
Nesta data, no exemplar 'operária caiarinense, saudamos o trabalhador
brasileiro, levando-lhe .

u homenagens : do nosso agradetimenlo pelo
seu labor conUóuo e patriótico em beneficio
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EST'ADO,) ,
I'l:OJE .: "Dia 'd<t Traba
o" - não haverá expe
ente nem trabalho na re

ção>e oficinas de O ES
DÓ, razão 'porque .sé tor-
rá à circulação depois-de
anhá,3" de maio corrente.
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PROSSEGUEM AS, INVESTIGAÇÔÊS, NUMA'ÁRÉA DE '910MIL METROS QUADRA- .
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receu durante o vôo sobre as AÇÃO OS APARELHOS QUÉ Ir'{FORMA A PAN AlVIER.!.- I�lO, 30 (V.A.), -- As pd� 1:9])
irman, o ��sm:, a �()-

Horestas do norte do Brasil, SAN <TUAN, '30 m.p,) - PAR'f;lCIPAM DA BUSCA CAN 'EM NOVA YDHK me.Iras �oras da t.�u:d� _
,d.e_ ':a�. que, ::m' prrmeira mao.
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" luge,forç,ada no' traJeto,' No ne.lO -8 Pa.._t· 'Or"'.&}}tn�rtli'�I�" �:car CF-g.j.gt��lt>eseo �na;relhó d� tE!J:Itpos es�a pa..rbCl�'"\ií'J;tQ!' ",,j�,, ,"
' .. - "

t 1 t
-

. .. ,

.

, " t d '1'
", .J' .

, .'. . o "" •__
- ,-$\ _;1.-, ....,,�,�_=. '. �'�r,

_'�
". • , a ornara posse amda ne�

!,':, momeu,o' o .seu . c e.gapare� menos qUIJ1.Ze- aVlCGS 'fl-. l-lm .d'oir, andares dá Pan -Arrtê.1\�· (;iS tE�,-,��."liJ:S' "Ge.,l,Ju_í�C�, up·' > ,,> .-
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helecido bela estação radio- NOVA YORI{, 30 CU.P:) :1", a:_·aé� ":,, .' 21 AVloES ,', .�;;ab-a eh, -assil1�1t�déc:teto,-?a oe ��etlvos serv!ços presta-

yelegràfica de �arreit'as, no -:-.0 consulado '.:10 _Bra�il foi ga .. uvl-:r· <p,

.� ." ·�OVA YOR�I� 30 (V.P.) Pasta d8:s Rela�o8s ,�x;erJo� dO.S. ao. E_s,ta.�•..o.
e Que n�quelH.

Estado da Babla. Nesta 0- mfOl'1l1ado pela clIreçao da' RIO, 30' (V.A.) - Re- A. Pan Amencan World res, nOlneando o SI. Valter rep.artIçao hnhafxelcendo,

..• �::'1ião o ?perad_?r do aviã.o "Pan Americarí" q�e P0�.gi-tg-resso�,·.na ?lanhã de' ou- 'Airway" �nunciou àS19.�o-IM{)réirl1..
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..6. .m.. e.-. ficuldade no "ôõ. \ recido aterrisou em alguma tlãl1tieo, Q sr. gal. Pedro estão participando da bus- dos da América do Norte. :,efr de IlCença:-premlO. ,

l<'uncionários da-, "Pan parte da rota' entre Barrei-' Aurélio de Gois Mont.eil'o, .
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d 0-' ,Costa comandante da Zona'j deTações -- qtte são hoje re- Sobre \) petroIeo respOl:
? ,�ercejro secreta_rio da enl·' "',eOftl8lDora,'I�as" O "'« Ia,. I Militar do, Norte e que se >roduzidas pelo vespertino de.u o Gal. Canrobe,r1; Perel:'

',;; l.mlxad�, do BraSIl em Ws- ,

'do" b Ib
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encontra presentemente em! carioc.a "O Globo" - ,o ex- ra da Costa que onde ha

hi�gt?n,' o sr. Lu1'z Felipe d.e '

. ra a
. ,�,) j Hecífe,. falando à imprensa I minish:o da G.uerra· d�sse _

a p�troleo?á intriga interna-

Am��m�. e o.utt·as per3�nah- ".. :> "Dia do �'rabalho" ser� ês�e ano assinalado. peJas'l �e, �apltal , �ei11am?U_Cána, I prop?sIto de l�:fluencIa ex: clOnaI, ha, ·�hoques de gr�l-
.' .(}ad�s.'> .
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'aegumtes "fOolellldades, patrocmaaas pela DelegaCIa Re- reafl.rmou a. sua p�slçao n_o jlnuRlsta no selO das fdrças �o�,:�?(j?O�l1lC?s. Acho que

AVli(')es d'a marUlh,a' dos gional do TrabaIho-l. prOXlmo pleito do Clube. MI� i,àrtn�da8: _

os -"brasIlelros devem e!Cplo-
Estados' Unidos e'da' Força

' .

D'IA 30 DE �l\.BRIL ". litar {'orno integrante d� ,I. "Constituímos uin pbde- l'ar o seu petrole? Mas sou

Aer�aí Brasileira, hem' como. .. Às 21-.hor&s .-:-. Soirée comemorativa ao< dia -dá tra_I"Cru.ada .deIl1ÓcrMic�" .. Re· ri@_ material que repi'esen- co�t;ra li fôrma estatal. :m

aparelhos comerélais, estão haJho nos Salões do' Aristocrático Clube.15 de Out'ubro ferindo-
.

.se à situação mun�'l t.a um dique aos 'impul�os de justificQ: ,Basta olhfl.r. a
percotrepdó �odá a;' �'ota de promovido pelo Grêmio dos Comerciários e patrociri\ada dÜlf, observou que vivemos 'ljebeldia às nossas leis. Co- 'pletoral de

.

fUl1cionalislnll
�WO quil_?metr?s en.tl'e a ci: ,pela Delegacia do Trabalho e Serviço Social dos Comer-, diàs in�ranquilos, num mun: I mo �omos uma força ul1i�i- pat'a se �abeF'� que seria,o{fade de BarreIras e Port oí ciál'i08 (SESC).

.
. "

. '. do atnbuIadg, pelQ qu·e e i cada e como s'em armas nao petrQteo, explol,ado"por le�

'Spáin, Trrnid��l. Ao' cair da
.

'" Dl.A 10 DE .1'vIAIO
'

: , ad�issivel a hipo�es.e de I se faz l'évolu�ão as c1ag- partiç�Q estat�'li, .:a�.� u·t�1atarde, 14 aVIOes encontl'a- .As 7 homs - MIS&a solene e Pás.coa Operária .1}ro� nova gU�9'a. Fj a,crescentou; ses armadas SRO trabaJha..: lle�essldade de·"'.leg18laqàC�
"Iam-se f.'mpenhados n:Lbus- movida peÍo Círeulo Operário. de Fl0tianópólis e patro- (OE teremos de participar das' pelos comunistas como ":Uldadosa para Q Caso".
ca e o rnune!'o crescerá, ain- ciuada pelo"SESI-SESC e IJel'ega:Cia do l\'IiJ;listério do Tra- dela, desde que liiio hilVe� uma brgorna".
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.

.

, \
' -rá mais lugar para os neu- Dizendo acreditar que $e- ,...... �.'
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horas.
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As 10 horas _.:.. Matinada infantil patrocinada pela tros. Nossa, posiç.ão só po.- :a diminuta a infiltração co- O liSO ela, cieJacIe ••.•
Elementos 'da Pan Ameri- Delegada do Ministério do Trabalho e oferecida aos Fi- de �er ao lado dos democl'a-' :Ull�ist:a 110S meíos militm:es, .j., <:.fi::J i. 1; •""""tah informam que a area em lhos ,cle' T, r,abalha.'dores. ENTR,A�A FRANC.A. tas.,·..,. ldverbtl que mesmo aSSIm

'�\.. %f<\ .Ir.. JJ .....qU-édesapareceu O gigantes- AS 13,HO horas - No estaGIO dá F.C.D/ ,-
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des e4tensões "de pla:nid�f\ PreliíniTlal' - Pilaso F'. C.' x Unidos da':Estiva K C. ,"
. ,.
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.• .,.. .�
·

u , .. �.ft'l<·'j:-,r,��'\J==,L,-_-:"'�"'�"��r;&?!J"ao longo dos 'rios que a COl'-t _
�Iedlil;lhaa. aos vencedores ofe:rec,�as neJos Sindica. t 2di'

� rf 1 -

tam, ��, Toea�tills, ,:ragUaifLftàs d2s 'Estivaelores e da Terl'es�re. , '."',.' para, . e -maio ,correD e I
$� c::�r :Jt-j':,�:"f-

,

� IrlU�t0S,OUt..os. ,- ", -, -, CABO'-DE GUEAAA - EstIvadores x-Terrestres, �IO, 30 \V.A.) - A Exe-,con.vocar l)ara o dia 12 d,e - Para quem estás/telc-
O <:,�pitão 'Frank Br.iggs, I Taça aos vencedoi·c8.

'

cutlva NaclOnal do PTB, maIO a Convenção Nacionalj" f()nando? "pilotodaPanÀhlf.�ricgn.eB- A.sI5.BOhoras-�GuaraniAtléticoClubexAvaíF(i 'd h' fd'd P B I �

V·
i;h'ilirigindo'�t busi�a, de um 'rnc.,a ao verieedor oferecida nAlo SESI e SESC.' E'{,N": reu�l1 a oJe co:n o compa- o \pal�l o, a fim d: eleg.er 1-

-

ar� o. � �ao la':"lI:
t-'� ,. reelmento de cmco mern- o pres,Hlent.e do Du'et'ol'lo. . Ele e advogado contl'a..

COllstellation da "Panair dó TRADA FRANCA.
.

, b1'os, deJ5bel'Oll cqnvoéar o! de acordo com as determina- nós. Perdeú no. Juiz 'e

B.:r:.asW', percorre�dü a �e� Às �7 ho.r3.s '- ,Show na' Rádio Guarujá, p.atroein<i-do Diretorio 'Nacional do Pal'- c;ões dos estatutos. O nome eu vou Pe<irr para que
.. :,gHi? entre Barnm'as e \-'�- i pela DelegaCia. ReglOn<:l do Tfabalho., .

" tido para o proximo dia. 0, do sr. Dillarte DomeIss é o não recorra. de. acórdo
,i'oiT,a,' no: .El'stad:o"-Uo Para, I 'lngress'S' hvre- às '1':uTííl1as. de

..

trabathà�ores inedian- às 21 horas. A E�utivã p.e., mais êotado para presíd�l1te .

com a suâ jurisprudên':
.

<l'1d e m:\!s I!l"o,'avel que te-l te. apresentação da carteÍn;- profission&l. _. ';ebista resolveu tambem do P.TE: da!
,_ í ' .�

FAliçã.o de 'boje _.:__ 8 pags,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.-"'- i .

.

",

":, }<'Iorianó�()li�, !Quinta-f�ir14 10 de' Maio de i952 '!

'

•. ".

O :E.';1·�bO·' '�,'
__........ --.........,..------_------------

' l._ ---------'_;.''.;..'."""j-f....-......._......_ _,.. • � .,_.._.'-"'��1"�'. '.' �

Gerente, DOmingoOl F.
de Aquino.

k4!tp"..a,aaw1
Repr�entaçõe8 A. s;

..

Lata, Lttã.
.

$.nA , a.,�oz: \ D..�
�, '1' 60 ••daI .

. 'f':.: U-69U .:...; ato ••
1.... ··

Rê'prejw.. {..itda.·
t\oa ".U� d. OJtntta

nO 21 ..:.. 66 �ndaT
Tel: ;J2.98'13 � Slo.:-

.

i P.w�

o.eaçu 4. Cri••"" "�81NATURAfI
Co.aultório: Rua !'raJ&· N. Capital

*., ./. Edit. �o .101'... ....: Ano .... ;. Cr$ 176,00
10 uclar. Sal•• l� • 11. ... \- _.

