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',Terl·a mos'mo'. elO'lodl·do O"O' ar'4�ôrd::d!!O�:t�\� asst-
(j

,

'
. '..., ,Vi�il'!�··Gó�e:����.r������ ��l�P��e::���i�i�l'id����:�

Novos detalkes sôbre a'
.

tragedia. �e (CO Pr�sidente» :;�: :X::;:,��Ote ::b:::::: =:;;�,���
,

RIO, g tV.A.) - COI1,he- I
\ . raquedistas americanos que "RIO, 3 - Governador Em Ub'eraha 'o·cem-se, nestas últimas ho-! Bocas. Estes ultimos' são os médicos paraquedistas da haviam se dirigido para f) 10- Protógenes Víeira .

� F'lo-
,

.

ras, mais detalhes da tragé- ; mais ferozes,
/

sendo tidos FÓ;'ça Aérea dos Estados Ue ..:;a1 do desastre com o qua- r!ãnópolis - Tenho asa" p V·
'

.

dia do luxuoso "O Presiden- i mesmo corno antropófagos.' uidos, -devido a escuridão, drimot�r da PAA. :verif i> tlsfaçâo de comunicar ao • res.. argaste", da Pa1} Amerlcan, ocor- .,1 A região' é deserta, pouco não puderam saltar sobre a, II' cou-se ser imp,ossivel atingir ilustre amigo que .acabo de, ,/,(;!&??f_q;;��à;J:t'i?r#à»/.?MM:�rjff�;j_:%,-
rido a 29 do corrente. explorada, cheia de eleva- região montanhosa onde se I)S destroços pelo ar, calcu- assinar juntamente com o

Teria mesmo explodido cões, rios .e pantanos, o que encontra o avião da Pan A- i Iando-se .mesmo, que serão Presidente do' Instituto Na-

Belém, 3 (V.A.) - Pilo- tornará dificil a tarefa .das m.edcnn "Pre�ide:1te'.', atin-I p�'ecisOs n'� minimo uns de.z cional' do" Pinho, nosso emi
tos que sobrevoaram os des- expedições de socorro. g ido. ao que tudo indica, por dias para Ir ao ponto onde nente conterraneo sr. Pedro
troços do "Presidente" são, Regressam os paraquedistas tremenda explosão,' O local I�iu <; quadrãmotor, partin- Sales dos Santos" tres im
de opinião que teria havido brasileiros·, está situado a 440 qu ilorne- do do local mais próximo, e portantes acordos de reflc
uma explosão em pleno vôo,' . Fortaleza, 3 (V.A.) _- Em I tros a sudoeste do aeródro- isso usando pessoas especía- restamento no Estado de
pois não há outra justifica. -vista da impossibilidade das mo de Carolina, com o qual Iizadas . na abertura de pi- Santa Catarina, visando
'tiva para o grande -número operações Ide paraquedismo o "Presidente" deixou de fa- <adas.· fíxacãe de' dunas e ernpre-
de fragmentos em que se sobre o ponto onde caiu, o zer contacto pelo rádio às Seccrrjdas as vi6vas '

go de
'

populações, pinheiro
transformou a gigantesca 'grande avião "Presidente", 4h55m,de terça-feira última. Belém,;} (V.A.) ',- .Tran- mar itimo no litoral; "insta-

,f�zeIagem do. "�tl'ato-crui. d� PA�_', regre�saran1. de, O capitão GiIIlf Kowing, sítaram por esta capital as lação de' dois hortos' flores
ser" da PAA. Há destroços Sao Luiz os ,paniquedlstas I que localizou o aparelho, 111- viúvas do comandante e do' tais' nos municípios de Aru-

. em quatro lugares diferen- brasileiros. que haviam dei- fOrJ)1oU qúe os restos do a- co-piloto do "Presidente".
teso e distantes, calculando- xado esta capital rumo 'a vião sinistrado estão espa- -Ambas, ao terem conheci
se que dadas as dificuldades Belém, a fim de auxiliar as lhados nos dois' lados de

I
menta na Base Aérea' de que

de acesso ao local, os traba-: tarefas dos grupos encarr,e-' uma colina, apresentando
' não havia possibilidade de

lhos de retirada dos destro- gados de chegar até os des- dnais' de fogo. ' I serem encontrados sobrevi- RIO, 3. (V.A:) � Viajou.
ços demorarão cerca de dois troços .do quadrimotgr, Dez dias para- chegar ao :1 ventes, foram' vitimas de c iavdas iniciativas que aca- ontem, para Uberaba, o pre-
meses. N.ão puderam s.altar �s mé- local,.. i forte dePtes!�o _

nervosa, bum de ser tornadas que de-j si�ent? .da República, 'qu�é
:).?sp�nsos os l?ocorros por dlCOS pal'aquedlstas ' Belem, 3 (V.A.) � Retor- sendo necessano socorros I monstram o empenho da au- ,':,ih, vaI maugUl'ar a BXPOSl-
\'lll-aerea . Belém, 3 (V.A,) -- Os naram, a eS,ta capital os pa- 'médicos urg�ntes. tarqu'ia m�deü:eira em fávor ] ,;ao Agre:Pecua.ria: Naqüela
Belém. 3 (V.A) � A: au··

. , ..
.

.
'. .. . Idn : ',"on,titu içá, do patri, ddade minei ,a•• o ". Getu"

merican reuniram-se ontem, ..,.,
'

:'.� Tambérp do sr':�B;,.�r.? li1-. phl�,!:l: � �: se .1'ea-li��rá- -à

:est� _ �a�it.�I,,, resolv,e!:.{l,? _..... "<*', '.
• ;;;.;. c, _"" c '_ •

"_
.' ' ,'! _ \• .";,; .

,I ,,' les_1dos S-arrtõs, ,Vres'lde#te fEípte a prereitura local.
, � 'â�s;:::�'�L !6c��tiat�����v��, 'd·os _

a'':m'a'·'!J1"'s· do qt�e'.', Ta ., 'Ra c utanam .\gel·a'l ,�-� -
_

_-��---..,..
*lerOnavl_flÓt· via.-aérea, teil- "

'
,
u '

. !t", o �.... -

t
"

do em vista a inutilidade 81'. LOlfIS, '3 (U.P.� � O outros candidatos.:�àU
.

são e'ónse.guirá ,344 delíÚla�os '('l�.a,pU�) nftO ornara
desse eSf,orço diante da qua- gcn,'eral Elsenho:ver conse- ele:ucl:tos 'q�e na�· l'e�el�- mas, oS,a�olfldores de Else- \. fi' .

\, ,

t�e certeza de, que não há gulU ver escolhIdos mais ram, sua prexerencIa, DaVId nhower dlzem que ele ,obte� a u.aar.
,�inais de vida entre os des� 'oito delegados ontem, ém Ingalls, organizad�r da cam rá vin�e e um,o� vinte e dois HAMBURG.,p, 3 .(U.E.)' - _difícil 'fazer, �'o,\tai:, !?-. fl��
troços do aparelho. Partici- panh�\ �e Taft, atlrma, com dos �mte :- '�els delegados Um perito alemão resCreveu luar o barco, 'que e de pro-

. ,pal'am dessa reunião, tam- ',�onVlCçao que o senador. de Ml§soun, ,:;omo reduzidas as possibili- pl'iedade da firma'Dodero.
bem altos dirigentes da Pan

I
'

. '.' . nades. de salvamento do cas- Acrescentou que as investi:.

:'�merican, pilotos ;que parti- �_."""-�"""-•••••_""_.""'."""- \""
•.IYYV"..,..,...

1':0 do luxuoso:navio argenti- gaçáes feita�'; indy;aril,IU que
CIparam das buscas, bem co-

. _',., no �'Maipu", de 11.500 tone- o navio está' ·afund:uúlo ra-

mo o g'erente gexal.da Panai A Subvençao da facul- ladas, que afundou ao la1'- pidamente na aréia. A co'u- _

��m ,Belém. Em virtude' da .•. .. go da costa germanica em são foi com,·o tnm,sp�)l·te de

'�le��são tóm�da ainda hoje 'dade de.Direljo novembro do ano pass'ado, a- tropas, dos Estados ,Unidos
perao organIzadas carava-

. pó's uma colisão. O Ú. Be- - o "General M. L. Hersey"
nas de socorros qué.deverão ApeAI,o ,do' dep. Agrl'pa Far'J'a

.,

t 'd
.

t'
.hl{end J,ansen. Schuéhmann, em consequencià' da', nebli-'llil3S1 V111 e anos ··e eX1S en�-

imrtir para o loca) por ter7 .

ao lU}'nl'st.ro da Fazenda'"
. chefe da companhia de sal- na. Todos os passigeib'Ísn,t. • • ;ia, a qual tem formado'uma

ra. Estima-se em q'uatro dias O deputado Agripa Faria, plêiade de homens públicos, vament.o, disse qllé é muito fOTam salvos'.
.

�e�:Tr�� :a�:, ��:eme:��� 6t ;: I�=p(���:�!a����.��;é!i;â ;::7r�:sa;;:�i�t�!aetJ:!.� �olí�i� Õ;�a;;��d�
....P;w;�dr;;w_;:A";;;;biéi�w.�-"

ravanas alcanc;em o local 'da
.

sempre\ atento a todos, 0F" Ensinó: ·deixou de rec.eber -------.""!,"'!",---------------queda,
.

distante de BeJém· assmltos que interessam à I sua subvençáo. embora �. .
,

" ,

;-'erca de 400 quilometros.
'

di'
,

'Em'presll·mo pacri
.

C'r'·cc
....

.

...

vi a do nosso Estado, pres- Faculdade de 'Direito da Ba- . '" -"I lUla
.

v;aiu entre quatro tribus ' tundo-lhes solícita e efiden.. hia já. tivesse recebido
'

.' ",
'

'.,
" _.',tBelérn, 3 (V:A.) - O "sh:��' te colaboração.' , sua.

,a
I O deputado Lecian .810-o-cruiser" da Pan-Ameri- '�en'do l'nfor'mado, quando 8'\

' -. r. Presidente. trata-se vinski apl'es�ntou o seguin-
�.an VorId �irways foi !oca:- '. , .. , . _ .,. aqui esteve. . recentemente, de uma' injusHça que se faz' te-, .

,l;udo preclflamente às l:3h, Missouri, aumentando assim, das' dificuldades com que ao meti pequeno Estado. As-.!),:m de o.ntem. a 6.horas de o poderio de SUq represen- luta a Faculdade ,de D.irei- sim" neste momento, dirijo PROJETO DE LEI N.

��o C��dRlO de Jal�:Jro. Es�a. t�ção à'Convenç�o Repub1í- to para receber a subvenção apêlo ao. Sr. Ministro da Fa- Autoriza o Poder Exe-
, lona regulO m�n a- cana Nacional para .278 ou Hederal a que por lei tem di- zenda, no sentido de mandar cutivo a afianc;� em.

�:osa., d�os;rra tde dTaml'�- seJa quatro a ma,is dos fa-� reito, o operoso parlamentar pagar a subvenção' àquela préstimo.
.

cus, a me ros e a tI- voraveis ao senador Robert 'I oCUpOU a ti-ib,ul1a, da: Càma· F' ld d
.

