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_ RIO,2 (.V.A,) - "O Pre
sidente", desaparecido com

50 'pessoaa a bordo, desde- as

primeiras Iloràs do dia 29.
dé abril ultimo, na sua via

gem Rio-New York, fato !}ue
.movimentou verdadeira le

(gião de aviões nas' buscas-
fia zona compreendida entre

��j E:i�:i�:e��e,B:�1e�o����: Um grupo" de
.

bandoleiros, perseguido
.
por geo ..

localizado entre Carolina e darmos argeo'"t'.6DOS tarl'a 'a'lr"a'vessado 8 Rio OJluouai Empréstímo para Criciuma I rar .urgentes obras destrui-

Barreiras e a Ilha Bananal. U·. . , U .

'. - -'. I.. Na nossa' última- crônica I das pelas enchent�s.' ,

O luxuoso aparelho foi .. r
. ,

. .

..

v:

omitimos.: inadvertidarnen- I O deputado Eshvalet P;-
,GENDARDES ARGENTINOS,. PERSEGUINDO UM GRUPQ DE BANDOI,ET. -

de Ieí d d i res estranhou que dos cre-avistado pOl' um avião ame- �
• ,. te, o projeto e e1 o epu-,

' . o .

.

'
_

.ricano, segundo cor.�unJC:a-- uos TERIAl\tl ATRAVES;:lADO O RIO URUGUAI E· I�VESTIDO CONTRA tado Lécian 'Slovinski, que

I
ditos aprovados para díver- .

>;ões do seu comandante às OS HABITANTES DE P0RTO, XAtVIER - PROVIDENCIAS DAS AUTO- autr.:�iza'-o Poder ��x�cutivo ROS I?�:llÜC�pio�, soment� �.autocidades da Aeronáutica,
.

n.nJADES POLICIAIS' à afiançar o emprestlmo de

I
d� .Pu"tuba n ao tenh/a rece-

em New York, em destroços.: Cr$ 2,000,000,00 dois -Ó: mi- Indo sua cota, Acrescenta,

tudo indicando -que não ha- p, ALEGRE, 2 (V,Á�) _:_ I,le argentina, paraguaia ... e 1 poderá ser esclarecido em lhões de cruzeiros para a

I qu�
lhe constou ter s�d� ten-

.

brevi O De nesao agente comercial 'brasUeira, furtou. gado no definitivo quando da. con- Prefeitura de Criciuma, tativa do $1'. Secretârio da .ja nenhum so revivente. .

local, segundo' essa mesma" 'lm Porto Lucena, recebemos Í)epul'tamento de Míssiones, 1.,iÚ:sâo do inquerito que, pa- À parte publicaremos o i Fazenda pagar aquele com-

I' t "

'I
-,

vasu um despac-ho, segundo o Argentina,' e atravessou., o eu tal fim, foi mandado íns-
te.OI' dessa oportuna ·il1,ici.a- 'r promisso

com �Ont�_S .do �s--on -·e, e iuaceSSlve, """'. -'"

1 tor id d l' ,

..

região montanhosa, . mata, qual- teriam ocorzido na 1'e- Rio Uruguai, perseguido po_r ,'saul'al' pe a au ·op a e po 1- tiva. ' tado - o que de 1_01l1l:a al-
, virgem, gião compreendida entre (o elementos navais argenti- - éial. Concluindo os seus in- A sessão de ontem guma. se justifico,

Segundo o comandante-Tio Com::mdabi e arroio Pin- nos e por fuzileiros brasi- I formes, o di'. Osvaldo Mil- Ontem, pela manhã,' rea-
.

O orador conclui' pela a-

do aparelho que o Iocalizou ',I.ahi, no distrito de Porto leíros, aos quais 'o tenente I ler .lbrlem adiantou que fo- .lizou a Assembléia Legisla- 'pl'oevaçào.,do sol(Cit;do no

e face às provas fotografí- Xavier, município de São. Carlos Barbícri, sl!h-pref�i- rarn dados inuis. de mil. ti- .ltiva, l,jais uma sessão que telegrama, a,fim. d'e- que .8.

'.. d' t'" ;-. Luiz Gonzaga' diversos in- to nav;ti argentmo, pedIu 1'03, o que, naturalmente, 0- foi l)residida pelo depnt�do
.

Asse111hléj,a�--se .dirija ao E-'Cae a .iLlUaçao em que SE:
,

" \.
'

-.. ,,-
-

,:. ,- '., .,' , ri
,-.

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

"!neoJ;l1.nim O.S des,tróçosJie.Ó ...atentes· .pl'Ov<!cados l)(ll·'.cJe- vo�pelaçao. ,Enqm:n'lto., .lSi'lO _a"Iol.lOU ce. o panIço: e,nh e, ,Bulc-ão' Viana.'
" xecutfyo;. if elte'· ordena o

PRERIDE'NJI,i, .,! o"� :<"..''';('i*''.·· tl,l'llt/)Sdll1 O'A!'1i1;}.Mn
"

ar-. :l,Gendnemena de.Pe�on, em ,L� pnpulaçoe,y frontelI'lçu:;I. "

Expediente'
.

': im,etllato p::t�p1en-to do que'-' • .1.'" mn <)_l,e (,OIS -,� �"!o>���;--"Z.\ • .'
r ' • •

, •

,\ 'l� .

,1
•

't'
-_ /":' - _:i: :\",,'-. - I .

- .......d'os- trlOtOl'eS estão jogádos à f�enf;1na. �diJmta-:Va), .á.:�,l.. -(}a�: oo.m.p'r�.nd:� ��ÂI'C'l! �:�f: ..�ro.po�'1�Q��ue,5se : :-fat,- O" e'ipediente con.stôü ,doi' ep'�d�ri��. '}6�j.\1t�nl('!ipio de

hmga distância da cauda do re.fi1rid8 l't:trrmrri.cação· 'qtrei' �?rnc ®,R:dlOh',Pl'n{falh�' do ,tu:e;,'ut-�(>�ra,_�.ljI_:ç��mq.u��l�::iad �18�41t.e.i:'
.� -r" '_ ll'fhuta. ..,..

'

apàrelhú, es te sofreu explo-' ajl>roxirnadame�t,e;, lSessen,ta l'tO ,�c::m�� a� 1, c()�. o I?e_s- as po�� la1�e-s _u(r��ncl. lU., as.. . Telegrama de agradeci- w�� .. ,.

J-'ão, p-at'ticuraridnde esta �e!1durme3 do vlzmho paiS, :n0, ll�,tUlto de, pebe:-Ulçao na· z:egla� c:agu-e!çs. (l<�s llO� m('ntos (la .-família Edgar'
, ,

oU or.... r-

ainda não -confirmada, npuJando tres la.nchas, n- dos c,Ita� element?B �ora Mom.aI1d:=thl c Pmd�lu� o dI. Ferraz; Oficio do Juiz de
_

Os paraqueiÚstas, frans- ")ús TI_Ietra1barem ._a ,�osta, � l,e1, cruz.aram O !'lO.Uru- ;L\.l�al.r.. Cm�r� �e Ohve�rR de� i Direito da- 4a. V�rá, _ agra- Auileute. eDil .11-
pOl'tados em um heli,coptero, nvadlram o telTltano bra- q-�aI. .

_

, A�lml:lOU ti. Ida do SI. Eh decendo a comumcaçao da

11" I'
.

vã'!) tentar chegar ao loca.l? lil.eiro naqueln ll'egiã6, cav- EncQntrando d;ésguarneCI- NaSCImento. delegado 1'13- Mesa.
. �: .., ",Ia • fleraa

.-o que nií:o se dará sem''g�lan. :;andd sel'Ías apreensões aos Ja a fronteira do Brasi-l na- i'ional de Policial naquela ,Vot-o de-pezar'
, dr' M'

, qile'1e trecho, co�tinúaI"am a �ona dO' Estado' ao distri�'O
.. rles 5iificuldades, seg't�tJdo nOl'auQres () ugar. aja <1-

.

-
-

.

'.' v Pedindo a palavra o dep. p 'ALEGRi'-' 2 (V A"
ainda os ultimos despll,chos liante, 'informa, 'que; depois perseguição já �às margens de Porto Xavitw, parà apu- J:t�ernand(} de Oliveira, re- OC�l'l'e;1 '�nte�ontern' ;; a-
,10 Bele'm do·".P'aJ_·a',

.

1e investirem contra 'l'esi- do terl'itorio brasileiro, Não m·r convenientemente () fa- presentante doe CanoI'nhasou, ,
.. .

1b'
- noitecer, na Base Aérea de

COMUNICADO. DA DIRE- .Iendas locais, disparam cen fie sabe ao certo - conti- ;0 e e a oral' o 'respectIvo pelo' Partido Social Demo- Porto Alegre, um acidente''TORIA DE" ROTAS. AE- tenas de tiros.das pistolas, finou o Juiz de 'DireIto de S, relatorio oficial, quando en- criitico, requel'eu um voto com um avião'da FAB-
REAS f.uzi� e metralhadOl'as que Luiz Gonzaga - até que tão as autoridades tomarão de pezar pelo falecimento, B'h

.

b" 'd' b' -17 - da 2a Zona ·Aé}·ea,RIO, 2 (V.A,) � Comu- :Tazíam consigo,. e aprovei- ponto.c egou esta ar ltrane as prOVl encIas que ca em dia 30, naquela cidáde, do d� Recife.
nicam-nos da Diretoria Ge- t�ndo-s� do panico estabe- �::.�e:.. �_ ��:._.::�i!�,_ ����l'!t:. ��.:a!�:. __ . _. _. •••.• sr. Fermino Soares, homem Segundo fO!llOS infol'm;l.

- ral d·e 'Rotas Aereas: "0 di- lecido, saquearam e ap9dera- .•
--

-;;
nr,h

7':,_"nn'nr.:;- OVa ....

Ã�
..

�-� h.� n ..

._,,-. ml:lito estimádo pelas suas dos peJo 'CeI Lampert che-
t.'etor Geral da!? Rota;s Aé- ;"êiTI_I-o;;e de d�nheiro ,.

e al_li- ..� 1,iQ.lssao.. Q.O ",,-u.eu&.o virtudes e pelo seu esforç.o fe' <1,0 Estad� Maior '�la 5a
i:eas, a quem estão afetas as ,��u,s domestI�os_ de pr�p:Ié- .

.

P d'_.;" D-' .

'"

.... ';';;"'.
.' ..

. em pro! do progresso 10,cal. Zona Aérea esse ap\lrelho�}perações de bw,ca e salvil.- ;lade dos _ROSsyS patnclos, , e lU,·; emlssa� I Exerceu? o extinto, o cargo i veio ao. Rio "Grande do Sul
mento tio avião "Pl'csiden- ;ue" e:n vao, procnraram de-!I -RlO, 2 (V.A:) -:-' _ Estão I .

Sobre o a'ssunto ? sr. Luiz �
de fiscal do Instituto do l,!�- � para faze];. o levantamentt;

.te'�1 informa' que pl'osse- ler:a�n se�s bens, .'
" _I praticamente tern::i��dos os

I�Jm�es_�opes presI�én�e, da I �e, ,no .qu:I �empre fez JUS i fotogr:;tfic� da ,base local e
.guero ativamente às buscas ,_De pÜ,s<:>e �.e!3sas. 1llf::r��_ 'trabalhos' doa c�mlssao qUE_J, Uomlssaq falou hOJe a lr;:-, � con��deIaç.ao �e to�os. O I quan.do fO-I atenissar não
:para a localizaçâ.Ó' do �'Bi)- :o�s, ,a 1 epOI��.ge:n do COI_, P01: determmaça� do preSl- pr:�sa: Lamentou o sr.,S,l- 1 equellmento fOl aplOvado. func:�nou o trem; batendo
-cing Stratócruizer, Presi- _;eJo a0, Povo �ro<;.uTol} .sa . dente da Repubhca, es-t_udà moes Lopes que o

_

sr, LlClO . Ordem.do D�a . o aVIÇlO com uma das asas:d�lit" desaparecido na mà- ;)er maJOl'eS de(,alhes a r?s- 10. aumento dos servidores pu __JIauer tenha voltado nova- 1 - 2a, DIscussao e v(}- no solo. FeUzmente hOll,ve
dru�ada' doo dia- 29 é:� vôp p.:ito, CÚI?? ,o dr: AI,ter Cm: i blicos,_Seus mem?i�OS, �.?m; mente a Pl1�Hco par� tra- ��çã� do pl'Ojeto de _lei n. ap�nas, ,danos materiais,
entr,e ,o �IO, de J�n�ll� e::� de, Oh�,�Ira, chelede po_ : excessao do sr, '�lClO H.auer t.ar ,d� questo�s que 11ao de- 28�:t)1 - ,!ue_ decJala .de sallldo Ilesa -a tripulação.Tl'Illdad, apos notIfICaI .U

Illcla
liO E",tado, Fomos en 'representante dos :(unClOlla- vertam ser dIvulgndas an- utlhdade publIca a ASSOCIa ..

"lla passagem por .Ba�'l'eiras eon�,r�l' �,ssa_ alta. autoridade :

l'�OS resolv�rarh pedir,demis� t:s do cOllhecin:en �o do pre- ção �a Indústl'ia e Comércio ........v.::_-.��_....".,....>!lO Estado da BahIa as 3,15 llO hdH do Grande Hotel, sao. Alegam não poderem a-' sIdente da Republlca. .
. de RIO do Sul. Aprovado.

horas da �adl'ugada, .

I Ja:leshando com o d�:, ?sval) gir C0111 o regime de oposi- O sr, Siinões Lopes adian-' 2 - la. Diséussão do pro- O riso da cidade .... Um avião DC�3 dó

coo,
do Miller Barlem. JUIZ de ção existente no seio da Co- tou que ainda hoje será a- jeto de lei ll. 32�5l -::- que

m�ndo �e Transporte Aé�eo Jireito de ,São Luiz GOl1,za"'- missà'o q�e está s�ndo acu- presentado. ao chefe do g(}- aprqva a� Leis us. �8 e 82,

��
11 1\1 7��.dOIS aVlOes B-17, do Servlç(l.1 'a, qt.le velO a esta ca_pl�a,l sada pelos interessados no verno o pedido de exonera- da PrefeItura de Porto U- "_i '-"I I L,li� �"

rle Buscas e Salvamento da �slpeclalmente paxa clenb... aumento de morosidade em ção coletiva da Oomissão, ex nião, sobre a criação do Dis- �/ �""'- \ <1 :" �

r FAB, 3 aviões da Pan-Ame- 'icar os poderes' comperen- seus trabalhos. cetuando o daquele 'r-epre- trito de Calmon e sobre a
( h�f);,il\.�, 7:��I;V\,'�' Irican Airways, dois aviões 'S do .'ue teria 'ocorrido em , v.�.:. -...v... ,�.entante. ACI'escent"-u que a mudall"a de nome do Distri-

� J,\
'- \\\1

,''1 Panair .do Brasil, 3 aviões Porto X�vier.
-

I viagem' de Ache· ComiSsão tomará p�o"iden- to de Valpes para lrineóp.o- )\:��\ � �ç��i3-29 da Força Aérea Ame-
_,

A reportagem do "Correio '. ."

das para que tal fato não Íís, Aprovado. l.()f--�}. 0.A ,\rÍcaDll estão neste momento. '.0 Povo", por gentilez!1 do

SOB ao B"a II acarrete qualquer retarda-- 3 - la, Discussão do pro- , f"" �

_ U;:' iI, } .�, .