.
.

R..idlaci.: Rua Bri.....
Semestre,. Ct$ ·90,00

.

cieiro Silva P�....;a -

JOI' Ano ��. ��t::;'20o,OO Dr. / Getaeilio de Arau,-o
.

a!tdar. (chieaia do ••,. . SemestTe • Cr$ nO,DO
.

'
.

.

.

'

.�AI. .

.
CIRURGlAO DENTISTA

Ate.dl di�••_ .... ,
A116aelOl rHdfa.� ..... Rua 'Felipe Schmidt:...:... Edif. Amélia Netto -:- Salft' 1 _, ,

14 b�. � �If..t..
.' I

trito.. .' Tratamento cirúrgico e cura da Piol"rt'!a Ah--ee>}f1r.
C. oJ'laia.ta. m...mo Tratamento cirurgico ,e curo de Abcéssos..·�GTflDul....
.'0 publicado.... i�..

!nas, <luístos rafUculai'e� etc.
rio devohidotl.

. . Ar.' dir.....Ao .•10.iII • �... ATENÇÃO: - Grande redução de preços náS' DEN-
DRo ALFREDO' -y , TADURAS, para ac pessôas que vivem de ordeDad().�pO&UJ&l,lilba 1,.,10. "1)1'1-

CH,EREM ••1WIâ 6mttid.-.. .._ "l!'� t:aborató�io Protético sob a�ireção dé Técnico e.Oa... ·

.

('j1ln.t. x....oaaJ .. ':........ : .�'" t �.

.

... ,trataao especlulmel1te no UruguaI, formado sob a orie.Do:'
.

....0. u••a..�� ,

t· �'d d
..

d 'd
.

l'
,

•..� .

.

.

DR. M, A R I (),
. açao e um . os maIS cre· enCla· os espeC18 lst�s da Arilé--

.:.�lr.-r'.�

•.,.01'.
t.hOole�

I>
M \VÊNÍ)BAUS� ,j'

• ric;�ntaduras s'em o. Coo da Boca ü\bobad3",:p.I"ninsl.

lIr. Tbeodócho 'Mh)Udi·· Ai'berHIO Doe serrou. e...... Clbl_ ...... .. ....... • Pqn:Ws Moveis ti Jt'ixas
"

.

.Ja,.._.Idul.. .' �.t."· ,

.

".
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S·· l'EsPiando a maré · .. Piujsta
� I a oc Ia Dia do Trabalhador ; muitos; porém, jamais viram E!l�conl..ra-se em Florianó-

.'ANIVERSÁRIOS Climaco, oficial da Marinha um operário, êsse grande brasileiro. I
polis, chegado ontem do ncr-

Dr, Eugênio Trompowskí .

Mercante.
.1 'Tirando proveito do dia reservado à essa valiosa ce do Estado, tendo visitado

1 t d
. -

di ti
.

danei
.

. r .

Taulois .,' Senhozitas: r.; �sse o 08 irao lver, l�-se em
,

ancings, emernas, pas�,' �'oinviIe e Blumenau, a con-

Asainnlou a data de on-j ....:_. Vera Horn Ferro, fi- seios, <:nquanto o operarro estará aguardando o dia de sagrada pianista suíça EÜ

-tem o aniversário' natalício ilha do sr. farmaceutico Rau- amanha para 90va luta,. '<..' .� �abeth Zuppinger, que: nes-
o do sr. dr. Eugênio . Trem- Iíno Horn Ferro;

O trabalhador braaileiro VIve mal; todos que acolü-,' ta Capital se apresentará

"l.JO\vski 'I'aulois, culto 'e in- _ Marilene Maria Meira, panham a vida do mesmo pelos grandes jornais dos prin-
' '.

ti.egro Juiz de Direito da Co- filha do sr, 'José Meira e de cipais centros do país, estão bem ao par das necessida- na próxima sex�feira, às

'marea de Itaial e figura de sua exma, esposa sra. Maria des que êle passa. O operário catarinense, contudo, vive :!O horas, na Rádio Guarujá,

])j:ojeçil� na magistratura de Lourdes Meira;
relativamente melhor, o que nos prova o progresso cada c, sábado, em um dos clu-

-caturfnense- ,_ Maria Emília da Silva, vez mais intenso de nossas cidades de indústria, Blume- hes, em um conserto públr-

O'ilush'e tnagiátraqo;.cul- ,Olha do sr. Manoel Frede- nau, Joinvile, Brusque e outras, onde a maiorja de" orí- eo, patrocinado pelo sr, Go

, til)" do Direito, vem se im- rico da Silva, funcionário g'ein ,presta o seu concurso valioso para um Brasil mais vernador do Estado..

"T".'l1do f� admiração, ii esti-! público; ,
'poderoso .

.

"m.a e ao respeito dos seus _ DUma Régis Matos. Os matutinos do Rio e São Paulo estão continua- Em nossa próxima edição

r<{'úestaduanos,
I pela intereza Meninas: ínente à '!los dizerem da vida dos operáêíos daquela zo- daremos mais .detalhada no-

,.do caráter, pelas qu.alidades-.. · - Lia, filha do sr. prof.' 11a: acordam de madrugada para item ao serviço, - tida sobre o conserto de sá-

,úe espírito e de coração, Na José Warken ;
pois o pequeno salário não permite morar perto da fá- bado próximo.

sua carreira, tem-se feito _ Ismênía, filha do sr,
brica : a má alimentação, o trabalho pesado até o anoite

',difltrlbuidol' da justiça, pau-
.

Osvaldo Domingos da Silva,
cer fazem dêsse brasileiro valoroso um autêntido autõ-

. � mato.
•.

.

-tando os seus atos pelas fuuc iouár'io] do IAPC, e de
'normas do Direito, tornan- dona. Filomena Mesquita da

É uma ilusão pensar que o operário vive bem; ja os

,do-se, por essas razões, cre- Silva. que, nesta época. difícil, possuindo melhores vencimentos'

,.dni" das homena.gens roere" i
.

Sra. CeI. Lopes Vieira precisam "controlar", ó que dir-se-á daqueles?

cidas que, na data de ontem; i Passa, amanhã, a data na- Nos E. D., segundo lemos, a classe operária é olha-

.LJ\ alvo na cidade de Itajaí.
I
talicia da exma, sra. Hermo-

da com o máximo=car inho, assim corno em outros países
.

O ESTAnO, cordialmen- sila Vieira,' digna esposa do
da Europa, pois ela é o elemento que tudo produz, des-

• .

t I C I P d L Vieí de fazendas à maquinários. Aqui, porém; nada disso: até
1.2., cumpnmen a-o. ! sr,

.ei. e ro opes ieira.

Des, Tavares Sobdnho ! À ilustre dama, que goza analfabetqs ficam ds filhos, se o operário não se interes-

Transcorre, hoje, o a111- de vasto círculo de relações
sal" e com sacrificie manda-los. à escola.

.

1
.. ,
.. E hoje, o de Maio, enquanto' êle J·á·cansad.o d�s 3

'v,�rsárjo {O ilustre magrs- i Da SOCIedade local, serão

.trado sr. Tavares Sobrinho, i prestadas justas homena-
dias que já rabalhou de sól a sól nesta semana, estará

.' rlpsembargador aposentado' gens, às quais "O Estado", "s.e vir�ndo" em. c�sa, 1.lÓS, considerad.os os bons bras i-

e profes8or catedl'ático da respeitosamente se associa.; �eIros: Iremos nos divertir sem saber o que é, e para quem

. F�cuidade de Direito de Dr. Horta Barbosa
e dedicado êste dia,

;Banta. �ataril1�: .'. Tra1;s<;orre, amanhã, o a�1.',
Passoni Junior

O al1lversanante, que.ora, nwersano do sr. dr. Jose
••••••••• ••• ..

.

"f'>e p.ncontra nesta C�pltal, I Carlos de Matos Horta �ar-
• •••••••••••••••••••••••••••••

'i'nde goza de vasto clrculo ,bosa, executol' do Acordo H'a I bl
·

L· I t·� "de amigos ,e admil:adores, re- I
Flore��l em Santa Catari� s,s,el . ela ,eUIS alva'-"er�berá nesta data, farias I Ui!, que, por esse motivo, I'e-

.
I I

' I .'

!!nmenagens. I ce 'le'ra os cumprImento" dos

"O 'Estado" ao registrar 1';:<>'us amigos e admiradores. deveres, sem o que teremos �esassocêgo e mal estar so· Eros Clóvis Medirl •........... Florianópolis

'!:_ efemeride apresenta cu,m� IDr. Lid-io Martinho 'CalIado cial. .

" ..' Oriundo Neves d'Almeida Florianópolis

primentos a s. excia. que é, t Fará anos, amanhã, o nos. I
Sobre o mesmo assunto falou'o deputado Braz Alves, Gualter Pereira Baixo .. , '" . '" Floríahópolis'

f,,:,m dúv'ida, uma das mais I so prezado eolega de irri-l do Part.ido Trabalhista, e, em seguida, o deputado .Esti- Antônio Carvalho ,. '.'. �: , ., m"rianópoliR 120.000,00

"I"xpl'e:;sivas figuras dos I prensa, dr. Lidío lVIartinllO valet PIres, lider do Partido' Social Democrátiéo, o dep. Enio Schlemper , ,... F!orianópoiis 112.000,00

"l'l.eios jurídicos .e culturais; Callado, profes'sor e advoga*. Coelho de Souza, da. União Democrática Naci.onul e de)). Vitor Carlos N>luck Florianópolis 13ó.OOO,oo

'-<4� Santa Cata�ina.
"

ti
do.

' � Enori Teixeira. Pinto, do Partido. Social Progressista, to- Afonso Krüger ., ,. Flol'ianópolisl 100.000,00

._ .Dr. Djalma Moel1mal\n ' Adolfo EiUellcourt da SiJ. dos apoiando 0 requerido.
. Romalino Francisco I�nácio Florianópolis 30.000,00

A (hi:ta- de hoje,.::t&sÍnala a -_ <.. ,veb;:a.._ .'
"", .

Fl-cula d� l\bndioca I Domingos A. Pereir)\.Navarro .'. Floríanópolht "\' 250.000,00

r:;ls�agem �o. aniversár.io do' Dec�rl'e. amanhã. Õ. a�i- .� ?eputado"-P.rederi:o '.Kué�Jl depbis' d'A, tecer eo-' Fulvici' .��AviIa_:.5···,· FlonaT)6po1i& "", 139.000,0"

: ;'lstl'e cllmco dr. DJalma Vei'SárlO do sr. Ad�fO' BIt- mentarlO sobre a produçno da fecula de mandIoca e das Bento Pe�eira OÜ'vêlra .:. :-,�', .. , �""'lorial;op�lis - ._ ..•.

ltJoellmann. '! tencourt da Silveira, sub-di� iificuldades encontradas para a re�pect�va exportação, Vida! Vieira Dutra , " Floda�órlOHs
ÀS homenageni-1 que lhe! retor do Tesouro do Estado. I propõe um telegrama ao sr. Governador do Estado, para Augusto Pinto da Luz ...•.... , Florianópoli�

}'.i'.rão· tributadas, 'O Esta- FAZEM ANOS AMANHÃ: 'lue tome providencias no sentido de amparar, os J)€que- Aloa.sio da Silva , ..... ,........ }"lo:rinnópolis

-à.)" se aSilOcia. nos' produtores' daquela farinha. .T()!í" Alves <l .. Silva Pôrto 'IHl1menau

Des. Silveira de Souza Senhoritas: Casas para funcionários municipais José Fiuza Lima ,.,.,.. BinmetlaU

Ocorre, hoje, o aniversâ- - Carmen Horn de Car- I Indo à ttilllina, o deputado Lu�z d� Souzá'leu e pediu Floriano Card020 ,'. .. . .. BlumemtU

]>;0 do sr. des. Alcibíades ,'alho: 'tr�nscri�ão nos anais da Casa, da lei promulgada pelo Irene Meyer .