Art. 10 -." FI·C· ... · o POd"'l'tude em
'.

d
' -

.' ,aCtl a -e" para que p0f:lsa "v ,. -

'\'. meIo.a uma gran e Taft, segundo,os dados com- ;1'a dos Deputados, na sessão ela usufruir os beneficios' Executivo autorizado, de a- � \ll/ '('rI,.r�!ílreJr� ?or :le.�esma abel'-. pilados pela Assoeiated 'd� .2� de rnarç?\findo, para da ��i número l;25�, .,tal co- cordo corri o artigo 21, n. X,

)3"��O':
" �

ao caIr, lançando �estro- Press. dlr1gIr o segumte apelo ao mo. acontece com a FacuIda- da Constituição Estadual, a
,""""'--

\ \IÍr!:.::-�..
" ':-:;-

.ços ?ara todos os' lados, in- I sr. }\I[inls�ro da FaZelld�: de de DireitO' da Bahia. afiançar o. em1'>réstimo de !cF "�

ít.'.·lUsl,",:e o moto.r que foi v, is� Os quatro distritos de. "O SR. AGRr'PA DE FA-
. 0;� '7 .;; •

. 0 aLrado a .cerca de,50'0 Misso\lri que se farão repl�e- RIA r- (Para uma comuni-
(Muito bern, muito b�m). /

���s 2������,:�e a j�:ozse��: ::t-��=-,_-J,J(I���,"� :::metros sentar ria Convenção elege- c -) (N- f'
.

t
• .............,._J_�", • ',' /"1' ., �'/ ""<i

A,,:.. "
"

'.açao, -

,
ao 01 revIs t:?

-
, foram convencionados,' que ',,: r -....:...::'-......o-;�,.,. :1:',' ___',1, ai o tnbo� de mdJOfl ram dOis delegados cada um 1 d) 8p"

- i,i*'
, .1" .... :� .' .' p·e�o ora or - r. resi-' T '-b I n a Prefeitura Municipál de ,r

-
..,_ -�,:.��\}� . '.

nal)l�a.m a reglao onde caIU deles, todos favoraveis' aó dente .. pela Lei nO 1.254, ,·as,.· ri ,DO,a K,. Cr'escl'ulna' co'nt"al'ra' com a �
.'=> ;::::::�j;.v.,V, ,

0. aVIa0, sendo, que a muio- general. O Estado todo eIe- Faculda'des do Brasil foi�am é· 1<'
'

�

F
•

..__,-�1'�''''--'_:::,."".�
-_o

rIa de I' I - gerá um totaL de 26 d:'lega- ' 'Ele',Atoral JaIxa +,conomlca ederalpe -, ....... ,,'

v

_ 4-' • �s.es se VIC{) as nao es-
.

,

>' divididas em duas catego- .,' Santa Catarina. '.
.

,

..�� \
:('?:.t.a .. cIVlhzada.

I
;los a COlp,fenção NaC'ional a l'ias: as subvencionadas e Em �ua sessão de ontem Art. ,2° - O empréstimo --..

.:\ntro�,ótagt;s( ,� H�r realizada em julho. Se- I
as, federalizadas, o-Tribunal Regional EJeito- em apreço sel'á gestinado 'pa- ...

,fle1em• 3 (V.A.') -- Pes- 'rão precisos 604 votos para "Pela mesma lei, artigo 20: raI (lçferiu pedido do Dire.." ra: 08 fins previstos no

arE-I',"Of!, eonhec,edúra da região ,�om\�guil' a nomeaç1io pre- o selo de Educacão foi au- tório Regional do Partido r go 30, di L�i n. 73, de i4 de (O deputado O,' Car�Tal'
onde c'aiu o av.ião "Pl'esi- sidenciaI. mentado. e vem 'sendo co- Soda! Democrático, secção! fevere�l'o 'do corrente ano, queria um acôrdo na

;lente", informou que exis- '1)0' total de 724 delegados br�do, desde dezembrO'" de des!e Estado, no sentido de do' municipio d.e ·Cresciuma.j Assembléia, mas acaboll'
;�m naqu·ela vasta zona vá- escolhidos até agora, segul1- 1950.

' ' "

regIstrar a escolher do ceI.! :Art. 80 _ Esta lei entra contra todos).
:flas tribos índig'enas, el1tl'e do esta agencia, 278 sã.o fa- .Ac'onte, porém Sr. " Pr� Antonio' de !..ara Ribas pára I em vigo!' n:a data da sua pu-I. ,e1:iJ.s as dos C-araJ'ás,' Ca'mu- '(\'"aveí" n 'G.'j-"en1l'(';'eT' 974' ')' '-

"

'F' ld' t',

' '" .. ,'� a r_" •• J,..
, ,� SI(�enl,e, q,ue a ,. aC!l ade de l11embro e secretário do dito blícação, revogadas as dis-l·e,s., Inotis, .Javaef' e Q·,·lla'L·.l",) ,1T'''ft e 's ''7') ""st<· te ID,·,_ d' E

.

D"
.

", , ':""' . '"�O 1. .,� 1<:·. UH S a,. 'lrClLO .0 meu stado, com lretóno. i pQsições em contrário. ' i

>
.

"

Paláeio da Assem'bléia
Legislativa, 30 de abril de
1952..
Deputado Lecian Slo�inski•

- Êi! Ei! Que ursadtt-, f.i
essa! Fu í eu quem in
ventei o brIn(iuedol:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Dnminjro, 4 de Ma�o de 1.952
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�
*-------------*

A eoísa'esta preta"

.',' . �\

Ao' bancar q detetive,
Estrepou-se Zé Barbado.
Tentou deter um ladrão
Mas, estava desarmado I

Mais sab�do, a"roa Fei�
-Com GiIlette se barbeia� ,

.J�o9tO liso,. va,i . pescar
E pesca linda sereia 1

mas.�.·

'IVDO··
AIU·&II'

para 0$ que usam,

--
.

IA-02S

J

\

\

t

f P·[ÇAS E
I

ACESSÓRIOS
...

I

PA�A

TRAT�RES

HINOMAS

.

Assistência Técnita � Mecânica:

G. VIDIlL' & ·C'I. LrD�.
I

• AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 168

Te!. 36-5087 - Te1eg. "rbACOSA"
São 'Paulo

"
,

..

*-------------*

Telegramas recebidos pelo
Dep. Pro"tógenes Vieira

. \, ,)

PARA fERIDAS
.

. ,

E C Z 'E MAS •

,. N f LAM.A çÓ E S,
·e o c E I ftAS, ,
FRIEIRAS

. .

ESP1,NHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I' Fl'H'1anópo1is, nómingo, 4 de Maie de 1952
�---- ------------- :--,-

3

\ >

Social Cursa �e Expansio Cultural Espi�ndo"a maré ...
,

Com os inscritos no Cur- Bleggi - Prof. W?nda' Mi- .' , ,,_
.

'

"

'lU ,

ANIVERSAIUOS Lelete Campos Barbato, es- sr foram organizadas quatro;' roski - Waldir Campos. Ouandn al�u,(tm me pergunta por v�n�ura"
Dr. Ahel A. Cabral posa do sr. Cd. Gentil :Bar- corni�sões cujos c.omponeri-:, Prof. Jqão dos SRIjlf:OS Areã_o � 9u:�n c,me fez dos. outros, tempos diferente,

,

Decorre hoje '0 �niversá- b�to� brilhaI_lte oficial dó E- es sao os seguíntes : '.. 'I '-: Tenente Andrellll� Natl- ! �€.:S?"'ptu que t;u n0I_Ile �e .murmu:-a
rro, �o nosso �emqu1sto con- �erclto Nacional.

",
RECEPÇÁO

_ .,; v.lClade da.Costa I" Eh F�us-I I.)u" � sxponho. a a�sla voraz de toda a gente?

ierraneo sr. ur, Abel Alva- FAZEM ANOS AMANHA:. ' Dr. Osvaldo Bulcão Via-, I tmo da Silva _I Prof, Adyr --"
' .' ,

reg 'Cabral, auditor da Poli-I A exma, sra, Dilma Tau- \ na - Dr. Abelardo Go:tp.es ! de Araujo e, Silva e Cap. Jo-I �:ao; digo apena� 0. se��!nte: e pura

.. ela Milif11.,. do Estado, o qual lois de Andrade Mesquita; ,_ .Comandante Alvaro Ca� sé Carlos Veloso.. ��s_�a, S��Pl�s :,m.�ga.: eduma
dolente

-deverá reúbe,r ,as felicit::-. '-:- a srt�. Nilcei� Silva bo -:- Comand.ante Lauro IA direção do Curso sólí- F�'u; a ,Xi,Q a e ,lml va, cdan. ura,
,-eô0s dos seus mumeros arm- Avila, professora; Martms Eerreíra � Coro- cita o comparecimento dos

OI que menos se e o que se sente

,go','l e admiradores. - o sr. Arnaldo Sales, co- nel-Paulo 'Weber da Rosa - membros das comissões, àS,'
.'

"

:
.

-

,Luiz da �;. J?re�esleben , 'merciante ;
. ,

Santos Franco - Dra. Jose- 20 horas do dia 7 ao cor ren-
MImo de �r;l(;a e de singelesa

,

. 't'lt'Hnseotre, nesta data, o _ ci' menino Ralf'-Victor fina ÍÍ'. Scweidson .-- Major te quarta feirá, no salão de
I" ��a-ra filtrei;, ;;TlranDc��aa:d'a uIp- ceu profundo

..aniven;ário do, sr. Luiz da Krepsky, -f'ilho .do sr. Arno Aviador Roberto Brandini conferencias 'do' Instituto \.
oce apoteose era e rc

'

eza ...

-Costa Freyesleben, abalisa- Krepsky, proprietário da Li- ,- 'Dr. Charles Edgar Mori- ?e Educação, Dias Velho. I '(

do ,cirurgião dentista ,e fi- vruria Recorde, e de sua tz _ Monsenhor Frederico
Nêsse ponto, de súbito, me calo,

"
E, sem dizer teu nome, todo mundo,'

cura conceituada nos meios exma. esposa' sra, Inês ).\01.' Hobold -- Irmã Maria· Te- �. , '

�. Fica logo sabendo de. quem .-fálo'...
sociais e culturais de Floria- Krepsky; �'eS'a Rock

- 'Dr.. -Paulo _Ta- 11 I
...

·

O' 'R í

.

Humberto de Campos
riópol.ls.

'

- a galante menina nu. vares da CunhaMelo :....: Jo-· 11ft ao e
Thiago Vif:(;,ra ela Costa va, filhinha do casal Walde- sé Augusto de Farias - ,'.. • i ----.,--------------,--------
,0\ data de hoje regista o mar Efoy de Oliveira-Walda Cap. Euclides Simões de A�� O=erárla I '

"

'

flnivel'sál'io dó 110f!SO preza- Bonfim ,de Oliveira:' meida r+: r». Telmo Vieira

deF�ll��2i"'.n'o,poliS' ",,2 de maio ,1,1REPRESERTIRTE'«lo eoestaduano sr, Thiago NASCIMENTO Ribeiro - Dr. Biase Agne-
, anc

'Vieira da Costa, residente Com o nascimento do seu sino Faraco - Dr. José Car-

em Lajes, onde, como. nesta primogen ito, está em festas los 'de Mattos Horta Barbo-
. .Recebemos e agradece- i

Capital, goza de vasto circu- o lar do sr, Paulo Valente sa -- Professora Osvaldina " I
, mos:

10 de amigos: '!
Ferreira e sua exma. sra, d. Cabral Gomes - Professo-

,
' "Ilmo Sr.