��{)nduzindo as oprrações de .. 1', Alter Cintra de Olivei- r 3 mento na soIu'cão final do jetõ iie lei n. 248-51 - que' .�"'---:,�, "_.,,:�'.t;t.�"0...
btlRCas em'estensas áreas, co tl, ouviu o relato feito por WASHINGTON, 2 -(U:P:) assu�tot Asse,:erou estar dispõe sobre aposentadoria >i;}:�� r-l�W.:, %"brindo parte do norte do Es� aquele /magistrado ao <chefe - O secretario dé Est.ado,. p,ronto um am-pJo relatorio de Delitistás. Adiada a dis- � � .�. '-, (�·-,�Jltado da Bahia e ai sel,va ama- I� Polieia s?bre os aconte- sr, D�a� �c�eson� d:clal'Ou[que fac,ilita.rá, com uma me'- cus.são porque l'ecejJeu e-

�:'.:1'
,.' �� "')

,.

zonicg, no estado do Pará, ;;.nnentoB veJCulados, que amua l1ao organlZ01] o 1'a reVIsão, pronta ultima- l11chda, __.'.'.:::�=':'�:::::__,. AP,",,: :<':_"'_
,A coordenação das opera- Iniciou o dl'_ Osvaldo Mi1- seu programa de ·visita

.

ao ção na 'fase do Executivo, 4;-- Discussão e votação (Os pequenos partidos,'
�ões nas áreas supracitadas ler Bal'lem, il1formando que, Brasil. Esta' info.r_mação foi' ueste modo, verifica-se que no telegrama procedente da segundo um jornal da
está Meta ao Sel'vico ti,e pela �mmhã do dia-17 de ,a- prest2da peJo titular do D�-' a Comissão especial nomea- Prefeitul'a Municipal de Pi- ,E�tado, ficarão com' OI

Busca 'é Salvame;1to dil p,.;- kríl ultimrt, um gl'npo de partamento d� Estad�,
.

em ela pelo presidente da Repu- 'ratuba, solicitando
/ provi- Govêrno) ..

meita' Zona Aéreo, ·-ca.hendn b�mdoiei:Log, COTIsutuido por- "úa'habitunl paI�tra.,co� os blic2 está praticamente ex- dencias pagamento" crédito - Credo. Esses pequenos
ã Dir2�Ol'ia de Rotas Aér(><ls i'í(Uvi.dÜrJS de rw_cionalida- jornalista8. ./

'
.

,':bta, à' Pl'efeitura, afim d; repa- '.. sãó tão l�vados!
,

J

Emb. -do Brasil
DO JaDão .

,

RIO, 2 '. ,roA,) - o prcst-
.Iente da Itepublica enviou
hoje uma mensagem ao Se
.iado Federal submetendo à

aprovação. ; nomeação. do
sr, .1ulio Augusto

\

Barbosa'
.

Carneiro.. mi-nistro da pr i ...

rneira classe, para 0.' cargo
de embaixador extraordinn-'

.o Ri� de Janeiro acionar

I ços.
Até o presente mornen-

f
bre a aeronave desapareci-

f
rão sem ínterrupção, co�- ri� �. plenípotencíarío do

.xlos os demais recursos to, 23 horas, nenhuma noít-. da., As buscas 'prosseguem forme 4etel'min�çã? do mi- Brasil �1-mto ao .imperador
\"( �ssários"'àqueles servi- .ia positiva foi recebida so- durante a noite e continua- nistro da Aeronáutica". do Japao.

•..,..,...,..,..".",.,.����.. ...._....__..__• .. -:_._._..__.__....._.....- .......__Y.,;,M."..........,.••._............-..._._._...�••.......,..;a.l'�;"............-"...,.,...�-.*,.-,,;1.

LOCAL'IZADO "O PRESIDENTE" 'ENTRE
Carolina 'e 8'arr'eir:as"::' .

Segundo comu ..j(aç�s· "itciais f)' uvíãu teria sofrido' explesâe em d�is
motores. laaccessível a 'zona onde sr encentraja os destroços do aparelhe

,
<

_r

Ná F�ODteira �rasil�Argenli..a
.:. ,�

Asse"""éia . Legislativa

'Vários assuntos, ontem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,�B.��:�:·,:,II'· o. �S:r�p�'
-Ccmunica' aos sells' cÜ'�n-,

u_.;;,.....·....i....:.tes que se -encontra ém' via>; _..........

,gem de estudos ao 'Rio de I � -. 0fIeJau ..
'Jaaeíro•. devendo ,.' rêin,jdar. r.. eoQeIIletr.:,Jiátr';

-'

sua ;dinj('a' dia lt de'abriq '., .-<1H. '.i'

"". Vindo.uro.,. .' ' j, i: l�� - Os. ,...

Diretor: RUB":Ne ..

.RA.,OS.
DR. M. s, a,VAL- 1

Gerente ; DominlOl F .

CANTI ' '. dé Aquino.'
i.)ll"l"� .ni".:í d- lte.-r_Nlt..�.J

.

"i • Representações A. ' S.
.

Lara, Ltda.
-

"

.Rua S••uor' D...... ,

�t ......... ao aa,dA!
,..1.: 22-1924 - B10 ..

J'.....
ReprejoJ' Lt4a.

li.us Felipe de. Oit?efr.
ne 21 .; f)8 andar.

Te1.: 32-9873 - 'Slo
,

P&U..lc;
ASSINATURA� .

Na Capital'
Ano ...... Cr$ 170,00

",

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

•• A, WI,MlYSLAVA· WOLOVSKA' MuSSJ
f!

.",

OI., AN'fÓNlO om j MUSSJ i.

"

..�-
IJh·'U!fia:-OJjat.. 0.t1l1- ........

$�",," . _i1ôI."" II .lIpeei.U,.do ••• 00.""Q:&.8 Da- "1lI1lI1O

.•• _ .......n_ .'_'Oll .� cUaen6dt.

.o... ·natuJ ..

_� fll'.oom - .JATÍlao -, 8ÁL.n.NGOG ..�I' �� no

" 1:.t8.0 .U.t.L. , ..

......................!'b.- ....�r_p..... U1.. 01.'1"

� • I_fia Y a..
hdHltlla, Traj.....- t. I' ..... - U;lfl........

........ 1- baa 11 �.t•• L.. Dr: ...

... l l.ul'll.- ,

....1Ia - Dauat, .. A ..
.i ,

OI.HOS - OUVIDOs - NARIZ :E GAUGANTA
'. .

DR .. GUERREIRO ,DA. FONSECA
Especialista do Hospital

Moduna Ararelhagem,
Lampal'ta de Fenda - Refrator - 'Vertometro etc.

R X. (radiografias da Cabeça) - Retirada de Córpos
Extranhos .·dó Pulmão e Esofag.o. \

\

Receita para uso' de Oculos.
'ConsultÓrio --Visçonde de Om'o Preto nO 2 - (AI.

tos da Cas� Bélo Horizonte),
Residênda - Felipe S�hmidt, 101. - Tel. 1560,

Dr. 'rbendoCHl MJOUrli A rberUIO
ADVOGADO

.'

•
- I

..

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala: nO 1 - Edif�('io-s.ão
Jorge\ (Escr. ti.r. Waldir Buschf

Telefone - 1340.
. ,

-'

,tt..p.a

�:M, ... �.. I'*."iI<. m..rUlía., 1',

Dr.', Alvaro de'
Carvalho
Do.Il� de CTtueu
Couultórlo: Rua Traj.�

..o e/a, EdU; Slo Jor,. ;_
10 ••d.r. Sala. l' • II.
Relida.ela: Bua Brl.....

deiro· Silva P•••••/a. -"
aadar.' (ehie.r-a do m•.,...
aba),
1\te.d. dilrtam.at. ••• I

U h•. em' di••t..
.

I .'
'

DR.ALFREDO.
,

CHEREM
�a...

••11"'"

Jb�tor I. Bo.pib) 0.1011.

".e'Aaa. '
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�irurgia ..(}eral - ÁUa Cirurgia:_ Molés(i':as de'..8enhoraE <�
.

. ,.,
- Clturgia d�s ,11timores � ;':"

,.,
.

.

Da Faculdade de :rt;'Iedicina da Universidade de ·Slo."<
r'aulo, ,

"

. Ex-Assistente de-Cirurgia dos Professores Alipio. ,'.:

;
.,

. 'Col'reia Neto e Sylla Matos. .

�Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares. intestinff$>
delgado e, grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varícocele, hidroceleçvartzes e'. hérnl"..

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmídt, 21. '.
. .

. (sobrado} - Telefone: 1.598,
Residência: - Avenida 'l'rompowsky, 7 - T-e!eforllll;·

.M 764.

Dr.·· Jôsé Bahiá S. Bitfeoclurt.·'
Clínica Geral -'- PEDIATRIA .

Rua 13 de Mfiio, 16 _:_ Itàjai
PUERICULTURA r--: PEPIA.TIÚA ..:_

). GERAL
Consultório e Residência - Rt18 Bulcào

(Largo' 13 de Maio) - F'lcrjanôpctls..
Horário: 8 às 12 horas - Diâriamente

CLlNJCA

Viana n. '1t

-----------------,,�...,.---�

Dr, Octactllo de Araujo
\ CIRURGIAO DENTIST.A ..

'
'

RUa Felipe Schmidt - Edit. Amélia Nett,o -- Sal,!! t -

Tl'atamento cirúrgi.co é cura da Piorrêa Ah"eo'81".
Tratamento' cirurgico e c'Ura de Abcessos, Granu3_ \

m�s. Quístos rarlicuhltes, etc.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços !las DEN ..

TADURAS, para ao: pessôas que vivem de �rdenado.
Laboratório Protético sob a direção de Técni�{) CO'8-

tratado espeeialmente no Uruguai, formado sob ii orielD-;
tação de um dos mais' credenciados especialistas da Amé-
rica. \

.

....

.

I!entaduras sem o Céo da Boca (Abobada Platin.8 '"
/

, Pontes Moveis e Fixa�
Todos os demais 'l'rabalhos Pro�éÜcos pela TécPlca.

mais recente .

'Viagem .co,m ,s�gurança;
,

e rapidez'
.
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RA�IDO «SUL-88ASILElnO»J·· í
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Agência :'
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.
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Al�ga-se' a casa n. 30, si�;
tuada à rua Vida} Ramos•..

,

Tratar na TUI! Bulé.ão Via,.·
n� n. 87 (antigo Largo 1$
de· 1IPaio).
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. -

,.
�. I .

.

.,

I Os. m:L:I10RES ARTIGOS! OS MENOI{F:S f>REÇOS! AS 'MA.IORES rAcilJDÁDEs.!
I

.

kAl1JOS �-� EL��CTROJ-4l,..S . .,... A..WPLIFlCADORES _ TRANSrt.TISSORES j,_ 'OISCOS -�.� l'OCA.IHSéQS,;, .'tGt?AL",�l•
.1:1';CERAllEIRf'\S --' GEL,O\l)EIRAS �--'·IJQUJ.tWFICADOf{rS '_.. BATF�Df':rRAS _._. Vf\L\'CL,\S ALTOFA��·Th:S -,-",RF.."

..

(1 m·ei:'4 curn�h�t'�� �tt()q;Je dO:'. pP�l)S pari} radio
t:' '...... -r '3

.

4".
ti

t �--1 .'''.:1 'If A r7.,,'."� '.. r '..,.�
" H"., • í){" .\,!] oi�r�'H�,t�, .{.,' I!!:. ,;'.lI:. f" -' �< iUnaUU

,/

".

....'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.� t

o 8STA))O Florianópolis. Sábado, 3 dê :Maio de 1952 3.

"y!�a �o��!.�,n�1 �E}ã�Sfr���]�I�IOS�1
UI', Roldão Consoni civil, o sr. Pedro .de Alcân-

.(Alvarus de Oliveira) ma do divórcio como o doDecorre hoje o aniversá- tara Pereira e senhora, � da
Em dia do corrente mês, -lavras do sr, Prefeito Muni- O' problema do divórcio jõgo, é questão de falta de'::J'Í(� natalício do sr., dr. Rol- noiva: ° sr. Rodolfo Wirth

foi oferecido, no Clube Náu- cipal, tomou a palavra o sr, continua em equação. ·sinceridade. Há temores dos,�ão Consoui, Ilustre médico e senhora 110 religioso, e, no
tico Cruzeiro do' Sul, lum Manoel Deodoro de Carva- E parece que golpe de "0- menos corajosos em afron.E:csidente nesta Capital. Go� civil, ,0 dr, Celso Leon Sa1-
jantar de 150 talheres ao lho, que proferiu brrlhante to secreto não redundou re- tá-lo com dignidade e com

· zando de largo conceito e les e senhora, , sr. dr, Marcflío João da Sil- oração, terminando por 'ofe- sultado, Há uma série fal- vontade de resolver; _enfrén.;:-.:muitas simpatias. inúmeras Aos noivos os cumprrmen-
va Medeiros, ex-Juiz de Di- recer ao sr. dr. Marcilio Me� ta de- sinceridade nesta tando a quem quer que seja,

· serão as Úli.citações . que' tos de "O Estado",
-reito da Comarca,' pôr mO-I deiros,

'em nome .dos presen- questão e o deputado Nel- mesmo o carolismo tão arnesta data receberá,' às NASCIMENTOS:
tívo de sua promoção a Juiz tes, valiosa lembrança.cons- son Car-reiro não desiste da gôsto de parte dos brasil€i-. .{lUÚS �'O Estado' prazero-

-

- Rita de Cásaia, é o no-
de 4&. entrância, .para ter !tante de um relógio de pul-, luta, embora árdua, embora ros.i.

.

�ari:íert:te junta. as suas. me que, na pia batismal ,l'e� exercício na 2a. Vara da Co- soo ingrata, Quando se combate o di-Stn,"AIaide B, Preis caberá uma galante memtla':'i�arca deBlumenau, Saudaram ainda o home- Não resta dtivída de .que vórcio, ou quando se bateT1'aJ13(:01'1'e, nesta data, o filha do nosso p;'e�ad� c�m- Bem acertada andou a so- aageado os srs. Lúcio Ne- é urna necessidade o divór- pela não regulamentação doaniversário da gent,i1 se:lho� terr�neo. sr: �caclO Cardo-
cíedade local prestando ao ves, Nicola Batista, dr. Jor- cio e "à cada passo quando jôgo, é caso de perguntar-úta Alaide B. ·P\elS,. dIleta so, f\mCI�nal'lO da "I.O'�" eld,igno e íntegro magistrado ge EviIá�io da Silva, dr, encontramos estatística 'sô- se como aquêle nortista simfilha do SL Paulo Prcis, p:e- de Rua exma. esposa sra. d.
essa homenagem em que to- Otávio da Costa. Pereira, dr. bre número de casamento, plórío de célebre programaí'cito municipal de CriclU-. Soloá Soares Cardo�o, . _ rnaram parte todas as elas- Nagib Nasser e (,) deputado da vez se reduzindo mais, de rádio:

ma" e de- HUa. exma, esposa Aos venturosoe pais ás í'e-
ê

.,

I' d tori Ollvio Nóbrega,
.

referindo- sobretudo em centros maio, _ Há sinceridade nistó!" -'
"O E t d " R S SOCIaIS, a em e au orr-

.. .sra. Herrnin ia B. Preis, lieitações de . ':" a 0 •

dadés civis e militares, e re- sa.êate último à honradez e, res, nota-se que i há neces-Menino Mário
.I
,- Com o l:asc�mento de

nresentantes consulares; ao critério que sempre pre- sidade de pensar-se no as-( Festejou ontem seu prr- seu prímogenito, que rece:
-

Em nome dos presentes, aídiram a todos �s' atos do sunto maior isenção de âni-'r'cm(':Íl'o an iveraário o robusto beu o nome de Arthu�:, �sta falou ° sr, Francisco Ma- dr" Marcil io Medeiros du- mos, sem os 'exageros reli·t�€iÜI10\ Mário, filho do ar. em festas? lar do ,dIstmto l chado de Souza, que pôs em ran te seis anos de 'judicatu- g iosos.,Mário Marques Garcia, alto ca,sal Artbu,r.,L,' Montz-Sttla-, relevo.' as altas

qUalid.
ades

r::.Ile,st.a ,C:l)mal:�a, 'onde, <1-

[ H.
á estatístíc

..

