ de Expan- .

iétã.o, llrador ofiC'iaI iles- bonra d; �er 'o seu .berço, do qo partfdo poli�ico do pre�idente. '., .' .
i\§O do Trigo çIaborou r;1i- tampotO"ta soleüidade".'

.

eompartIlha da alegna de . O deputado Ylmar Corrêa, com �mpolgallte eJoquen- I tluc.ioso, plano para marol' I '::"., '

O DISCURSO DO SR. ,ve-Io na chefia do Poder Ju- da e veemencia, diz que o 'deputado Búlcão Viana Ilão I produção'do cereal. constàn-!
Casal sem fl:hos,. plocura

AO
,.... E t d d d· .

. .

. I d t' casa ou apaltam,�nto, 110·DES. OSCAR LEIT 'l1Clano (�O s a o, an o .ao agIU como presldente da Casa mas como mentor apmxo- o progra_ma a e mesmo a,.� . v' :d' 1 .

>

b
...

h h'll'd't '.

1"
. .

t
-

d h' f ft Icenüv
ou pJO_,lm,a<es,'Discorrendo so re a o- mesmo.() n 10 e sua lU e- nado de um partldo po lt!co.

I Impor .2GHO e Iper os a o,.. . .

1·• t'd- d .'.. ,. .
, _. dando re1erenClas e garan-Menagem que se prestava 1genclai a re 1 ao e seu Requer aSSlm, que SoBU protesto fIque co:nslgn,ado cm adubo este que sena revell-. . � .'.

"

Vl'onuncioLl o eXffio.· sr. dr. ,arater e o primor de sua t,
.

.
.

,
, .

I
" rlírlo .pelo preço do custo. .

bas. Cartas ou .ratar pes�o-1,.,(.
., '. .

. I' lmente com o FngelJhelI'O-leso Oscar Leitão o seguin-' wltura. , Também o deput.ado Wa!demar 9rubbá protesta, Pa"a. li pro'oma safra, a

�).
-.

.:t
.

D• h
.

.

,. .

f d':}' UT ld
.

1
.

f t Aldo Novo no L ella, .amen-te discurso:' al a omenagem que ora ()"�11 pr))] n segUlr, o mlera one: (l eputar o IV;: C- pl'OVH enCJas . oram om�\- ,

E t 'd d'R db t "{r E
. ""',' .! to de s ra as e o agem"Exmo. sr. Desem arga- 1)1'e8 amos a Y. i·xa., mau- mar G'rubba, que ergueu sua voz num solene protesto: das para o fornecImento aos!

,.

I
,f.

, r. 'Ih Al "111"!'1U'() o �ell retrato nesta I
-

1 '" d I" b't: 1 d d t . d nesta CapIta .;,01' ,-"UI erme ory: ,."'" < contra a reso ueao tO \'7overno o arana, que, ar J 1'U- i avra ores, e semen e8 e
.' ,

Venho de receber, não faz I:asa, permanecendo a figu· riamen.te, ferind? em cheio a. Có�stituição l<..(�der�d, está 'I' supeÍ'i,ol' Clua,lif:ade. A�sim é1 ..................,'".I"._._....,..w......_......�.....��

muitos. dias, um. dos mais t'a de V. Exa, comõ um e- exigindo imposto' sobre cada �arl'll de aguardente

expor-l
que,

.

em

..
Fl.o1'l:;-nó,polIs, a

" ,,;..'honrosos mandatos. de toda x.emplo. perene de
.

esforço,
'

tado do nosso Estado. . Inspetorra ReglOnaI daque-;' ,

;� minha' vida de Juiz qual de dedicação, de .luta indor- ,Concluh:Úlo, o orador requer se oficie, ao Sl�. Gove�- 1e Serviço' (Rua-ViSConde de
"cja Jl de tra$luiir, no·· ato mida, em 'prol'do Direito, da nadar do Estado pura que tome imediatas providencias i OÍ1ro Pret<', 511), - tem à
,la inauguração do. retrato lei e da Justiça". no sentido de defender a economia catari:i1ense contra i vel1d�sementes d�'boas pro.
,Ie V, ExcÍa. nesta casa da' Após estas palavras que esse golpe desfe�'ido pelo Executivo do viz,inho Estado. I cedências, que tam�em são
.Tuf'tiça, os, sentimenfos de foram. intensamente aplau- O discül'sO do deputado Wa.ldemar Grubba,que; como i cedidas sob empre'stunos aos

�octos os seus amigos e ad- didas, o exmo. sr. dr. Oscar de outras vezes, se 'colocou solicita e sinceramente ao la-! lavradores falhos de recur
mir�dores e, mui especial- Leitão ofet"eceu ao exmo. ·sr. d.o do pequeno agí:'ÍCultó'r; merece o nosso apoio. e (') nosso I :;0':\, pa�a devolução em 1953
mente� dos advogados e sel'� Ih:: rles. Gui1h�rme Abry 'um aplaúso. .. • .

I ,1r"'oi>\ d�.; colheita.
'.rentuarios que labutam no mlioso estojo que continha. A época que atrave'lsamo� exige amparo e não difi; 'l Brasil consome anual-
fôro desta .comarca.. Devo llma riquissima cigarreira e cu Idades àqueles qu�, no labor cotidiano, humilde' mas mente· cerca de um, milhão .

agradecer,' antes de tudo, a am isqueiro de ouro, eomo importante, contribuíam po(lel'osamente para a 'riq�eza ,e oitocentos mil toneladas ,.'
Bscolha que de mim fizerátn teéordação dos blumenauen- do Estado I ,. .... ------.-.--.--.--:-."'---w..............w-,.............._.._

,)ara falar nest.e ato, quan- I;es e elementos do Forum. () rje�ueno agricultor, que de sol a sol luta contra!
__ •• OFar..."" .......__�_"'�.....,._�-.

•

.10 outros, com mais entu- Apói> este brinde o, sr. dr. todos os imprevistoR, da natureza está devidamente pro-! ASSOCIAÇãO PROFISSIONAL DOS TRABALH�J)().. .