"0 Estado" curnprírnenta- Maria Tereza Bastos Ferrei- ra Juça Barbosa Callado .:_,
Dr. Rubens de Arruda Ra-«

-u, eo rdialmen te. ira.·
Profes-sor Milton Eduardo-

l"AZEM ANOS HOJE: O l'ecem-nascido é neto d& Sulliyan - Coronel Fran'-I-m�,D D'· t .' 'J '1
O ,�r:,te�le.nte ��tôllio Sl.!- ;;1'. des .•Tosé Rocha Ferreira eisco Faus.tino .da Sllv� -I "O Êst�do!:.e Ol ,tle o orna

1e;;', na PO]H;la l\llhtal' do Es- Bastos e de sua exma. eSPo-l
Dr. AntonlO Dlb MUSSl -I NESTA

:;tado: �a sra. Maria de Lourdes Osvaldo IMachado - Pro- ""' I

'_ os senhores: Augusto! Caldeira Bastos. fessor Abel' Siqueira FUl'ta- Assunto: comunicação,
'Bubosa' da Fonsace e José f 'do -- Dl': Alvaro Cerne de faz.

Uno Bast:os; . I'
,

Carvalho e Major Mai'io De Ol'dém do senhor Pre-
�

_:.. a senhora ]\�ada dos," '\ '

'

Fçrnandes Guedes. I sidente, tenho a subida hon-

E·
/

D.
r e'

F.j�i:l()S Souza; I I C R «Deixa D·I�"o») ORGANIZAÇAO '! ra em levar ao cOrlhecimen-

IDe lar'lO''_ à gentil. senhorita Onil- ;). .,� Cápitão Felix 'Vieira de \ to' de V. S. que, em Assem-

'
'

,

,

'

,

da ,Cal'd,oso, dileta filhá dtl mo;�cebemos e, agr:adece- l\zevedo Neto :;- Acary
-Sil- blêia Gera! ontem reaiizadá

,.' '" ",' .-' ,

'

"/"': ' ,,_,
'

i3L OscD.r -Card,oso, do alto ' va - Professor Abelar.do 'foi eI,npossada a Diretoria _,

"Sr_ DirE�tor. ,
comércio local; r Seza --;- Layla Freyesleben I que terá de gerir os desti-

___ as meninas,: Laüra, fi- !
(j' .�elo�.t:e:e,�te� ten'l�o. a

.- Olga d.e Arr.u�a Carva'l n?s desta Sociedade .no pe-
. .

RITZ
.

IMPERIAL

:lha do sr. Arsenio Corrêa de �Iat� �.<.tL"faç,.o de, 16\ aI ao ,lho - �IaJol' D�mlllg�S da l'�O (!e 1-5-52, a
I

1�5-53, q.lC As lO, horas . - ! As 2, 6% e 8% horas

H"greftos; ft1ncionári� do 'Vo�h"c:mento de \. S.

quelcosta,LmoSObrmhO-Ma-jlfrCon assim con,stltuida:' "MATINADA, . 3 SEGREDOS

!:-l.stituto do Pinho,; Vanda, �O.l elel�a e empossada a l.a Iria
de Lourdes Lehmk.uhl- Pr_t)sidente - João Nilo' ' 1) - BRASIL x MEXICO. No progranuj.:·

filha do I'\r, José Pel:eira de :O�lret;�'Ja do Club Recl'�atl- Dr. Alfredo Chel'em � Irmã I Vieira - (reeleito),. . Reportagem. especial so- O

ES1·orte
!la Téla. Nac.

;:1ua ,sra. A-lba Pereira;.
vo �E,XA J�IS�O, que ficou I Celia

Leal- D .. Inah Perei'-I, Viee-Presidente -:- ·João I b1'e esse sensacional jogo.'. P,r CQS: 'c_ - -�

:._. o menino ·V�ddir Pere·i. "'fSIm ,�on"tltu_lda: -��.� ..
'

i
ea _do- CabO' --,D. 'Uhta,JY[á- t.{;e'5astião

.

da Silva
�o , '(l;e.:�revaaó'a eÚJitõ em Sdnt{ago -'i"'�j�$

.

\20 e 3,20
.

'.,,:;1 filho" do casal "José Pe-' M.preSJi;�te de honra -. ria Filomend - ProJessora ! deito).,
.'

do Chile pe1ó' Campeonato ' As 6�!2 - Cr$ 6,20 único
,

't'eira-Alba Pereira.. lIgUei. ?ux. Ondina Nunes Gon,z�\ga .:.--! 10 ,Secret�rio - Fl'ancÍs- Pa'n-Aml)ricano., Creanças maiores de 5

Sra. Mônica Fúreira da Pl�esJdente - José úe Engenheiro, ,Claudio Valeu· Ii -::0 de Paula Vie;ra - (re- 2) � SI EU FORA, REI anos poderão entrar ás 2

Cunha
Freitas, te Ferreira - Professora" eléito). Precos: horas.,"

'

Com€nnol'li., hoje, o ,seu 80 ViCe-Presidente - Itamax' Sofia Gr�ms e Roberto 'La- I 20 Seci'etário CelsD Cr$ 3,20' e 2,00 �' IMPERIO

m{iversál'io a veneranda sra. Zi1l1· cerda�' i �gidio dos Santos - Ú'e- Cl'e�nçús maiores de ,5 Á!:I,2 e 7% horas
\

.

� () Tesoureiro -,- Aldo REDAÇ
-

O ," d
-

I I �. ,
' ,

, Mônica Ferreira da Cunha.
' A

"

_, �leito). <mOR po erao entrar. A .J c,tlABA E OS 40 LA-

.,digna genitOl:l\ dos nossos
Rocha. Cap, JaLdyr B. Faustino i 10 Tesoureiro - João RITZ DRõES

prezados' eonterl'âneos srs. 2� Tesoureiro _ Turibio da Silva � �ustavo Neves; Palmeiro Qa Fontoura., (1'e- Ás 2 horas MO�TEZ' e Thuran 'BEY .

.C:1lixtxato, Aarãb e Orlando FarH�s., .' Filhó __:_ 'Dr. João Batista I eleito).' , Vesperal Chie. I
Só as 2, horas -- A TRI-

'Cunha.
1o rSecI'etá�'io -,- Ademar Luft __: Osvaldo de Melo Fi.! Cpnselho 'Fis�al _ Lidiü SÉTIMO 'TEU 'BU MISTERIOSA,' ,

.A ilnst.re aniversariante, de Moraes LIma.
:.; 'lh,o:. '�l'O�., Cust?dio Ca�- I Tavares

- (reeleito) ; �ilvio: com:", .

j" Preços \ "

:q;je pertence a uma das D::idS:g��!�iO:__ Mal.o
r98

-

l\R1aJor .A�,;or. As'VIla ,I
Wolff da Costa � (reeleitq) "mOJDamDes MASON e 'Ann Cr$ 5,00 e 3,20

tr:HlicioHllÍs fámilias floria. I
,LJUZ - osan �uarla a11- Romeu Vieirrl. ---- (reeleito); 1. • \

.

.
Ás 7:14 horas - ('..1'$ 5,00

nópolitanas, receberá, nesta
OradOl' _-, Luiz Polli. tos - Rey. J<lnas Holanda! Paulino .Juno Ide Souza; e Perços: único' I, I

.data, pelo feliz evento, as
Procurador -_ Julio P.- de Oliveira - Maria Mada� i·João de Matos.! " , Gr$ 5,00 e 3,20 Imp. até 10 anos

felicitações dos seus paren-
Rosa.

, '
' 'lena de Moura Fer.To - Pro-! 'Procurador,� Jorge Fer- Imp. até·10 anos RITZ

'. . Comissão de Sindicância:' ressóra Mada da Gloria Oli-
!
nandes.

'

ROV'V"· 4 U
'

te;;; �. amigos, às quais,"O .,
A.I- As\'

" 6'/2, 8"4 horas

-E:;tndo", reHpeitosamente, se Alcides Farias" Nicolau' vejr� -- Prof. ,Dagoberto :Bibliotecário - Aposto- Ás 2 horas
_(

ODEON ..

. :.WE;oew.
Marques, Macario Amorim; :Walmor ihi Silva - Celes� [() Deamantaras. Vesperal do Barulho' I Ás 73;.4 horas

Marcia Ligocki'
Osmar ,Pacheco. e Proéópio� tIno Sa(�het --:- P�l'of. Leatri.

'

,rOrador - Hipoli�o do Va-. �).- BRASIL i MEXICO II RESGATE DE- SANGUE

Faz anos hoje a inteligen- Aguiar. ':�e Moellmann. Klapoth te Pereira. , 2) - O MONS'rRO DE .

I Precós:

-t.� lnenína Mal;cia, filha do Conselho Fiscal. Walter Piazza
.

-SUvia A- Sem mais aproveito o, e11-' Ul\1' MUNDO PERDIDO nITz:,
�útint� ca�al Cleonildes Li-

Acacio B. Filho, Baldice-'" melia Car?eit'� da 'Cunha.Je sejo par� .1e·;a1' a V. ,S. mi- I 3) - ,SI EU FORA REI ... Ás 4 - C:t:$ 6,20 e 3,20
, ,!!)(,eki"Wanda IL lâgocki.

}'o Filopleno. �101Hwnhor Joao 'Chryssabs. {lha admIração e apreço. 4) -- rRIBU MISTERIQ- Ás 6lj, - Cr$ 620 un·ico

n 'M '1' "'I 'd- .' 'Diretor de Pllblicidade. .

PROPAGANDA At'" t RA' I
Áf.\ 83,f. \·ho'l·a�., -"Cr� 6,20

.01", ai'(�110 lf e. elro� '. J
-.. enClOsamen e 1'-" "

-.. '" 1?

Decorre,. amanhã, o ani� V() Montenegro. 'Amai'o Seixas Neto - Mil' Francisco de Pallla Vício I
\ �r$ 5,00 e 3,20 e 3,60.

'

v8i"sárib. riatalicio do nOl'\30
Na oportunidade, reíten> ton Lehmkuh! - WilSOÍl J'. ra -:- 10 Secretário".

" Imp. até 10 an08 ;Rigorosamente Proibido

"dI;mo conterl"llnco sr. d·r.
CJR 'meus p1'otestos .-de eleva-

'

,

\
ODEON até 18 anos.

�< T J
-

d S'I
{

'lV[ ,:la estima e con sideração. ' Ás 2 horas

;���;��,lOJufzaode �i�e��o de� Adernar de Moraes Lima. 'V' I A J A N TE' ColossaÍ Matinée. R01.':'Y!
22.. Vara, da Comarca de 1--

1° sl'cretário"
,

'

1 1) - Noticias da Semana., Ás 7%. horas

Elumenau. �T, I Nac.' .' Colossal programa DupIo-
O ilustre aniversariante, José '�allara.18 ·1

"c.'

,.,
,

•

.'
.,., "

' •
' ! 2) - SI EU FORA REI' 1) _ BRASIL x MEXICO

{{que pela s'ua Dpulenta cul-, ,U. !
FI,rma atacadlsta Impúrtadol'a'd(j RlO de Jancll'o dei 3) -- A 'TRIBU MIS'l'Ec 2) - MONSTRO DE UM

tlira, pela inte�ridade e des- ,'. I' f:tramentus ,alemãs, procura viajante, a base de comiso, \ RIOSA " MUN1)0 -PERDIDO

êO!:tinio com que exerce a I �;;;turlant� de Odontoll}gl�. sao, pa�a o E'stado de Sahta Cata_dna, e que conheça li 4) - ALI-BABÁ E às 40 3) -=- O SETIMO VEU

difícil missão de jülgar, se .�lOna �!��e� lJara o cn!f!-lfr�gtl€Zl� do ramo. s-gscrever dando a�plo8 detalhes e LADRõES'
. l" Pl'eços: '

...