3 m

..
uíto ,iI.1t;--fu}wiol1úrio'do IPASE, e de mita L, l\I[CIlt�. ,

Ido homenageado e e�primiu lhas, S, EXCI�. veio encontrar re_:;sante. que n�s. veI� as;'sna exma. esposa sra. Zayl'''J:

C.
>

O.,.
o pezar da sociedade fran-l3. recordação e o exemplo maos"por acaso. EXIstem noG�rcia.

Ine
.

Iario ; cisquense em ver afastar-se deixados pelo seu digno �ai, Brasil, todo, 2,306.61�, m�es _._.__... _ ......... _.__M_. ._._.•.
"FAZEM ANOS HOJE: ." .

de seu meio o benquisto ma- ,0, Desembargador Medeiros casadas.' enquanto há maesO sl, Má,rio d'Alascio, .

.g·istrado que soube com tan- Filho, que também aq,ui e- solteiras num to t a I d.e .-"l'um'ionál'io público,' resi- RITZ
ta elevação exercer �i judica- xerceu o cargo de J UlZ de 2;932.505, Desta forma a dI-

· den.te em Tubarão; Ás 4,30, 7 e 8,45 horas
tura nesta Comarca, congl'e- Direito, terminando '0 o1'a- férenca é de mais de 557,886- a nienina Maria Tere- O maior espetaculb até' gand� em tomo de si, gra� lor por saudar a Exma. Fa-

.

mães 'solteiras que casadas,za, filha do sr, Mário Viana h[)je filmado,
<'as à sua integridade moral mília do homenageado e for- Certamente que o pi"oble-'.fkmpaio .t' sua esposa sra, Ren Johson11 e Te1'ry Mo1'- ,�ao seu espÍl'ito de filantro- mular 'os melhores votos d.e _ma é dos mais complexos.ISD.1Êmia Gomes Sampaio; 1'e pia, uma verdaq.eira 1egião, feliz permanência em sua Más éstamos certos de que oo,' mellillO.� " J'vlário

"1
•

'd' ,. l'
.

" .,,, em: de ani.igns e admiradores, e· nova ,l,omarca. ,1vorCIO reso vel'la em mUl-·Luiz. filho do' sa�'gento do MONSTRO DE UM MUN- J' d "'I'TI'ela ° Qell 11o·me , �os.ca,so.s ° pl,'ob'l:-A.ma o.u pelo
��

-

Clelxan ° a, -, ". .

iJevantando-se o sr, Jose '.. y--E!':énito., sr, Mário Antônio DO PERI)IDO .

d le'velmeJ'tn gr'u""do no
F'lh menos amenIzana a grandeln . e ,"'''',' 'U·

_ Alves de Carvalho 'I o,LuizesrH.Alv'h1aN.Luiz; Nop"ograma' .
.'

t h 'ld falha·denossaleicivil. "

�
.

1
,"

. ,

, . ·;;oração da gen ,e um] e
presidente da Cám.ara Mú-IvI:'irlo da Cruz Caúioso, fi- Jogo BraSIl x Mexlco, Nac,

; das zonas rurais, beneficiá- 1 d Como temos dito, o proble-'" l' ° . nieipal,. pediu uma sa va elho do casal Sargento ·

. ...,ce l� Cr$ 5,00 e 3'72 I ria da Caixa dos Menores
Y)C'lIllas eln h'omellagem ao'110 ASSQ;1ipo Cardoso, e de ROXY .1

b ' -" ',t't';; 1. d. c,
"'".."....,......""'-_••_� .... .._....................____...".,......__...I. A andondUos, ms I U1ÇdO

Bxmo, sr.' DesembargadorPU:i esposa Ondina Vieira As 4 e 8 horas I· d d 1 S Excia e que
e t_�n _a. a"po' ,

,
"

'.
.

,_ I Nledeiros FI,'�ho,' sendo o seu·C�n·doso, 1) - R.onald COJ"MAN I t�· t .

,.d,O r ele\ an es seI VIÇOS pl,es
. apêlo ,entusIastIcamente cor-O ESTADO cumprimen- Ellen D.REW I' venl pr'ec't"ndo 'lOS 1)0

em:
'-

.. LO.l� ,e
'.

": ""
. �,',_

-

resP,o�ldido pelos pres�ntes,·ta-os.
. bH.�, {.;om a dIstnbulçao de, Vlslvelmente emoclOnauo·;(JASA1\fENTO SI EU FORA REI., \1'Oüpas, alimento, Temédio.", f«loll po/flui o sr di' J\.hr�Mello - �MACRADO 2) - .Tohn HALL {i! Mana

r,t AI' d J "'

tit
.'

ão I' ,. '

: '
. :

' ,

'j.
, " .,.....,'. . I

c C. ,"1 em essa 111S U
••

IÇ , cílio Medell'os, que agl'ade--- Com a g,e.ntih -J,ei1h:Q,la�a lVIO:NTEZ, .

<

t d f �.

.:. '-
"

,- ::';
-

.'" '.
'

.

\ acre.s,cen ou o. ora, 0r;�' lca',a, �ét:rar--nomdha,1em· que lhe.JlEll'ÍCl dás Neves _:M:el1o., fi- em .

_

d tIl d o
,

,

'

.

' 'N ,popUlaçao', es a Cl{ a( e a e-,
era tributada por· t'ôdas. as

.

Lha do distinto casal Sebas� ALI.:BABA E OS QUAREl

-II e' a' (11' -tl'nto honlenU'J'ea-
"

..._

.

-,

V.
1 U � IS

": � .','
lO, r' '�lasses .SOCIaiS ,de .Sao Frun-hóio A1exandrino de Mello TA LADRoES elo a sua' ef"'lellte ·coopera.. .

"
.

d
.

_

'

.'� _' /, ,�js'?o do Sul, terraa que e-'_- Maria Salomé. Pereira de. Technicolor t a da Ma-erh
.

se- ! ça,o na cons 'l'Uç .o,
'

L
_

-

dicava vel'dadeiro carinho,M."f'll'o, eontrairá TIUD,eif;l.s 0- 9) COlltinuação do -

d I tbIt t-
--

� u ---:
,. '. I nJ a( e, es a e eClmen o 0;0

"anto mais Ique aqtlÍ nascel'aje o nosso prezado compa- l"ado

I'
, ''l .úAT'RIBU 1I"fINTE'RIOSA

.

nece,si\uno'c que ora 1':." uma umde,seu.s,filhoseaqvipas-.o·beiro de redação jornalista "- m
�

I d d P 1 t �

'Pedro Paulo Machado, reda�
-

No pr'o;ra�a: 'dreab1 a e.
_

e �s se�s asz� ,6.ara alguns anos de suq in-
•

.

,

N'a�. I,c e,.n.eme.. ,rel,lcla, pe o
.'. . .if:\ncia .. Giuando se\.l veneran- ':.tOl" da sec,ção desportiva de Notícias da S.'emana, .. ,

't '} 1 1 t
- "t

"

I
i:'SPlrl o I;lu )_ICO e pe (I lU e�

I
do Pai, o Desembargador ',: .:"O.Estado"", e filho do nosso Cr$ 5 00 e 3 20 �

d t AJlerfei<'oamento . em Pôrto Alegre,,� Buen08�
J' ,'"

r,esse q
.. u.e,sempr.. e ev,o,. ·ou a"o l\.I,e,dél'os Filh.o.' e.xercera

'..
Jfl:oiudoso conterrâneo Antô- Imp até 10 anos

, 1
- - _. ',' AYres

.

"

, <

ODEON"
. .oem .e"tal da popu açao, nao nesta Comarca o cargo, de • • .

'�'0
nia Vieira Machado (San-

- I d' d' d b'd .
. ,

.

CI·'.. le· _ ,\po la, elxa.:', e ser,rece 1,,0, Juiz de'.Direito, d-eixan,do no. O,UVIDOS _ NARIZ � GARGANTA
;

foreI). Não 'haverá sessão
r.Olll slmpatI" o gesto da C"

•

'.

I';
. < a - ,,..- ia de 'ua po!)ulacãó larO'o ;. '.

'A cerimonia religiosa re- matografica�
. d PIE t'

se � ,
. .,

Consultório. _ João Pipto. 18 '_:::_ l0 andar \
'

�. , ,'.

h' RI I
'

mara e o . o(.er xecu IVO -círc'Üo de amigos sinceros.. ,:
..:;-,.;lzar-�.'e-a as·9 oras na, _Jl_\fPE ); A .J

• Municip,:tl vo�ando e sancio-- .

L
,

"d'
I

• Dl'''rl'amente daa 15 às 18 horas �.(> t
'

N S·' L u'd ") "
-

58} 1'" .�' •

No desempenho de.su\aJu 1-, .. '"
(

,lI a. ue .' . ue, o I �s, As e, 101'3.S
. "nando a leI qque concedeu '..

" '

.

_
:: �na Trmdade, e sera pm'al1\ll1- Eleonol' P.ARKER e Patn- !ao íntegro magistrado e si1]- catura, dIS�� o .homenagea ........,.,,_.,,.,,...t".fYe, -� -.- .h........,.._;. '-! !I' '"':..._,Íb.',J.a I>€JOS,' SI'S'.,JOSé Abilío

I"ia
NEAL

.

. .. : �
,

"
.

dp, .nada mals flze'ra do qu.e'\"'<
'

" ,� .. ; cel,o am1go �e, r:_0SS,l ter;a (:umprir a lei, e no cumpn�La�hado e exm.t. SCl\hoJ a .e em"
() titulo de Cldadao F'rancls- ,

" l'Nilton Lopes e exma: senho� No programa: mento de u� _ue":1 mdec 1 ..

. .

.
. quens·e. ,

1 J t tere� ar):'3.: por. parte do .noivo,. e, I .TRES SEG_REDdS n�ve �e �rJs *?' lU· ",8•.
-

pela nOIva., dr. HeItor Salo-! O Esporte na Tela, Nac. Em seguida, usou da pa- se pel11 �obreza e �el.o bem
r..�.é Pereira e exma,' sra. e. Cr$ 6,20 e 3,20 / \

i lavra o sr. dr. Alfred Addi- e'ltar soelaI, tendo fehzmen-
i'\}�, Modesto de IMorais Li-l Censura '_ LIVRE \ I>Qn, Prefeito Municipal, te en'�ontrado �lOl11enS a��.e-

. .rr:a e exma, esposa.
.

I Ilv.rPERIO 'I' 'lue, ap?s. enaltecer o� alto.s gados que mUlto ° auxI1ra�
O ato religioso térá lugar

c
Ás 8 horas', ,dotes CIVICOS e moraIS ao ram 11a obra: em boa hora

no .Cartório do Registro Ci- Ann TODD e James MA· I homenageado e os relevan- encetada e que tinha certeza
vil da Trindade e serão pa- SON ! tes serviços por S. Excia. continuaria a preenchex as.

,u�'inhos: do no�o:: o· sr. dr. em: , I prestados il cidade de São suas finalid.a.�es. �oncluindo" �smar Cunha e exma, se- O SETIlVIO VEU ,Francisco do Sul, declarou o B�U mag1l1Í1co d18C\lrso, do<r.o� .. i nh01'2" e o sr, Sebastião Ale- t No pl'ogntm.a:
-

I que/_tihha a grata sati�fa- qual damos. aqui um, ?álidoxandnn·o de Mello B srta.

I
Cinelandia Jornat. Nac,\<;,áO

de entregal'-lhe o diplo- reRumo, apelou S, Excla. pa-
'J.,!eusa-l\iaria de Mello, e da Or� 5,00 e 3,20 "

ma que acabava de sallcio- 1'a ,que todos os presentes se
410iva: () sr, Vidal Ramos Ne- Imp, até 14 anos, nat', outorgando-lhe o título. Ul1lssem e trabaI.hassem p�_to e exma. esposa e sr. Wal- ATENÇAO _- f.. partir de Ide Cid.adãQ Fra11Ci�quellse, lIa grandeza e pela prospen-mil' Salomé Pereira e exma. hoje _ Sérão mantidos .os I T�rminando os. �plausos Idade.de nossa

..:er�·H., < ,

o homenageado, tendo sido 110S �reselltes até sua. resi-;senhora. horario-s .de inverno.' '

que coroaram as ultImas pa- P-OclCO depol::;, retIrava-se S. Excia, acompanhado pe� dencla.
._"'."<T"d.j'{) Estado" cumprimenta' -

'

�'_.' ,.

üs dignos nubentes" dese·

'·A'V·.E.,N··.. T,.··U'R,A'····5· 0'0 Z'�1ÍIIMUTRETAjando-lhes muitas venturas, '. a;;;;..
.

• ....
Farriow!"ky - I.eitáo

.

I�ealizff-se hoje, em BIu- I
!né'nan, o enlace matrimo-jl1iaI do sr. Djalma Leitã.o,
<1cademico d� direito, fjlho

I

do sr. desembargador Oscar
Leitão e sua exma, es'posa
l:\1'a. Leonor Vil'Inonde Li;i-.
tã.o, com a prend.:'lda srta,
Wilma Farnowsky, filha do
81', Francisco ,E<\rnoWi'\yk_ e

-H�.'-.Toana Farnowslcy,
8eri'ín 1'1<1 d}'i]l}IOS do noivo:

:no l'e)',,;cso o sr, Eduardo

,Diario da
.

Me'ropole

DivorcIo,�ProblelDa 8 Equação ..-

Vende-·se
-

1 casa de material com

terreno ,de 10x56'à,rui 24
de maio 827 - Estreito,
Tratar 'na mesma,

OL�OS -- OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA.

DR. GUERREIRO DA FONSECA

_Especialista do Hospital
'.

Reeeita de Oculos - Exame de Rundo de Olho para
Classifi�áçã�"dá -Pressão Al't�ri-ãl: '''' �:-,..;" �•. " '�,:.:.:

Moderna Aparelhagem.
Consultório .:._ Visconde de Ouro Preto, 2.

�_..-_._. -.:'!_•.-.-_.. '.r�.,.-""'••••-'-_.••"'.-_"'-I1('.",,-:•...,...J"_-_. .,_���
I ' ..J'..!r-,. .

\
.

.

. !

Dr.
'

'atenUou>.de CarvallJol /

Clube 11 de Ag,osto
. PROGRAMA PARA o Mii:S DE MAIO

. SÁBADO � Dia 3 .:_ "Soi.rée", com Í11.íeio às 2t,30.
DOMINGO - Dia 11 - liSoirée", das 2.1 'horas.à 1

hora,
.

SÁBADO - Dia 17 - "Soil'ée", com início às 21;30.
DOMINGO ..::..... Dia 25 - "Soi1'ée", da-s 21 horas à 1

hora, . . \.'

Tôdas as segundas feiras, sessões cinema,tográficas
para, adultos, com início às 19,30 horas.'·

.

Tôdas as quartas feiras, Bingo Social Dançante, com
início às 20 horas,

'

;
i

k.�ü��__� �L-------����--�__�

'\

"
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Ftortanôpclts, Sábado, 3 de 3faio de "1952 "

. o lISTADO
. ..."