�iasmo, poderiam dizer � ,ex- :I'lal"cilio Medeiros convidou tegido pela Constituição e uno é admissivel que'o Poder ,RES NA INDúSTIUA GRÁFICA DE FLORIANOPOLIS
t,crnar tudo' o que experi- a veneranda progenitora do Exeeutivo d.e um Est2,do o venhá saerificar de maneira' " Assembléia Geral, Extraordinária .

'

rnentam <!.� jubilo e alegria homenageado, sra:. 'do Al)- tão ·absurda e' iniqua�.' ,Pelo presente édital fica convoeada a, Assémbléis
'!1esta oportunidade. gusto. Abry, que conta 87 O imposto de exportação há milito que foi abolido e

.

Geral Ext.raordinária da Associação Profissional na, In-
A inauguração dQ t'etrato :lnOtl de idade, para desce�� não PQde voltar sob. qU'alquer pretexto, nem sob disfarce dústria. Gráfica de Florianópolis, para às 9 'horas, do dia.

rl,e V. Excia, nesta casa re- rar a bandeira que cobria (} de providencias adzp.inistrativas aparenterrlente legais.·

'118
de Maio dêste ano, na sede do Deffloeratl'!: Clube, na

. 9resenta, na verdade," um retrato·tIo exmo. sr.·dr. Cui- Temos certeza que o.Govern·o dp E8t�ldó, ol'&c,onfia- Praça'15,:'de Nov�:rrihro;_l?à.l'a. deliberar ó recollhedmentI}
tributo de 11atural admira· lherme A:bry. Esta cerírno· do ao deputado Protógenes Vieira, tomárâ' na 'dé'vida como Sindicato representativo da respectiva. eategoria·
'�;;ão e estima ao digno e e- nia tocante foi abafada por. conta aquele proteRto e sairá em d�feza dos n08SOS' la- profissional.,

"

,

'

minerite blumenauense, tã.o orolongadas palmas. . ! ·nadores.
.

I Florianópolis, 30 de abril de 1952.
iusta e merecidamente ele-

.

Por ultimo usou da pala-I ,"
.

,

, .

I,
-

Mário Schmi�t _ Presidente
�ll,do á presidertcia do mais �:a () hombenageado que .Ordem do' DIa '1

----.- ••.-----w-_.•----- . ..,.--JL.....-�:>.lto Tribunal Catar_inense. .Qlscorreu·, 80 re. a sua ca.r- Na ordem do dia foi aprovada indicacão no sentido. or. A." - ...... �'""' -
.

- �. ndno - - -

-:-
- -

. t
Não se torna necessario, reira inicial de 5ui.z, af�r- d'3 inclúir, no PIa]J/)' Rodoviário do .E:staa� estradas mu- I � DI

'

T'
..

fi"" ,. d C I'" { inesta feittl, retratar a figu· mando q�e uma s�rJe de. Clr- nidpais de Çhapecó, o projeto de lei que dec,lara de ut.i-} r o en ln" .e arVa��,qi �
ia do magistrado que écV. �unstancl!l.s lhe ImpedIram lidflde pública a Associação de Indústria e... Comércio do �. " ..., i'" "'. (
Exa. MilitaIldo na magistra� t":ali�ar' a ambição �� todos I{.io do Sul; hl.çlica��ão 'para construção �e u.m ?r.éd_io es- � Pôrto Alegre (': Buetucs' ��ura catarÍnense, ha :mais de ()S pt omotores que e a. de colar em PaRRo de Torres. em Ararangua.e mrlJ'caçao pa- " Aller(eiçoam.ent.o '_'m

,"
treR dec::tdus, vem V. Exa. ,er juiz .em sua terra nata-l. rn :,;erp'restada &Bsistencía oficial ao agriCultor, > .

-

, A,YTes ( ::
dando à Justiça o melhor de Após outras considerações

'

.: 0tJVfflOS _ NAR1Z. __ ,C;ARGANTA
.'

�5Uas énergias. Por dilatados indicios-ag d�clarol1 que se. ----."...�_�-.........,..........""..,_. -...•.t' :; "

�mos, vem V. Exa. honrando. :;entil'Ía bem naquela sala, \
! .' PommhMio·- João Pipto. -18 � 10 n:idar

a, rr:agistratura catarinense, I !1ayja o me��? aintliente, o O BANQUETE NO CAR- nallenses para com o ilustre ,�. Diariamente das 15 às 18 horas
'

,�om!) um de seus mais cul- mesmo esplrIfo e fi mesm�
. LOS GUMES I P!'p>\id":nte do Tribunal de

,

LOS, m.àis justos e !!l�is dig-I'I'�(lif_?q() l)nile c<q -eriaranl A's- 19,80 hOTas l'ealizou-IJustiça.
.,

,.�"!......,v....�..I"oIV'-...........,..,�..
�...........t'-......."'-".•" ...... :��.-.;�w.v� ..�..

nos juizes, ninguem o avnn- h".to'l Pl?2'btraclo.s d,jgnos e se !li)S salões do Teatro �ar- Agrade�el1do a hOme11l1-,
-'

. --o
--'--'-'

I

::aja.::1. do no cuk:adoso exa-! �''',speit[ldo,s na magistrattua los Gomes um. granchoso Igem falou o ex�o:,s'r. desem- n ' . O' l? IDW, dos autOR c n� r.o'1dera- I' ,õb\l'il1C!1�e. E:.;:planou as banquete ofe.reCIdo ao t;xmo. bal'gador dr. ,,:ullherme A-I
� a���r..r: p'�� �r"}'T���i�.

b .1 G 1h b m la 'rus co- .. _:._ ... ._. e.." .....,.. � � tA
';:\0 l'eflr'tida n') ::-,lic8.l' a-I r.!"Ul'[1.S. !l,os jujzés Ayre� ':11'. Desem f\rga.....

or

'U.
I

>opr-I ry. q.ue co, �a v.,

c,'
,

•

Ilei, tornandol-s.G deste J;nO- "�.'·'L,' Aruadeu\Luz, Luna Ime Abry e·ao qual con�pare- mO�ldas expressou os ueu,s
do, um SACEHDOS JT.TRIS,j'F'·'e.ire, Osc?..r�eitão e Mar- '�E'ram as. figuras ln�ls re� màJS calorosos, agradec�"

Todos a C.. !ata'd',: !fl!S'.' �
:lm modelar sacerdote do Di-: "ilio ,Dias, todos figuras .de presentatlvas da, socl�dade!mentqs pelas provas �e...aml: g ...