'impôs à estima e ao respei- �'p e ves 1 u ar.
_ 1:e erene.Ias para o ._ r. André. Caixa postal. 3828 - Rio Cr$' 5,00 e 3,20 'I Cl':li 5:00 ,mico' ,

�t() dos seus coestaduanos, se-
" "') TIln""etluIJ. �3. de .JaneIro.

-

Tl;np. até f,O anos I f" ..... "tp 14 anos

r{.< amanhã, muito ,cumpri- A'V'
.

�EN:··T'"u·'
, ",

' �--:----------'!"I-_"-----_"---'
. �;li-'ntado� I '

'
, ";�

"

' '; ;
'.

RAS :DO," 'Z·,1=.. UT'R�"'T l\
"o ���t�liJO" apn�senta ao

�
, ", ....

Vida
I

Artigos de Papelaria
'\

Precisa'-sé, à base de bôa comIssao para artigos de
ótima aceitação, e com freguesia já feita, pará o Estade)
de Santa Catarina, e parte do Paraná e Rio Grande do

,

A '.
'. .,)

Sul.· Oferta com referencIas para CaIxa Postal 5540
São Pau!().·

.

, J

.. ,,:_.-

rl�. 1\1arc.�Ho l\:IedcirG�-i :dnc:e
ita s felicitações.,
Sra. dr. José FelipeBóahaid

-Ve passar ama-nhã, o s'eu
a,�.iversái'ió natalie'io a ilus
tre 'dam.a 'Spl. Yedda Pinto
Boabaid, digna eop lOrte, do
U'. dr .. José Fdipe I�oa!�aid,
$'�(}nceituado aÔ\-6g-.:ldo 120 fo-
--1-(:, l�caL

'

�

,Sra. CeI. Gentil BarbatQ
"�'�·(l;Íta de amanhã assina-'

-'la a pas.sagem da e�ma. 'sra.

,'".

'1

I u� GUISADO Dti
t....EAt:;?E I

(
"

f • ':

� iI'. I �' ,.

,-t,� .

.. ;':n
. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

" /Florianópolis, Domingo, .f de Maio de 1952
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4

Adquira já .seu Ingresso pare B' senseclonal exlbtçao dos ces ..
,

' ,

toboustesuortecamerlcanos (itobetrotters (neqros)'e New Yotk
Celtlcs (brancos) dia 6 no Estadlo Santa <':atdrind �

.

";0 '-E
-

-

d. ,\ .. sta .. O
, , Esportivo

��_ - - _ _••__ "-_ ,,, ,&__ &•••&•., ----- & _ _.._ _-..--..�--..-............,.,. -.�..--".-w-�

"

,

:
.

,
- ·1

\...,.J.

HOJE NO GRAMADO DO IPIRANGA F. C., ·NA VILA -OPERARIA DE SACO DO S LIMÕES, GRANDIOSO .FESTIVAL FU-

TEBOLÍSTICO, COM A PARTICIP�çÃO DE 26 - CLUBES VARZEANOS -. INÍCIO ÀS 8,20' HORAS
I .

...� ..,._......,..w w .". • �·J-_,. ·J-.':'_..·.�.- -_.. • _,. '!"
'

_ -""!J""". _, _,. .- _
- •••..,.,. ."._._. Wlt!._"'• .-.,...".,..t:a.V"

Ass. atlética Barriga Verde Gremio Cultural Cid Novos exibições dos cam-

\. �rogJ'ama dos festejos promovido �por es.ta a�r�m\g- Rocha A:rnaral . peões uruguaios de
-<:ào smhomenagem ao transcurso do 117° arnversarro da

PROGRAMA pará os festejos, em regosijo á passa-' basqu t'ebelrOLICIA MILITAR. .

dO'
,.

ho ie Lranscorr id

.

p.,. '.
.

'( ) gem e seu. 6 arnversario oje transcorr
í

o. -,
.

I - TORNEIO DE ESGRIMA das tres armas
. 8,30 _ VOLEJBÓL FEMININO ,DIA [j - 2a feira - Atenas B" Barriga Vereie � ás

Entre as Equipes da' Policia Militar e Civis da "A. A. .

"b A B C dA' '>03{\
, JO íoso -_ Instituto de Educação X Associação Atlé- 19,DO oras, - tenas x aravan[1,

í

O r - as � " •
,

13. V." - Sob o alto patrocínio do Exmo. Ten. CeI.ER-' . -

P
..

I dE' dtica Barr-iga Verde - P}\.TRONO - Major Maurício horas em homenagem à Força ol ícia o ,sta o.

LINDO SALZANO, DD. Vice-Governador 'do Estado de
Spauda. DIA 6

..

- aa feira - 'Atenas B x Selecionado _:_ às
São Paulo. ',20 jogo _ Vencedor do 10 x Colégio Coração de Je- 10.,30 horas - Atenas A x Ubiratan - às 20,30 horas

a) - TORN:EJO DE FLORETE '_ Dedicado ao h
.

C d N I
SUR - .PATRONO' - Prof. Mílton. Sullivan. em, ornenagem ao .oman o 1 ava.

Exmo. Sr -, Contra-Almirante Carlos da Silveira Carneiro, VOLEIBOL MASCULINO
.

Preços populares:
DD. Omt, do 5°

Distrito�avaL 9tl
. r+.:« E

. " ' -

('
.

C I Cadeiras .. 'I" , . • • . • • • •• '20,00
b ) � TORNEIO DE. ESPADA __ Dediéado ao

," Jogo -:- ,,,remIa 1 sportívo ..Armara x ,remwô �U tu-
Arquibancadas ' .

, t·
1 G ) UT b

. ral Cid Rocha
.
Amaral - P,ATRONO,.� 'Di'. Osmar I

' , , ••• ' •• , ., •• ' • • • • • •• • 5,{)O
Exmo. Sr. ,Tenente-CorOl. 1 Pàu o onça ses H e erda·.

'\Rosa, DD. Cmt. do 14ó Batalhão de Caçadores.
Cunha.

__� '--__. __:' _

. BASQUETEBOL
ci - TORNEIO DE SABRE - Dedicado ao .,

I"
- �. .

Exmo. Sr. Major Roberto Brandini, Dp. Cmt, do Desta-
A; ,4�:JOgOP !\.T����o deD�d�c\ç,a� t �reml� E�f.0r'!..lVo V-enceucamento de Base Aérea de Florianópolis.

. "m<51�<t,
-

"

G 'i
�. -C' lt 1.., I °p:·deI. S�la�od � Gl��Ir�. _

I
- .

D' 3 (sáb I
'

90 h s)
, Jogo - remio ,U U1.1 ,I re rra rei x renno

meio ._- la, sa ar o, as - .o�as .. , I Cultural Cid <Rocha Amaral - PATRONO - D;. Cid. . I
(Local � Sala d'Armas. da Policia Militar). R h A I Em comemoração ao dia e Plínio. e para ° vencido

,
II _, TORNEID DE TENIS

coe amara. ,,- ..

60 jogo - Vencedor do 40 jogo x Vencedor do 5° jogo, do trabalho jogaram amisto- Osni e Pácó.
Entre o 'CLUBE 14 de JUNHO (de Lages) x "A. A.

BARRIGA VERDE" '..,- Ultímo jogo da série "melhor de
-- PATRONO, - Dr. Adel'bal Ramos da Silva. ,Ramente, no campo do Inter- Os quadros formaram com

."
,

,;. nato OH quadros do Carava a seguintes constituição : .'

tres'iae�J�i�ta d����!�� ;�O:�::'Ls��A������"co_ 'Ia-O p·lote·m I ·IS SUo I casa
na F., 'C. x

<

Palmeiras F. C.� CARAVANA - José, Ni-

Iin, DD. Secreta�jo da Segurança públic.a., .'
saindo venced,o,l' o C�rava- z io e Valmor; Euní e Aço;

.

.

' na pelo expresslvo escore de Vandeélei, Plinio. Arnaldo,
2a DUPLA - Dedicada ao Exmo; Sr. CeI. JoãoCan-' .•

7 t t 2 Oastão,' Ce'l'l''''_ e --A'1-'".
,

. Está se usando nas' grandes capitais i .

eu os a. .' v <.lv

dido Alves Marin1'lo, DD. Cmt. da Policia Militar.
.

.

"O PAPEL DE PAREDE" '1.
. PALMElRAS - Joinvil-

ea DUPLA _:_ Dedicada ao Exmo. Sr. Ten. Ce1. Ame-
rico Silveira d'Avila, DD. Sub-Cmt. da Policia Militar. _ P-m"u,sala de jantay, copa, quarto de crianças, etc. -, Os tent?s do vencedor ,f?- le, �rciIio, e A��arí, Cé�al",

1a SINGLE _ Dedicada ao Exrp.o. Si. CeL Pedro Lindas Pa.dro-n.agens. ram conslgnados por. CelIo Osm e Paco; Zlza, Pallco.,

L V·
.

.

Representante.�. Disüibu.i.d.'0b nest� .Estado: '.2,. Arnaldo 2, Aldo, Gastão :Zeca, Tito .� Lucia.
. opes wlra. !

2a SINGLE - Dedicada ao Exmo. Sr.' CeI. Cantidio _ IVA..."tDEL GO INHO; • .,

Rua P-edJ:'o 1"0':_ Anex.Q Pc'Póslto Florida. I --'-----------------------Q, Régis. '

88, SINGLE - Dedicada ao Exmo. Sr. Ce1.. Antonio ÃSsÔêIAÇ,(O PROFISSIONAL 008 TIV\.BALHA[)Õ:--::I ".'-.-::�:::!:==�=--..... Comp. te pelo': m,....., ..

'

ode L.Ribas.' RES NA I
.

l'
4a SINGLE _ Dedicada ão Chefe da 'Ca'su' Militar

<. NDVSl..l�!A GRAFIC� DE Jt:L�IANÓPOLlS I .,: ',\\ .";01: p'e.SO da:,ci�.� ,

Assem�l� G�r�l ExtraordJnál;ía _.
"

..

'i l' .

"

.

..1-
.

f
·

rln GOViê1';fl'O do Estado, C;:\p. Euclides Sim.ões de Almei- Pelo presente edItal fIca convocada a AssembléIa t. '

'

� o' seu. re r!gera-
da. Geral Extraordinária 'da As�ociacão Profissional n'a In- i, �

!.dor NORGE, mo-
Loca:!: -"'Quadra CeI. Régis" - da. I?olicia Militar. dústrÍa ,Gráfica de F1oriallópolis, 'para às 9 horàs do dia

I
;

Início ___: Dia ,1 (domingo), às 8,30 horas. J.S ue Maio' dêste ano, na sede ,do Democrata Clube, na : dêlo 1952, com ga-
I DIA 5 DE MAIO Praça Ui de Novembro, para rleliberar o -reconhecimento rantia real ele

.

Às 10,30 horas - Sessão SoneIe - com entrega dos como Sindicato representativo da respectiva categoria
: ,

5 -anos.prêmios. , pl'Ofissional.
.

As 1l,3{) ·horas - Almosso de confratel'J1i'zacão. Floriànóp.olis, 30 de abrir de 1952.,
.'

." .. �. : ,...... ,

'- ,.1 Má�io Sclunidt - Presid�nte

Campo -.rasllel" de
.