------�--_...:...._...;..-----------�,-,-,--_. --------�-�------._------------------..._----

Adquira já seu ingresso. para asensaclonal.exíbíçao dos ces.,

toboüstas norte-amerlcenos (ilobetrotters (neqros) e NewYork
Celtlcs (brancos) dia 6 no' Estádio Santa Catarina

"

r '

��"'''04_�_�_�>4I_0()4_H>'_Io(, _��()4III_0 04l8o<�>.-.() O ()O._.O,_O(�,......•
. (. , '

",O Esportivo "

Avaí x Estiva, de Itájai, a sensacional' pugna de amanhã, no Estádio
,

da F. C. F., pelo CaQlpennato Estadpal de Futebol.
'

...
. . .

.....,�.,..........rI"••••fIJI.J-.-,....",...,._.............".,.......�.·........"�·.,,._.........,J"_,.�W�n"'......,.:·h,._........n...t'",�e"�V.7t'tl4··.�·...
• ......·.·�.,...""'�""rJ"_"'_.�"�.""""-:w!'D;"'·.W,*·",,,,,.IIII�__.""��,,"�'*'t':;""/"""III4'''''''''''_''.r'

Lu ,zl'Novamente o
monstrou .sua

Voltaram novamente 05 nuaram fi fasccionar os tq,r
rapazes uruguaios a impres- cederes, pela sua precisão a'

sionar a torcida local CO;l} cesta e pelo ímpeto com que
uma demonstração das me- lutavam pelo rebote. Desta

Com êsito absolu, to,' reali- i que no penúltimo

a�l'eseJ_lÜl-IJOãO
C. B. Meireles, r:ma- Out-riggers' fi 4 remos com

lhores, evidenciando o Sei! feita ficou provado que �ão
zou-se ante-ontem, pela ma-

.
varo todos os tres identicos dores .. 2° lugar - Martmel- patrão - 2.000 metros alto poderio no basquete. sómente os florianópolitanos"hã; nas aguag'da:',l)'aía sul, "número de pontos: 16. li -c Tempo do vencedor :-' Taça "Câmara Municipal Nesta segunda partida não cometem .faltas pessoais,.

f'
.

I d
! "Abai ,1 �' 'lt 7'05" rI" V d 1\'- ti r-

:', quinta regata o: reia a I aixo uarnos .os resu a-I' . .'
.

- erice 01' ---:-. lar 1-
se notaram as faltas' pee- mas que os orientais come-

F'edcraçâo Aquática fie Sall-' dos: Icem .pajrão --; 2,000 metros -iell i, com R.afael Línhares, soais da la partida e a cor- tem em maior número, Ine-
ta Catarina, a primeira do: l° Páreo-- Estreantes - - Vencedor; Riachuelo, Filho, natrão.; Manoel sn. dialidade reinante em cam- gavelmente o conjunto Ul'U

"-l:1O, concorr�ndo �s ,tres 'Ioles a 4 l'emos,-:-1.00�,me- ico1,? Dé�io �outo,. patrão; veíra, Walmor Vilela. ViTal-
.po facilitou o trabalho do« guaio que nos visita é um

clubes da capital Ríachuelo, .tros - Taça Moka --j Arí Reg is, Nilton Pirath, So- ter, dos Santos Ouríques e
jUiZBS. dos melhores e deverá fazer

jii!artinelli e Aldo Luz. IVencedor: Ruachuelo, com i crates Formigheri e Altarní- José Carlos Tolenti�o .de
I A partida preliminar e11- uma segunda exibição em

Os cinco páreos constan- Spyro �icolau Spyrides, pa-j 1'0 Cunha, remadores. 2° lu- Souza. 2° lugar - Riachue- tre o quadro B c o Lira agra- I
Porto Alegre, A contagemt2S do programa foram seu- .trão ; Vilmar de Souza 1.0- gar - Aldo Luz, Tempo do 10. Tempo do vencedor -

d? �Isob, rem.aneí,ra pela r,e- I �o 10 ten,lpo, apontava" 28 a,'"
1 te: f' I O' J' F i d 7'25"

, rr ·40·' '"
.

r
sacionais e empo gan es, a-I pes, smaI', esumo erre -. vencec 01'-. : i" ":'. sístência oferecida pelos .10-1 u e no .flllql 56 a 1G.
zendo sstrernecer' d� ent.:l-, ra, �aldir 'Machado, e Pe- '50 páreo ---:-- Novíssimos -! ,7° Páreo.- Classe itber-

gadores da camiseta l(I-ureo- Quadros e' marcadores:
-iasme a grande assistencia

; dro Krubech, -rernadores. 20 loles a 2 remos -,- 1.000 me- ta -- Out-r íggers a 4 remos azul e por terem assimilado ATENÂS __ Rolando. Diz
instalada nos trapiches é 'lugar - Aldo Luz. Tempo tros -,- Vencedor: Martinel- com patrão -'-·2.000 metros'

a rapidêz, não mendendo (4), Jorge Di;,: (11). Raul
cais.

"

I' do vencedor - 3'55". li, com Arilton Vieira, pu- - Taça "Hoepcke" (transí- tanto �. bola: ParÚda, movi. Ballefi?' '(18),.JuJio Bouzout
O Clube de Regatas Aldo 2° Páreo - Classe Aber- trão ; Carlos Leopoldo Woj- tória) e Minístérío do Tl'a- mentada, por vezes equ il i- (15). David Bolzer (8). Cil-Luz, embora concorrendo :t,a ..:..... Out.-riggers â 2 remos cikicwÍcz e Félix' Zaguini. balho (defL',initi�a). Vencedor brada, em que a pre<:lsao vesteng. Rossemberg,. Juli e

em menor número de páreos ',com patl:ão - 2.000 metros remado·res. 2° higar -'- Ria- .- Aldo uz com Alvaro .,'

t d
.

R" 1 B II .

, " _". 110S ,tlros a ces a 'os 01'1en- au.· onzouc.
cne ,os seul" valorosos adver-I- Taça "Carioni & Irmãos" chuelo (guarnicão A). O AI-. El�o, patr:l.o; Hamllto� COl:- _tais surpreendeu os aSRis- Viaiaram para Joinville
:-;ârios, realizou mais uma',,- Vencedor, - Aldo Luz, d� Lúz nã_? se fez :ePl'eSel1� deu'?, SadI Berber, Belal'm�- tentes. A la fase tc;rminQu AfIm de t�e exibil'cm em
"-perfermance" estupenda,leom Alvaro Elpo, patl'ão; taro por.nao T)oSSUlJ' bá.I:CO jD;O V.eIoso � Ado�fo C��deI� 'com o ma.rcador jJJdkando ,Toinville, viajaram. quil1ta-, vencendo com méritos indis- Hamilton Cordeiro e, Sadi desse tIPo., T,,;mpo do \ en- i:r,), ,Ie�a?01 es. 2 IUg,l1 �. 21. a 16 0. a contagem fillHJ feira para' Joinville, !V dele-cutiveis a grandiosa regata, Berber ,remadores. 2° lugar cedor - 441 . ! Mm t�e.h. Tempo do vence-

,,>
.

J1I' �A ''''acão do.,; J'O'''3<101'es d') Atl'!-.

T '0 P' J'
.

1 7'4r,:"
"c·usou .. 1) a v". ,,< " ' ..... ,,"

'com tres primeiros .

e dOIS j- Martinelli7·, o",empo do b areO - Ul1lors - (01' - �)' -

.! Os (lu:,dros e os ce.!'lt�nhas., nas, _d,evend{) pre.!ial'. no ,�ia ,�:e��nd?s ,.lu�ares, contra
I
vencedor -

- 5 •

, -:- ATENAS __ S .. ,Tllh (5), 2_, cOiltra a ReleGa0 de Jom-
001S p1'1me11'OS e tres segu�- I 30 Pál'eD .- Classe Aber-

V-,
fi.

do I
'

o"b e o G r DI' A. RO!'lsember,g (11), S. Sil- "me e no ci.ia 3 contra' o.-
, flos l�gal':s do Clu�e N�u.h- i

ta - Ou::!;gge:-s a 4 relVos J 9rl8 'Vai s r ua'3 verstein (4 l, H. Ricciul'dulli Palmeira:; e Guarani.
'.'0 Francl�co Martmelh e ;com pahao - 2.000 m:tros :'(3), A� Rj('c�ard\lli (4), Pi- Jogos em li"lorianópolisdois primeIros e dois segun-. !-- Bronzl> "Foutoura' - - .. I -

4 R b tt ('" R d' " .

'I d Cl b N t' I'(T d
Y

Ald L Comemorando. a passagem O campeao da CIdade � non ( _), .0 a, o. ;) e o,. NGS las'5 e' '), Jogarão n{F
{,,OS ugares o II e 'au 1- vence 01' - o uz com .

T 1 lh" D" d' t'
.

l' B
"

t '8) t FI'" 1"R· 1 1 '! st r W'll t
- 'J - do "Dia do·' 1'a)3. o a e- Tonte CRn Idato aO' ltu o OU,ZOU· \ ,'. vamen e em Ol'lanopo IS,

(�O
A

laC luet.o._ f' d 'd':d 1 �A at
111

V
I y, PIa raFo; o�o I' legacia Regional do Traba- máximo do Estado, jogando' LIRA - A, Cardoso (3), contra o Caravana do Ar e

."l. compe Iça0, 0.1 eCI 1 a r ur . asconce os rancIS- .
-

\ .

M M t' li' I (8' A
. -

B
. i, d

.. : d' :d .

" t' S h' dt K 1'1 B b'd
lho· promoveu, ante-ontem, \lma grande partida com to- ," ar ms, . -,ange I, ssoclaçao. urnga yer e.

_J.O pclreo ena e11'O, 'IS o co c 1m " a 1 oa aI e

I'
no Estádio. da rua Bocaiuva, dos. os' seus elementos em O. parbato (2), -Guftle_rcin- pre,'endo-se jogos de sensa':'

T f
'

BI
.

.' Ínteressante festa. esportiva evidencia, não teve grande do (7), E. Damiani (n, L. �ã.o, eom o cOMparecimento
ro eu u.menBU I

à qual, ()omparecer�m aVl,11- d!ficulda�e em lev�l' de ven

�amia.
ui (1,)' :(.,. Alves (7), I de grande. públiCO" _

,tI t·
'

.

, tado nUmero de trabalh�do. clda, o seu antagofilsta. Qua- E. Hoog,':(6). ..
.

Conferenel�,do .Preparado!'em a e Ismo res, destacando-se o belo, se- t.ro, tentos a um acusou o A partida pl'lllcIpal Que Terça-feIra. dia b, o Sr�
. . . 'xo que torceu a -valer pela marcador. reuniu ós qUintetos do Do- Bernardo Larri BOl'$!'es, pre-No C?ng1'6SS0 oe Atletl,;-I HS pr�vas parci.,;,iIR pel03 CI- ,yitória dos seus' preferidos. ze e do Ttbenas. fói facil parador do qqinteto ur:u-.mo reahzado pela F:AC, com dades: I Como atração do progra- Vencendo a p�leja, o AVil-í para os visitantes que pas-' (('uaio. fará, àil 19 horas na

� participaçâ_o ,de delega ..�os I t:m atleta, p�r prova, por'ma tivemos o €mbate entre ficou d\l posse de artístico Sf'aram .em campo. alardean- Sala de Reuniões do Estadio
üos clube� dllls.?t�tant�s: fo- I

entIdade partIcIpante.
_

! os (:onjuntm; de profissio- trofeu oferecido pelo SESI do classe indíscútivel. BaIle- Santa Catarina, uma imp�r-I'um tomadas van:1S dellb.�- I Agosto 10 - De manha - nai" do Avai e do GllaranÍ. e SESC." fin e Julio B{)uzout conti- tailte "charJa" sohre a tée,-
rações, entre as quais so-. Séde - BIUl;nenau - Pro-!

-

nica a ser. observada no.

;::i'::�B;:m����:a;Oin��� 1���ooom���:io4!":;xt,��,::::: AgU'ardada com ans,-eda'de a eslre' ,,-a �:';��set�(;;e�l��:n:op��. ���,
te e FlorranuDohs "

nos anos I Aremesso do Peso e do dar-'IA .." mero. adotando o seu quadro

l�, �02't;��:l���1��Sb�f�:�;� :��ó�,�S:l��t:l;:���:�!�:' �:l�'
.

d'·OS' m'a'ra,'" ,-I' h�O·'SOS .,''1'n'b�'elr'u·t''ter' -S" .' ��b�;�(�o:��' ��l:í�:l��:����
')V'. " h emesso do Dal do', na palte

, . '. eficie'Dtemente 'por, homem
.. lfeminina.

.

.

'

.

'

'.
,

não lJOssibilitou ao Do'�e mo-.

Este ano o t}:?féu que ;<:-
-

,��temb�'o - 14 --:- �e ma- Estiveram ontem, l:a séde I de. Inegavelmente são gran- dade com que atuam. E' jo- 17;rnentar-�e "<i ql'�'.dl'a.
va () nome da clqade de Elu- ·nna - Sede.- JOll1vIlJe -, I da Fedel'acâo AtletIca ca-I des expoentes do esporte da go para o público vibrar, w_............,.,...I'I.�..t"F....�.....��....--�._- .. �.,!"

menau, iniciar-se-á naquela I Provas: 100m,. SOOm, ,.,., ital'inense � pudemos cons': centa, podendo-se considerá� constituindo mais do qne um - AoLAthenà�. campeão l1r�.-_
'cidade, e constitue uma com- l,l.500m. Salto em altura, Sal: tatar os prepartivos .q\,e os los mesmo os maiores entre, espetáculo es�ol't!vo. gJ1�jo, ora em nossa ca�tar .,

petição "reparatória para o 'I to tl'ípiice, e Arremesso do. I seus abnegados dirigentes. os ·maiores. ' Graças aos esforços da 0- delicialH!.o os :i:lheuFl com ma

Campeonato Estadual. AVin Disco, �la categoria masculi-
I véem realizando para a,1'e-1 QUa1ldô 'eles corítl'olam, ri.1perO'la entidade rJresidida ravilh05as exíbiçôes. eaberi

(le (liminuir as despesas e na e, 100m, e Arremesso do: çepção é estadia dos cesto-:"esfel'a" o expectador fica lpelo benemeri�o esportista enfrÉmtau o New YOl'k CeI__;
fa·cilitar o desl�caJ;l1.el1to dns Disco, na categoria femlni-I bolistas norte-americanos IpasmadO, dizendo con,sigo ,Dr. Osmar Cunha .. vamos vê. fies na DreJimi'nal'. O jogo
t!t1etas, as provas s61'iio úls- na,

.

. .; do Hal'Jem Globetrott.e!·s e I mesmo: .
"n5:o pode ser". los em �çao na noite de 1-21''' princípai da H9itada tel'á

, uuhídas, tr�s vezes nas ci- Outllçro - 12 - De m�l- : U'ew york Celtics,. conjun- ',' Realmente. sào digno:; dos 1 ça-feira..' próxima, no 0010s- por degladinntes os quinte-
dades de �lu:nen�u, ;Joinvil- In,hã -, Séde - Flol'ianópo- : tos ,co�npostos d� negros e maiores ,?la:ISOS, JOg'a� I sal stadium "Santa Catarí: tOil do Harlem Globettrottel's'

, 1e e Flonanopo]ls, nos wc- i hs -. Provas: ---;- 110 com I brancos, respectIvamente e I com uma tec111,ca' extraonll-j na", onde se agllanta 11m e da Selecão catarincnse.
Res de agosto sete�bro e 01.1- 'I barreiras, 400 com barrei.; qu: se encontram em, n.o�80 I nár,ia {que p�l'a Hill ípará-los P:?VO re?o'rde de bpheteria, J\.s lócalidades est:lo se11-
('ubro, Neste tOl:!'.elO os porl- 1'a8, 4xl0D, .4x40-O, 3,OOOm, I j)<11S acumuJando vItona" I f·p.l'Unn pl'eCUWS lon!!,os anoS::la que ,e 1T1'ande a procura do vendidas peloR preços se-
·'tos obtidos' 11a pc1l'te mascü-!Sa)to com Vara, Arr'emei's,) Ipor C.O'1tDV,'i'tls a1,nmantes, .Ide al'dLlaS e i!lccssantes en- 1de ingressos. "'uinto,,: C�deira -

".' _.