-

i'f � I
j"'eito, n.o sabio conceito de i 1'ea1:e no Es�a�:lo e qJe por blulrlenau€ns:: .. c' I za�: que,�ecebeu, do,. lJlho�
Ulniano. Cabem aqui as pa-

I P.qUl .passaram. Sua" pala- Nesta Opolttlt1ldade u",ou Ide sua terra natal e �e to-

a...
'

1,' '. '-tI
.

": dO' .'" ... r n'" I 'Ta,; no!" to'los "S pi'(!�e1l1'eQ da oalavl'a Dura saudnr () i dos os e1ementos do F onm,·).1 etropc I !!D,ns'a'irUH e rOSlm,·o 1,,0, aeO, I .... ,-' v, - .......,"". .' .

-

.' ." """. . " .g, ._' ""crJlproferidas certa feita, com! r;endo a �egu ir O' di�tiI1to h?-. horr:e>;;-.b':':l.2_:... I) sr. dr. LUiZ
r
local. �uas pa!�:rag cat1va,�

':usteza: USe as mal1ifesta�' menage�-do cumpnmentaQo de FreItas 1I'J.elro, que com

I ra:n
8h1da m,.J8 todo3. \l., ,,, t• .le .�iü 1\" � 1)0 'bs. ,.1'Ões da t.orça.. do Direito f por todo;; os s-eus ,amigos !J (;U.

a natural eloquencis.'sou-., pr��entes, H�ndo} no

fma!.1
� ia "1I11!�,·· iI� --u,a...-.' ._

, l'l?uitall)vez€s 1:'-€.
"

to,rn�"m in.'i·I·a.dmiradores pres<.;ntes á ho, hp eS'Prj�ir ma:;('nificnmen- i ��a�,[I�aS . ?o:. !)1"olongmht
-(!-onheeivcis j'� )�t,r:".L��to bru- menagenl.

. t.8 o S0.1Ú�Hne�t,o d09 blume-! �dlva Je p(l!ma�. .

'
�._---��--"-"'"

, ,
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o WSTADO 7
_- .'
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e . horas, será realizada, na

Igreja do Menino Deus; Mis
sa Solene com Sermão do

Evangelho, em comemoração
· ás festividades de "VERA
·ÇRU,Z".- \

Irmandade dO S· "MIKIIS da�.uMA J

I""'I(!TII':':":"':': [L'�':" 1::::'1':"
.:,:

R":
COURA CasPA,

J dos Passos Dissolvido Rapidamente ,I 1':1:1,) ,:f, : _-,� ',f "t,tt:,: '::"n:,� ':: :�:' ' :.":": "::, - :-::D:;:'
.d�SPITAL DE CARIDA�E 1!�t�sa�q���:e:��e.,�����:v��:·I' ;ir:::"::�:';:' :::.:::'�:: ':I� .: ':'/':":�': '::'U':' "',: '.::;::' y,' ::;":�, :,: ::":', OQEnA ,DOS ca·

Fundada em 1765 nam o orgamsmo, mma� a energia.' '::.::
" " ':.... ,.' :, '.',

.. :.' . cnes é DIMAJS
arruínam a saúde e debilitam o co. ,. ,

'
'li. ".J "

VERA CRüZ ração, ,Em 3 rni_nU'tos, Mendou, .

' �.,

f����E.1i��:����1f ����!l_I�IRlfr':�Q�IHlii'
Maià do ano de 1952, ás 8,30 rápida mesmo que se tr-áte de casos

.

rebeldes e antigos. Mendoco tem
----�....._----------------------

"tldotanloêxitoWJ,e'se'oferece COm'

VE. ALID'A.,DE Ou'·-em ac'hou 1,a garantia de dar âo paciente respi-
ração tívre e fácil rapidamente 'e
completo, alívio do sofrimento da
'isma em poucos dias: Peça Menc!a�o'
�oje mesmo, e!!l qualquer far.mãcia. A nossa garantia é a sua maio .')]'0 '

teção, '"
'

,Vende-se
I' Por c-s 45.000,00, 1 ter
i reno medindo 35 metros de
frente pO'l' 26 de' fundos, 2

frentes cl 2 boas casas de

madeira, à rua Tereza Cris
tina.
Informações neste jornal.

CASAS A VENDA
RUA BOCAIUVA - com '1 quartos, sala de

visita, sala de jantar, copa, banheiro,
coz.iuha.: etc. . ...

'
.. , ... , .. , ... , , . , '.'

COQ,U'EIROS -- 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, etc. .; , , ,

· SACO DOS LIMõES, RUA GERAL - 2 ca

sas de madeira novas com terreno de
14 'x 55. . ..•.•• '.' •...•. " . , .• , • , ...•••

KCA TENENTE SILVEIRA __ 5 quartos,
-

sala de visita, copa, sala de jantar, ba-
nheiro, cozinha, etc. . , ..

AV. RIO BRANCO' "." , .

RUA DURVAL MELQUIADES (Prolonga
MENTO) -- 2 casas recem construídas
com � quartos, sala 'de visita, sala de

. jantar, cozinha; 'quarto p/empregados,
banheiro p /crnp. tanque e quintal à ..

_R1JA�$EN-T,{)"Go.NVAbV-ES' ;- .. "';". :. '."":':- .. '

..
",

R.UA 8ERVlD.Ã0� FRANZONI - 3 quartos,
sala, cozinha, chuveiro, etc- ldesocupa-
da) .� .. �:,,� �

-

.