.Fulebll· MOI�HO· ITAJAI
-

ELIMINADA A REPRE· bol, jogando na noite de a11- Vende-se para moagem de fécula arrQ?; raspa_etc.
SENTAÇAO .DE �fATO te-on�em, a l":prese11táção Para 10-12 sacos horáPios, com transformado!' pró-

GRO�SO d: .M!11.as.
GeraIS abateu a

I'
pl'io de 20 HP

.. pOden.{.lo 'tl"iplic81'
li pl'od·ução. '.' .

seleçao de Mato Gr'.>ss.o pe- Preço Cr$ 80.ooà,oo com facilidades. "

Em continuação ao Cam- la expressiva contagem de Tratar: João Correia - Pr�ç'.a Lauro Müller; 11 _::_

peollato Brasi�eiro dé Fute- 4 a!.,
.

_ Hajaí.
- .'

o Caravana f.C.:

880' 6ama & Via
Caixa postal; t19
Telefone, �601

,Rua' Jeronimo
Coelho, 14'

FlORIANOPOLIS
.

I

-

�.

,
.
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f·'

uandtJ () Brasil tinho apenas 3000. fltltflmiJvl!is...

•••ou .agora. que. tem
mais' de' 500.000

H á 40 anos partloípavamos de 'uma
tareia. então. modesta; de 'suprtr gasólí
na c lubrificante uns 3.000 automoveís

. que havia no.' país. Agora, po.rém, há
iuaís de ,500.000 veículos, e târnbem mi
Inões de máquínas nas industrias bra-
sílciras.

'

, Nesses 40 anos etc atividades, eslor
carno-nos por -nos manter à altura do. �

progresso do pais, ·e o. conseguimos, -

graças à competição. ensejada pela li
vre iniciativa, e à nossa tílosoüa co-

mercíal: constante e ÍI�ledia.Ül adoção
dos melhor ;.; .métodos de trabalho 'e ré
conhecime. I"; .aos nossos íuncíouartos.
Com o �irOg1·esso. da,' país, e o. conse

quente aumento do. consumo de produ
tos de. petróleo, durante lDG1, contribui
mos para os cofres públicos, na forma
de Impostos, com muitos milhões de
cruzeiros __:_ aplicados pelo governo em

importantes obras públicas -'represen
tados 'por uma taxa de 23,6 centavos
de

_

cada cruzeiro por nós recebido,

. \

veículos•.•.

"

, ,

Custo de produção e transpor
le olé o porto brasileiro de
desembarque

I

ImpostO$ ••

, centavos

• r. f

,
,

Trnnsportea e compras rio, país ,16,6

Solarias e çlespesds de md·

nutençêo e d�preciQçgo
Reinversões no pQ.ís. •

I
!

Remessas ·do lucro poro o 8S-

t�angeiro -.
"

�

STANDARD o r r 'COMPAN"Y OF
Há 40 �nos participa do, progresso'do Br�sil -

,(I,-p'rovado 0, -V'-e'-to
-

1 ção, evidentemente, -;6de-1 imp;;;'visad6s os 'docu�en,tos
"bem

como a de ausencia de I do politico do Delegado. Se-
\Il1 veriam $€r desempenhados para cujos despachos os <enso moral, pois que, tais não for assim resta apenas

, por aqueles que, pela prâti- mesmos necessitariam ter dirigentes pe:t"a.nte o proprio ! o yrovimellto' como presen-
• 'II iI!. • c.a e, conhecimentos especia- .

conhecimentos especial ísa- ümclonulismo, 110 cas� dese- I te politico em retrlbuição d_e

que IDntlllZOU a Lei 1 584 h.sados .��s respetívos 8e1'-. dos, p�nharn '! pape! de s impl e_;:, I posslve."s '�)\� supostos se:V1- ,Ui, •. VIÇOO, eficientemente o

pOde-I "

.

"
" figuras decorativas Por .ou- ços eleitorais ou de duvido-

. . . . riam fazer. .
.,

Partindo do pr-íncípíb que tro lado, sendo os benefi- t &O pedig ree partidário.O Congresso Nacional por! que era n de impedir fos- .

somente aceita um cargo, bri tori t di N ri b + t
.

d
'

:..,
"

.

"

CIOS o l"lga onamen J? IS- os ue a ..ea rava os a'1(13 votos contra 61 aprovou sem os Institutos prejudí- A decorrcncia natural se- !'neRSas condições quem não .'

it f p' e entadasid
.

I l' d! , .

lu i d Í' . . , " r·espe_ o oram a r so veto presi encia ap leu o
I C/1UOS me um o em suas o- ra a necessidade de criar '!' está na altura de desempe- tribuidos a todos os oontri-

. f 'd t as razões, 'L'1��4 Ih d" t' f ilh - . ," a zavor oveo,ao art. 2° (Ia ei . élt, que. as e pagarn.en o a 'I a-, novos cargos, de "asaisten- nha-lo por absoluta . falta buintes, fazer politica den- . n r.,
"

.-" s t d co
" .

'1 I d li
'

b Ieit I'. .nais pitei esca .., eu o o -

,,\>if)(laVa o ·wgresso ue 6.6- os po ticos e ca os e 61 o- tes", "Assesores', etc, de- I de conhecimento, o que Ja tro das Delegacias somente '11,' ta Roberto Morena n,1 •

Ef
.

d ML.!lS ,<....- "y"' ar'mentos estranbos aos qua=] rais..• etivamente, essas a - sempenhados por {Ilnciona-, tem se verifícado é o apro- será possivel pelo lado da,
prr-ve itado a ocas ião para a'1llTOS dos Instituto, para os I rrrissôes feitas ao sabor, de rios dos Institutos verdadeí- I veitamento de incapazes, desonestidade, O�I quando :)l�()paganda do seu partidoeargos de chefia. I conven iencias politicas em rarnente capazes e cujas fUll.1 cujas maiores qualidades menos, péla preterição de -inda (>l,ietiv:1ndo a. respeito'',,�;. F;.ro:,:: :;:J()��;'11to, iUl;Iti!!sa- nada beneficiarão os In�ti- çõesserão de submeter, à aS-lserão as de excesso de cora- ·direito, àquele1? segprado.s I<da· a rmal:Jade prmclpal ,tutol? cujQS cargos de da'e" Sl11atura desses Delegados gem e falta d-e escrupulo, Ique não perten'cem ao parti.. ümthlúa ,na ia Ilág.
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2G.5.• 40$ e sobodos

'as., 4as, e sábados

{', f'ÇQ da passagem

_t RS 129,40,

P-ua Conselheiro Ma'fra, ·90
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o BRIGADEIRO· MANOEL nomeado para o Rió de rs-

SOARES COIMBRA: neí ro; ao tomar posse em

"Pàra"nós, "que; absoluta-, 1790, da adminístragão -do

mente, nãoãornos bairristas; Bra.sil, nomeou-o ', GovenJ.a- .. ;.

ilàb devem ser considerades- dor. da Cap,it�il'ía de Santa

"'catarinenses; 'apenas es.nas-: Cat::l.I'in.a, e �o ano seguinte,
cidos dentro dos limites.geo- ,(179�), a 17 'de'janeiro, Ma
gráfic'os do' Estado, e..sim, noeI ,:;;oar,es "Coimbra, entre . =s, ,'", , _....._
também os que, naturais de as maiore� llianifesiáções de

I"
. ��..

Qu.t�.o,s.. E�. t,�dcis�, aqui ,.'íer1l.n...l:t�egO,sij.O;.:(dOS . de.é.{erre�s:s, .

' h�, ...·IIi'·_,_

r.estd.l� ;e, s� afeiçOal'Ullll, .a �om�ya\ C,0? ta dos � negoeros j "','
nossa tád, passando: .a t�d,. i d.a Província.

.

, ",', __I�

operar conosco para o !:\eu. Tal"'énlu'siasmo do 13'0\'0;
--pi'ogresso e sngrandecimen- muito lhe facil itou » preen
to, muitos até, casando-se cher os claros do Regimento
com'filhas do lugar e .COll;;- Barriga-Verde, para o'qual·
ti,tuindo, pl'ole.· pois. Santa recrutou quinhentos solda:':'

Catarina não. póde, absolu- dos. 'Os seus elementos quê
tamente, prescindir da sin- andavam maltrapilhos, co-

'eer�ajuda dos filhos dÇl <I.u- mo mais tarde 'os: "Farra
tras terras." que lhe ofere- P03'" de Bento Gonçalves, e

cem trabalho util e provei-' não recebiam vencimentos
toso e amor-sincero e devo-' correspondentes a 38 meses,

.tado. tiveram logo Iegalisada tão
Entre aqueles varões as-' vexatoría situação.' '"

sinalados da nacionalidade" O palácio do Governe; na-
que no seculo 18, vieram pu- quele tempo, era Um velho.
ra cá, e Santa Catarina mui": casarão que ficava à praça

.

to se orgulha de os conside- da Matriz; no mesmo lugar
.rar como' filhos diletos, me- onde hoje se encontra, o
-rece especial referéncia.,. o atual, remodelado em 18941
.Brigadeiro_ Manoel Soar,e� pelo., saudoso govern.ador

.

Coimbra; cuja gloriosa me- Hercílio Luz,

-mória não foi até hoje devi- Soares Coimbra procedeu
damente reverenciada,

.

pois a primeira reforma do Pa-

o seu honrado e ilustre no-Ilácio, ampliando-o, e man-

me' não se encontm gravado dando levantar as. arcadas
�m placa de rua O!] praça do fi.tndo· do' prédio, cujas ]
pública, nem tampouco no. .arcadas sustentam a ampla
frontespicio de qualquer de sotéa, que muito embeleza e

-nossas casas de ensino, ho- torna confortável aqquela
menagem que hemos presta- parte do magestoso edif'ício..
do a outros sem tamanho Um fato de �ran� reper
merecimento,' alguns ,'até cussão, registou-se' na ope
-ainda vivos, e, porisso suiel- eosa administração de Soa
tos a se tornarem, .por um res Coimbra, e. pelo qual pó-
:golpe inesperado do Destino, de ser avaliada a operosí
tlesmerecédores ele honra-. dade, honradez e dignidade,
rias.

. -de caráter de tão ilustre
Nasceu Manoel Soares fquão digno .patricío, que

Ccimbra . 11:1· cidade .de São Santa Catarina muito esti-
Sebaatião do Rio de Janei- mou e se orgulhou de' ter ,P�ça mais informações ao Re'vendedor Ford "

J'O, no ano de 1739,: e fal-e- sido depositaria de seus' des- I
'�eu na cidade do De8terrQ�, :pojos, que () tempo desfez .. , f

.a 23 de novembro de 1807. em pó, que se evolou como f�,Segundo o saudoso e eru- o perfume das flores, não
-dito G:en�ral Liberaio Bit� conseguindo porém, apagal: ,

'-, 'Revendedores, nesta' cidade:
.' .

*
t��l-COUl't, em a �u� �reci?si� a �u� �emória, porqu-e a I .

.... 'ii f·... .

.

j
sun:� "Nova Histórla da L'I.- lJlemorla dos'. grandi�8",. ho-.I .. IrmaoJ. Amin ' J
�r�tUl;a Bra-sH;ira"" s,�3:r� I T'1ens•

não morre: !ive eter- '
..

'

.i
•

.'
_

. .

fi

f
,C�lmbra em 17<)1, �.s:sentava �am�nte no cO,raçao reco.,. dade: para com.·�.;s, seus SU'::.' Brigadeiro, trazendo consi- Pr''e'',.,,·,·1....8·a'-se Apro,".a'd·o " voto.p�nça �om? v()�untarlO, da�a nheCldo, dO,8 posteros. bordmados;' .obrlganclo-os a go uma Provisão data-da -de... ,

tJ D
.

a ��a l-��lmaç,ao_ pa.r� a, C37-, O �roprIO. do, �ampo d� I trabalhar em ser�iços entã,() 2.3,de outubro de 1801, "Il1an- "

.