';ina. s.erá somad?s aos da (d,o Martelo no.secto�· mascu.'- P.do noticiário (�oS jo.rnais'!s:;ios, que_r figico �ner tec-l f:�el:�o /ois prélío.s �e:to- �r� (iO,OO; A1''=!uiban:ada.J',emlJ;l.ll1a, conqUlstal1do o Imo e 80 c.om barreIras, saL caniKas temos'

CC�lhe(;!men-ll1lCOS' IlJolIsbcos de Ull1fL Slg'111Ílca-,I ! ,c:, 30,00 e- G"�ral C,,)) 20,fHt
trofeu o clube que obti'.Ier to em di�tal1cia e Al'l'emes- nto d�g inacreditaveis ha- Os Globeb'ottel's estes pro i cão t_oda espe<::iaI. pl',om8tcn-j

Tod()'<; r.,o Bstádio "Sa,n-'
'JY,aior TI ún;ero de pontos. Da- so do Peso nQ sector femi- hilid:1des (Ias dois famosos vocam 110 púLllco gostosas: do e;npcIgul' como IInuca a t.'t Cat:.u';na", dia 6, à noi-
,mos abaixo O calendário' e nino. "fiv('.:j" cT;:1, terra da Liberda� : gargalhadas, tál a hilal'ie-: grande aS�iistencia. te..'

'

o Athenas -. de
classeluhe de Aldoagatas

vencedor' da, regata de,' ante-ente r-o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flol'ianõpolis, Sábado, 3 de Maio de 1952 ' 5,

l1os80 de' arte
�lod8rD8
A VISO AOS ARTISTAS

CATAB.INENSES
A sub-Comissão Organiza

'dora -do Primeiro Salão de
A rte Moderna pede encare

-cidamente 8: direção do Mu
::;;en de Arte Moderna de
)lt�0rianópolis 9. divulgação
·tlo convite aos artíntas cata":
rínenses para participarem
do referido certame', na eí-
dade do Rio de .Janeiro.

.

O-s t.rabalhos dos concor-

rentes devem aer entregues Recreativo Clube Con- Te:' A.·g·�,..a·ma,s'
, receb I"do s'.' p'e, I-o'

.

até o dia cinco de maio, de- eôrdia te .'j "
..

:�.:���� ;�r i�:;:�:õ;i:et::':� No próximo sábado, dia 3 Dep Proto'g'eaes VI-el'''rade maio, o Recreativo Clube -
.te pelos artista,'! interessa-

.

'. �' . De Oli'dem do Sr. Presidente e de acordo com o ártí-
Concórdia, fará realizar em

-dus, e d inig ida ao dr. Rodri-
seus salões à rua Xapecó, ,(Continuação) I tal' e a felicidade -de todos' go lIO dos �statutos, reformados pO,r.Assemblêía-geral

:j!.O de- Melo Franco de An-
animado baile, para seus as-

Dê Brusque os catarinenses pt Respeí- de 26 de, ,maIO de 1949, con:,oco os SOCIOS quites para a

.cilrade. Diretor do Patrimo..

sociados e suas exmas. fa-' Deputado Protdgenes Viei- toses cumprimentos _/ At- As�em?lel.a. Geral.a ser reahzada_a 4, de maio, �s 10.ho-
[fio Histórico e Artístico Na-

milías, com inicio às.'21. ho- ra _ Presidente Assembléia filio Fontana Tas prrmerro Domingo daquele mes, quando serao eleitos
r íonal, no edifício do Minis- Legislativa _ Fpolis. I De Curitibanos a Diretor,ia e_; o Conselho D�!iberativo, por maioria. Pa-
J;ério da Educacão e Saúde.

ras,

I. Apresento. I.distint? amigo I . Pr9tóg.enes Vieil:a _ Fló- na ,a r:�h�açao da, �ssem?le�a Ge:'�l de�e e.star .presen-'.

A Direção d; Museu de ,·iI&.liJAb, aaUMA'I'J8.e' SInceras fellcitacões sua me- rtanópolís. ,t� � maIO!la dos SOC.I?S quites, Se esse numero s�. �ito ve-

4'\l't.c Moderna de F'lorfanó- • PLACü II.ILmClAl recída e simpática eleição' - Receba meu abraço de Ha: rif'icar, �Ica desde �a co��ocada nova As�emble:a Gera!

polis e?clareee que recebeu �l,ill'r d 1) lio'flue" a
I
presidencia Assembléia. A- tisfáção pela sua mui .sábía para o dia 11 de maio próximo, quando então sera efetua- "

(), convite para o certame, !�,! ti I� tt I braços. Jaime Mendes. : e acertada eleição presiden-
da a- eleição com qualquer número de sócios quites pre-

S?m.e!lte nn data de 30 de ,.�e...o amUar •• tft Deputado Protógenes Viei- ! cia Asse�bléia onde vem se
sentes. <, ,

'" ')'1"11 �'.. ir!' )
São .José, 26 de abril' de 1952

.,�.'_-_,,
.

_

, ..m_�, ... ii .. t,
_ .._

.ra -..Fpolis.
. formando,o �ell conceit?' de

. ASSOCIAÇAO PROFISSIONAL nos TRABALHADO- I .M_eus cumpl'lmfntos sua e- i hOlp.e� pubhco pt Cleto
__ - �:.�-.t=.�:..::.�=�- ..�.......

RES NA INDÚSTÇIA GRAFICA DE FLORIANÓPOLIS! leíção para presidente As- i Monrão.

N
'

Assembléia Geral' Extraordinária sernbléia com votos felicida-I De Florianópolis
J

a-o plante 'm81·S sua c I sa
....,., Pe�o prese�t: .edital fica .cor:vocada, a:. Assembléia

des, C�rdia�mente. - Raul
. Deput�do Protógenes Viei-·

.

.

.",,\?l'al Extraordinâría da Aasociacão Profissional na In- Schefer. la Nesta.

,,:j�stria G:'áfic_a de Flori�nópolis:-parà às 9.horas do dia
..

Deputado Pro!?genes. vie�-l' SÍl:c"erns .fe.li;itaçõe� p�Ia Está se usando nas grandes capitais
J.�� de MaIO deste ano, na sede do Democrata Clube na

la - AssembléiaLegíslati, sua Ju&,ta eleição para Pre- "O PAPEL DE PAREDE"
.

Praça ]5 de Novembro, para deliberar o reconhecim�Jlto va - F�olis.. . is�den�e da Ass�mbléi�' Le- Párà sala de jantar, copa, quarto de crianças, etc.-
�:()mo Sindicato representativo da respecfiva càtegoria E� �ome pa.rhdo .apresen- ,glslatlva. MedeI�·os Fllho:. Lindas Padronagens;
::;.;mfissionaL to dlstmto amIgo mmhas fe- i Deputado Pl'otogel1es VIel- . Representante e Distribuidor neste

c

Estado;·
-

li'lorianópolis, 3D de a'bril de 1952,
1 ;("�tacõe� pela, sua eleição ra ---, Nesta,

'

IVANDEL GODINHO I'
Máfio Sdímidt _ Presidente ) Presidente Assembléia es-I Ao �rezado amigo,meus nua Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida.

, tando garantido êxito traba- : cumprImentos sua eleição .
-- -

------------------- lhos legislativos para gran- :Presidente Assembléia Le- SeDlen'te Ide" cebo'la
:fjm:Bi�lf!1Jlif!\ ;:��ol�:I�:a;:a��i�b��: ;;�:.�;;�:,t�;�:=::::::� FAÇA s;rE"a!NC�DA DE .

, .' , Pl'otógenes Vieira - As- elra - Assembléia Legisla- de procedência idonea e caprichosamente selecionada.
(O. �EhULAOOJ.{- VIEIH4. Isethbléia Legislativa _ Flo- tiva - Nesta. .. kg. - <::1'$ 360,00 - Prod, Resp.: GUSTAVO ADAM.

A mulher 'entará dOfM l'ianópolis. " Orgulho-me felicitar Vos- (Reg. na Sec. ge Agricultura)
ALIVIA AS CóLlCAS UtERlt.A� I Le,:o meu gl:a1ld'e abraço se;ncia merecida justiça sua _

DISTRIBUIDOR autorizado:
Emprega-se COIU vantagem p81"'J brilhante ,!,itória ilustrç a- elêição unânime honrosa in-· E. Fiss Jor. - Mor1"O. Redondo - Pelot.as
(:oIVlbater as Flores BraDca�. CoU· migo - Paulo Bianchini vestidura Preside.llcia As�

t
Rio -Grande do Sul

�'H� Uterinas, Mcnstrnaes e IlP�' o De Campos Novos sembléia Legislativa respei-
.

:€xecuta encomendas por REEMBOLSO a 'Partir de
, oarto, c· Dores DOS odrio., Deputado .Pr6tógenes Viei-, tosas Raudações. Ildefonso 250 gl', -:- Via Aérea - sem acréscimo de despesa.
E poderoso. calmante e Regul.· ira - Fpohs. '" Juvena�, '" • ...._. .

. ..'

. '_ .d�r� por excelência.," I' Pela m�reci.da eleieão al-! Deputado Prot,ógenes Viei-
� UJXO SEDA1,JNA, pela &u.s cont· to cargo PreSIdente Assem-Im - Nesta. .

'J'lIvuda' efj("..ach� é receitada
.

POI t bIlHa vg el1vio ao valoroso Aceite presado ainigo
.

lJlédicos ilustre&.
:

correligionário' e amigo cor� meús sinceros cúmpl'Ímen-
FI.•UXO SEDATINA eneontn-u em: dial abráço. Gasparino Zor-

.

tos pela eleição veio premial'
toda parte.

I'
zi.· seus elevados méritos·parti-

--------- De Concórdia dário político e p.essoal pt
, Dire.lo'r.·o "A"ade"'ml-"O ,da 'F� I Deputado Protógenes Viei-,Afetuoso abraço. Leoberto

.
'

" " .'
.

1'a _: Assembléia Legislati- Leal.

,(' Ide Ciêil:éia's!'EcODômicas
va

Ao

.

io:!�' conhecimento

d S
,.

'C'
.' .

•
elei�.ão Vossencia para> ele":

. e' ta atarlDa IV�dO �arg� Presidente Le-
.

'.
-
.' .. gu!lattvo Estadual vg dese-

I ,·}ilDrl'AL
.

jo vg em nome povo êste mu-
Pelo pre"ente, (?OllVOC(J os senhores membros do cor� jnicípio e meu própl'i� vg a

f'O ,dlscente, d�ta 'Faculdade, para a reunião de Assem- ,presentar ao nobre 'Deputa�
'�d€:ia ?eral Ordinária, a se realizar dia 3 de maio, sã-I do as mais sinceras, congra-
5.1"• .10, as 14,3() horaH,' em uma das 8-<'tlas eles,ta Faculdade, tulações pt Tenho certeza

ASSUNTO: Eleiç.ão do Diretório. de que vossencia contÍltool'á
Florianópolis, 28 de abril de 1952. . a prestar. a mais valorosa

Joa-quim Carneiro :Filho - Presidente. cooperação para. o bem es- ,

Sim, tudo está ,muito caro, porém
KOlYHOS ajuda � economi�a;'.
Um centímetro' na escôva sêca •••

'

... ói'lSfa p.rtl se oóle, um,espumll
a&und.nte, eliciiz e ref,escltnte.

Tudo está caríss;mi) ... iII nio po
demos comprar nad.'

, ,

t f.to comprovado
queKO(.YHOSren-
demuitomais.Além

de combate,. as cá-

riesKOLYNOSper-

,

c.. Recreativo 1· de Junho
EDITAL

3 - Sábado -� Farmácie
Moderna - Rua João Pin
to.
4- J)Qm�go _:_ Farmácia

MMema - Rua João Pinto.
'lÓ .....:.... Sábad6 - Farmácia

Santo, Atonio - Rua João
Plinto.

11 -DQmin.go - Farmit
chi Sailto .:Ailtonio __:_ Rua
João 'Pinto.

17 - Sábado - FaYTfiá-'
cia CatarineIls� - Rua Tra
jano. '.

18 - Domingo!....... Fal'má
da Catarine'nse - Rua Tra-

Ve,nde-se \farmacias
de PlantãoPOi' Cr$ 45.000,00, 1 ter

reno. medílfd-o 35 m�tros de
frente por 25 de fundos, 2
fr-entes cJ 2 boas casas d,e
madeira, à rua Tereza Cris-
tina. .

InformaçÕes tieste j.ornaI.(Continúa)

Compre ,pelo. ·"',e..
nor 'preço. da cicia
de o. seu refr;ge,.�
dor NORGE, mo

dêlO. 1952, com ,.-
ranti. real de

S anos.
jano.
24 - Sábado - Farmá-

Osoy Dama & Cia ri�� Noturna -c. Rua, Traja-
"

25 - Domingo - Farrriá-

-Caixa postal, 2"9 ciaNoturna-".,RuaTrajano.
.. o. Serviço noturno será

Tefefone, 1607 efetuado pelas Farmácias
.

. I Santo A_l1tonio, Moderna e

Rua Jeronimo \�o_turn� situada? às 'ruas
,

'

,
J oao Pmto e TraJano n. 17.

Coe�he, 14 ,'- .. -.---------.-'.------. _

FLORiANOPOllS I Di�lllP-:l1e'-"O Esrr:�no"
----�===::------------:---�--:--':$:"""';;::-::;·••ii!!·IIó'ÍiÍi�:.i�·...

·

...,,�··aiÕi·�f."Ir;;aiiilõ·::;·m!;F!II....·iji-.iIi·....':���-�'I"--'I'��-�·, ..�--�·�---.;.·'"':'·-------------------

I
-

COMIRA CasPA.
QUEDA DOS ta-

BElOS f DEMAIS
I

AFECCOES 00
..

COURO. CABELUDO.
T�"'���\(;A!'t��·
.yOR U(ütIÍlCtto:

, ;
\

\ Sabão

"irgem ESpeCialidade
da Cia,\.· WETZEL,-I�DUSTRIAL-JoIDviU8 .• (m�rca regIstrada)

,

!".:" T.o�na a ro�pa,branqulsslm� .

"

. _._- •.. -----------,.__._ '--- _._-�._-_.. - ,--.....;....;._---......;.;;.----------.--------

\'
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fi Florianópolis, Sábado, 3 �l" "M"1,, r!" 19;;,2
--------------------�-----_. -' --------- --------

i-:
.....

Publir:idqde Wctl.\k1

,-----------------------------------------------�

o �TAnn

apenas•.• trezenlos por ,cento I
.

� Como gosta.riamos de vê-lo errar e acertar .so�l�ho; I
porque errar e acertar é de um homem que admin ístra

i
bens particulares e o bem coletivo.

,
Estamos certos de que o sr. Prefeito mereceria sem-

pre a admiração de todos.
.

Preferíamos vê-lo, atravessando sozinho este mata

gal bravio que se chama administrar uma Prefeitura, do
'que ser guiado por "gente da espécie Carlito (olhem que

\ nào estou censurando o Rocha, ou Chaplin!) que traz

consigo um complexo de empáf ía e. um figado intoxicado.
O senso- prático do homem. muita vez, supéra cultu

ras e inteligencias. Entretanto,' talvez com 'mêdo de errar,
vorn receio de afrontar só a tempestade. o sr, Prefeito
�:;tá-se deixando levar por quem (isto é infalível). dia a

dia criam-lhe inimizade ao snvés das palmas que lhe
bateriam os seus propríos correlig íonartoa.