Um relogio de 'ouro Lon •

.Huberto Rohden gínes, pequeno, 'com corrente

I. ! também -de ouro, pesada, es-

<, Conheço uma mercadoria ideal -- que nunca des '1.

�
-

tI o antigo, provavelmente
valoriza, ',' '.' ,

.

perdido no Largo 13 -de tQue, sempre tem cotação nos. mercados do mundo. Maio .

Que nunca esgota - por mais que se gaste. 'G' t '� AI' I' I
·
mãs. E t deua:

.

d'
-

. ,.LeU rega·r a rua. yes (e
sm empo e paz, em tempo e guerra _ sempre se 'Brrt

.'

9.0 te·d
. .' d

.' Conaistório, 28 de abril
. Estudante de Odontologia, vende a bom preço..'

I o, n. � "
'.

81 encl� ..0
d 1959.'

11'
f'

. C l' -'
. dr. Artur Pereira e· 011 vel-

e • -<J.
'. .·,eClOna lSlca para. o

.

oJe- Vende-se e compra-se a peso de ouro - essa merca-
.

.

Luiz S. Beze:-r? da 'I'rln-: gío e vestib.ular.
'

•.
.' doria ideal.

'

' ra,

dade -- Secretário. .
. Rua Blumenau, 53.,' . ra, a quem será

gratificada'l. . /' . A,. coriciência. ', . bem, por se tratar de obje-
.

"'.
,. Vende-se, hoje 'a varejo - amanhã, por. atacado.,----�-,--,-.-_ .. _- ..._.__ .. ,--.-.,.----"--- ..

--.
_.

E
.

. to de estimação. �
A VISta...

.
m: .con ta fj rme . :. EU} consignação ...

A prazo ...

Contra, duplicata. .. letra 'de câmbio .. , nota pro
l missória.. : .

Aluga-se.,.· subloca-se ... dá-se de empréstimo .. ,

Liquida-se ... queima-se i • • 'torra-se periôdicamente
- -a preço reduzido..., Comem"orem 5 D-'

.

Vende-se em hasta pública, ao correr do martelo QO O Igna-
\eilo�����"até de presente __ inteiramente de graça __

mente Participando da
por amizade e conven cão social. II. .,

400.000,00 E _ coisa espantosa! � por mais que se venda e p;II
,

. .
--

;"

revenda -- está sempre à venda.

I ascoa' O' p' e'ra� ria
'

90.000,00 Sempre venal - :a conciência human·a.·..

_ .

. .' ',",':" _ ,.,',Dá-se, hoje por dez cruzeiros - amanhã, por mil -
,

pogo mais, por cem mil cruzeiros,

40.00000 Dizem os homens que homem que vende a conciência: t·lu·r·'adecl·me·nl·'o··e ·:-m--",'Ilts---s-·a'

I
é homem sem concíência.

.

,

.
.
Pois, se a vendeu, como .é que a teria?

400.000,00. E, no entanto, est.á e_r,rado! quem vende a concíêncla
-

EDGARD E MARILIA \FERRAZ

100.000,00 Illude Tao _compl'�d�r, fing índo ,:endet o que não tinha.
. I�s f�milias João Paulo de So�za e Jobin Ferraz,

I . _ '. end..e
.

cadáveres de conciência .� não vende con- 11'mnOS, tios, cunhados, sobrinhos e primos, ainda sob a
ClenCla VIVa.

" ."
'. impressão dolorosa pelo falecimento de seus inesquecí-Conciêné{a viva. não se pode vender.

.

Ed lU 'I'
' .

veis
. gar e' Marttta, tão. trágicamente arrancados do

Vende, como vende o açougueiro - mercador de car-' seu convívio, agradecem aos Exmos. Srs, 'Gove'rnador 'do

"200.000,0'0 ne, morta. , . Estado, Al_mira!lte_ _ç�m�.!!4_U:.nt.e�qQ 120 ,D, ,N .. e demais

lOO.tlOO,ôo
-

" C�nciencja -a -talho-e retalho'� conottilciá,exaügue 'membros da Coinítíva de S. Excia. os primeiros socorros
e lperce...

"

e provi,dencias tomadas; bem como às autoridades -poJi-
�a:fra. dé cOl.lGiências é período de crise: .. dais. Prefeito � Vereadores à Câmara Municipal de BIll-'

65.000,00 !.
.

Grise PcilditJea e' social, econômica, e 'religiosa -- pro� me�au;. as homenagens da Assembléia Legislativa; às
.e numerosa e fecunda genitora. , .

'
'.

. Emlssopas: de :Rádios j à' Imptensá; 'a genér6sidade e

. ,':In'ventam os homens pretextos"sem conta _' pai'a fu- pTesteza da Filial' da firma Hoepcke em Bluménau; aos'

11fooo,00 gu', a vprdade .. ,
.'

. '. ,,' .

c�l�gas do. T.elegl'áfo Nacioha'l e Dir.etorilr Na-eional; aos

Não querem cUlleedér sua lalência moral... vlzmh08, an;l.Jg\)S e ao povo, indistintàmfmté', que os con-
Homem venal, homem falido ':':''; aos olhos de "Deus ��rtaram pessoalme.nte ou por telegramas, câ:l:tas,' car-

do Eu., . J

' 'toes e flores. ,-

Conciência em. leiTão! . . .

. �prov�itarido o ensejo, c�nvid_am a todos para o �to
Dez' cruzeiros por uma conci-êilcia! .

quem 'dá religIOsO, n?- Catedral: Met�opolitana, dia 3 de maio às

comprar ca�as, ter-: mais ?" .• '- ,,'
. ,-

7,3.0 horas,_ antecipando sua gratid�o aos que se digna-
. Vihte' :cruzeü'os; 'por"uma cenCiêncla de operário... tem comparecer.'

de homém '... de: mulher -:- quem dá mais? ..