Snveira dê. Souza. membro, - Maria de Lourdes S011- municipio de. Jaraguá do Sul. pel� qual a Municipalida- Joã<l Tormeutl , .

i.�Dosentado, do Tribunal de za Silva, funcionário do Te- ,te e"tá cOl�struindo. casas destinadas aos respectivos 'un- Wilfried Ewald Ulrich , .

.,J;lstiça, ora 'exercendo li ad-' Bouro- do Estado; I donár_los. sén«o qu.e ?�i8 deles já foram ,jlontemplados Orion Lobo .: .......•... :: ,.

v:�cada no fÔ.ro desta Capi-'I - Maria de Lourdes Bar- '�om tao grande bendIclo. Etlclide� Gonçalves .. , .

-taL ' bato. .

O orador sali�nta. o significado da. iniciativa e con- An101d',Dctt:!ner ' ,.

"O Estado" cumnrimén- S�nhores:, g.mtula-se com ° municipi.o d€' Jaraguá plelo carinho dis- Harold Egon Lehmann .....•...

t�

7!3.00õ,úo

.t�,.-O. - 'Pedro José Merizit,,,, ;)eul:Iado aos êeus.. s�rvido.ref!, tailto mais (lue é o primei- Adolfo :Nicolic.b da Silva 150.000,00.

,

Fnmdsoo Momm comerciante em Brusq'uei l'() munidpio a por em 'vige�cia lei �ão sabia e oportuna. Pedro A. Torres de Mibmda _150.,000.1>0 ,

De('on-e, nesta data, o a-I
- Ronaldo Marcos 4e Me.:.': Guarda de VigIlantes Notumos Oscar' Rooel'ge ,.:.;.:., 35:000'�,.'::�-'''··

�. iversário nata;lido do flr. deiros.· , '"'
Afim d0 .�o�ieitar. o l}mpl1,ro oficilll do 'Esbdo para n, l'3c1io Silva 'de .Oliveira '. . .. . .. 'io.OOo!oo

r ','ancisco lVIomm, fun�i"ná-I Menino:
r .•uurda de VIgIlantes Noturnofi, pronunciou brilhante Ruhens Ismael da Silva .. \..

.. . 30.000,00

1-]1) da Coui?ultoria ,Jurídica .
---;- .J�sé Renato de Souza ,HSCl:l:S0 o, deputado Siqueira Bello, o n.obre. parlamentat-, Aceiol)' Agostinho de Siqueira,. 615,000,00

.,; f, E"tado. Neto, fIlho do sr. Osní Sou- depOiS de enaltecer a. ardua tarefa desempenhaÓIi pelai:' Luiz Snbino Pálu-do , .. ,., .. .-.... 80,000,00

Sra, Narblll Silva zn, industrial. Guardas Noturnos encaminhou à Mesa uma Indicl1ç'ãó no t\.rml1.nd.o llorges de Castilhos) ., 80,000,00

Festeja, hoje, seu allivel'- A todo; 08 cumprimentos !'!en�ido d: conseguir-lhes do governo, amp<tro material Wilson Wilmar B. de Cnstro ,.' 100.000,00

<::}.l"io natalicj() a exma. sra. de "O Estado".' e fmancelro. WiI"on da Costa Neves ..... ,.. L'<> ""O
<>

I
00."'1 ,''''

':J:'ací Lope;; da Silva, digna VL�JANTES'
. Desvio de estampilha.. Nilto!\ Cardoso tUi'SiÍva , LUJ'es

" "',

74.000,00

. '''.')ITsorte do. sr. N.arbal. Si1-1 Antônio Hülse O deputado Cássio Med�iroB dirigiu ii Mesa um pe- Hilton Amaral , ,. I,aj('g 55.000,00

'ia, Guarda-mór da Alfande- I Encontra-se nesta. Capital ,iido de Informações sobre desvio de estampilhas em de- .João S. Vi'eira (h! AlTuda ,. Lajes 100.000,00

fa 0estn Capital, 10 iH'. Antônio Hü1se, ex-pre- terminada coletol'ia e quais as despezas do erario públi- Ero Pereira da Silva Lajes 41,000,09

Alberto Edmundo Alves feito de Tubarão, onde é in- co cbm a impressão anual de estampilhas d� vendaR e Firmino. Rllrno� Ma'enlltlo ", Lajes 42.000,00

Transcorre hoje, o ani.ver-,· fluente orocer pessedista. cO!lsignaçõ€s.
.

. Os segurados acima mendonados deverão apresen�.

)o,ido natalício do sr. Alber.
.

I,ôas ao Governador' Irin�ll BOl'nhausen tal" dentro do prazo legal, suas propostas, devidamente

�/) Edmundo Alves, operador
Par.a pronunciar um de seus costuma�os ctiscur::;os instruidas, sob pena de cancelamento da respectiva ins-

iiicnico da Assembléia'Le- o�A JllS��lA �h"....·; de elogio ao sr. Governador lrineu Bornhausen,. ocupou ericào.
.-

í7islativa e 'Diretor Técnico buldora doi RUIM LC... a tribuna, com.o tíltimo orador, o de,!?utado Francisco MaS-I
'Flol'ianópolis, 29

'.

R' d' G
" Vletol',V'lnlaa.Dl.....

.

1
carenhas. '

,-'

..():J, .. fi 10 uaruJa. a•• eo...I'b.iJ'O .ãt...
'

Juntamot1,as nossas às
A seguir o presidente' encerrou a sessão.

.
'

Ploríanôpolís, Quinta-feira" IOde �Iaio iii 1952

MOINHO ITAJA'
-Vende-se para moagem de fécula alTOZ; raspa etc•.

Para ,10-12 sacos horácioa, com transformado," pró-
prio de 20 HP. Podendo triplicar a produção,'

Preço Cr$. 80.000,00 COlrt facilidades..
T'ratar : João Correia:_ Praca Lauro Müller 11-'-

Itajai.
-'

Instituto di!' Aposenladoria e

Pensêes dos Comerciárias
DEIJEGACIA EM SANTA CATAHINA

o Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários, érri Santa Catarina, �v'isa aOs inte=es
sadós que .foram· inscrítos 0.8 seguintes segurad<)s :na.
Carteira de' Financiamento Imobiliário:.

'Nom� Domicílio Valor empréstimQ.
Cr$

250;..000,00
180.000,00
150.000.00

250.000,00
85.000,00
(j5.000,o"

1üO.OOO,oo
2(10.000,00

. 150.000,00
90.000,00
811.()()()�oo

55.000,00
232.000,00
115.000,0('

'l{ :".0,)
ú9.()()(),oo

------'�----------------------------

de .abril .de 1952,
Francisco Câmara

Delegado
Neto

Y1uitas felicitações que re

'('eberá de seus l1umerOSOB

f' ....-: ;(Y()�. •

DO�· z.e-MUTRETA
�.:\\Z-;:�?lI ANOS HOJE:

O n', Thiago ,J o"é da Sil

"\ia, presiden te do Caravana
1-. C" que, em comemora··

rii.o à data, homenageará os

des'jJortistas filiados àquele
(.l'übe;
- o S1'. N-ivâldo jVr. de I

Eouza, fUDC;o'lári;) púbJ'ico;
I- o sr. Abil!o José lVIa-.

-cnado, desportista;·

I-- ;'. sra. Acl::\lj;tlza Clj�1a-
':CO, é',�;)sa cIG "1:' Orlvaldo

,
,

{
--------�---.:..._____;_-___:_----!---"--..:__-----�--__:_-----__:___\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Esportivo "

��_------__".",-_"",-;""",,,;,,��""_.....v--_oriC".-:aflf&"�."'.""�-'_��,,,,""-"''''_W...�........"..........��

Disftuta-se na an�8'·�e, Hoje·a Primeira Relata Oficiar�ó,'Ano
\ �

ItJi�a:ja Seu ingresso para a sensacional. exibição dos ces..

. tistas· r(orte.arnétirahos'<Jlobetrotters ('legros) e New York
Celtlcs (brancos] dia 6 no Estadio Santa, Catertna

,�
,

:.;"""

"\

Ald� Luz, ��rJiDelli e R'" ..

J ;.

IRcnue' ,o , 'em grandes,
.,:

e empolgantes,' pugnas
Sob o alto patrocínio

da'lla,
Manoel Silveira' e Sadi trão ; Walter dos, Santos Ou-j Alvaro Elpo, patrão ; João Déci'o Couto, patrão; Nilson Balisa 3 Riachuelo -

-,
T\"deraçào Aquática de San- Berber. -iques, Walmor Vilela. Ma-! Artur Vasconcelos, Fran- Pirath, Nelson Pirath, Alti- Spyro Nicolau Spvrides, pa-
'-a 'Catarina, efetúa-se .esta .,

Páreo III - Às 9,10 ho- noel Silveira e José Carlos lcisco Schmidt, Cecilio Lin- no Regis e Osni Hermóge- trão; Arnoldo Hermógenes
!',anh�' a regata inicial da r ras - Classe Aberta - I'olentino de Sousa, rema- der e João C. B, Meineles, nes ida Silva, remadores. da Silva, Antonio Farias.
temporada :r:?�utSca, concol:" II Out-!'iggers a 4 re�os com dores,

'
•

remadores. "

.

Páreo V!;: +: Às 10,30 ho- Eloasío Silva e Jaime Jadro-
v-mdo as-adestradas guarni- patrão. _ Bronze Foutou- Baliaa 2 Aldo Luz --- Balisa 3 -:_ .Riachuelo -- ras .,-- Classe Aberta xítz, remadores.
-ões dos tr:e� "itt6riQsos gre-I ra' e medalhas de pI'ata e Out-riggers a 4 remos com JIOMENAGEM
nios rcmísticos da Capital. i bronzeaós 1° e 2° coloca- Av ii í e Guaran í, h 0)- ?" ,com. patrão v-. 2.000 metros - 1 A regata de hoje é dedi-

, Ak�o Ll�Z, Richuelo e �a'r- i dos..' Taça "Carlos Hoepchke 'S. cada ao sr, Iríneu Bornhau ..

j nclli prometeu

sensaclOna-l
Balísa 1 -, Aldo Luz - OS portões aberros

'

A." (transitória) e "Minis"' seu, Governador do Estado.
li ' grande' massa de afi- Moacir Iguatemy da Silvei-

.'
'.'

'tél'io do 'I'rabalho" (defin iti- l CONTltOLE D AREGATA
da.ctados do esporte do

"mu-jra, patrão;
João Artur Vas- 'Será reali�'ada, hoje,' ten- figura na temporada. Será va) e medalhas de' 'prata e! Juiz de partida - Osni

que", com grandes e ernpol- concelos, F'rancisco" Sch- do por local o estádio da rua uma partida sensacional e bronze aos 1° e 2° coloca- Mello.
\ gantes disputas. Não há fa- [mídt,. Cccilio Linder e João Bocaiuva, interessante tarde por certo arrastará ao 'está- ias.. I ..! .'J�izes. de pei'curs� - A-'
voritos. Todas as guarní-] C. B' Meireles. remadores. '.isportiva, promovida pela, dio da ,F, .C. F. uma grande , ]�al,lsa_.l. - lVJ:art:n�lh" -,- ,Cl�:lt, Vas.eon;elos, .

Roberto

ções estão �redenciadas ao" R,alisa 2 - Riachuelo -

Del.e.,gaCia. Regional d.o Nli-' e entusiástlca assistência. l ACiOh ".lelra;' patrão : Edl� M.ulj�r' e Rafael Linhares.
trlunfo, devendo, assim, ser Spyro Nicolau Spyrides, pa-- nistério do 'Trabalho, ,em co- I Linda taca, oferecida J;;e- 10n, Pereira (�OS San.tos, José .

JUizes de chegada - A!
travados ós maiores prél ios trão : Nilson Pirath, Nelson memoração ao "Dia do Tra- la Delegacia Regional do A.z<?vedo,. Ortl�o LISbo�: e cI�e� Rosa, .Walter Lange e

4:e q\ie regista a historia do Pirath, Altino Reg is e' Osni bulho". " IMLnistério do Trabalho, es- Alfredo dos Santos FIlho, .Alípío Castro,
remo barriga-verde.