Há muita cousa que não aparece, mas fica por detral
das cortinas. Levante sr. Pi'efeito essa "cortina" e

veja de que lado está a razão.
O sr, Prefeito deve recordar-se daquele ditado"

trais vale só ... (o resto todo mundo sabe), ou aquele ou

Lu "quereis conhecer o vilão...
,

Mal e mal a UDN, neste rnun ícipio, trepou as escada
rras do Paço Municipal (pura peta, pois aqui não temos

escadariaç nem paço, mas um velho ranchão que afirmam
irá se transformar num palacete) o sr. Carlíto, investiu
�e de todas as funções para. ditar á Câmara de yereado
!:8;; (ressalvo a parte da minoria pessedista) ao 'diretório
,� no propiio sr. Prefeito, elevando bem alto o braço (co
rio (j_1l€ faz parar um madereiro) e dizer; "parem lá! In-·
te ligencia rac iocin io, deliberações e cositas mais, só as

ninhas é que vão prevalecer. porque; voces.... (o resto
<'ie já havia dito a um honestissimo cidadão 8-001'e'0 que
1 ensava dos seus compànheiros partidários).-

Entrando para as minhas remiuiscencias, isto é, fu
�;ndo um pouquinho desta cousa, faz-me lembrar uma

frase atríbuida ao sr. A. A. Borges de Medeiros, quando
, ivcrnava o Rio Grande do Sul.

I

Certa feita, fôra visitá-lo em Palácio, um desses che
iOdes do interior na época do coroneltsmo, O homem era
compadre de Borges e, à certa "altura," ousára dizer ao

Jiomem : - Compadre, eu penso, .. Borges, que nunca ad
mitiu opiniões. de outrem (um tipo Ca.rl ito ) olhou - o

oern n'os olhos e respondeu: - compadre, você pensa que
pensa, mas, não pensa nada porque quem pensa .sou eu.

'Rendo minhas singelas homenagens a C, B. R Aqui
q uern pensa não é nínguam da UDN; nem Câmara, nem
Prefeito, e nem o diretório. Prá. que, xentes, si é ele o tu
tu maramba ia, o dono

.
da cópia e cozinha?

Será mesmo que j'�llgal11 os meus amados leitores, es
tár-lhes passando blefes, .como . quem faz num poqucrz í.

nho ?
Não, é verdade riúa 'e "i desconfiarem venham cá e

observem esta lastima.
Aprecio muito os gestos de lealdade do escrevinha

tloI' de ESCLARECENDO. E, ha pouco, assistimos a uma

delas feita a um dos sem; 'mais velhos e íntimos amigo",
si é que ·os possue o que também é muito problematico l

Com a, vara da diretriz na mão, o Carlito vai levan
A� de bar-ranco abaixo aquilo que os seus correligioná
rios tanto custaram a construir..

Ser� que êsses homens, honradisairnos muitos deles,
não enxergam os desátinos que se proeessam ,no ambien-
t� politico?

.

. Diz ainda o pl'ovél'blo: - o peior cégo: ..
Apenas um uelenista. (será qu·e ainda o é?) teve o

:;rrôjo, de, em plena assemb]éia, desmentir o mandão.
lj�ste foi um cidadão ii quem Fontes não fazia ségredo de
{(Ue iria eliíniná-Io poJ'que falava de maís e ·era muito
m.etididão:

.

Aqui, nós todOR sabemos de' quem se trat�. '

.
Reunido o diretorio, foi o referid� 'sr. alijado da efe.

tividade e passou á suple:(lcia. Daí nasceu o côco',e, hoje,
e:,;te homem recolheu-se, com toda a dignidade, a mjl1 si
lêncio absoluto.

Isto, entl'etanto, foi um caso esporádico. t
Mais outra apreciação do miôlo de camarão do arti

culista q\le me obsequiou com uma célebre carta aberta:
-"enquanto isto, a cidade marca passo e o número

coe construções ,novas· contil1'úa escasso",
,

l\Iengo, esta é a maior! A cidade não podia se desen
volver porque os impostos eram baixissitnos.

Será a m�\ssa cin�el�ta desse individuo que o faz j ul-
. Dou um dôce de côco ao "esclarecendo" para êle me

I1',,1" ser€l1ll mOl1opolio da Prefeitura as constrúções parti- dizer de quem, ou para quem � esta carapuça".
cuIares, ou o que? ,., Teremos u.ma administração fecunda e c·heia dê

�Obe�� ��t�1��1����:�c�:a:al���e:a�ã300�� )Ó�l�as tt��'�:no= ��:;;��ç��� �i nno�� ��'n;�c���a�.�. Espanha existe uma

Icrescel�, pois, o operário que possue uma casinhá foi au- E quem foi que falou que, com 300 por cento não se
mentado no Predial, e a cidade, diz êle,. tende a aumen- possa fazer a fecunda?

.

taro A nossa conversa é fiada, como diz o 'carlito, mas,
Tornando-se este imposto pesadissimo,· dentro da tal nós apenas esclarecemos e eRc1areceremos sempre, aÓs

I�i constitucional, as construções se multiplical;ão,· ·nossos mUl1íeipes, pagantes como nós; ou 'aqueles que' s,e
Com a escassêz de terrenos vamos ter arranha-ceus derem ao trabal'ho de nos lêr. Podemos conversar fiado;

e Curitiba "terá inye;ia 'de nós! entretanto, ,estaremos aQ lad,o da pobrezH e aplaudiremos
llt(1eles que, embora fizeram pouco, Oll fizeram ó que fo.iNo meu tempo de gurí (ó que' saudades ,eu tenh() da ')ossivel numa administração hurnanissima _não escorcha-

..� nrora da minha vida) 'vivia na minha velha e querida {'am para arrotar grandezas e para tornarem mais pobres\!idade, um homem cujo apelldo era Pata céga. Quando o aqueles qlle já o eram.
,Páta m�mava mais um pouco, da medida, dava pra bri- Leop01do Schram, o saudoso primeiro prefeito muni.�:ar. O mteressante, porém, é que sempre apanhava. De- .-:ipal, gO\'ernou com 120 contos de reis, durante muitosl�(jis do "encontro" saia-se com esta: -'- apanhei, mas eo- üno,�, fez muito e 11 unca subiu impostos, n'o que era in-C'10 homem! Pobr� Páta tinha um coraç.ão de cl'eanca.! fenso por conhecer d_a situação precária do povo que °Quanto Pata-Céga sobra por aqui!

-

idolafr.ava.
'

"Os mais veementes e ameaçadores são aqueles que Conversanimo� fiado., mas, á noite, ao no� deitarmox€;;tavam des,abitundog ao pagamento de impostos muniei- ·dormit'emQfl com.a pâz no coraçâo ,!Q envez de te1'1110s (pais, ou quando lançados, pagavam-nos com grande atl'<"-· .•qi\ ' d I)<l'· h .. .
- " J" r: {l o :,._ll '1 p0il!i1' 'lO .r� )l()Ssa conSClenC!2.!l:0 e sob ameaça de execução". ,-,

i Voltaremos ..

ra :- c

:_ em 1.819, io} organiza-
{ia em Santa Catarina um

corpo de 271 praças de Ar
'ti111ur-:Ía de Linha ;

- em 1.823, com solen í

d ades, procederam a abertu
ra da Assembléia Constitu

Inte, pi-imeíro parlamento
jeuuinamen te braaileiro,

'Sendo presidida por D. PeP
dro L;
- em J .823, o Governo

Imperial ainda não tinha
�'lmnlE'I'0 r10"'1;''ljo sobre a

;�·,tensão do Brasil, pois con

�;ní'"n'aTY' os r>o'11bates da

1nlerra d'a Independenc ia,
na Bahia;
-- n�l :t.�21, na cidade de

:-'''0 S!!-11v2dor, na Bahia,
",.()n0r1"l"-1T'1 o ju ramento da

(,,,""'+;tuição do Império do
Brasil :
- em 1.840, o Exército

T�"(-Yvi;' 1. "1')1; () comando do
r "'H'l'lil lVl:l,.nnd Jorge Ro
,1 .. ; 'Yl' r." h,-;\V') U h)1t�! 1"\1,�, em

'T'::wllari. com () 'republicano
rln Pio (:Y'�)1rle, do Sul sob.
o comando de Bento Gon

çalves, que foi. vencido :

:_- em 1,R6'1, foi inai-vu
..... -'J� l''' "",:,..". S:,,1 'de FIo-

rianôpolis, neste Estado, fT

ri
-'--,

-

,

O .I',
BarrlQuinhas F�"A!e!';.;��:f���:���� �i-

C rcealiza-se, hoje e ama- dade de Desterro, hoje FTo·

$ ·lhf., ;l_ noite, no Grupo' Es- r ianópol is.tnasceu o g'rando/

, .olar "Dai;:; Velho", na an- poeta João da Cruz e Sou:;o;�.,
t/ fII"

tiga Escola Alemã, à rua

"que
veiu a falecer em 19 de

*
'

Nerêu Ramos, festa popu- março de lR!)8; ,

"
-, OUIlAlfTE TOIJ(J llfA la i', com barraquínhas. - em , .:;;R3" foi inauzu-

/
t
"- no·� I/Jt'nFJOilZ. A renda que será apura- racl<'l em Dn"tpl'l'O. Santa Ca-

" .J "ftl<L J da destina-se à Gasa dos tarina, o Liceu de Arü�s e

\Úrt Professores e· instituições: Oficio>1, fnnfl.'ldo nela Pre-

•,11 D'�":'-."�"t
escolares. ' !�We"te d!), Provincia, dr.,

- -. ,: 'I'codlu'eto Souto;., '

s:: ...
_ em 1.900. foi ei'idda.� � iíIl '.." � � ,

TI{J Rio de Janeh'o a estátua.� '7/
.

�
,

� .l0131 ".",:.'.·IIII11:a.. de Pedro AlvareR Cabral.
8 81i_ RIU" André Nilo 'l'adasc9
PRATICO E. TEORICO

Professctr BoU8OIl CA'rARIN.A S.o\l\WAIO
Av, Rereilio Luz, 66. I �lgradece 'a São ,Ju-
Diãriamente, 1 d_:o\;1 Tadeu uma graça

Dás 8 às 12le das 14U 19 ,1 ",.".,.-1�

• L

"""'.

----------------------------------------------.----.

ITAJAí
Vetlde-se para moagem de fécula arl'Qz; raspa ·etc.
Para 10-12 sacos horários, com trunp.formador pró

,rio de 20 HP. Podendo triplicar a produção.
Prec:o Cr$ 80.000,00 com facilidades.
Tratar: João Correia '-- Praça Lauro Müller, 11 --

rtajaí. I I

SÉDE: Ruo Trajano n'16 - Edihôo Próprio. .
.

,FLORIANÓPOLIS
.

DE..PÓSITOS POPULA.'RE..S
o

'.

'I 3 DE MAIO
f A data de hoje recorda-
110S qu�:
- em 1.652, na margem

,")g'Guerda do ri.:} Tigipió, em

Peruambuco, o Sargento
mór Antonio Dias Cardoso

destroçou um contingente
<10 holandeses :

- em 1.818, Sena Pereí
,.'1 forcou com a Escuna
"Oriental" o Passo de Ve-

I

. .� I

QtJ�M ,GUARDAUM.. •J,
\
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'0•..B,on,ca�a PeStedista "4 J\uernbl�il
_

! l'rmoDdade 00· S· j { EDITÁL
-

I
,,',,: . �. IJ· dos Passo'- PREFEITUHA MUNICI·

D'· P
.. j

,

.. t
- PAL DE SÃO JOSÉ

,

'.

o�s. rOJe.os ,mpor.8D' es HOSPITAL DE CA'RIDADE Ov.Prefeíto Municipal de

Os. srs. deputados 'Lenoír !<�,IPí?lt)! Barbosa - 'Depu. F�nd�da e,'f!l . ,17.65 I S�o �o�é, no. uso de suas a-

V F reii' , Olívi �!l(l.o". :' .:. VERA CRUZ
. tribuicões, fa;;; saber a to-. argus . er eIra. e _ . .l -lO .•

_

Nóbrega, da bancada :1]0 P. ,ipRÔJETO DE LEI N. De' ordem da Provedorja ] dos, que do presente tiverem
S. 'D., na Assembléia Legis- Cria Grupo Escolar na 10. desta Irmandade e de acor- 'I conhecimento, que seacham
Iatíva, apresentaram à COl1- .. 'calídade de Barra do Ari. do com fi preceituado no ar- i abertas concurrencias .pú
siderncão -dos . seus pares, ,iiÓ� \

m.uniéfpio de Palho ;a. tigo 98 do Compromisso, fa-
.

blícas, no prazo de vinte
, ",':'" tem.

'. :' .

t
',,' .

'. Art, '.1,0--, Fica c..101',°.' do'.úrn .co público, que .no dia, 4 ele (20) diaa, a contar destaan"e-Oll' em"
.

"os ,seguln C--'3 -,
_ . ".,. •. .

projetós-de-leí: .: Gi'0po Escolar na localídade]Maio, do. ano de U)52, 'ás'B,?O data para a venda, dos se-

"PR(jJETO DE I,EI de Barra do Aririú, distrito horas, será i,ealizà.d::l,. na guintes veículo-s:

Considera de' utiltdade e jnun icípio de Palhoça, com �heja do Menino Deus, Mis-;' Um (1) caminhão marca

, pública. '

" a denominação de Grupo Es-, sa Solene COm Sermão
-

do Chevrolet, tipo 37 e uma
Art. 1?:',- E' considerada colar "Professora Múia do Evangelho, em comemoração (1) limousine marca Ford,

,de utilidade pública a So:.. Carmo Lopes", '
,

ás festívldades de "VERA' tipo 38.
ciedade Hospitalar" Santo Art. 20 -' O .Poder Exe-' CRUZ". O preço básico é de doze
Antônio, da cidadé de Cha- cutivo, solicitalrá em mensa- Para assistirem a referi- mil cruzeiros Cr$ 12.0.0.0.,0.0
pecó.

"
gern o crédito necessário pa-

da s-olenidade, ficam convi-] pelo caminhão e de vinte'
ArL 10 - Esta Lei entra I.'ft a aquisição. do terreno e d�das -todos os fiei� e, espe-j mil (Cr$ ,2ü.QO?,OO)

.' cruzei-
em virror na data da sua pu- construção do' prédio onde c�lmente', o:s Irmãos � Ir-j",rós pela límousine.

_ .

blícar-ão, revogadas as dis- funcionará o Grupo EsColar mas.
.

•
As propostas, deverão ser

posições em contrário. criado por esta lei.'. ,C'Úl1sistório; 28 de abri] 'jêlirigidus á esta Prefeitura
S. S., 25 de abril de 1952.

.'
Art. 3°.- Esta lei entra- de 1952. .

em envelopes fechados.
. (à) Lenoir Vargas 1"e1'- rá e� vi�or na data da sua Luiz�., Reze;,�� da Trin·

" ,

As pr�p::tas sel:�o ahe}"reira".
- i

P�lbhc�ç�d; revogadas ás! dade
- Secretário. . ta� no dl<l 2� do 0011 ��te, asdisposiçõea em contrário. I ��"'''''''''''o".W_7,.''''�'''��''''''''''w.. ! -Iez uo: hor,a�, na pleSe?�"PROJETO DE U''::I S. s., 29 de abril de 19'52. .

I
dos S1'S. Prefeito, Secretário

.Concede auxílio à Asso- I�o S'ilveira::"- Deputado".
\ José Cafrarala e Contador

da,j�r.�feitur,a €

dacáo Beneficente "PItOn:;TO Dlij LEI N. dos proponentes' que estive-

Joaquim S. Thiavo, Aurorlza a eo"'_st�u('ão de
'

.. 1 rem presentes. ,'. '

.