, 'Dez ini1 cruzei�'os' por uma conciência de capitalis
ta ..'. de funcionário ... de religioso _ quem dá mais? , . ':

. Um milhão de ó;:liieii'os' 1'01' üma tondência d� Cá
lab1l1'! .':;" 'oHierÍ1 que"e pouc:o póI' umá ·léO'itima alma de
íscariotes .�-� quem dá'mák?..

.
".

. "', .

I

José' Call'a'rata
, Para assistirem a referi

. na solenidade, ficam convi-
· Uadas todos os fieis e, espe

. ciahrrente, os Irmãos e Ir-

RUA I>l"ODODO' JS
rI.OI1lAlfciPOl.l$· SANTA. CArA�/NA

'INFORMAÇÕES,
, 'Sem compromisso, para o cliente,

informaç.ão dos neQ'Ócios imobiliários.
damos qualquer

•

'.' �.•. ':. ," .�.. ,', '.' � .

i.,� .•.. '.'
. '" ... ;i' ..... �

... ; .. ',' ....•

"pepOi? �da milésima venda ''estava a cÓIJCiência tão
gasta e ex.l;a,u"ti __:: 'que não resisti'!, à milésima pri-

meira traficância .. ; ,

Eúoia!la de si rpesrq.a, nauseá.d� da fétida chaga ani;
buJante --:- precipitou-sé ao abismo eterno ... ··

A conciência v.�nal. , .
'"

·(Do livro �'de Alma ·para,Alma':).

Uivulgue-"O ES'IAnO" ,

TERRENO A VENDA
SACO' DOS LIMõES --:- RUA GERAL _ U!l1

lote de 33 x 500 ;. _ .•.

'

•.............
. .

PENSÃO A VENDA
ESTREITO-Rua GAL. ;GASPAR' DUTRA-,--:.-' .

com ,lO quartos, varanda, .cozinha, ·etc. , 18.000,oÓ e

COMPRAS DE CASAS, 'rERRENQS,,, CHACARAS E
.

SI1.'IOS
-

'Temos sempre 'interessados -�m
renos, .

chacaras e sitios.
.

HIPOTECAS
Recebemos t apHc�mos qualquer. importância com

garantias, hipotecária-s.,
'

, ADMINISTRAÇõES DE PRÉDIOS '., .

Mediante modica' comissão,', aceitamos . procu:'r�çõ�s,
llara administrar prédios, r�ceberp.os . aluguel,' , Pâ·ít'ando'
impostos. etç.. , "

PROCESSOS IMOBILlARIOS
Organizamos' procbssos imobiliários, para lOS Insti

tutos, Caixa Econômica,.' etc., temos também' possibilida
des de- conseguir qualquer documento sôbre imóveis.

FICHÁRIO.
O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio,

chácara, poderá v.ir na séde dêste Et;lcritório' e preencher
, uma ficha dizendo' o que deseja adquirir e assim que con

seguirmos a'Viz-aremos ao i.nte�essado•. sem despesas para
o cliente. ,

·.oII\I� VOi...UNTI..R!D�l-Op\ PAr;;.-,,,, t: • .i� I....�
.... , ... I·'}�",,'. �� r� ... F· .. ,.......0 ,�Et.L"""$o'4 """<:I""'_

Diretório ·Acadêmico dIa F",
, . \ . '.'

de Ciências Econôrilicas.
de Sta ..

· Catarina'

, Sabão

\(irgel11 ESpecíalidaçle
da eh,. WRTZIL INDU8TBI1L�JolnviUe. (marca r8gistra�a')

_____...-_----.__T_.�)_r_D_a_,'_8_f-O_'u-=.'pa .branq�"i_s��.�a__.��_��__ .

NãO: pinte mais sua casa
. ,

, Está, se usando nas grandes ca�itais
"O PAPEL DE PAREDE"

Para sala de jantar, cop:a, quarto de crianças, etc.-
Lindas Padroriagens.

.

Representante e Distribuidor nes'te Estado: .

'-
-

IVANDEL GODINHO
Rua Pedro Ivo - Anexo 'Depósito Florida.

EDITAL,
Pelo 'presente, convoco· os senhores membrus

.

d'o CQ1<

po discente, desta Faculdade, para a reunião de Assem
bléia Geral Ordinária, a se. realizaI? ,dia 3 de maio, sá-'
citdo, às 14,30 horas, em umà das salas désta Faculdade.

ASSUNTO: Eleição do Diretório..
;Florianópolis, 28 de abril de 1952.�,

Joaquim Carneiro Filho - Presidente.

� ..

l'
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Confinúa
.

De aparecido '''(l Pres i(den f(�'�
RIO, �9 ru ,P.) - URGEN,TISSIMO _. INFELIZMENTE N�O·.FOI CONFIRMADA A NOTICIA �Ol\fPROCEDENCIA DE PORT,OF SPAIN, SEGUNDO A QUAL o APARELHO "O PRESIDENTE", DA PA-A, QUE AS PRIMEIRAS INFORl\IAÇÕES DAVAM;
COMO DESAPARECIDO,' NA SUA VIAGEM �IO ..NEWYORK, DESCERA EM BELÉM' DO PARÁ E QUE OS SEUS PASSAGEI-.
ROS ESTARIAM SÃOS E SALVOS. A PANAIR DESMENTIU ESSA INFORMAÇÃO; TENDO-SE QUE o QUADRIMOTOR TERIA
DESAPARECIDO·El\'l BARREIRA, NO ESTADO DA BAB,IA. AVIÕES DA FAB, D� PANAIR\ E OUTROS E�CONTRAM�SE EM
SERVIÇOS DE BUSCA NAQUELA REGIÃO, BEM COMO UM HELICOPTERO TRANSPORTADO EM AVIA0 PARA O LOCAL A-
F'I�1 DE AU:XILIAR AS INVESTIGAÇÕES. ENTRE OS 41 PASSAGEIROS QUE VIAJâVAM NESSE AVIA0, ENCONTRA�SE' O
DR: M�RILLO'BRAGA DE CARVALHO, ALTO FUNCIONÁRIO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, NO RIODE JANEIRO.
À1;É O M:{)MENTO�,21,3Q.HORAS, NÃOHÁ NOTICIAS .POS,I'rIVAS SOBRE'A LOCALIZAÇÃQ UE "O PRESIDENl'E", TUDO IN•

. -,

.,,'
'

,-. DICAND9 QUE ESTEJA DESAPARECIDO, INF�LIZMENTE.-·
'

.�""' ""_W_"""D-"�""""'''_''·.W''''''_._''·''.''''''''''""""""",·;,�"",· _ ......;;. ",.....,.. "••_ -..-.. � ........_..__ � _�..",.,...,'

.HO�E, o JJriÓl�iro
.

entver..
, iDe Blumen80'

.