_:;, ',: '

, r ' f
relIa da? armas, �mbalcan� MallC-;J'O destlllado, ao a�uaI-, da alçada exclusl'va' dos. Cl- ,dando reintegrá-lo no go"el'- gove":r"n'�a'nte rl �oncllJ�n.o ,

, ,

u.o ,depoIS para .LIsboa, de telamento das tropas lmpe- vis, como por- defraudador :lO e pa['ar-Ihe o,.; Tlleio-sol-
.

, 'o
.

'".0 C�S? em Si. O SI. JoeI
"

d
'

t 17t;:t;: .

,,'

t·
I, • . .'

" � "

.

'

, Presld'o (fue defendeu ()
,

nu. e 1'e ornou, .em "':' s.e- nalS, encon 'rav,a-se guasl dos cofres públicos, visto' d')s que deixoll de receber t,Housekeepel;) para a Ga$a ",' '.' '1,
•

�U11l��, para' o Ur�r�al,\oA� em, compl�t� rUfa..
",

,',
"

hav�r .;'gast,9 .'. den:_asiada- dl�ratlte o te:q1po que esteve

I
de I,)uúde' A:ngJ_o-A�e:-icl'tna ; vet�, tambem entIo� p-e�(�

,f.e estIvera� P?l-O espa�9:,de �'. �,g'9vernaÔol Soares Co- mente" na construçao da-, :iUSpe"l::o". ficando os �Cll::)"" t)�n Santos, (�tlelr�uhl'lglr-se i t,en eno da demagogIa pa

"7. an?s, e fora, ,p�OmO\(l\do a, l!pbra
..

prt?P02: ,ao gov�rno, quele ,<ll:a�tel, l'a��o y�la JJ'le>:lquínhos detnitores, l'tl- �tç.r �:H'ta.;,à R��a, 'rúleri'tir{O, ll�:1��hS:8: urg.ume:1tos n�
A1fe�es, cOnqUlst�;ldo .' ;e� .rn:aI.l�al der:ubá-Io, e, cC/ns- qUfll, delxara. , Obrlg�t.on�- bl'o:; de vergonha, peJo in- de· Fl.lguell'<:s n., 6, Sa�tos"

q e '.,�. ou. ° �nteI:sse d.a
�egUlda ,os. p�s��s :""e:-Ten:n- ,ti.uu n?:,o, co:n .maIOl capa-, mente o. governo, em- data forman�e procedimento, tal Està-tto d�� Sao P.tiulo, citan_l��letIvid:de:r" �or O�lt�o
'te a MaJ0]. Ne:;te_�ost9� ll�- c;::bde d� a!oJamento, tendo de;8 de,julho'de 1793.: c:omo sóe aconteçel' a todos, (lo condH;ÕeS e fornecendo" do, os. Nestol, ,Duar�e
tegrando .() conpe��do �egl- p,ará :tal. ,I,mi_ aprêsenta�o Consoa.r:te o erudito .�-,u- aqueles que nao vacilam em.' ,n:f�I'�!l'ciàS: ..... e�mf:ssou que talS ca�gos
mento Velho, no RIO Çl�nde planta" qu,� fora logo apIO- "as- A. ROlteux,-em as cnte- tripudiar sôbre a h011ra a- "

.

.

" sao, :ealmente de :natmeza
do Sul, tomou parte salIente, vad�,

"

riosas "Notas para a Histó- IheiH. cli-fam'fll'd _,
,; Resfr.-ou-se n . polIt;ça. 'Sofnen te o sr, Da-

b h" , '-' _".L< --., o a, '.
.

t:; I ·'1 F f" 1· •

.em c()'� �te contI:� __OS ;."e8-
'

Séin delongàs,llJeteu mãos, rl'a .Catarihensé",.,foí,ab..erta 'I',., "...' ,. " ;'" � • ',�Ie , .. ,aTaco, 01 o,)]etIvo e

panhors, _em cpnq�ls�a ,

dos :toora, 'enÚl!:egando na res- ,uma devassa e inqllel'idas. O �lOme.aur?olado do,BrJ� ,O •• �atQ�ln e um exce-- I�l.'gur).lentou longamente com'

sete povos Çla� Ivll?s(!e�, pe- nectiva construção" solda- 700 test-ernunhas, sequestru- ?adeI,ro lV...anoel Soares Co- lente; pa:a combater a� �on-I o ��emplo 'do Banco do Bra

los portuguéses. dOR artífices encontrados no dos os seus b�ns e encar�: Imbra, alma de verdadeiro seQ.aenCl8s .dos resfr�;:t,�ps: ni1; ónde Mís cargos somen-

Em 1783, por Deneio _de, 'meio da Úop�, E assim; com cemdos alguns dos .seu,s pa� ! cataúnense{ não é encontra- rrrltações dos brouq�5p8, i te
.

pó51'ein ser desempenha-
13,de lVIaí,o, a;chaI)_.do-se : ll() ') dispeÍl:dio 'apenas de 600,00 l'enÍ\es, . .'. I do em qualquer placa dos 10- tosse�, cat,:rr�s, Peça

.

ao dos por funcionários do

R.io .de Jaru)iro, erq r:.r,omo- I. (��i�e�rito.s ;mi� ��is,<:�oje .. O Coronel- Soares Coimbra I.' g�'ad'Ouros. ,ou, dos e'stab:le- ?eu, tarmaceutlc,o "sat.
08111" '!�!�ld'r(l: demonstl'aJldo que

vld-o a Coro�eJ e �lO�eado pelsce�Itos Crll'Zelros), con-' porém obtivera licenca para :cnnentos publIcos, como .]us- m�lCado nas tIaque�-�ron. nao tmham base as estl'a

C?mandante do gloriosQ _Re-, seguiu apresentar aquela justifi�ar-se das acu'saç5es, ! ta e merecida homenagem, q�ltes e suas mam.:esta- ahas· alegações feitas por

glment? de Sa�ta C�tar:l!a;, ,::ib�a, . t�D j'm'po_rtante p�la seguindo para Lisboa. �esse . ma�.
,

pa_:'a \nos�?" consolo e çoes.
.'

,.;"tlS �olej!.as por�uan:o, em

eo�hecIdo �or ��.rng� ,Ve.r::- qohd�z, extensao, pel:feIt() interim, aparece um Avfso, satIsfaçuo ,patrlOhca" os no· �edatrvo da tosse e expee� �a�en� de organ:zaçao e e

de , em CUjas fIleiras Ja ha� acabamento' e excelencIa do, da Côrte de Lisboa, deter-I mes vulgales queo tem pre- to, ante. fIclencla de serViços, aque

via 'servido como oficial. 'l1at�riaI emI?:regado, obra' minando ao Vice-Réi in'for_,terido, não se 'encontram ._.....................,..-......._...........� le Banca deveria ter sido o

., Sincero enamorada de ftre haviu .la ultrapassad,o mações sôbre o comporta__! J;l'ravados, i.r:delevemente, '.lfania de toqos os que ha- modelo ,quando da organiza�
nossa teró, onde estivera 'un' seculo

'

de existencia, mento do' Governador e a's I como .o �eu Ilustre nome, \itam neste rincão querido, _ção, dos seh.;iço sac1ministra�

por divel'sas v€)z�s, quer de Jua.nd� foi. derribada, há. 30 razões de, s�la remoç�o. �.I nO�i Anal'S da
� Hi'\t�,ria Ca- 1be;n(�ondo pedaço da brasi- tlV03 dr) brstituto 111' I�J"l'lil.

passagem, ,quer 'n'o âesení� mos passados., �', Or;a, tars mfol"maçoes nao
tar.upnse. para oIgulho é lea terra, ,M. M.

'Penho de honrosas missões, Invejosos, despeitados. de l,he podiam ser, absoluta�' I
. --.-- -, ...

.acabou' por
'

se enamorar ma, comp-rox;>da operosIda- mente, desfl1voráveis, visto I

tanibem de uma das belas e :le, ,lisura' e pati'íotismo, -de' achaí'-se'u razão ao lado de
prendadas' liIha�' do Dest€'r..: lerd�deiro zelador 00i? bens, tão digno (1uão ,h�nesto 8er-

1'0, com quem se consorciou, �la Nação, economisando, pa- vidor do reino.
.

tendo desse consorcio diVel'- '.·a o erário público o que·' E o resultado foi o Coro-
80S filhos,

, / outros talveZ" desejassem nel Manoei Soares Coimbra
Dom .José ele CastrO', Con- r\issip,ar,. denunc:i�l:arrr:-r:0' l'egre?sai' em 1�02" à tel'l�a I

-de de Re��cl1cle, 50 Vice-R.ei nilo some,nte 'Por armtran?- 3?-taf'.'M'usé, ,po ppsto de I

Ildefonso Juvenal .. .

t
-�.� ;. -'--.,...,...-----:---'-.....,..-- ....-:--:-- :

'iJm,G�a��lVôUó.· d�' '

·:Historia'·'Catotinénse ,:,;

i'
,
i

..

'--:. :.-

I

I

I
I
t
f
!

. i

I
t

I
I
1

l
,l.
t

_"
,

..
,.'

'_ Tratar Ford -.

,.:.

.. "I'\IV�
.

v : \ I

P�r�, Q 's,ua,:adubação '�utni%e
'. ;.

equipado com o

"edurado, pearborn
,

.
'

....

Perfurador: iOEIRBORN·.·
, .

.:' "-,,
..

, .,.

-ate covas,' por dia!

Calcule o tempo que um homem, gasta para fazer

um' só buraco ,à mão, e terá a idéia da economia

de mão-de-obra que o Perfurador Dearborn re- ".

. presentará em sua fazenda, Uni operador, prático
pode fazer até 600 buracos nu� dia! Construído

para trabalhar com o Trator Ford; é inteiramente
o Perfurá'dor DEAR�ORNacionado pelo Contrôle Hidráulico do trator: o

faz buracos verticais, se]o qual
fôr a posição do trator. Broces

de 5,tamanhos: 9, 10, 12, 14 �

tratorista não precisa sair do assento para fàzer
.

" .' ,./

os buracos. Ideal, para covas de, adubação nos

cafezais, plantação de mudas, para.'
-

..... J r

.'

"estacas de vinhedos, postes, buracos
18 pol. de diâmet�o.

.

" p"ra cêrcas, etc,
'
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Dr. The a tlo � ; ti M 'o ij d f· A th f r ! iH)
ADVOGADO

Rúa Trajano. nO 12, lO. and., sala nO 1 - Edit;(':o São
·_J{)rge (Escr, Dr. Waldir Busch) ,

Telefone - 1340.

_--,_.""!"'----

q.�••� .

(1-< ...»"".•, :n.,..,....... .., .... tAI; ...

Mf:DICO

Clínicá ('-.-eral - PEDIATIUA
Rua 13'i1e Maio, 16' - hajai

PlJERICULT;unA ,-- PJIDfÁTRIA
,

GERAL
•

'LonsuLwrio e Rtosidênci.a - Rua Bulcão 'Viana a. 1

(Largo 13 de Maio) ,-- Florianópolis.
Horário: 8 às 12. horas - Díáríamente

,

CLINICA

-----------------,-

Dr. Dalmo Bastos Silva

Dr. ,Octacili� de,Araujo:
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Fetipe Schmidt - EdU.' Amélia Netto _. Sala I -

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
Tratamento círurgfco e cura de A,bcessos. Granu).',

mas, Quístos radíeulares, etc.