.l 'd d 1 S-' pA t d S.'d
.' ,Estudante de OdontOlOgIa •.

!
Fica reservado ·.·.0 direito.

...a Cl,a e (e .ao I .08·0 .� au A. '), .•
'

f" l'F', d S ,I .

.
eClOna ISlca para o Co e· de serem recusadas as pro-ranc'lsco () 11. Art. 1° - FJca o Peder I' T t'b I' .

_.
'

!\r,t 10 - E' c(lDcerlido IF'xi'f'\lti"o " .. t.()l'l'zadoa·('G"'� \g'10}> e ,eI�l,1 u,.ar. (postàS que nao satisfaçam, •.. .' . ,., '... v. _",' "'o ". " '''''''1 .ua � umenau &3 .
. '.' •

nm auxílio de vinte e einco ltru ir um Pôsto de Saúde na
.

1

_

,.. .08 preco: e conve11lenClaS

'11i1 q'\lzeir08 (CrS25.000.óo) ! <;ede do distrito de Garova- . 1"
da Pref�Itura. "

a Associação Beneficente; ba. no municipio de Palho. p
... ' _" PrefeItura MumcIpal de

Joaquim S. Thiago da cida- iça.' ". ' arflClpaçao Sào José, '18, de Maio de
de de São Francisco do SUl.l·' Art. 20 --o O chefe do Po,- :<\rthur L. Moritz

1952. '

Art. 20 .:._ O anxílio, a que der Executivo solicitará; em Silvestre Fernando Phili"'

I
e

pi - Prefeito.
'

�e refere esta Lei, correrá mem,agem, o crédito' n€ces- Sulamita .1.,: Moritz .

por conta do eXCORSO da a1'- : sário para a aquisicão' do par.tieipam aos paren- !'. .

/ T'fe:"r!aç;ão do p!,é�ente ,exer-I tNl"P:lO e 'construs:ão' do res"- tes e pessôas de suas re�
.....D".,.,......CICIO.

,

.

Ipeétivn, prédio. laç6es onasciÍnenOto do, i.1.'Wt.'1/-�.' O I T A >.�':',: ·Ar�,30-EStaLei,entral'Al"t.'30-Estaleient):á;- sellprimogenito �..;n��L�·a::.. "n vIgor na datá da sua pU- i rú em vigor na data da' sua Arthur Moritz Júnior

I .N'''··O ·L E S A' ' ,,' . ,blicação, revogadas as dis-I publicação, revogadas as ocorrido a 28 do Gorren-
.

.

,.Ú-a·�:i'a';",' >',. :,.;:>0�i,çõe::) em' tont,r.ái'io. '. i, dis.posiçõe.s. em contrário.'.. te, na Maternidade "Dr.

�
. Bento':_Q',uirit�no' lVJ,:, ""ti .

[tIO 'r , I' ., >:> ' ! ,', s, S., 27 de abnl de 19.52. S. S. 29 de abril de 1952. Carlos Cprrêa".
. .� � i J

�L,ria Silvá.
.

,; " OlÍ\:i� Nóbr.ega -:: Deputa- -lvo Si:lveira ;'!:,,ueput4'do";: Fpolis., 29-4-52. • _OHni de Olive!l'a., Ido"; " .
_, , ,_,.:...,>_',...-_._�__� • _Para o, Conselho Fiscal: I ' ' ,i;,. ',. >.

,

AlUno 'Dealtino Cabral. .
.

"

I'e
.

'Fóram a�resentados.· na
.

'. ,.'

pe
.

De acôrdo com o artigo 8 Antonio de. ..011veira. ' .' 'c':

'.J1 ",
,

.

I:. �:':�;:�2.�:��"::�::' a�:' r.::�::esC. ::ea�o... lho· �:f�:':�:f;��It�::(é:��::.. tfJ
... '.'e,·, I rJ. .

(4'Al'l!D.·,'�/../'ASn. ,
" que o presente virem ou cle.-P"'iscal:, .'. ,'"

"PROJEjrO"UE LEI. N:, " 5 I:r&I{Uj1e ,tiverem conhecimento,
.

Osmarino D. do Nasci' ",'

'Útl r
'

""��
, -, "Conside.ni de utili.dRde pú. 5' ",.'

. r ':� "", )'que foi encerrado . o prazo mento. r
�

-

,�'
l'e l'egl'stl'o de chap.as .no dl'a T

-

M
.

E J
. �Iica a ,!ssqc.ià'ção das '

. ;:.. '_r';L.'":J_ --;; � \
- ,oao al"la . Ulllor., Damas'.. de 'Caridade da I

'

- �...:.: ,� - ;;r...-_--=30 do mes de abril,' pai'a as Raulino Serafim de Sou- ' .' I .'..:.;�.:;::.:;;�?===::=�:::f=��,Parõqt.lla.deNóssaSenho.', __ "",o�,',",';::-,:",:-.' _-- -

. eleiçõeS' da Diretoria e Con- za.
.

.

.'.; d D'· t'
"" .. ,

I
"

'! 1,-":- _-o';' ,;.�:::;-=-- ('.I sel'ho Fis'cal deste Sindicatfl, . Conselho da 'Federação: � 1,'l o e� ,��ro. .

'
..

'

'1:. �_;-:;:.:=- ;;...--:r- 't(I);jiifilli��.il
às quais. serão r�aliza'd�s no t\.lt' - b ,}ti C' b "1

ArL 1° .-, E, eonslderada '
• ..:,_-_

- -

� I
-R- llJ?-.o. �.l;lF .�.o ·a la.. de utilidade' pública a Asso- ; ':'_-��i!i!!!.liiiiidia I'1 de-' maio do corrente ec UZ1l10 anas.

"

'-

-d 'D d C
. -;

S I 't·· de' Ih "d"
. �laCaO ,RS amas e a1'l- ---

--::::::--..;;;;;;;;;;;:::-����������ano.
',' "

,
up en es o onse o a d d d P

. .

d N°!.....-..,,; ..,

::De coli'for:midade, com as Federação: ': '

I" a e .a . al'oqUla. _
� ossa.

�
disposi.çõe,s. legais, urna' sÓ J" A t

. C b" I ,l'ie;"hola do Destell,O (Cate- .'

Jo�� d n.OOI�lO. ,;a Ia.
rIral), da cidade dc F16r:ia- , . ,-_�__�..;$(:hapa foi registrada, com-

.

OId e, lve,lla.;1 ...,' I'.
"

_- �_ .:-'

�-t 1
.

t
.

E t' ."
"

..

t' ,10pO IS. ,-.-� r'--pos a ,( Q:;l segUl11 es aSSOCla- s a, assl.ffi" por :anto" a: Art:,20 _ Esta le{ entra ....�- ._
.

J s� ao a
__ �.::dos:' berto o prazo de 5 dlas a ter-. :'� VJS hns ce ',_L...1e num

.
,.

d' 6'
"m VIgor na data da su� pu- _ "SIr \)asse li

bul"cio da ClQ"0'
1'Il'. . """ 1mSlllhar no Pl'�XI�_O't lad-,:. �s .hlicação, revogadas as dis- ::-:::;

'"

"v.e \ooge do L - ..de ",o\t5l'4, cO iParã a Diretoria: ;
oras, paI H e1.el o e Im·. . - , .

lU'
I

\ "0"0 o.. ..,.. � ��".,f '.,..
_

--:t. - ,"" poslcoes em eOl1trarlO. at.ive ,ecu �
,

"
c,'

. l)enJostenes Tzelikis. o 'pugnaçao contra qualquer. R S 2<) d b .'1 I 19-9 \ apf gias. '" adá'le\ com ".Olihdino T. Paim. " dos candidatos l'egistl'ados,., �:J' .�. "B
e

b<l ,lI (eD l)�'-I novas eneT\L erá-�áci\ e aS"
N 'p l' d' 'F' "·;t d

' -
r j:; m ... lO ar o�a - epu- \"0 "e � .. motOf.e1'1 ' o Icarpo e l'el ·as.. sen ° que as lmpugnaçoes t d " s_

d 1'1'\ possan,e

MMalioeI F. da,SÚva Filho.

q.ue"sejam.fabl�-eis
devem

.. i a"�R()JETO'DE LE.',I N, ,.oeu'll�\iO eU
.

M5aJose Antonio ·Cabral. ':ler encammhadas' .

a est'a C ld d tTd d' _,?/ JDMSupÍentes da Diretoria: Administracão. b't1S e� :'du ld1 �Ae Clm'l' � " ,

"

Gel'à.·ldino AUgtlS\tO' 'D'
.

'A"I' _ FI'" � l' 10 d "1\'',r • lea a OCle a e 'a·' , ,

- v onanopo IS) e' '1a1O , M·· ,,' \ S
fi"

,la .

. "',

d 191':2
' ..

. 8<1; Il;iS emnas., I n'Q R ti:
.••. i

. '.
e

.
i) •

, .' •• I Art. lO__;_,. É considerada' S·lI! A
-

_.ZJfll'lllO SIlvestre Ramos. Demostenes Tzehkls

'-l'd tT·1 d 'bl' S
'5'

J
-

S b' L' IP'd
' e u I.Iua e pu lca a 0- 'De 2.S a 22 H.P.,oao a lno uClano. I reSI ente. '

.

d d "A C d M
. i,

o

'

..,' .' ele a e asa as em-
.

"

'

nas", com sede na cidade de _.

Florianópolis. '
, I'�....�.Ií;C.1'�i!ttL"��,, Ai't. 2° ....... Esta lei entra '!:. I', . '. ;�e:���� �':V���d�: :�a :i��.I' �IR"� Mo,,,h.' O..,.j.,., J", L" Gnd••

"

'_." I posições em contrário. Comércio - Transportes
ci.ij""". , !''I.'·r",••iA·· ""OSEB"AS ,PAR"N'- � Iss 29 d b'I d 1952 Ruft João Pinto. 9 Fpon"

. . ,{. e a ,rI e , ,

--------=-���._��------�--.---�----�-------..--_._---����==

I,. "�O"" A'" ._. !.-r'A',. t.
.....

1fIJ,' 'F.brlcante" dVlt"lb:�d��u'Ón. fJ,:m:do. =�:I71 '-I.og&8. -DiSTINTA- • RIVET��Polu!'U. um 151(u'4 i
d••ort!mI.tDto d. .tlllamlrOII lfi30adol.' larl.. �(

boli. .. bc!u'c;�o.:' alCJod�•••�mollDI 8 .9!OID8DtOS, •

'I::I
.' L

.al. .UOhd... qUI? .oeeh. db'.tam.:at., •••'/�.lhor..,�".bdG'" A C••• e.. ·CAPITAL- ',' iluliD. ,,·••t..... '.0. anr•• Oo"",'••t.. d. la!lt.)I�.. a...nUelo, 4.:U". laa.nm'••e
..\ �. _I'. aDilS1 d••!.tu�i'._· lU" 'oomp'tl&t WIA'I"RlZ :... Fto".D6pó��.,:1IJ1FILI&1S $%'j:ll SbU:lC:f,C,U '" La�.I. � :J:I--?'j

o ESTADO Florianópolis, Sábado, 3 de Maio de 1952

ECITAL
,

r--: t� .'\ ". ... ,

\'·,':BAN,CO DO BRASm K A.'
. ':eooç;liio' para escriturário-auxiliar

O B.l'\NGO D'O· BRÁSIL S.' A. comunica aos candi
datos ips4,it-os 11p \Con�urso para Escriturário-Auxiliar,
que as' pr.d,�:i:s aMise <iútame serâp realizadas a 4 e 11 de
maio próximo, no seguinte horário:

'

DIA <1 :.;_ DOMINGD
Português - das 8,00 às' 10 horas.
'Francês - das 10,30 às n,�w horas.
Maferflática Comercial .:_ das 14,ÓO às 16
Inglês - das 16,30 às 17;30 horas,

'IHA 11 - DOMINGO,

horas.

Contabilidade Bancaria -;' das 8,DO às 10 horas,
Datilografia - das 12 horas em diante.
Para cada prova) só .havera- uma chamada. Os que

não se' apresentarem a tempo'serão' considerados desis
tentes, fícal�do sem ef'et.io os -exames porventura já pres
tados, e, sob nenhum pretexto, lhes será 'permitida a en
trada depois de iniciadas as provas:

Ficam, pois.. os 81'S. eandidatos convidados a compa
recer com a devida antecedência no Clube Doze de Agõs
ta, à I'u.a .João Pint-o, onde serão realizadas ás' provas,

OS S1'.8. candidatos, devem estar mun idos do cartão
de' inscrição e lápis-tinta roxo-cópia, comum. ou caneta
tinteiro com tinta côr azul comum,

A prova de datilografia será realizada na sede da
Agência, à praça 15 'de Novembro, 'I"·
pelo BANCO DO BRASIL, S. A. - Florianópolis (S.C.)

Salvador Russo - Geren te,
João Batista Rodrígues - Contador.

OUJWfTE TOl)O tJtA

nos VAlICJOS

.�
. �,�"

SINDICAr.rO DOS tRABA
LHADORES NO' COMEU
CIO ARMAZENADOR DE'

FLORIANÓPOLIS, "

Distribuidores
C. RAMOS S/A

I

7
__ . .. __ ._v_ ... -._ ._.....

TONICA APERITIVA

•

'i,

Casa O-O· Apar
tamento"

Casal sem filhos, .. procura
càSft ou apartamento, no

centro ou proximidades.
dando referencias e garan
tias. Cantas ou tratar pes&o�
almente com o Engenheiro
Aldo Nov.o, no Departamen
to de Estra,das ·de Rodagem,
nesta Capital.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ o o N V I T E \apeaas... trezentos por cgof.
.

.

..

'
. Escreve ANFILóQUIO NUNES pnrE:S'

Eslarecendo é um artigo muito diplomático, muito
cheio de reticencias, no geitinho macio, de g:lto que dá o

tapa e esconde a munhéca, escrito por t;.al'loli B;l,rbosa

Fontes, possivelmente, ao mando do sr. Prefeito, com o'

objetivo de minorar, perante o POYO guxpa rense, esta at-·

mosf éra de descontentamentos em torno á sua aâministra-

ção num caso creado pelo pvoprio Fontes, que, como sa

bem todos daqui, está se atribuindo arrogantemente, a

,mandar e desmandar nas coisas municipais, como si a ca-

,:::: sa da praça Presidente Getulio fosse o mesmo que um cam

Nl po de futeból, ou a diretoria do clube que o dirige.
..,{tI Como gostariamos de ver o sr, Prefeito administrar

gttf� por si mesmo a coisa pública, sem interterencias que;
itf@amanflã, lhe serão funestas e ao Partido a flue tanto se"

.""':'A��l devotou r

Às autoridades e à socie
dade florianópolitana para
o recital de piano da insigne
artista Européia .- ELIZA
BETH' ZUPPINGER - a

realizar-se, hoje, dia três de

maio, no salão nobre do Ins
tituto de Educação "Dias

Velho", às vinte horas e'

trinta minutos, sob o patro- ,

cín io do' sr. Governador do.
'Estado. .._

Plortanópolis, Sábado, 3 de Maio de 1952

D. Bancada Pe·ss«dist. n. 'Assembléia
,

�
.

·

.

i. ·,"h'

Escola Rural para Palhoça
O deputado Ivo Silveira I Art. 3° - Esta lei entra

apresentou o seguinte pro- rá em vigor na data de sua

joto-de-leí : publícacão, . revogadas as

Autoriza a aquísiçâo de disposições em contrário,
uma área de 'terra, por Sala das Sessões, 30 de Florianópolis, 3 de maio

doação, no- distrito de abril de 1952.
de 1952.