I o meu �el� �mi�, !Iéo�g�Jo�o?e Oliveira. do,
, .

. 8árl0 do C.E.I· ,

I .

-

'
- Cor�ei� d� Sul, está veiculando uma séri� de alarman-

.

-
I

A' t I b
<

• tes ínjustíças contra o P. S. D. e seus nornens, corno,

O· Clube de Excursões da Assoêiaçâo dos Varegiatas terra Da a omeoagAla o sr. se.3 eles' coubesse a culpa da não reeleição dia ar, V,ol-, Jlhi,' entidade que congrega le- Flot-ianôpolis (altos da (i
da/

P d T·b I' d J ti
ner Oliveira P3!R a presidência Assembléia.

mo.co,s 'entuaiastas, apaixo- Confeitaria Chiquinho).,
, la,!. O ri D,na '4) OS ça P'

.

1 1
'" 1

- "'I" U \) . ,ara, o jorna agunense ja existe;' a' peura e cal,
nados das encantadoras ma- . Nesta sessão .haverá en-

um acõrdo politico entre os dois maiores .partidos do'
ravilhas com que, neste pe- trega dos Diplomas de Sócio BL1!MENAU. 27 fPelo dores, Cmte. do 23 R.!., pro-

Estado, com a finalidade exclusiva de alijar' os peque-daço de terravnos premiou a .(i;xcursio�isti para todos os Corr,elo .)--. As homenagens curador do Estado dr. Fer-\ .

t d d t d d M 11 h nos. Pelos boatos e explorações divulgados o que está.�atureza, completa, amanhã, 'locios Escursiatas do qua- que es a CI .a e.pres ou ao nan o e 7 o, .su :procu-
.

de dro �ócl'a'l do seu pr-imeiro I sr,",
Des; GUIlherme 4br.y" rádon dr. Milton- LeIte. d.a decidido, aliás, não é um acôrdo : .é uma indecorosa par-

.0 primeiro' aniversârto ,'� ..,
t h f d d Ctt bl tilha de cargos, entre QS maiorais, nos próximos plei-. e-,

fundação, me de existencia. Em se" eJ_D��e� e c. e. e o PQ er jU-! os a, premo ores pu ICOS ' .

Comemorando a efemér'i- '(uida.o sócio Nortan Olivei- dlc,larl�,. tiveram ... cunp�, de :r,:cJa co1marca e - advogados tos.'
-

.

. '

d d I tes.> Tudo .isso, no entanto, é fruto de imag·Í!''Jaçilo.· 0'-

de, R sua diretorla organizou ra e Silva .proferirá urna pa-
ver a e,.,ll:a consagraçao;. _ presen...es.. . ,., ,

.

A 1 15 h Ab d
-

1 que hõuve, até agora, foi apenas um entendimento pa�
o seguinte programa:

'
.

lestra sobre. o C. E: I. e' a '.,SI,' ioras precIsa-:. rm o a �e.ssao so e�e o -,

. . , mente claegava' em frente 31' dr Marcílío Medeiros ra a escolha da Mesa da Assembléia. Em 1951, o P.S.D.
As' 7 horas M·issa na Ca- 'Ilha de Santa Catarina. .. '.

rr
• .

;
:.,

.

I .

'. .� .

..
'oh .

. a Prefeitura Municipal o pronunciou as seguintes pa
cedeu êsse pôsto, compensado com .u maioria no plená-tédral l\fê'tropolitana em a- 'O ESTADO, .: registando -,: ..' . i. <'..' -. .

, D b d l
/ rio, através do apoio de deputados de uma ala do P.

'<-ão degráças a todososha- esse acontecimento.Icumprt- .;,x�o. sr. ,esem. arga 01': avras : ,

'" �
- 'Ih Ab h _ ...........,. _w ...,......." T. B., da qual saiu o presidente. Esse apôio, por mo-

bítantes do interior da Ilha. menta aos integrantes do ·-"UI erme ry �compan a-
tivos que não correm à conta dcP. S. D., evaporou-se!

I À,s 19,30 horas Sessão so- : Clube ·de Excursões da Ilha, do por sua gen itora
:

e .p'.�r .

I I t d f I O �r PO'y Filho' Sem aliados, em minoria, o P. S. D., necebeu do gover-lehe do_ clube no� salões, da desejando�lhes felicidades. '. : emden os 'b�d s�a ,amllla: il. .' .' na(lor, pela U. D. N., a sugestão da fÓI/mUJa nl'op�)reio-
....................... __ • •• _ •• • __

. '- .
I>en o rece 10 por proon ,-

.._ .1O .. � �.•�_. __•..� •• --�or.W.�.-1V...

gada 'salva .de palmas,. eri- traba'lh,a, nal,'com todVEl os partidos, e por todos os partidos uc·e,i.:..

quanto a banda musical do ta. Ofide, até .aí; motivo's reprováveis? Entre ficai' em
23 R. I.' abrilhantava 'à rE?-

A
.

Prefe'itura" Municipal minoria senl, ou c.om a prl'sidênci::- do. Legislativo, o

�epção. Dirigindo-se em se-
de Pirahlba aca'ba de rece�, parüdo, que não é japonês sUÍcidn, não podia vacilar,

guida para o s.alão nobre da' .ber um trator, com lOemeia tanto mais que a fórmula adotada, oi.Jtra não era aué a,

Prefeitura; foi o iiustre ho- tO'TI.eladas, adquirido para Os m�sma já proposta pelos pessedistaíl e recusada. j,elos
menageado logo depois 'con- 'serviços de'melhoria das es- udenistas em 1947 e 19õ1. .....