'

'Hermógenes, da Silva, l:e- Como' parte principal do
I t�l'á em disputa 11H tarde de remadores. 'Cronometristas - Sidnei

,
,'. '.,' madores. "

programa teremos, com íní- 'hoje. ' -_ Ealisa 2 -� Aldo I..uz - Noeeti e Haroldo Pessi.
O PROGRAMA DA SEN�,A:�.J, Balisa .3 -:- Martinelli -" }i{l, fi,:,\c,16 horHs, sensacional i 'Como prelimir�ar jogarão A�varo Elpo, patrão; Hamil- CONTAÚEM DE PONTOS
CION:<\L COMPETIÇ.l;'O Ad.:.H Yieir:1,' patrão, Edi- juelo e'nh,e os conjuntos do i duas equipes compostas de :on Cordeiro, Sadi Berbér, "1° lüga'r -'I 5 .pontos;

.

2°

Está assim, or$'l'�nir:�do o l�n P-ereira do� Sant,o_s, .J�)- ,�vaí, campeão. da. Capital. ,e I estiv.$.dores ,mar.�tJmos e);er- '\útonio Boabaid e ,Adolfo lugar -- 3 pontos e go lugar
['l'ograma da rer�lla �e ho-, s9 Azevedó, Ontdo L,s!Jüa e "do Çlube A.tlétieo, Guarani;, 'restres. ; ,;., >" Cordeiro',. remadores., - 1 ponto.
}a, na b::,i__ �W!;

t
.

.

'A:lfi:edo dos, Santos Filho, que 1cpnta corií ,um plantel t, 'FraIica a entrada no está-

U
'

Pá.r�o I --',Ai) 8,30 hOl�as remadores.
_

destinado a· faz·el' gl'andé I'dia. "".
"

m. d.espordsta de renome.�_ Estreantes ---, ,loles 'a' 4, Páreo IV - A.s 9,30 horal;! .

t'emos _' l.O(}1) metros - -- Novíssimos -- Out-rig- O Athenas vitorioso ..

- 'sobre
'

- mundj'al >Taça "M.)ka" e -medalhas de, gers a 4 remos c:om patão-,
O dr. Osmar Cunha, Pre-l sulamericana de atletismo,prata e bro!1z.e aos 19 e 2° 2.000 metros _..: ;raça e me- O [lera' e o Df'\Z"e'wlocados." .' ,

dalhas e pr�ta e bronze aos I..' :;�dente 'da Federação Atléti- da qual é, tambem, funda-.
, - ca. Cata:rinense em carta re- dor. 'L

Balfsa 1 - 'Martinellí - 1° e 2° colocados. Os urugualOs que em P. deHi (5), S. Zybberlein (7),,
, ,:ebida de Montevidéu acaba .Para- se ·ter i�éia exata.Ar:ilton Vieira, patrão; ,Jo- _

Balisu 1 -- R"iachuelo ._ Alegre haviám vencido o A. Rosemberg (3), S. Fuli
,

, de ter l10tiCia de que o che- de sua personalidade bas-
sé Vicente da Silva>; Joel Dédo Couto, patrão; Ari forte coftJ'unto do. Cruzeiro, (tl"l, R.. B,.·onzont (4), H. Ric- 6 C A h

' b'
.

. 3'\ fe da delegação d '.". t e- tara sa er o que pOSSUI 5:
Assenheimer, Mauro Sergio Regis, N-ilton Pirath, Soera- camneão estadual, numa de- ciardulli (8), R. P,inõn (6) ,

, •

� tico ATHENAS, campeão, anos initerruptos' à frente
e Ney Hamilton Pruts, 1'e- tes FOI'mighieri, e Altamiro monstração de tecnica apu- e p, RobaUo (1).

. do Uruguai, é o sr. Antonio r1o� desportos da l'epllJ:)licl�
r madore's. \ Cunha, i'emadores� rada, confirmaram aqui, �rq D.oZE - K. �oabaid (1),

1- Ald T B l' .... AlI L . ,

J 'b' R L' (8)'
M. 'Borderes, figura respei- dG >Prata.Ba isa 2 - o .uuz - ..Ia Isa '-' -, (O Uz - Florianópolis seus reaJs pl'.e- . Bor_a (3), " Jm.a , , cavel dentro das esferas, do:Moacir Iguatemy da Silveira -Sfalin Willi, patrão; Moacir "icadoyf.l vClicendo fol.gada.- O. M.a.rtins. (2), . N. •... Silv:.a,,',·.l'!· c,,

b 1 'd 't'l t'
,'" basquete o e· o a e 1smb,:latrão; Edson We8tphal, Cardos6, Antonio 13oabaid, mmite, por contag"ms que J. Meirelel), W. Mârcelirio' ,

, não_someIÍte do ,l}ruguai, co--itu-:Y, '"X"',lruertner, Luiz Ro,-, João p.. Andrade e Arnaldo ratificam sua su�'erioridade (3), V. Car,doso., C.' Pereira d C t' te
'.

,J.' ...
mo o on men ame,rIca-I, varis-'J' Arlindo A. Schmidt) I Chierighini, remador,es." em cancha.· Marcando por e C. BrognollL' .

f d d A' n,o. É sócio, 411 atloor o, -

remadores. ' -- mauq.TtlW - s usnul1 zona; l()s "muchechos" se O "par�ido" pr�ncipa] tro,u_ Hlenas, clllbe de 35 anos,Bilisa 3 _- R.iachuelo, Arilton Vieira, patrão; Dar- deslocam bem na quadra, xc a (�ancha :a' equiw ' Ui�U:': 'malitendo-se nele todo '0, Spyro Nicolau Spyri,iks, pa- d L. dos Santos, Francisco encestam. "muy 'bien"
.

ê são ,g�aia, m'�is eipe,riente, com ':erhpo, como capitão é pre�trf,o;' Vilmar de:, S-6uza Lo- A. Silva, Ademar AtlrélÍ{) pertios-na disputa do 'rebo- 'trãm_as mais be murdidàs,�-
. üdente do clube.

, IJt\s, Osm,.ar .Jesuini F'�rrei- Oliveira e Ney Hamilton te. "encestadores ma).,.nificos 'e< ., P Ê sócio honorário ,da' Con-
�.:9, Waldir Machado e Pedro Prats, remadol'es.. Preliminarmente jogaram Bbnzout perigoso nos rebo- l' d'

� \. - i'ederação su amerIcana .

e'K,r,p'.;ee-h, remádores"" ' .

Párea V - Às U,50 ho- In"tituto e Uhiratan, terid().. teso Do Lira, Barbato, Lan-'I'
. ' .. Atletismo por propo�ta das-

Páreo II - Às 8,56 horas ras - Novíssimos ........: Ioles vencido o primeiro pela con- ge.e Martins forafu,os gran-. . , delegações de países estran-
.. - Classe Aberta -- Out-rig- a 2 remos'- 1.000 metros - tagem de 20 a 7, Quadros e des !figuras., A pugna no fi-

Igers a, 2 remos; roro patrão Taça e medalhas e prata e mal'eadóre's.: i nal degenérou. por lião dese-
-- 2.000 metros - Taça· bronze aos 10 e 2° coloc}t- INSTITU1'0 - Bat.ista 'jurem os juizes pUl;lirem com

"Carioni & Irmãos e meda- dos: ";,
'

'd), Ubirajara (1)�' Zanzl- "pe,ssQal" as faltas constim-
}}las de prata e bl"on�,e ao� Balisa 1 - Riadmelo bar (2), Fa.usto ,(2), Mauro t�s de am_bos os lados. Os a-

1° e 2° colocados. (guarnição A) - Spyro Ni� Or,mar, Oscarito, Zenir (8) 'tenienses impuzeram-se pela

\'
Baiisa 1 -- Wfal'tinelli -- colau Spyrides; patrão; Vil- e Hercilio (4). çla!-lse de seu jogO, produti-

Aeioli Vieira; patrão; Ma- mar de Sons'a Lopes e Pe- UBIRATAN Dilson vo ,e positivo. Julio Bouzout
,.

�oel Silveira.e '\Válmor Vile- dro Kl'ubech, remadores.
.

(1),: I<Jdga�', Seb,àstião (2), e Ballebin as grandes figu-
iR, remadores. Balisa 2. Riachuelo Zenaíde, Aloisid (4), Pel'ei- rus dos portenhos.

f Ealisa 2 -- Aldo Luz - (guarnição R) - Décio Cou- ra, Wilson € Danilo. Na la t ,Quadros ,e marcadores: Jo�é Abilio Machado, jmente, fiéando inati_vo por

-:,��ro RIpo, patrão; Ha- to, patrão; Waldir Machado -f2J,Qe ós estudant,es vencia! ATHENAS- - A.Diz (2), mais �onheciqo nas rodas vários m06es. Voltando' aü
miltoIl CDrd-�iro e Sadi Ber- e Osmar Jesuíno, :Ferreira,· por 10 a 3.

.
, !J. Diz (14;), D. Borger (4), ,futebolísticas por San}'ord, futebol !)3 terra das arau-

l)ér, remadores. remadores. A ja partida com OR pCir-IJ. Bouzout (18), Ri Balle-fi:n faz ariQs hoje. carias, ei-lo lio Atlético Pa-
, Bali.sa 3 - :Rià�huelo Balisa 3 - MartineHi - te,'nhos foi contrá ci 'Doze, ; (10), Silvartam, Rosembel'g, Antigo ·defensor do Ca- ranaense, defendendo com o
Déció Couto, patrão; ,Kurt Ar:ilton Vieira, patrão; CaJ.:- t.endo 11 rapaziada Oriental. :r�, Bouzou:t, e Pinõn.

'.
,�, I"avana dó Ar, desta Capital, ;;e ua.dor característico o

Kupka e El'n-e-stõ cfl'emel, los Leopoldo Wojcikicwicz e �presentado efieiente ,jogo I UIlA - H. Lange '(Ü" 3 d'o Coritiba� <le Cúritiba, 'Clube da Raça".
l·emad?I;es. Félix. Zaguini, remadores, , de bola, jamais bat.êndo-a i i\_, Ca:rdoso, M. Mál'tins, O., l)�los seus rea,s 'mé;ritos Ho:ie, no transcurso 4e·
Esta é a prova. mais inte- Pál'eü VI - As 10,10 ho- no chão, a n'ão ser para o Em'bato (14)', G. Silva (3), ,coube-lhe a incumbencia de ,na <Üta natalícia, Sanford

!'êSS[iIll:e
.

da � competição, ras - Juniors - Out-rig- passe que fazia pelo "piqne" ! O, IvIolotof (4),1 1<'::, Og (3), defender as cor�,s do seleciv- terá'\insejo de se, ralve) de
rois estarão em �lção os fin� t' gers a 4 reuloS

com. patrào I' ai; vezes, da pelota. O mal'- i Lo Alves (8), J. Dobs, S. � Da- lado par,amiBl1S€' no certa- '5Tandes manife�t,ações de
,;:1) "ases" catannenSN; que _ 2,000 meitos{ -- Taça cadol' acusou no final 40 a! miani e A. Pacheco. A la ia,. ne luíciona] de Ml, sai:ndo-se sl)J.1p-a,tia e apreço, as quais

��
rie sagraram vice"campe?es I "Câmara Municipal" e me· 17, tendo o lO. tempo term\- lse terminou pela contagem -riaravilhosament:'. lngres-Inos a�sociar�os com praz_:r,'

..
hiü-amer,ica.no;; 98 r,e,mo" 1'e- I dalh�s de pxata c bronZe aos

l' nado üom a centagí;)m d-e 24 .d:� ,24 a 17> e os jl.lÍ�es foram,- 'laI)do no lnummep.,S'e, do levando ao ;o'"vem € qnendo:
;>resental1do o Bra>:ld, sen- �o e 2° colocados.