ATENÇÃQ: - Grande redução de preços nas DEN·
TADURAS, para ac pessôas que vivem. de ordenado.

Laboratório Protético. sob a direção de Técnico ce...-

tratado' especialmente nó Uruguai. formado sob a orles.
tacão de um dos mais credenciados especialistas da Am�

.

., .
.'

.

fIca. .
'

Dentaduras sem o Céo da Boca {Abobada Platina).
Pontes Moveis e Fixas

.

OLHOS' - OUVIDOS - NARIZ E- GARGANTA

DR. GUERREIRO DA "FONSECA
Especialista do Hospital

'

Moderna Aparelhagem.
Lampada de Fenda - Refratar _- Vertometro etc.

.R X. (radiografias da Cabeça) -r-e- Retirada, de Córpos
Extranhos do Pulmão e Esoiàgo.

,

Receita para uso de Oculos.
Consultório - Visconde de Ouro Preto nO 2 - (AI-

tús da Casa Belo Horizonte).
.

Residência - Felipe Sehmidt, 101. - Tel. 1560.'

Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técnk�
, '

�--------�------�------�--��--------

.RUA HERCILlt�U��l�ADO 'lTAJAt Dr.-a-nlônio Maniz de Dragão,
Ed_if_íC_'i_o_D_',_?or_a._-=_�ala�_��_ __ Santa Catarina Cirurgia .Treumatolop ...

l f � ,,,.. S�'"TAIUAA I DR.. t LOBAto ',Consultõrió. João ::�e::,
i� ',.1*' ,._&1",.'. M,",' Vfl..,ijO

'

Das 15 às 17 diáriamente.
.

�) .. IIA114úbi:l> .•• C.!.,.n�,

I"�o ,.,..... c :r_..'n"'�. Menos aos Sábados.

Age"ncia •. fi.ua Deodoro esquina da� ...ruU�,
.

TCalll.CULOSJI Bes.: Bocayuva 135.' ,:' • Rua 'I'enente Silveira..........""1''' Ú aUla arç.�. a. 1'_0 Fone M. 714.

'I
1 Q

,:fi.;.!1;;'; �g�f:�§� I Dr. Ren�to RalHos' daSI"'v'a ··-u-:··-'f-·-..-/·_'_-t-a-u-r-'o--H-i-V-u-e-�l-n-,de-se'
.

� .,,�,ltal "".:nU. ,II... ..

I mote por cinco mil Cl'U-
p.J. 8. )lo T, 1b:·ta_7�" '. Iaó, I ,{!. i'\ t t 1 i I

.

vs-: d d�.,i;a_la••u SaUSIi 0_ «.
uata"lIl_" otrvlria tio !"Nr f-,iI;,d'J4I,1l;.'oad() Ue. ti 1 ! d zeltros"I ,anas. easas es e:

_._,......._......._ "'_ '"e 7111.�'__ ."," 'II' �I! 'I
se e mi -cruzerros, em rua

_......._,.."'" .... "" " �..--
U,. Pt.".ir. QIIl1lauler;. (141., .._ - ADVOGAllO. - ',', servida "'01' Oníbus, agua '*,'tl'!!lU_ }Uli!1� �, n-.,,,,, ".:r. R S D 12 A .. , r _ ""-

0.... 1 ".11»8 8c.i<1nld\, ii", ua· anto� umont"
--.. p...... Rua

_

Vitor,' MelreU,es. I luz" e' vários lotes no Estrei.�"'."� _ CeItJ:.lb r!�._�w••-. ".' •• n,' 6(' Il· t 46"' "I
�

�-_. - _. •• .'. � .: �ne . c. - J' 0-; to desde seis mil cruzeiros •
. 'Iolll#alV'tUI1 . ':�..� Á.t�· .. II ••l'll. -_..�.- •.------ ----�- ......-. nanopohe� ! 'li.ratar a av., Maurn- 'O. ,

11- .'''''' ...... I.
a' 'd"

.

R
J

, ,"
nA-

, .

. .', eSl anCla: ur. Felipe I .

4 b d
. .

B.e801d�nela;' .Rua
. Bccaíu- i Schr:nidt .n-O 103.

.

O José Medei'ros V·
·

,
'. mos. ao ra 0, coro o sr,

"u.. 184.. )'011. Jl. 80!,

.

f. tel,a , DR. JOSÉ ROSARIO, Pedro.

".alIU••• Ikll l' ÁII ta ll-. _' ,

_

ARAUJO
hWiht••1

' f --,--_ ... -,--',;_,,"". ADVOG'ADO'

I
CI4tica M.é4iéa --:-_. ��ç!lS. V d=.�::��l�:'� "DL ADIANDO' VA·, , �xa Post�1 ,in .. ltajai�.Sa�ta Cmlhll '

,

,i,

'(Trat!�e,:::��a�ro�qtli-
.

en e-se
_,,�_� LERIO DE ASSIS (. tes em adultos é creanças) 1 casa di') material com

Da. NEWTON IDJ)!CO �--_._. Consultório: Vitor Mei- terreno, de 1()x56 à rua 2.4
- CHale. {i!.fu,,.

.

reles, 13 � lO. Andar. de maio 827 - Estreito.
'i n�Avn.A : tá lIIet,.•••_ DR. ANGELO F. FONSECA

I
Horário: dás 'lOlh às·' Tratar na mesma.

,�...... - ..............
,

I 'III Carl.... ll%_e das 2% às 3% horas.
-- - Pr......... GLDnOA �1(J. D& OatUl· CmURGU.O UE N T J STA· Resihência: AveIJid� Rio

'1
--r

fIlm'i,".u. .611.. .�•• ADULTO' I Branço, 152 - Fone 1640. t;;" Ug' ..." �8
_..1IlWn.i a.. VI.:......., - ........ - Rua Jer&ntmo Coelho, n. 18 (Sobrado). -_.

,

.

'. � '.
:,

t."� ... "".; , .•,

��lI�b:' ���S;ll�:�., ��ri.;:..::.:�=-l.�IATENDE A TODOS OS CASOS CONCERN1!1NDJ8 .lIVe'nde-SE tu:l:gàa�:a\T���� ��!�s�l�'
��. c4u.ll )l.t9n.- mm ..ta.... Ia 1. " 17 II.or_ ARTE DENTÁRIA. �,'" Casa de secos e molhados. Tratar na rua Bulcão Via-
�!ih.uil 2:}.!B ':.1'14.:&3 a...o, Ih a.. "rMhJ

.dol
" _, Tratar à rua Lauro Li- na n. 87 (antigo Largo 13

.- �� UM., - 1'... , - ,a. nÓl'ãx:to: Dal 9 'a 12 boru e dali 14 AI 18 hora.. �hares. nO 120. - Trindade. de Maio).

i

Viag�m
.

com seguri:lnça I
.

e . rápídez .

,":
80

NRÂ?IÔÓO::SUL�ftirAiItElRO�)
no 1

Flaríanépolís - ltajaf .- Joinville - Curitíbe ]

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

os
'. MEI4HORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS I AS MAlO�''t,FACILIDADES�

,
'�.,

J. ,.

•

V \

R:U_HOS - ELECTROLAS �,AMPLIPICADORES - TRANSMISSORES � DISCOS' _",," TOCA",DISCOS' .'\GtJLH.\S·

ENCERADEIRAS, GJ:LADElRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS - VALVULAS !\LTOFAl..AN��']t:S -- JU:-

I
, SISTf':.NCIAS _)00 CONDE..�SADORES

•

'"

'.;;---q4:��r�;o mais completo estoque de peças para radio
, ''W'"Rua 7 de Setembro. 21 e -21 A - FlorlanópolltAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o câncer -rnuiLas vêze<> tem. cu..ra se diag
. nosticad.o e tratado precocemente.

Todos o, �nos, milhares seriam saLvos se
êstes sinton",s jôssem Levados em tempo
ao conhecimento do médico.

Se vocà tem -receio do cdncer coítsuzte �eu
médico sem demora.

1Í1
__

1IS
__T_r\_I_M_'_f'_' ---, ....----------,-------\-I-.;'!-()-r-;a-n-�polis. Domingo, " de I\faio�d_e_19_5_2_. !l_. _

-----�

. ,;,

DE ITAJAI

Pelos Municipios r
t
,

. (

"Ginásio Itajai", encontrou
um estabelecimento "sui ge- ,

neris": Sem água, sem esgô
to, sem uma patente sequer, .

Bem um mastro de bandeira,
sem um pavilhão nacional,
sem uma 'bolinha de

.

gude
para diversão dos alunos,
com luz elétrica apenas em

duas ou tres salas, com qua
se todos as vidracas estilha
çadas, o corpo di-scente sem

disciplina, cada um usando
uniforme à sua maneira e

não o usando também à sua

vontade. Do Dr. Thieres Le-
mos Fleming, conseguiu to
da a instalação sanitár ia, in
cluindo seis patentes .e vá
,'Ü1S pias e bebedouros � Do
Dr" Constantino D'Ivanen
kó, conseguiu um grande
nastro metálico para a Ban

,
de ira Nacional, -bem como

ma colocação em sólida e

'�ustosa base de concreto;
do .'Dr. José Bonifácio Sch-
11Ídt, ex-Diretor da "T'ecita"
vários milhares de cruzei
ros ern fazendo para corti
Ias e reposteiros e da srta.
Guiomar Heusi o serviço
quase gratuito para costura
e colocação dos mesmos; do
Sr, Alfredo Correa da Sil-

Nova' esperança para os que
sofrem' de câ ncer. Lembre-se que
se o tratamento fôr feito cedo, a

maioria dos casos podem ser con

trolados. O raio-X e o radiurn têm
produzido notáveis resultados. Os
cíentístas de todo omundo estão fa-'
zendo experiências com novos méto.-'
dos e estão aprendendo novas 'coisàs
a respeito do câncer, E os conheci
cimentos modernos de seu médico
-sôbre vitaminas, transfusão de san

gue e contrôle de infecções por
novas' drogas, tornam a cirurgia do
câncer mais promissora do que

qun$;!!',iNã_o perca temno.: faça....seu
médico examinei-lo úgora.

Êstes sintomas do câncer podem
. salvá.lo. Conheça os. sintomas do
câncer, indicados acima, Faça com

que tôda sua família os conheça.
E se você observar em si próprio
qualquer um dêsses sintomas, con
sulte seu médico imediatamente.
A demora é perígosa. O câncer não
tratado é' sempre fatal. Não deixe

.

para- depois um exame rigoroso.
Lembre-se: êsses sintomas não síg-,
nificam que você tenha câncer. Mas
somente o seu médico pode dizê-lo '

com segurança E se você tiver
. _câJGer....o descobri-lo em tempo pode ,

salvar a sua vida ..

o medo' e a preocupação não
adiantam. O tratamento' imediato
é suaimelhor defesa c'ontrá o;....cân.:.
ce1'. A demora é

o seu maior perigo:
Não se preocupe com o câncer. Não
o receie. O câncer não é contagioso,
não é hereditário. Mas se você tem

qualquer motivo para suspeitar de

câncer, procure seu médico já! Não
aceite conselhos de ninguém, a não
ser .de seu médico. Sua' vigilância
aos sinais precursores:" do câncer
pode salvar a sua vida. Procure.
o seu médico imêdíátâirientê para
um exame hoje mesmo!

• Esta. é. uma sérte de conselhos sõbre problem<l' básicos de
saúde, Neles, você veTá como 'uma estreita COOpeToção com o
seu médico pode, 7I4q. 86 SALVAGUARDAR, COrnQ também
ltIELHOR.;iR seu bem-e�taT diártb e suas pcJssibUidaeCes de .