-"

rluzido á sala dO' Forum por tói'd�s' �aquele próspera' Acusa 'o Correio do Sul O' sr.' G�so Ramos d€ 's�r
------..,..--."'-- .

uma conll'ssa"o es-pecl/al,. ocu- município, fato que ·eviden- contrário aos �mbargos à decisão judiciária sôbre a: lei
FlorianópoUs. Quarta-feira, 30 de A,hril de_1952

.

-
,

.

. . .

pand� a' mesa dé honi"l,l.
cia o interesse dó atual Pre- 'nG 19. Na verdade, o presidente do P. S. D. semnre 88"

em companhia do sr. dr.
fe-ito Sl". 1\0Y Filho em'" tra- manifestou pelo' recurso regtdanncn1:e oposto àqüele

A . LI'"''
.

L"
•

I t· Marcilio Medeiros, J.uiz «;le b�lh{1r no progresso daque- julga;po. Infelizmen!e o seu estado de saúde obdgou.:.o'
.

Isentu ela eS'1 a. IV8, D'
.

d 2a V 'b
la ·zona. .

.

a :.ausental'-se: E o rec'urso parece que vai morrei, as.·lreIto . a, ara, so, .. . .:._.
,

' '.
.

, .,.. .

. Dalmas de todos ,os presen- -;':.-,: 4IJ-l.mnv·'-e------wurarv.
sassinado pelo sr. Billeão Viana, que, na presidêncja·'da

III t Id t d .. � " � Assembléia, não' teve a superioridade necessária para ,

araD"B en r8 A pra,s aD 8 A O ft. ,teso "

'

.
'

'I ", . -

,,I' decidir como chefe do Legislativo, preferindo 'decl"'l'y"U t:i"
.'

. V
.

1/ ti, 1J ,U, (mediatamente o 81'. dto Mar- I
.

RUBENS DE RARO '.

d'
I .'

-..I -,

J.atado P,'ol'A"tam dep·utgdos "OD'" eilio Medeiros convidou pa-I. De Píratuba, ond� �xerce comoo
lid;::�:t;'dO Correio do Sul, 'experimentado -;uris--

c
� .,' -

.

Ui!
_

Q.. "
, l'a ocuparem logar nas cade- 'o eargo de Secretano da J

1 d I
-

tidá I d
' I' ta, não podia ignorar que a transmissão do cargo de

ra aDIa ec sae Dar r a 8 P18- iras de' honra os exm()s. i Prefeitura Municipal, en- Governador ao presidente da A'ssembléia, feità quando-
.

..

.' snrs.- desembarg�dóres' AI;.. contra··se h·esta Capital, o ainda o sr. irineu Bornhausen não havia recebido a

sidentA �18it() IDr todos ve� Pedrosa,. Rercilio Me� j:sr. Rubens de ·Raro. '

.

'

segurança do Tribunal de Justiça, decor.ria de impera-"
•

'

•.'. .I

...."
.

_
. deI�os, Osmundo Nobreg.a, - Acham-se nesta Capi- .

_Antes de mlclarmo� a crOnIca ?a sessao, .d� �nten:' Arno RoescheJ. FerreIra tal, os srs. Auzonio Martins,
tivo legal. Claro está que o Governador, que esp�rara..

queremos fa�er u� rapldo

.co.men.t�rIo a respeIto

�a.
atl- Bastos, Nelson

'GUim.
arães

e'IAgente
Telegráfico em Tan-

um ano para não tra-nsuütir o cargo, esperando mais

tl.\de da presl�encla 'n� ca�o· da, �-el d�B 24 horas: Oscár Leitão, alem dos S1;'8. garã e Patricio' Souza, 'Se-.
alguns dias podia não :transmiti-lo. Quis, necessaria

, O deputad� BulCM VIana --.e l�tO o consl�namo� Prefeito Municipal,' Presi- cretário da Câmara Munici-. mente, o sr.. I�·jneu Bornhausen. com a sua decisão dar
mpo ao respeito e a

I'
o IJtimei',:o passo para a' p'acif.i.cação política' de S.aJlta

em. n,',oss�s
crolllcas

..

-

sempre,' s.
� I e "

.
dente da Cama. ra. dOS. ver.ea- pai d.e Campós NO.VOS:admlraçao de todos, pela seremdade .da sua palavra. e fi· Catarina, eom estabelecer um clima' de serenidade"

4 19
.'

d n d
'

'

S t d.
·

d S I
compreensâo e respon.sàhilidade no Esfa.do. E cont·ra11

; .�:�..:;ot�d� ;:�v�rp�:. �e�pr\ qu:. �ha��d� �:�da�J ·.ac,arsa ',' a" ,.,rUlelr.1
.

D U
I êsse 'cli1Da, até hoje: llão houve uma única 'voz que sé

expllca,ç'Oes' ou a f:azel" defesas, proc�dla cpm elevaçao. e c .

' .'

.', '. __
levantasse. Todas lhe· são de aplausos, inslusive a do'

pondera��?.E sempre, que catav.a en;- jogo ou'pa:�eêiã es·
" ,·I·llda DIla. ltulnZ8n·a ", de,. ·ma· lo. Correi(.).do Sul... '

.

'

, .

ta� eW,?ogo,,o:,b9ID. nome.do .leglslatIvo, a sua voz se er-
. E. .,;,' 'I. . (,"'.

Acusa esse jornal {) P. -8. D. no .caso. dé:os peque-

gUI'u com elóquencIB e energia. ..