,

.alO., . Enco Straetz e MIlton Lem- ftio, no anb passado, não foi, Dbyer o nO.:l30 abniço de 1'a-
dn êles:. D�:io �outõ, I,{l'J.;?il- D �alisar .1, '-.:.. lVlart.lllelli -'I c

Quad,03 e marcad()�·es.: hkuhl, J. Pedro N,mes e Os· ,'1iz, pOis';JOgO no.s primeÍ1�os JI �a�e:.�, com votos de muiti
ton COr,dello, lvalmOl \11e- L,aLael Lll1hal'es FIlho, pa- .... ATHENAS "7 A. Ulcelar- Icar Capela. �

_.'

�nsa1,Qs çoútundlu-se sena- iehcldades.
. . "

' \

geiros. '

, Participou corno delegado
do Uruguai em 'Quàsi todos
')8 congressos. sulamel'ica
nos de atletismo, desde a

fundação da Confederação

É, pelo' que se vê, o sr.

B�l'deres, UI'nil" v�rdadeira
personalidade, qQS esportes
internacionaiR, . ,

A êle Santa Càtarina ren

derá as suas l�om�:magens e�
com êle, no seu contivio há
de, por ce'rto; muito lucrar
pois que () sr� BGrderes, e�
suas entrevistas. com os.

nos�os esportistas,' trará
muitos" conhecimentos de
que necessitamos. '�

Ao ihi.stre çhefe . da -em

baixad�, uruguaia de ba,s
qúetebcl apresentamos as

nossas boas vindas e votos
de feliz estada no BrafliL

4niversário de Sànlord

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Oxalá continue sempre as

sim e até para melhor, com'
a aquisição por parte da Es'.re,ou vencend t) em P
Empreza, como é pensamen-

•

to de seus dirigentes 'de mais ',Alegre 'o ,il., teaasalguns carros'modernos e
MI.

'

Campeonato Estadual de Futebol - 1t a

eonfortaveie, semelhantes
Na quadra. do inca, no, figura da cancha alem do resultados seguintes as partidas disputadas .

'ia de N0 13, que é um vei- primeiro embate internadO-li cestinha da noite. lo Campeonato Estadual' de Futebol de 195

culo que muito "recomenda nal, o quinteto uruguaio a- O quadro-do Cruzeiro fez - Avaí (Capital) 1 x Sociedade dos Estivad

a Auto Viação Catar inense. bateu o campeão riogran- o que .poude, mas foi írn- O; Em Joaçaba - Aliados (Lages) 2 x Cru'

Com QS Srs, F�cais do De- dense pela contagem de 43 potente ante a superiorída- 2; Em Cm, "nhas - América (Joinville) '2

parlamento ..

de técnica do adversário. 01 (local) O; ,Ern Blutnenau - Olímpico (local ;!c\9:
Á rua Tereza Cristina, foi

a 22, com um pnr_n,elro tem- Atenas jogou com ° qUadrO' de Caxias (Rio do Sul) 1; Em Criciuma �
e

tÓ�\1\);.
construido- ha dins um ban- po de 18 a 9. Otnno traba- já conhecido e Q Cruzeiro (local) 8)( Hercilio Luz (Tubarão) 1. Domi ll.\\"et\.l
:alôw de madeira, frente' de ·lho'��e. marcação- e �erfeito com Ivo, Wilson; Dadá; Via-, será, efetuada a mesma rodada, porem

emJ.l"as
'\.

tijolos, o qual já está sendo �ommlO nas co�ches?�s. �u- fore, Nanínho;: Nede, Tasso dos. ,',
\

":oe\) � ')

'çào de seus serviços, com 0- habitado pelo proprio dono.. Iío-Bouzout, foi a, prrmeira e Madrinha. -. Quer jogar nesta Capital o Américà ece 'ano a\-\

"í'icinas proprlas para a' -Até- aí, nada de mais; en-
'

,

'

\ .Federação ,?at�r�hense 'de Futebol, um teler n.'{t\� co1\1�'{\.'"
pronta reparação dos veícu- =-"",--

I\i }) retoría d oArnéríea, oferecendo-se para que se\l cn.í?'\.ta\
.

tretanto, a fasa se encontra
" tn. o

ios é um dos fatores do pro- 'ocalisada em lugar cercado
to de profissionais realize uma temporada \e� ae e{�

-gresso do Estreito, pois, sem por outras 'reaídencías, e o
mediante 40 mil cruzeiros por partida. A e!ll� � ,

perfeitos e fadeis meios de dono quegnstou uns 20 mil
feana enviou uma contra-proposta: 50 mil cruzeiros e

f'omunicação e
, transpor e, -ruzeiroe para construi-la,

tádío por dois, jogos nos "dias 8 e 11 do corrente. Espere

'_", ''D; .lnga res não Ele .desenvol- não quis gastar' mais um ou
mos pela resposta do rubro carioca.

'

'vem. dois mil na construção de

'

Getúlio Vargas 2 x Campeche 1 - Na localidade de

Com a sua frota de onibus urna fossa higienica: fez um
Pantana do Sul, nesta Capital, teve lugar no último do-

-conf'ortaveis, transportando' buraco ,no fundo do quintal,
mingo, um bom confrcnto entre aa.esquadras do Getúlio

de instante a instante, deze- bem junto às casas visínhas"
Vargas e Campeche, \ encendo o primeiro pelo apertado

'm;:ts de passageiros, sendo
ao buraco enccntra-se aber-

.escore de,2 x 1, tentos assinalados por Milton II e 01'-

"que", mal chega um ao ponto �o dia e noite, e�alando uma
lando, para () vencedor que formou com Nilton I, Wal-

',-do destino, outro já se mo- fedentina insuportável.
dir e Nilton II; Manoel, MiltonI e Alcides; MiltonII, 'Ora-

-vímenta, não precisando as -Acaso não poderão os se-
ci, Neno, João e Orlando.

'

'l1e.ssoas f icarem na fila por' ',hores fiscais do 'Departa-.
Novamente vitorioso o Carav�na - O Caravana F.

'muito tempo, a Empresa Au-' -nento de Saúde Pública, con
C., um dos bons clubes da várzea floríanópolitána, obte-

:t(! Viacão Catarinense vem 'lidar gentilmente, ao referi
ve nova vitória,' domingo ultimo no campo do In -n_a-

-servindo bE'ID a quem precl- do proprietario, a transfor-
to, derrotandlo o Estalamare pela alta contagei'n'"de seis

"sa ir ao Continente ou vir à mal' o buraco' em fossa hi-
tentos a dois, tentos de Quilha (2), Arnaldo, Aco, Gas-

"C'l'Jital.
tão e 'Célio, para o vencedor. O Caravana atuo; asaim

'-,rienica? 'd I I
.

Ainda agora a Empreza Seria 'um grande, 'generd- para as ores museu ares ZorI1l,ado: José, Nisio e Walmor; Euni, Aço (depois Pli-

�em de adquirir mais um "O obsequio, para satisf'a-
n io ) e Wanderley; Arnaldo, Célio, Quilha, Gastão e AI�

"(loÉ,s'ante e confortavel oni- cão, .do nariz de muitos e o
do.

"

'

'l;Hs, achando-se o mesmo já" Aplique Emplastro Sabiá em dores musculares,
, ' Campeãs Sul-americanas de basquete as paraguaias

bem geral de todos. . .

' .

no serviço do transporte de O Leite no Canto do Estreito contusões, hi�bago, torceduras, nevralgtas. Tra-
_. O Paraguai, com sua vitória sobre o Brasil, pelo es-

,pl'.l1sageiros. Trata-se do gi- O' caminhão da USI'na de ,tore de 20 x 19, segunda-feira 'última, em Assunção con-

. -. " zendo calor à zona dolorida, suaviza os centros
-

g'anü.!8co 011 ibus 110 13. com Be.neficiament'J, do Leite
quistou o titulo de campeão sul-americano Feminino de

f�àl)aeí_d9.dc pa�[! 43 p'assa- 1 '''C t"
'

5 h nervosos,':proporcio,nando pronto alívio. Basq,u,eteb,Ql.
' ,'.

c legou 110 an 'O " as o·

"1;(;i1:oS ,sentados, veículo de 1
'

j. d,'as, e proce(ieu a enLrega e

;üto preço. não tendo s t20 'litros de leite �o Bar a.li
-mesma medido sacrificios existente.
vara adquiri-lo. Haviam �lmaS, 25, pel'lsoas,

O S01'viço de transporte na ,fila, nem 'tanto. Uns ad
·Í'-.;m sido feito com a maior quiriram llitrQ, outros meiO
,r�lTn-lal";dade, ,tanto nos dias litro, e alguns 2 litros, no.
:',Offiuns como nOS de festas. .

'

:n.aXlffiO: Terminada a fila,
Nestes, a Empreza tem au-, começaram a aparecer os

nentado consideravelmente �dquirentes reta.rdatarioR:
,.(1. numero de carros,' de for- Um. agora, outro depois de
ma a atender com a \maior I) ou 10,minutos. As 5,30 o

�liesteza a todos os qu\ vão donb do B�r declara "encer. A�OCIAÇÃO PUOFl&'3IONAL DOS TRAHALHAOO=-
'3, Ç�pital, participarem dos rado o Expediente"; não

' RES NA INDÚSTRIA GRÁ�ICA DE }i'LORIANóPOLIS

f"stivo:'\ acontecimentos. !la mais leite para ninguem!
Assembléia Geral Extraordinária

Nas' festas da I Semalía Mas' como?! Não vieram feIo 'pi'Mente edital fica 'convocada a Assembléia

1'\nnta, �ttjngiu a alguns mi- �ntão 120 litros!?
Geral Extraordil18.rif,l dá 'As8oci�ção Profissional na In-

'-Haures, o numero das pes- 13: quarenta. ou cincoenta dústrià Gráfica. qe Flórianõpolis, para às 9 horas do dia

;-,ü:,,so que se fiz,eram trans- 1e3S0as, que, devido ao fri9,
18 de Maio dêste ano, na séde do Democrata Clube,' na

tHirtar à Qnpital,' p:r:incipa12 'ev3.ntaram-se mais tarde, Pra�a' 15 de Nov.embro, para delibe;rar o reconheciw,ento
!"lente SCl bRdo' e domingo de [lÓ chegando ao local às 6

como Sindicato' representativo - da respectiva categoria
'P::tssos; entretanto, f,.inda' a horas, ficaram sem leite! 'profiss-ipnaL

. .

,. ,.

fn'ocÍssão, uma dezeRa. de A. djgna direcão do Ser-· FlorianóP,Qlis, 30 de abril de 1952.

]))\Íbll!-l; csmi.: unüi pre�te�J:( '�iço qe Abastec'imElllto do;
, '.I, " Mário: Schmidt - Presid.ent.e

� ordem dignos de élogios;' í�eite, diante fatos dessa na-'

,rrQcedeu, sem a menor re- 'ureza, só tom duas medidas
'.'1�ITlaçfio do públieo ou t tomar - emquanto não
qualquer ac.idente. o retorno 'nstalal' o Posto de Ve'rída do

,

'f},)S que forani à Gap�tal, pa- 'C:mt'o do Estreito, fisca
'nl aqueles atos relig�osos. ' lizar a distl"ibuição do leite

O Inesmo acontecera pelo afim de deBtobrir onde está
�Carnavul, principalmente no o sumidouro, ou mandar
ultimo dia, em que fora ain- 'Jroceder: a venda no' pl'Opl:'io
da maior o numero dos' que r:.uminhii.o, eneostando-Q ao

'foram à Capital, ,assiStir os :1brigo da marquise1 da casa.

lolquedos de Momo. A SOBERANA.

1 I'

,'IfOTlCIAS
.

DO 'ESTREITO'
rBen iço de Transporte

Passageiros

O que/muito anima a qual
-quer familia residir no sub
"distrito do Estreito, e .tem

para o desenvolvimento do

�llgar, é o seu bem organiza
.. do serviço de transporte de

passageiros entre o Conti
,'nente e a Capital.