Paulo Lopes. município 'Ivo silveira - Dep, PSD ..

de Palhoça.·
,

.

Art. 10' - Fica a Fazenda
do Estado. autorizada a ad-

P'ROGRAMA

Ia' Polícia,:uirir por doação, de Ma-
noel dr- Medeiros Pereira e Concurso de cachaça ...

· sua mulher, um terreno com Parece que' Augusto da BEET�{OVEN
ti área de dez mil metros I Silveira e Manoel Carlos da
.quadrados (10.000m2), mi Luz se. estão candidatando

<-, Iócalidade de -Bom Retiro, ao concurso da cachaca ele
! ·:'distrito de Paulo Lopes.imu- que falaram os jornais, e

c' ··.''fiIie. ipio de Palhoça, destina- por isto beberam- f'óra das SCHl'l\1ANN
... : 'd_o à construção �e uma ,e8- medidas, a ponto de. inco-
., � cola rural. modarem os outros, Por isto

: Parágrafo único --:- O ter- ambos foram recolhidos 'ao
.

, CHOPIN
fellF a que se .reí'ere este xadrês.
artigo, tem .as seguintes Depredou a casa da amante

J. teoj�f�.9�_tasõ�:'l',:, N'ol�te "com a Maria Süva,· residen te, à
.� .:estraéla geral de Bom Refi- rua Ferreira Lima, 46, vi-
1'0; Sul, Leste e Oeste com veu muito tempo com Oscar
terra dos doadores Manoel Vieira: Por fim o romance DEBUSSv
d ""r dei p'

'.1. Mínstrels
. e l'.1e erros ereira. e sua ao que parece, terminou, e

-

1"- La fille aux_.. cheveux de- lin
.

.
. mu n:er� .

_

... , ambos se separaram, indo
·

.

Art. 2° -'-;- A..Fazenda Esc I cada qual para seu desti-
Arabesque e�J.vli Maior

"

tadual será representada no no".
.

LISZT i ���!a dos ,,�r:��10S <_, ' . ;.' :'
"

"ato, pejo dr, -Promotor �ú- Oscar Vieira, entretanto;
·e.

'1' d (J
.• VILLA LOBOS Polichinela -\�'�." C·

_D iCO a omarca. achou que não devia ·11' só� , t

__.��"__"",••"w••i
zínho.

.: ,' ' ,
,._ • ••••••.;. - ,;,...· ·M,....;.·.·.- -.·..-.·_-.-.w

. .,
.

� Ante-ontem; voltou a 1'e-
.

>r
.

,O'.-'&OA d·.; ve·leq-•. 1 ��â�ci�e d�e��al���r�,láq,��: Cocbilo.se F,EASCT� �Ad FCRt.Ud�·
. D 'I fJ" .11 .., ..

.

,

... . omlssao e 'es a a,

'I'c,
'\.' •..

,

'·1···
.... ,I bl'OU quanto poude e sam;. I' b·c·b c· .. à O t·'·· d P'

. OS .�, Dst�e 'Q'. ";'1 earl'e��ind� a
. im��rtânci�" ,

. 1JOC, I "
.

OS, ,i:�:é, l�ist��toe�: S:c� ���,
, Ft.ente· ao p'ósto de gazo-j

de CI$ l.�OO,oo, Nao. C011-
.
Comentanda. a cwn}ca de L'

� "d"··
.

,., t t
..' " O ESmADO·b h

lmoes, conv! a as exmas.

tina da firma Mey�r & Cia' en·e com lSSO, a D oIt!l vol- ,,. l. so re a (! ocan- t,'d d··
,

no. 'Estreito i;eglstrou se u� tou, quebroU o 'resto c'pare- te parcialidade partidá'ria:U o� 1 a es e, ao povo, em

choque de �el'cul08 an-te-on- cia disposto a ir muito loti.- do deputado Bulcão Viana 1 erfa ',t� �domdlParecermd· aQu1·eO-
., .

I
'd 'd Le 'I

. a e:; IVl a e, nos las

tem .. .. ge,. ,na preSl enCla - o glS atI·. 11 d
". .

t
.

. ,
.

I t" d' 1 t
. e e maIO corren ·e.

, :A cam:ionet�; êhapa . , , ,.

O
n_ e;,r'vlll'am'APo;'e?:, lI�S srs, vo, .1sDse u:n pa·r amen

_
ar,: Pede, a quem o desejar,

3-17-18 da fitma Bralms'pe- S111).v e o e caeIO !V.1elo e .- epOlS do acorda0, o
·a' é' d·d t'

.

, . . O . f
'

fI·
�

d "<I. .. l,em ssa_ e ona lVOS, uma

gel'.coli.diu co.In 'o c.am.inhão
seal,

.

01 preso em agl'an- fLcor o S?, a CP;r.��-a.,.I.'.,•. ,�.' .. "\ '.. 'v ' , ·t ,'. "·1 t
'.';�" '\; .. ' " :,' .. te ..

-

..� . '. �.'�, "):';.�: '. ez que levei ela o PlO( U ,o

P'f;l�\l 6'Í�2-�();: ��'e;,);tl;i,t1gJdo
.

.

.

..L -()-L.." ... ' dessa festa à construção da

�1�:;n'?�6�.i!Í:ta;,f.iur�J�fl,pris De acordo com a queixa O.� ..�pyt�do .0;�\�ld.o,'· C�- CapeJa: ',:Hav'el'á/ barràqiii-
tl}np, id:b''(�11nh!.t,j.d�:'S>; JÓâ- apre,s.ent�da à Policia, . por braJ ar�,edlO,�;e surpreendl- nh/1.s, lêilão, etc. .

tiiift'n: .. ..
- Mana SIlva, a estas horas do, mUltas vezes, nas

.. pro- 'Tocará B itda
.

d
I 'M' _ .

Do choque o resultado foi
Oscar d�ve estar prestando I Ki_midades do Cemitério dos sica "Uniã� d:s Arti�as,,�l

�..:. os veículos sofreram da- ()Sclareclmentos, VIVOS.
,

ni�icaçqes na carrocerie e �ntra a m�dicância - �uem sabe lá não tencio- lar 11Ior.l.ooos: seus motoristas, Jos� C. ,J� por demaIS .temos in- ue l�greSsar ne�se setor � « av ali »

Luiz e, ·Lauro Cap·ristano da
slstIdo na necessIdade de COChIChou alguem. DO" lIlDAotA bOJ-A:Cunha, ferimentos leves, s: �omarem :ll·gen.te,s e defi- - �ãó, é possivel. Falta- a II ti, II

A rVTP teve eonhecimen-ll1lbvas
provIdenclas'contra lhe o 'ex'/.., -Hoje, no Teatro Alvaro.

to dessa ocorrencia
a mendicância, que tanto / - Não fala, Ele é o "ex- de Carva.lho, às 20 horas,

.

..
.' está deponq.o contra os nos- candidato" à Pl·esi'dencia. .. terá lúgar a l'eprise elo

: ... ,

.

. "I sos fOl;OS de Cidade culta, ' -o- "Show" intitulado ·'B.AR A-
Não '��lel'emos, é certo, A propósito da bicha dos CORDEON", -€m beneficio

que se tire aos -que necessi- "ex", comentava-se, ontem, da Sociedade de Amparo \

tam, o 's-eu ganha pão. Que- nos corredores da Assem- aos Tuberculosos.
remos que haja menos men- bléia, que .está em éogita- Os ingressos já estão à
digos nas nossas ruas, pe- ções a pogsi�ilidade da,esco� ·venda nos seguintes locais:

Co� }i,.avançada idade de ia elimináçã,o dos explorado- lha de um pl'esidente, mas Farmácia Homeopática,
80- anQS, faleee\l,.a 30 de a- res,' e que aos poucos reco- por concurso de- titulos, Cine Ritz e Salão Record.
bril' último., .. na cidade de hheeidamente pobre.s sejam -- Neste caso o posto ca- A realização dessa festa,
Campos·NOvos; onde residia, amparados de outra forma, bel'á ao de.putado Otacilio pela segunda vez, déve-se ao

a. exma. Bra .. d, Ltliza Stefa- sem terem qlfe estender a Nascimento, desejo de muitas pessoas
nes An'tunés.'

,
mão à caridade públic�

,

- Porque?
.

, que não puderam assisti-la,
A extinta, que deixi gr.an-· Ao que const-a, estão sen-

� Porque o parJamentar .quando Q_e sua estréia.
de prole, era 'genitora tio sr. do tomadas prOVidencias ,petebiRta reune em sua pes-·

,/

,', ço.ro,i:lel Mano�l Antunes· n�sse sentido. pois diversos, 3M as seguintes cl'eden- PRE·A.SOSSt(j)fanes, ex-Prefeito ao Intl- ,pedintes tiveram ordem. das ciais: ex-segundo-vice-pl'esi-
-

.

,

niêipio de Campos Novo� e· �utor:�<;la'des poli�iais d� de::' dente da Casa; ex-lider dG Procedentes de Lajes che-
jnfhiehte procer do P.S.D. e .'locupa.rem sel�s, pontos de Pai·tido Trabalhista, ex-pre- garam, 'ontem, devidamente

.. sogra. do sr. Dep..Oscar Ro- ,�oletà.· ,.." . sidente demissionário da escoltados, Vitor Antunes
..

, _ dÍ"Ígues Da Nova, da han- Esperamos que a medidá Comissão Perman.en'te e ex- Borges, Cesário Pais de Fa-
."'

cada pessedista lia Assem� seja tomada com a devida organizador da ex-ala dissi- ria e Adeliho José "Pel'eiraé
tiléia Legislativa.

.

ponderação, e que, em com- deúte da sna 'greI,
.

todos. condenados por cri�
O falecimento da ·v.enel'á- pensação,· se dê, aos que Valeu? me de rOtfbo; Da 'D,' R. desta

-vel senhora, cujos·' dotes· de precisam, o <,levido agaz.alho· -0'- Capital for�m 'encaminha-
cora�ão 'tornaram.na admi- e· alimento. . O deputado,Clodoríco Mo- dos à Penite'nciáVia do E'sta-
l'ada e benquista em toqa a- Roubava cebolas ['eira parece não ter gosta- do. .

queIa zona, constel;nou,a so- Praticando roubo de ce- do muito do discurso do :-- Também foi preso pela
ciedade de Campos Novos': fbó,las, no Mercado Público, deputado Ylmar COl'rêa, que D, R. e ·i'ecambiado a Tuba-

Os ,,,eu(> funerais foram 01 surpreendido, às 23 ho- o responsábilizou juntb com rão, a pedida; Alecio Andra
r'ealizados ante-ontem, na- ras de ontem, por soldados o coleg� Bulcão ,Viana, ,peJa: d·e, por· sé· haver flpropría
quela cidade, com grallé1,e a- da Policia lVlilitar em· se1'- capitulação da Mesa fi'ente jl do, indebitamente, de '.'.
companhamento. viço, o individuo'· Trajano à decisão da \Justi�a, Cr$ 5,500,0.0, pertencente a

O ESTADO apresenta

àl
Miranda, sendo recolhido, "Lo,go êle,,· que. gosta tanto I operáriqs que':.'ontrâtal'a pa-Iexma. família enlutada as com ·sua amante Nilza. ao rle VIver em paz?" , . ,ra a construçao de um; pl'é-

expre1;�sões do seu pesar, xadrez,
. Q. C. idio." .'. \

Sonata Apassionata Op 57

Allegro di molto ed apasslonata
Andan te .corn. moto

Allegro ma non troppo
/

2l!. PARTE
Arabosca
Romanzà. em Fá Sustenido Maior

. Remontando
Noturno Op 72 N, 1, em Mi Menor
Pl'elúdio N. 15

.

Fantasia Impromptu

3a PARTE;

';' l

"'

,
,

(Contiuúa n� Gl!. pág.)

O que se diz:
,

. ,: QUE o deputado Rui Santos, vendo o sere

colega Wanderley Junior (UDN), Santa Catarina) e=

o mais acirrado adversário do �;',' Ne1'8t1 Ramos, a.

sair do gabinete do presidente.da Câmara, comentou r..

"Mas é·o fim do mundo":.. :.

x x.

x

A nota acima é �{) Diário Carioca. Outras várias
'

for�m encomendadas '110 'Rio é aqui transcritas, 'u.

respeito, da estada. e das visitas ao sr, Irineu Bür--
nhauseu na. Capital Federal, .

.

Uma delas informava que S, Exa. f'ôra recebida,
no aeroporto pejos s1's,. Nerêu, Joaqu�n é Nilo Ha-

mos, Sôbre essa será interessante 'que se saiba:
1° - Que o S1'. Il'i'neu Bornhausen, de São Pall-

.

lo paioa o Rio, viajou de automovel. Logo, ninguem;
,poderia ir recebe-lo no a'eropõrto! .

2° - Que o deputado Joaquim RanÍ<)s, antes, 'no,
dia e depois da chegada do sr. Governndol' a� Rioy
estava, e ainda est<'i, em Araxal, em Mihas 1

3° _: Que o sr. NiJo Ramos nâo·é político!
x x

x

Essas futl'iquinha8, por outro lado, estâ(} muito.·
terra-a-terra. O S1:.· Nel'êu Ramos sempre que- vem ao,

/

Estado e visitado pel-ü Governador e retdbuil'-lhe u,

visita. Assim também os srS. JO:;lquim Ramos, Agri-
pa Faria" Leoberto Leal e outros pessedistas. O,
presidente da Câmara mandando visitar o sr. 11'1-
lleu Bornhausen fez o que devia, naturalmente: E o'

Governador, indo pagar �'visit�; também fez o 'que,
devia.

Se
.

falaram sôbre a política e sôbl'e o acôrdo�._
não sei. Eu, estava aq�lÍ! Mas· acho que falaram r

Chegaram à uma conclusão? .Nãó 8ei.· Não éstava lã ..

Mas se chegaram, logo havere�osi àe saber.
x x

. ,

x·

-Eu, se.fôsse eles, falava em po-Htica e em acôl'doc,
só um 'pouquinho. Deixava o resto para depois, para.:.
quando o Mest�'e Wanderley estivesse ausente."

x X '

x

Com o que eu não· atino' é com o porque desse."
.
ar inisterioso, que .aqui estão' dUl).do a esses fatos. -O:
que irrita é a tranein·ha estulta e descabida que em,;

tôrno deles fazem os desoeupados de botieá do in_o
tel"Íor. O ,que desagrada. são as mentirinhas solertes·.
e estudad'as, a queter�m apontar nos ,pessedistas uns,

sofregos procuradores de aCOl'dos e .acomodaçõês. É:
tempo de largarem não disso; Quem: qwcr o acôrQ6'
é o Governador, cuja política, hoje é a do s1'. Cet�'
lia Vargas: unir, para realizar!' Antes el'a dividir
para vencer!

x x

x

A propósito, O Jornal, dê ante-ontem desta:ea� '
__,.,.

IRINEU BORNHAUSEN: - "Nada de politica:'-
A minha (política) é a do senhor Getúlio Varga�".

x x
'

x

Ainda a propósito, cabe aqtri 'na hisiól'Ía, que I'J.'

CeI. Lopes me contou ontem, '

Diversos oficiais, combinadós para um movi-
mento revolucionário, comiam assinaturas de ade
sões, Um major assinou o documento assim: "Se to-.
dos cooncordam, eu não discordo".

. A rebelião fracassou r Os 00mprometidos foram'
·processados. O major, no entanto, escapou, porque. ,

no processo a sua adesão .fôra convenientemente vir_·
g�llada: "Se todos concordam, eu não; discordo"; ..

,GUiLHERME TAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