" ..' ncontra se nesta Ca�)l- um dos �redlOs a rua Feh- nos partidos não s�rem contemplados 'nas comissões le-
Era de esperar,. assim, qtt'e uma vez na presidencia. tal. �esde ontem� � sr. �alro pe S�hml(lt; . gislativas. Regimentàlmente não lhes 'cabe direito aos'

seria;> muito mais' do que' como deputado, um juiz- im-! Per.el�a, alto funclOn�r�o da . A maugur�çl\o de mB:is es� 1ugares reclarnados� No ano último, o p.s.n. sací..ificou

parcial, isento de parti�arismo e defensor acerrimo das
' Cru�elro do. Sul, que velO or� 8: esta1>eleclmento, que se� ,a sua r�pre'sentação ne_ssas eornissões para dar' lugar

prerrogativa.s do Legislativo.
..

, 'galllzar e maus:urar a Su- ra· a Sucursal ·da> Cruzeiro, aos peq�enos. partidos. De logo percebeu. O' e.rro come-'

Não foi, entretanto, o que aCl{nteceu. Ao menos, não
cursal �essa u�'Portante d? SU_l nesta dapital. se veri tido, de vez que comprometeu a sua situ�ção de partiw

foÍ' essa a impressão que trouxemos da sessão de ante- companhIa, q�e, segu�� a·' fIcara prov.avelmente, deu- do de' oposição. cedendo postos ao adversário, que, co-

ontem, :depois do debate 'sobre .a lei das 24 horas. . puramoa, se mstalara em tro em ,15 dias. mo tal, agiram 'os cont�mplados, votando .'sistematica-,
Ou acertada <lU erradamente, a Assembléia aprovara P d'

mente' com a U. D. N. Esses partidos devem, pois, quei�· .

e prom�lgara a referida lei. O Jud,ic1ário, por :voto de r'O uZI·r Irl'no para"
- xár-se, agora, da U. D. N., que sempre lhes recebeu 0-'

desempat.e do respectivo presidente, considero� a lei in::. '. ' .

. �",. \
: apoio e, :por isso, devia lhes garantir os lugares com o'

constitúciorrat, . _

"

�I
'

'e'COD'OID"·za
. d·· 'próprio sacldficio. FÓl'a daí, devem queixar-se do, Rê-·

Fosse a:-voz do Tribunal de Justiça-a' última palavra' ..
.

., r·· 1vIsas gimento 'e da falta de 'independência dos seus deputa-
sobre o assunto e Ô as'sllnto ficaria encerràdo. Acontece,. José

I
&ar:es Brand/ão Fi".1 deriam. ser aproveitadas em dos':. .. ,

,

.

porém, que_aquela decisão, além de não ser a, última pa- lho (E� A.) '. compras doutra natureza. Como resta evidente, os fatos acima não indicam
Iàvta, não fora unanhne. Contava contra com o voto de \ (DOI Serviço de Expansão . A produção tritícola ain., a existência de um acôrao político-adminifltrativo en-

quatro' dós 'nossos 'mais eminentes magistrados.- do. Trigo._ do Ministério dr la é baixa. A última seca tre o P. S. D. 'e a U. D. N., mas apenas mostram o qüe'
Imp\1nhà-se, assim, â: Assembléia,·n�o se con�ormar. Agr,icultura).

,

rejudicou as ph.ntações. O está .no conheCimento qe todos: ,uma'.tentativa pâr�,'a
éom o acótdiío,. pôis e'ra possivel'q-qe"eJn3nstancie,,;supe- .Precisamos plantar maÍf;: 'io prande do Sul colheu pacificação, que restará O'U não vitoriosa. No caso afh'-
rior tiv.��se· ganl}H ,de 'causa. _. ,

trigc, Os .arg�ntillos,
. "Ilue '1ómente cen'to e sessenta mativo,' não haverá motí\-·ós de' temores: surgÜ'á

-

um

'. Não se tratava mais, a �sta altura, de üma -disputa eram ,!,!ossos prin:cipais for. uH 'toneladas,' akançando ::!'cônlo alto, amplo, honesto e digIlo, e não cama espa-
entre o Executivo'.e "O; L.egislati�o. Tratavâ:s.e;,..:�n_ic�rnep.�J�ú�cedo ....?s, já não nos man- '�anta Catarina pouco, além lharn, um conclavo imoral em' tôrno de um fralluulen-
,te, de defenqer::.este ultImo, cUJa competenc'la e c.uJa

so-1
dam malS'o produto. Devem- 11e ·cem milhões d� quilos to ÍnveJ)Úirio,de car'gos e pos·iç�s.

.

.'
,

berania acaba.vam de ser postâs em �uvida. nos êles :o;ejscentas mil tone- , volume 'total da produção). No caso negativo, o P. S. D. permaneçerá tranqui;-,
O presi�e.nJe .da, Ássembléfa. 'mai's do qu:e nunca 'se·'.làdas de trigo, ,que ficaram Este ano, apesar de tudo lamente �la estacada oposicionista etn' qlle-\ esteve at€:

I:h'leria de alheia!' de.' ligaçõe,s paltidá:ias e de si�pn� I de expôrtar em 1951,. . '. ,) entusias:(!1o é grandt__ O� ;1;gora. eo� os seus dezoito representantes no ex€rcidOi

,\
bR.S pe.19 govern.o:,DeVla ser so e excluS.lv.amel1t� leglSla-j .N� lllomento,.estamos nos :,riticultores gaúcnos bv�am do direito de vigilantes e aquelà exemplar �titude d€

" � fjOr. e n.esta qualIdade. defender o aodahclO que lhe fora suprmdo de trlgo america- 'lS terras, alargando as ii- ser'en'idade, colaboração construtiva e energia comba·�

r
'. confiad'O.·E eS8a de:1'esH não podia ser outra senão' recor- ! no' e canadense, para cuja reas anteriormente serru,a- tiva. que tanto, os tem dignificaào�

.

rer da (iecfB�o \ do Tribuna'!. de Apelação ,e procurar, por' importa:çã� 't.�mos que b:n·" (lã:::; Em Cadioeira do Sd É· só.
�1)ntfn6a ..Ra 6a pág. ,çar mão (le, d;visas. qUê po� I (ContInúa na fia pág.) GUr�H[�t�E TA. t.

'

.;
"",,\," ��:
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