Incontestavelmente a Em

"'preza Auto Viação Catari
nense comos seus possantes

'''''o' confortavels earros; a re

:gularidade e bôa organiza-

de

F.elizmente,' em se tratan- Cento e vinte litros, inc-
tb do transpotte de passa- ;a\'elmente, 'é m1Jito pouco
f'fliros para a Capital, os ,'tara atender ao povo do
'moradores do Estreitá, e:<tão Canto, mas distribuídos cri
m.uif'o bem servidos, não dei- 'eriosa e eqüitativamente,
x"ndo a Empreza Auto-Via- Dockm favorecer a 'cento e

ç;:o Cata rinel1se, nada a de- viu te ou muiá pessoas, que
1'l"i�,r. - buscam o precioso alimento.

•
,

,-

'FlorianóJ>(Jlis, Quinta-f�irá,. l° de Maio de 1952
"

'

Noticias,

EMPLASTRO

. MA(�HO� � �l{AtO�
. ' ,

V A N A o I o c �,
�,

E indicado nos casos de fra.que
za, palidez, 'magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancias
tais como Vana,dato de sódio, Licl
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, nqz
de cola, etc;, d.e ação pronta e, eficaz
nos casos- de fraqueza e neuraste
nias. Vanadioi é lpdicado parà ha.
mens., mulheres, crianÇas, sendo f6r�
mula conhecida pelos grandes me-

cUcos e está licenciado pela Sande'
Publlea.

SABIlI

Casa 00 ,Apar- Irmapd.ade, dlt,S� ,'i
taÓlénto. J� dós':PásIDI< J

Casal sem, filho�. procura HOSPITAL DE CARIDADE,
casa. ou apartamento." no FuJldada em Ú65
centro ou proximidades; VERA CRUZ
:dando' refererioiàs e g.a�à'n.,'

" De ordem'da ;'Provedoria
tias. Cartas'ou tratar pesso,·, desta Ir�ándade e de 'aeol'

'

almente com o Engenheiro dO"cOm o preceituadp rio ar
Aldo Novo, no DeRartamen- tigo 98 do Compromi�s.o,.. fa-

-

to de Estradas de Rodagem, çó ptiblioo, que no,dia'4 de-
nesta Capità!. Maio do ano de 1952, ás 8,30

horas., será realizada, na

Igreja do Menino Deus, Mis-,
sa Solene com Sermão do
Evangelho, em comemoração I \
ás fe8,tividages de "VERA \

J

CRUZ"."
"

, •

Para ássistirem a refel'i- J
.da soienidade, ficam C�11\!i
dadas todos os fieis c, espe
cialmente, os Irmãos e 11'-

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GU[R'tEI�O DA FONSECA

Especialista do H�spital
. �e�'eit�?e Oeulos_- Exa�e de Fundo de Olho para Fraqueza. em geral
Classlflcaçuo da Pressao Arterlal. . V, b C tad",'Moderna �parel�agem. 1. n O r80SO lt

ConsultÓriO � Vlsconde de Ouro Preto, 2. (JS'' .

),

,
.

'
, , , I ve. ra

más.
,

�
" ,..-<

yonsistól'io, 2� ,de abtil
de ID52. "

Luiz S. Bezerra da, Trin
dade -- Secretário.

-'-,....i<\IJiM!'��lI��IJI,_I
•

)
,f.

Sab1ão

\?irgem Especialidade
da 'Ci? \VETZEL INDDSTRI1L-JoioviUe. (marca registrada)

, T(r,rna a r,oupa braill;ll�ll�:��m,a _

'

t
,p
I
! I
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e Plsilivo 'Sôbre" Pelos Muoicipios ! E' I:) I T, ,A.I.;..
ares·ldenle I SINDICATO DOS rrRABA-

r )

O'E:' 'ITAJA',' ILHAPORES NO COMER-
'.

.

ICIO ARMAZENADOR DE
'o Galo às vin-, .De Rio para PORT OF

'_
-

.

"

-.

'

J.'LORIANóPOLlS� tnei oras de SPAIN - Maria Cecilia Homenagem ao Desembar- dores secundado o preito de '-

, dest o aos ES-I Coppetti, Peter Pop, Elmer gaddt,Arno Hoesehel saudade do ni.. Trompows-l D

.

�

d ti 8I
.

I C< EI' .. . , .." . e acor o com o ar 19O
'\8. es de a - Walter Heinel, zsara iza- Por iniciativa do Dr, Eu- ky 'I'auloís FIlho a memoria

P " ToOI" ,

t "'I o.

d b h M'I)' S' TI' d
.

1 idá 1 D b 'da ortarta lhmlS, ena, TI
·ao. arana e et 1 IS em, gênio Tnompowsky au 018 o ma Vl ave esem arga-

48 d 8 4 52 f bB " '. . e - -

, aco sa er aos
\1)3. ho "perdeu Em transito. de uenos Filho JUIZ de Direito da Co- dor Edgar Pedreira, bem cO-' It' '.

d
rn Rio., tudo Aires para NOVA YORK - marc�, levou-se a efeito, mo enaltecido os méritos do q]UCt? p_resen e vlrhem, ou te-. , D' '" 'D e Iverem con eClmen o,ernpo- -ja John Vicent Wood, agrnar nesta Cidade, uma expressr- Ilustre homenageado, e-'

f" d',

..

��.
possante �J:,eig,

DO.
mingo Arpe, N�r- va homenagem ao Desem- sembargador Arno HoecheL "que �I tenc�rrah o o pr��o

I
€1 com os berto Raul Arpe, Lucy Gells bargador Arno Hoeschel, há Por último sob palmas dos 3reO Id�eglS ro

d
e :b��l�s �� la,

. e ", ".

,.
' ,

1 ',o mes e a 11 , pa,ra as,
Iii ti

.. .sageiros 'Wood. pouco' promovido ao 'll'lbu- presentes, evantou-se, para' '1 ,�

d D' tori C
li

t,pa.�btam.
A- 'De _Mollteddeu pa�'a NS:)I- nal de Justiça dO,�sta?o. Di- falar'h 10. .Desernbargador :e��l��isc:l dI�':t����ic�Ot�� �aConselho da Federação':Pro' a da FAB VA' Y ORK - Fermím 1 .. ta homenagem. prrmerro, de Hoesc e, que, por prrmerro, . -'

Ii d Altíno Dealtíno Cabral.cU"CJ' I J' Sil .J' " as quais serao rea iza as no u.

Sa e:Sident;,;17 localizar veira Zzora;u, F"�au ,ma
J
1: uma sessac solene, 110 Fo- c�nvldou 08 presentes a: de

'dia 11 de maio do corrente Reduzlno Farias.
�
o do ll' etoda a ex- veira c

orzr, errnrm ose rum, durante a qual falaram pe, permanecerem um mmu-
.

.

Suplentes do Conselho da�l,' �,' "'//"",10 AI zonas, em Silveira, Raul Biaggio Blan- diversos oradores, entre os to de silêncio, num culto à ano,

e
e

"'oS· De conformidade, com as Federação:aido.
' e

Prsume te- (�O, Idelaide Morrellí Piag- quais o destacado homena- lembrança do Dr. Edgar Pe- Jose' Antonio Cabral,IJ ..:1if'posieÓBB legais, uma só v.Pa.relho. I!io, Arnaldo Saaiano Castro, geado, a quem finalmente dreira. Depois, passou a ler, Joni de, Oliveira.hOJ-f) ,tell'J(ia ter che- Dominga André Barrios I foi ofertada a toga que S. em voz vizivelmente embar- �hupa·f'd'i. registrada, com-
él 7'......,. posta dos seguintes associa- Está assim, portanto, a-'

....

�'. 1tfld�r'"L Castro, Mario Renê Larrieux Exa. doravante, usará. no gada pela comoção, seu dis-
dos: berto o prazo de 5 dias a.ter-

cre "0'-; passageiros de Borreti ,« Lucie Marie Clai- exercício da' judicatura. A curso de agradecimento, minar no próximo dia 6 ás
que que daqui Ievou, re Pardieu;

, segunda parte da celebração que S, Exa, finalizou suma-
Para a Diretoria: 18 horâs, 'para efeito de im-

a-s·e o dr, Jorge Godoi, A tripulação era a se� 1 foi uma churrascada na So- mente .emocionado dizendo:
'I l iki

. pugnação contra qualquer
.

I d F 'C' d t A V "I'· f' d
. Demostenes 'ze 1 1S. '1urador gera a azen- guinte : oman an e -

... ciedade de Tiro e Caça as- tajaíenses, ao' rm e mi- ,

!Olindino T. Paim. dos candidatos l'eglstraç os,Naeional, que ia partid- Gros-sarth, Co-piloto - L. ,��oncelog Drumond, onde nha carreira, aqui voltarei

I Neri Policarpo de Freitas. sendo que as impugnaçõesde um congresso juridi- A, Penn; Navegador - L. t.ambem várias pessoas usa- para devolver-vos a beca.
Manoel F. da Silva Filho, 'lue gejam cabiveis devem

T. Powell; Engenheiro de

I
ram da palavra. Na reunião Então, quero poder dizer-

J'" A t
.

(} b' 1 ser encaminhadas a osta�ubstituj o dr. Jorge 00- vôo - p, L. Stilphen; Ra- cívicá realizada na Sala de vos: - Itajaienses! Eu vos I So�el "tll OlduO D/.a tIa., .
, .

d L I:.J' I'
. '.

I' .

1 d .. up en es a Ire ,Orla. f'l,_dministracão, I
cargo efetIvo o

I
dlO,opera OI' - . :1.0 z- I Audiências da Comarca, 0- devo vo. pura e lmacu a a

I G Id' A -t D'A "

.

FloI,iano�p''O\l'S', l0 de Maio"
.

' •• A U' , . . . , era mo ugu:-s o \ 1- • 1
J.1U1'!tO de procurador da claw: COmISSal'10S - ."l.. Ic....:upou Il1ICnÜ,mente a tnbu- como a recebl, a Beca que l' de 1952.

'

l'lzenda Nacional de(?de ',' da, J. l'-�. Ransen e A. Nas- na S. Exa. o Dr. Eu·gênio um dia me deste." A estas d·Z·f' ..
'

S'l' t. 'D. Demóstenes Tzelikis. . . '

C
. " P A 1\1[ , •

h 1 t d
. 1 I 1Il!10 I \, es ·r e ....amos.

e no mesmo se mvestIU na! co; _omlssana -
" . .• 0- Trompow�;ky 'fauIoIs FIlo, pa aVl'a�\, que a o os Im-

J
�

S' b" . 'L " .,' Presidente.

d h I 'Ih
' . .

't' ouo a mo l;'CIano. .
- .

mlssão de pronu'a OI' ge- i n,ag ano que proferiu bn anhssIma preSSlOnal'am Vlvamen e, a
._' _

.

�,_,._.............�.__
-e i.h.';' Gqqri.el Obi\1o. I 'Duas qgul'as ,da alta ad-, oração, no fundo e na for- assistência prOl'1'ompeu em C":-'""�R· .' 1- d J h

'

,DA SE SA;B'E EM CARA-Iministração federal viaja-Il ma, a todos 'empol�an�.o estr01ldosas palmas. ,Na 1\U- ecre'at IVO ·

e" ii" o,CAS I vam no aparelho desapare- quer p�r sua eloquencIa f 1- eulenta chul'rascada, lIa Sé- • "

.

•.
, '

C.i�RACAS .. 30 (�.P.) -ieido: dr. Jorge Godoi
.. p�'o- dalga e elegante, quel� �ela de dos "Atirad?res", fala-

.

E D.I T� I..
,

\. Pan Amencan nao tem i eurador Geral ,do· DIstrItO profundeza dos peregrmos e mm o .JornalIsta Abdon De ordem do Sr. PresIdente e de <,cordo com o a�tI-
"lformação da aterrissagem, Federal e professor Murilo oportunos conceitos emiti- Fó�s, Diretor do "Jomal do go no dos .Estatutos. reformados por Assembléia-geral
o Stl'atocl'uizer em territo- : Braga, diretol' do Instituto dos. As primeiras palavras Povo", Dr. Rodolfo H.enaux de 2.G de maio de 194H, cónvoeo os sócios quites para a .

,

io venezuelano, embora os' Nadonal de Estudos 'Peda- do DI:', Trompowsky Taulois 'Sáuer e Prefeito Paulo I J\.ssembléia Geral a ser realizada a 4 de maio, às 10 ho

�roPol'to;-\ do país eon�ti- !/-rogieos. Ambos i-lão moços: foramde comovido preito de BMleT, .h:.iJ.�o t.odo� fala.do \ ras ?rlme!ro Dorr�ingo daquel� mês,. qua!ld� He,r�o.,ej.eitosam campos de alternatlva', sendo que.o dl' . .Jorge GOdOl saudade ao Desembargador com mUlta lllsplraçao, lJl'lll-! [\ DIl'etona e o Çonselho IJehberatlvo, pOl ITld.•Olla. Pa-
1'0 vôo para Nova' Yorlc ; se fazia acomnanhar de sua, 'Eugar de Lima Pedreira, fa- cipalmente o Govern",dor da ,ra a ft"ü1izaçfwl d? ASi1en1bléi!'l Geral deve estar prese!J
'iUSPENSAS AS BUSCAS \ e�po."a, sl·a. Helena Gomes lee.ido, àquele dia, em ciro, Cidade, sempre eloquente e te a maioóa dos sócios quites, Se êsse número se não ve-

�IO, ao (v,�.) --: � P:-j' Godoi. ·".uTl�tàncias .que tanto ,::l.b�- c:úoroso nos seus aprecia- ri.fk'{l.I',".f..'ica d:sb� �á ,CO;\�o{.'a{h.i nova. AS;_0mblt')a Geral)
�ur do Bl'ush (ltstnbulu [aram n socledada '. catan- dos improvisQs. .

i.:mt':1 o dia l.locte maIO pruxlJllo, quando entao sera ,efetua-
um eomunkado. anunciando NOTA O;FICTAL nA "PAN nen�e. A seguir S, Exa" dig-

I
Dr. Rui Vieira da a d.eiç:á-:) ·(··om qualquer np.mero de SÓd,08 quites pre-

,fn, ilUj!peI�S.O;5' as .bus-I . AMERICAN" corr,eu �ot;r:e 'a brilhante Aeaha de asumir' as fun- sentef,. I

·'S do "Presidente", às.20I RIO,30 CV,A.) - Sã�o 16 earreira do Juh� do'Dr. Ar- ções de Agente do
.

IAPI São José,"2p de abl'il de 1952
·oraR. As ultimas pesquIsas i horas e ainda !lão !'l,e cO�lhe- no Hoeschel, teeendo-Ihe nesta Cidade o Dr. Rui Viei·, João I...emós - l° Secretário
....ram realizadafol 'no trecho i ';e o del'ltl·.no qtl.e teria kwa- m�I'ecidos louvores e, ao t'a, que aqur-'instalari tam- - •.,.,_._.-;.-__ ........_.._••_y ...w..._.....,.,....�

�l;Qvavel em _que o avião «e I�h o �odemiRsimcr avião m;smo t:empo, entoando hí- hém sua banca de advoca- P·IDe·.....,,', D·".,i.. a"·.. r6,0 PR�El"-E-,DITt'rRTAAML.'--INIC'I_perdeu, ou seja entre o li-I "Presidente". da "Pau Ame- nos de esperanças, a propó- da. O' jovem causídico tem" .. 1 r�
., ..

._,.
: oral da Bahia e Q Estado do jl'ican", Antt> fi ansiedade pu- s.ito do novo estágio da car- si(j.o muito clllnprimel1tado e

PAL DE SÃO JOSí�Maranhão, Amanhã prosse-, blka. a "Pan American reil'a do homenageado no sua presença na vida'foren- RITZ O Prefeito Municlpal df.�'uirão os habalhos de co:- WorJd Aiwa;ys" distribuiu à mais alto Pretório estadual. se local vem tornar mais' As 2, 4.J 5, 7 e \-) horas Silo José, 'no uso de, suas a-rtura da.l'ot.a, imprensa às dezesseis h'orás ConCluindo, () Dr, Trompo� numerosa e pre:1tigiada, por ODEON tribuições, faz saber a to-IRMA LUCY MARY' a seguint�� wskir Taulois Filho perorou certo, a nobre clas:-e dos \. As 2,15. 5 e 8 horas dos, que do presente tiverem'RIO, '30 (V;A,) _. Eritre sua aplaudida peça oratória Adyogados, cuja alta função ROXY conhecimento, que se achampasságeiros do avião de- NOTA com uma Íf!1iz e significati- pública é, sem dúvidfl, uma Ás 2,30 (ii 7,30 horas a.bertas coneunencias pú-areeido da Pan American "A PAA lamenta informar VH. citacão de NElSON d�lS gl1rantias da sobreviven- ALI-BABÃ E OS QUAREN- blicas, no prazo de vinteontra-se a Irmã Lucy Que o .seu aparelho "Boeing HUNGIÚA, a l'espeÜo da da,do regime democrático, TA LADRõES r?O) ,.

t d t�, mas, a con ,ar es: a
Sl'y Clair, embarcada ein Strato('.ruizer" nO 1039-5 não missão dos que devem dis< em belissimo Technicolor data para a venda dos se-n{;evideu, que durante aterrissou em Port oí Spain tribuir a Justicà. Após,essa General Eugênio Trompows-. O E;:mjrte '1111 rr�!a,. Nac., guintes veículos:'to tempo ;fô1di"retora do, ond-e deveria ter chegado à.s citação que c�ns-tituiu ver- :ky TauIois

. A Voz do Múndo. ,Jornal. Um (1) caminhão marca,o-io "Sacre 'Coeur", do Ollze horal:'l da manhã (hora t -ladeira' chave de ouro e que Ao depois de ionga esta� , RITZ F ODEON 'I
.

7� " .. C levrolet, tIpO 3' e uma;tie .Janeiro. A Irmã Lucy dt> Rio) de terça-feira, Vi11- deixou wdo o auditório em da na Capital da República, Cr$ 6,20 e 3,20 (1) limousine marca' Ford,.'avH para Nova York, a te e n'ove de abril. O "Stra-ISUsP�llSO, tal li g'randeza de retornou.a ltajaí, o Exmo.
. ROXY: I tipo 38.

,, de se submeter a urlÍ tfa tocl'uizer" partiu do aero- sua significação, os presen- Sr. Dr. Eugênio Trompows- c'r$ 5,1){) e 3,20 :

'f·" () preço básico 'é de doze{'nto médico 'especiáliza- porto internacionall' <:le .Ga-" tes saudaram o ora_.dor coro ky T,aú]ois, que, veio revel/' Imp. áté 10 :1no'8 ,..

C <ii
. , I I

.

d . 1 L I
nul cruzeIros T", 12.000,00leão, no Rio de Janeu'o, as demorada e calorosa sa va seus parentes e amIgos, e-" '

IMPER �A � pelo caminhlio e dfl vinteutro pasRageiro.hastan- 23,07 horas de segunda-fei- de palma:,;, Ainda sob inten- vendo passar, para gáudio As 2, 4:15, �,40, e .9 horaR

j
mil (C.r$ 20.000,00) cru7.eiconhecido é o dr. Aliür ra, 28 'de abril, com destino sos apluu::;o�, o Dr. 'I'rompo; de suas numerosas relações

..pn: fIl�� que e �ma ver-
ros pela limousine,

.

Almeida, consultor jurí- a Port of Spai11j onde esta- ws'ky Taul�is Filho fez o� nesta Cidade e ·no .Estado. da(d�Ira JOi-a da Cl11emato- Ali propostas deverão sel'eó do DASP e do SESC.. va seudo esperado às onze ferta, ,em nome da comarca'l uma longa temporada em- �l'afla.. . dirigidas á esta Prefeitura'[STA DOS PASSAGEIROS horas de terça-feira. O apa- de rica toga aQ eminente nossa meio. O ilustre Gfi- Â Warner Broo::; a Cla. nO
am envelopes fecha�os. I

lHO, �O (V.Á.) -- Eram r,elho transpottava quaren- Desembargado!' Arno I-Ioes- eiaI G-eneral que Itajaí, de l apresenta: As propostas serão aber-seguintes os passageiros t,t e um pas!<ageiros e nove c?el, qu;e, incontinenti, y<!!I- novo, �raz:rç8amente, �o�- Eleonor PARKgR .- Pa- tas no dia 25 do· corrente ás
e'em num�ro de' quarenta tl'inulàntés, Todos os meios tIu, o' sImbolo de 'sua ,nova peda e paI do Dr. Eugemo tricia NEAL - Rut�, RO� dez ÚO) horas, na prese;içaum, viajavam no "Presi- !Jo�sivei8 estão sendo utili- investidura. Sucederam l!O Trom-powsky Taulois Filho, MA.N e Frrmk LEV\ (,OY dos 81'S. Prefeito, Secretário''ente".· < zados uara a localização do MM. Juiz de Direito da Co- íntegro Juiz de Direito da em: à Contad,or da Prefeitura eE b" RIO 11'· 1

'

'b I' C ...... t "TREC<· Ql<""'RY"'OOS"\ m al'�a{10S no ,

-

:lpa:� 10, mc uSI_ve com o,lmarca na tn un�, pe a 0:- ,omarea, e con a em nossa
, �''1___''''''''L-i ,.['.1

•
,dos proponentes que e::.:tive-

ames Log'an Clevenger Ju- auxIlIO das UnIdades da dem, �o Dr. DelfIm de Ps- ,sociedade com largo círcu- NotiCIas da Sem-an�l. Nac. ;
rem presentes.

'

io1', Lockett Coleman" J0- marinha americana, com
I
dua Peixoto, Promotoí', ú Dr. lo de amigos, que lhe res�' Cr$ 6,20 e 3,20 Fica' reservado o. direitose),h .. T0rali Pool, 'Rarold base em Port of Spain. Alem' Francisco Rangel;. o 4ecano peitnm,e admiram o caráter 'Censura - LIVRg de ,serem recusadas as pro-Herbert ROSE-'ll: Luiz Felipe disso, o comando de mano- I dOf; Ad\;ogados do foro 10- diamantino, a bonâade cheia IMPERIO

postas que não satisfat,amDamroin lI,nthoI1Y, 'Pedro bras da marinha dos Esta- I cal, e o Sr. Amou Teixeim de nobreza e a cultura pecu- Ás 8 horns os preços e conveniencias'lodolfo Soll{a, Afonso Ca!'- cios Unidos, que se' localiza r de Melo, o mais antigo Ser- liar à tradicional estirpe.a (�!T..:'\N'DO Etr 'fE ' AMEI
_ da Prefeitura,los Fernando Kuernerz, E.li-illo Atlantiéo Sul, -está dando Iventuário ,da ?Justiça da Co-' que pertence. Prefeitl1l'a Mun{eipal de

�ab.eth IrIl)gard Kuernerz, Itoda a assistencia possivel. i marca" tenoo todos o� o1'a- (Do Correspondente). "'- T" 1'8 1 "... d)ao ,-,ose, (e InalO ·eMurilo Braga de Carvalho, . De outra parte· a PAA es-

r 1!}52.
r

Fritz Richard Reinhoef.el', I tá enviando um avião "Cons- O O N V' t T '� Silvestre Fernando' Ph.Hi-dr. ,Jorg� Godoi, Helena Go- tellation'�, levando,empl'egç.j I ) l' ,

. .,,� pi __ Prefeito.
Tl:eii Goeloi" Mar}[J, Rangel dos_ da ?�mpanhia os qu�is I A Igreja Presb_it�l'iana I?depen�ente des�a Capital;
• tomes, Daniel Radesma, Ro- serao utlllzados na pesqUlza 'eomemorando no prOXlmo dommgo, dIa 4 de maIO de 1952,
,

rto Al'dley Hoover, Maxi- Ontl'as ae'!fonaves da Pa- ! o seu vigésimo segundo aniversário dq organização ecle·
H(!1'111an Mittelviefhaus, nair já estão seguindo em I "i.ústica, realizará em .seu Templo, à rua João ,Pinto n,

.l'onica Bandor, Maximo busca do "Stratocruzier'·. I
37, um eulto conwmorativo, cmn início às '20,00 horas.

acambira, Monte Flores, Avi�es '.'?-17.!',.coll1 base em I V:1cam cO,n�idado.s,. por nosso ,illt�rmédíD, .as ex_mas•.
li rcel :François Muller, I>-.e�lfe,.la partJram para au- j �lutu:'i(lr:des, C1VlS e \fflllItares, assocl�çoes de classes, 19n-�-
aro;.] Goodman todos xIllar' as busc?s. Ta�bem I JUS Irma:" .lmptensa falada e. e.senta, e povo e111 geral,
ara Nova YOl'k. de Belem partIram aVlOes". par" ., '1>'br�'11 aqllele ato rehglOso.I .

Florianópolis, Quinta-feira" 1° de lUaio de HJ52 o &8TAOO

Bento Quintino' Mariano
da Silva. .

Osni de Oliveira.
Para o Conselho Físcal:
Altino Dealtino Cabral.
Antonio de Oliveira.
Nicanor C. Áreas.

Suplentes do Conselho
Fiscal;
Osmariuo D . do '"Nàsci-

mento.
João Maria E. Junior,

Raulino Serafim de 80uw

, ,..

,

1 '..aaa .de ,.nJuteria 1 com , .. _ _

terreno de 10x56 à ru). 24
de maio 827 - Estreito.

\.
Tratar na mesma.
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têna de Rual«Y: Excia. não foi Presidente, desta Casa)�
'. �

.. :"". : .

.

·t
.

",

.

I
. declarou o D' YI C A. r','

O trânsito, nesta Capital" ep. mar orrea
'. of'erece interessantes· cenas
'a()8 que se .movimen tarn diá� Na ·sessã<:_,. de ant�-on�em 'Re�lato ,Bar�Qsa: a defesa de ,. Senhor.. Pl'esL.:1ente 'i.ie�ta

F'l
. ;

I' Q
..' .'·.i·am·ente em, todas 'as arte' - da Assembléia LegIslatIva,; um ato legialatívo ! .' Assembleia: . '.: , "', . >,

.. onanopo 18, uinta-feira, '1° de Maio' de' I�l).-�.'
. "- "

.

.......�..-_�:-:- ;._.....:. ......:'-_'·_r rias, do coração da cidade. o .sr. dep. Ylmar Corrêa. do, Porque que nossa f'ôrca, Na forma (.l'cj' li:úe "prec'ei--
..

" São quadros às vezes 'pito- P.S.D., proferiu o seguinte 'de p'odêl' �e emana do Po- túa o § zo, do art. mil da Lei 1,

Ed",u,c'"adera�. ,S'aaítárias �..
rescos, farto material 'ao ;) incisivo discurso: \'0, deriva; vi�e, respira, a n. 2, de 23 dejulhó"{le 1948"

,
• ,

p p
cronista' que anda ã é�a de "Senhor Presidente da As- própria essenCÍa' da Demo- eu envio a v. excia, o meu:

assunto. .,
. .

,embléi� .Legislativp,: '. �ra�ia!
' '.

protes\o ii. -aeCi�rio ontem to-

k,."': I !.:' ? :. ,'. ,.", •• Fatos que indicam confu- Tnscnto para falar na ho- Nós somos o metabolismo rnada PQr v. excia, e pelo 2G'

Tom'ii�V"; "'m:' ��I· fi'
.

.

enq'o'a.oto. a, Da
� sã? de' Pi'o.videnci�s, que

.ra do Expediente de hoje, do regime democrático. Secretário da 'Mesa!

. ,,ª, .� 8 ..08", . ii" .crram um emaranhado de eu obedeço o § 2°, do art, E. melhor do que eu, v. E o faço;' porque entendo

}\r·'all-�t·:Á:;..?I·J1�l;;aD' '.1·.·. ;;�D" íOB ·.t· V'"
,. 'P0��t�rias. 'que é�ia� verda- 69. do Regimento

.,
Jn�erno excia. o sentiu quando, pró- que decidindo coi:ho decidiu,

.. ., 'ulu f AI i cO, a a�,. deíra ·Babel... ,',
. desta Casa para eonsignar cer oposíc ión ista, lançou, v. exda:não foi o Presfden- ..

RIO, 30. (IV,A.),.,· _ .Re>;0(lucadol'as-'sanita)'ia� desta-s Registámos, apenas" um; o meu protesto à decisão 0�1- etn mem��veI c,o�venção do te desta 'çi�a, nem f,�i ó �d�. .

i.;ret1Salldo. de 8.. Paulo de cadas para ajudar os medi-. que foi, indiscutivelmente;' tem' tomada por V. Excla .. seu Partido politico, o· HS�O_ vogado brilhante ao" Fôró-'

�:uaS'i,v�tlitas/às,,:.zónas ,asso- "'0;1, dizendo que aquelas, em moÚvo para umá série de re�peito à defesa judicial da gan" de que: "GOVE.RNO É 'desta Capital, :foi' ap�niú:i; o' .

;::ld:isJ'pelo terrível flagelo lugar de estarem desempe- crítica à Inspetoria de :Veí'- LeI n. 19, ,GOVERNO, ENQBANTO O I Presidente (Íe ltln ·parti.'do. {
rle���HalisÍtdnfaH,til. -a ve- ahando suas atribuições, an- culos e Trânsito Público,

,

..� o:.. faço profundamente POVO QUER 1" •.
.

Polítdco!" =:
.

�
,," .,'

,

l'eadb'ra " .Anda � Lamberga davam tomanoo-í,lisque e responsável pela não rnovi- pezaroso.· porque· conheço a '.', .;. ,-

I k:lio, do-Pãrtído SocialPró- passeando de automóvel en- mentacão dos veículos' li- formaçãomoral de v. exa.je
, ..
,.

, 'I

: rp\,;t�, ,te: pela: imprensa '1Uanto,a moleatia continua- vreÍne�te, nas ,.ruas '�ais ,aínd;>l.e emlnentementede- Assemb'éia·· Lesi51�tiva

rl��;�����';;�;:";'!',';;;::� ...�_�........_.....�.�,.__ ce�tr:��ód:e t�:l�iÍico'u ante� I ;��r��I�t� ���/�t�x:lç�;��
'e ..

,

,',
,

"

, h

A·',: "'.,:PR"O''.V.A; ontem. Narramo-lo; somente
a Presidencia d�;m�sma,.pe�. Assuntos de ontem- «ma do ·Traba.:'

....

hoje, à' falta "de espaço Ii;' lo conSenso unal1lme dos .
"

.' ',' . -. .' ; .'
.

'.

'(�
.

"
. .. .

.: ediçãó deÔ.nt.em. À esquina seus pares.. .' .: Ibn»'''fécola d'8;mandloca ca'�as,.'pal�.
. .'

" ,

da rua TraJano. com a Feli-" QualqueI outro,.�ue. "nao; ,
. � .

'

'. .

". .....•. '

.

r
..

.0 Y·mau
· ..··es·.ta·do'" da" . �: Sc�midt. De' um lado ·.a f"��se ,advog��o nph.t��te, e ra fonc10nAr'los' Guarda PloturnD' etc

'..
. .

. '. .
... li,l"'rarJa Central e' do' ou· J5Illhunte, abas, podella de- ".;

. .'. "

. ,

...

.' '. p'
'. '. ". d

�

..

·B··
" .,.':v

<

Ch'
.' .. :. .- cidjr,.�;omo entendeu v. éxa

A hora. regImental de ontem,. o preSIdente Blllca·(l:

'. '/ onte e'" 19ua"u ,�'lp-h��' 'l�umho. O caml-.
1

pisoteando a rriàjest�de do� 'v'i::wa aprN' q sessão. ." .,.' .

f" :. .'. .

I

". V .. +8r,P�0, .de. s_,ao ":Pau.lo., chapa'lato-s legis'lativos e. ésquecen'_i, A ata :fol aprov'aau sem restriç.5es.: .'. .' .

I'
- 35-/7-11 carfegado "

" '.
'

O d' 1'"
. ""

'P
.: :: '.' ',' . '. '. • •

'

.dO o ítem 28 do artigo 13 dó I"
expe I.

enlte C()llstou de 'te

ego
ramas dos l..tovel')1ado-,

I com carga que estàva dlS- 'I' ,'. .

.

.

' "d E t' d 1 'R G d S l' d ·E '. ,'t S t P'
'

••• ";, : '.' ,< RegImento Interno da 'As- ��s o "sa,O(O ,'. \ o,.u, 0. SP.IlJO anoe ara-·

tIlblllndo ao.: dest�nat�lI?"" sembléia.
,.'. .

I na, bem como da 'AsseIllblela LegIslatIVa do R. G. do Suf..

tentou. ton�al ..

á TraJano;' � V'
, '.,."

.

, agradecendo a ,comunicação da pl··esiden.cia; .. telegramg.
Mas logo a entn:da o obs-:

. eXa" to�a�la" sobl e . "1.'
"

. •
"

.

•.
n

•

.;__.' ,

<

.. :!. ..'" 'çujos ombro!;) repousa.á (lig�
do .s,��b-del�,�ado .,G,.{�:,;�.g��s .,Brà.n'ca.,S, m�I11,I�IPIO de '.B�m1!

'. t�cu.!o, ,.

uma ea�lO�et�, nida4� do ,poder i,egisÚÚi� R,etIt?!; 'proJ�tos�i'1... ·'%'Je�:�f?�Sl��t���q,;'cl� !;ltI·�t9�4t. g.��P,!���h
i1.e�ta plaça. p,o

..
stada bem a

'.
_

."
.' ... ": dlvel'S'&'fl ent).tl:àd-e�';�:edltmlo�.Gl'uno ..Ef\coJar'..n.6 m.r{ltlClpl/\l

'sq' l�'d "d' ....Gh· ."

h' vo, nao·'.podla •.. nem devHl., '" '4;'"
• ..•..�

... r·" .•.. '.;;. "",1,' .: ..•,:;/.1,.> ,�,

:e, uma. a 'O o -

lqum o,. ,

.

. ..

. de Palho'ca e sobre outros assuntos .1·'ofícYo:.do··sihiGMêi'';;.<
•

(Oi, 'detel;mino_u. a 'confúsào, O .��mr o .. nCl�so . ��o�esto, deCI-
,nádai" d�'· Estàdo. prestand;" (iniol;m�ç.ões '��br:éd!é�tradas'

?',: "caminhão p�róu, ·'.pi·oCi.l.1(Olt ,J�ra�omo. �CIt.lf�· ,

"1 'de l'Odagem no município de La!n�na ;'. cHyersos oficío.s .de'
$ .manobras, d1n a i·é,. fÜl'çou .. 'd'" o,

..seb. J,us I lca qu.;,
..

e� 'agradecimenl-As' e úfido da Facuidadé d.é Direitb' de'San-
.'

'

t d
. iVI'b . va. a as arras· do Tnb'l- I.. •. .....' , .. ; '�

� :11 1'a a;.,;: an� rou

..

'

. por. 'l�2I.I, a Â:!,sembléià. Legisl�- ,ta Ca�a�lla, .agra�ec'end.oa:' comun.�cáç.ã? de �er' <) �epu��i�. '

,tm" dez mm,utos, sem <'lue a
t' . '"

"'... d.o Bulcao VIan.á assumldo.a presldencla. ·.i,

c.àn1Íonete fósse rem'ada pe- :1:,.a Cl L1Z�S?e 0� b:açqs .ln-· :' ':
.

.

.

. '. D' d ri balh
' " ..

i . ," ; .... "." . ;-;1 . diferentes. a propna sorte.. ,

. ,�a o r? o...
.' .....

'

. ° propnetano ou por a gum. •. d·.·.'
' O deputado CassIO MedeIros l'equereu e Justlflt:Oll
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