:uma �ida lO'lll1ll e �aUd411eL,
.

.

SQUIBB
PRODUTOS FARMActUTICOS

DeSDe usa
"

'"

\

Para "o:'Flgado>'8 ,Pri8io dê'·�:"'êDt'rê':·
PRISÃO DE VENTRE.·,

PlLV�ÂS DO All.BAUE )108t> .

Á::hv�X't:igens;,rolS-�'quen<te,.,falta de ar• .:,. ,

vômito�� 'f�rtteira� e' dô�e8 d� e8:beça;" ii:
.

maior parte-das vezes são devidas ao

m.au lurJl:WUUIllt:!fito 40 il,IJgre!hQ' dig4l/r'
livo e \t;onsequente Prisão de Ventre.
As piiulas do Abbade :r.Ioss sãó indica
das no tratamento da. Pi'isã9·de Vea
tre e suas 'manifestações e as Angioco-

lites Licenciadàs pela 'Saade Publica. as Pilulag do Ai>
bade Moss não usadas 'por milbares de pessoas. Faça o

I,

•

'FraqueZa ,/e -1_.,1_Jh_.U_ig_U�_
••

_0_E_S1_AlJ_O_.,_
exgotamento

1-"h..�qU�ZA � lSSGüTA
\fENTO no velho e moçí
pertúrbac;c,es . furtciQnail'
.nascúlinas .e. femin ina�
:nedo infundado vista e me

., 'r:;,. f.'f.�,J<is; mania de :,oi

ldio.· tiques. nervosos (_(�êl

,oetes:;', fr'ieza, desaparece II

')Tl" um só vidz:o .das Got.,al,
'\{endelinas. Adotadas·" nu',

hospitais e receitada.s dia
damente por centenas d(
:nédlcos ilustrcti, MenQeli,
nàs firmou-se como o maü·
'ampl�to e categorizado re·

';igoran te do sistema nervo·

I ,,(1 e ,ias. energias vitais
,
<::em .··()ntra-indie�,çj'i.(l. :--'a ..

..ll'ugitfla", �' lá "'\llâUit·I.<.

Supremo n.
arte de hospedar

lO Sr. Lula Cunha não está . ao tempo em que elas eram

dando conta do recado 'risOIihas e francas. .. O an

Não há quem não se sinta tecesaor do atual e reacio

':'\lween.<iivo com os destinos nário diretor, quando assu
-do "Gil1á�!o Itajaí", dada a miu a direção técnica do

.-gritante incapacidade que
.1) Diretor Lula Cunha vem

,-\:lí;::nonstrando no exercício
..in seu cargo. Embora dito

)J1'ofcssor tenha apenas o

-curso primár-io, sendo indis

«;utível que se se submetesse
..<t- exame de todas as disci

·].din3<: ensinadas 11H Primei
T3 série ginasial não logra
Ti,'l aprovação. muitos lhe

ü"'ICederam largo crédito de
boa vontade, quando �le,

'" :g'l'aç3S à fatalidade de cer

·ta�. circunstâncias, foi im

provisado' titular da direção
tócnica. Até seu antecessor,
;1 quem me traíra com suas

<-leslealdades sem conta, lhe.

.' \
fonieceu, num gesto de su-

11críoridade mural, dois ge
'nerosos atestados. para que
"Ü estabelecimento, no fim do
ano letivo de 1950 quando a

�:uele fora despedido por ha
',;er caído na -desgraça

-

do
'37'. Genésio Lins, gerente da
sotiedade matenedora do. g i
Jl:::sio; cujo filho fôra rnere

-c idament.e reprovado. não
'fie:1"!'\e acéfalo, com irrepa
r::.,v�l prejuízo dos alunos"
-que vertam fechadas as por-

· -ta,,; da sua escola secundá
ria. O fato foi que no ano'

/ -t.ransato, quando o Sr. Lula va, então Professor de Tra
[pTE.' onortunidade de . de- balhos .Manuaís, madeira e

rnonstrar se tin 11a ou 'não mão de obra para o coreto e

i:ntuno, fracassou da manei- bar do "cassininho" do
fa maia espetacular, quer "Clube Ginasiano"; dos alu-

·

somo admin iatrador e-scolar, nos 'Reilàto e Sergio -Mal

f}llúr como "técnico" de ,en- burgo uma mesa de "ping
-sino. Sua gestão envergo- pong" e uma coleção de 0-

J).};aria até um "curioso"... bras recreativas para a bi-
'Frn primeiro lug-ar, riscou blioteca do citado "Clube
'ii:: vez a parte recreativa da Ginasiano", aquela' desbara
r ida ginasial. Nesse como tada e êste interditado pe-
1o:.n outros pontos tudo vol- dagégicamente pelo Prof.
'tNl ii estaca zero. Os alunos Lula;' do aluno Roberto
1;';0 dispõe nem de uma bo- Schief'ler, um júgo de bolão
};::ha de vidro para se di- e outro do aluno Carlos
vertircm nas' suas horas 11- Kracík, do Serviço In ter
vres : "Ping-peng" (e todos. Americano, graças á genti
''f.'''; outros Josos de salão), leza do Sr. Eurico Hosterno,
·"l:;askét-ban.". "voley-ball", seu encarregado em Floria
.s e ,'·)ot-bal1", bolão, peteca, nópolis, o ·empréstimo· gra-
"r!:�" atividades de 'l'eereio tllito e por longo prazo, di- •

· í.,stituidall. pelo ante<!essor versaR vezes durante ô ano,
I t.1<>' atual diretor, só existem, de um �parelho de cinema .,as ,_,rspec ."as' .;,parac,;;i,de o fim df) J95-0, na re- �(moro; do' Sr. Sadi Maga- , . .'

•
.nüniscenci& dos antigo;; uh!- .IMes, material completo pa-. C••s1ruc·ies

.

RuraiS
L}S, Nem o �;iístema penitE�jl- ra "\'01ey";' etc· etc. o antc-. '.'

'\
.

{·::.'.�'i'·I'·O >'. dO.t"'do pc]e)",·· p.pv.u'� :!cssor do Prof. Lula tam.- "I' E EdU 'd f b
.... '" " "

SSlnl como na UI'opa, e D09 sra O!l l1l os, agora se a ncrur.
<:,·,..'ilizados prescÍIrde da're� bém fez vigorar no Giná.sio no.Brasil os TELHADOS ASFÁLTICOS EM ROLOS, qúe, por
c >?:ação 1110 trabalho de re- a ort.agrafia oficiaL bem co-:. sua eficitncia; baiXo custo e simplicidade· de colocação, facilit:<IU

.

di'
. .

I grandemente a construção econ�rriica de galpões, galinheiro" bar-'ulucação os detentos: A � mo as modernas a..})l"<>viatu- racões, apiários, casinhas d:e campo e praia, etc.'h,gogis e a pe.ico]ogia edu- ras do sistema m' ./,:0. de- I ONDALIT S, A., a firma qrte produz as -já conhecidas telhali fi�·C",c.ional (!o Diretor Lula, �.imal (em substit ção às bro.asf�lticas, iniciou recentemente a fabricação de 3 dêstes mate-
r,·�,rém', dispens�lm tais méto- ob8oletas, então.' adotadas I'iais, a saben -

<h)s no af[� da educaçãü in te- !1O estabelecimt'llto). Não "Telhado Asfáltico n.o 2, com acabameqto de n'tica, em rolos de

� 1 d euc d' d � b t t '.<' "h 20 x I metros. - Peso aprOlr. 40 kgs ..

"

.

'8. aR 8 "e uc.an o"... () s 'an e, por"m, aver
,

1 teatro estudantil, como f:ransformado um -Ginásk)' ", ebado Asfáltico Minecaliudo, com acabamento de quartzo gra�
, nula 0, em cores branca O.U vermelh�, em rolos de 29x I metros.Bd,o 'podia deixar ,de.ser, cer- clue �ó, A era do 110me l1um 1) L-� ",. ('SI) apl'ox:. 50..."S.. ..,

·

}:'QU suas portas deflnitiva� verdad.rü·o Ginásio:', COfl- fI b'l' I .1"Feltro As á cico 11.° 15, para it��rmca 1 IlaÇõeS, 'em 1'0 os "er:oente, O bar adminisÜ'ado (orme fraRe textual, do S.r. 40 x I metroS. Peso aDro� .. 22 kgs.
'pElos próprios alunos e no GenéRih Lins, em discu'rso
{'llia 1 êstes podiam adguirir proferído n'a (tltim� fo�ma
br,mjada, gazoza, guaraná, tura semanal de 1949, a que

�::r�,e" pelo ,preço de custo, ço:rnpareeel'a como "convl
ta,mbém deixou de existir.. dad.o de honra", não obstan
J formação cívica, da mes- te i�.() _ .. antecessor do Pro-.
:?"�;\ forma, e:;tá c01l1pleta- fesiio,r L�ll_t _foi po�to na
-;·�:->h·� (�,e:,,·curãda. lVlais lle- "'ua� n ...J'I·ecno tp('T' f'8 ""1'''

lH�ma r1;.;ta cívica t-Bm sido ':a: i�a i;�;ol�ai"id�(le':�d�j�1Í�=
.se,]r:';lcmente

.

eorn;:m;>ntda, ' �ra\ivà do dlretor-gerimto
JHé a b:.mdp. de cor':1eteiros e I da s,�eiedade al1Ô!lim:i pro-
;tunbol'eirm� sllen{:iol.l pat'a nl'iet{bn. do Ginásio, qne;

semp�'e: 2' .?áteo do
.

"edll- devido Jao seu �rg-ulho' mór·caDdano ,VIve no mms com- bido d," novO-rJco, não se

J'leto abimdwlO, JI., B"mdei1'8 -'.?onfOrm0l1 com a mérccida
J\bcion:ll foi idé ":camel1te é até necC\Ssária (puJ'a bom
f em defini'ti,,') arriada. DO nome 'do 'egia1J.elecimento)
T"astro da singllJaj' efiSR de

!l'eprovu<;ãO do seu f! Ino, a-
'".cr'_Riuo. Enfim. pedag_ogia, h1llo da prirndra série, O

,

?).a:I'If o P"of; 'Lula _só a,que-j
11rimeil'o

. D!ret()r do "Gi.nll-
\,l�1I da:s ·'&s.e.o'las ·"itlC(� tlco", (Contmua na,6A pág.)
. \ . ., ,

Esta é urna ifl[e\'ess�nre o,otÍcia,. especi;tm!;lltc:"p�ra os homens do
camp,:., pois o problema 'dos telb�dOs fica' simplifi,cado com �te5
novos produtos: Algumas dus v�nt"getls que convem ter presente .

são: - a .sua perfeita. impwneabi!icL!de; seti reduzido pêso que fa-.
cllita grandemenre o transporte, bem como seu preço, pois pode·
se consider�r o mais econômico dos materiais para coberturas,

Seguramente, dentro em breve, estes 'produtãs estarão à venda nas,
lojas de materiílis para construção, porem, dada a extensão de nos

so tel'rit6rio� não será possível' distribui·los ràpidamentc em tÔ<{as
as zonas. Entretanto, qualquer informação mais ampla a respeito,
pode-se pedir óiOS fabricantes - ONDAllT S. A. ,- Rua Vieil".l de
Carvalho, 13.1 - ro." �ndar, fone �4-SJ53 � s.. Paulo." .

• •

Reserve já seu

apartamento neste

ultra-moqerno hotel.

Av. Duque de Caxias,520

Tele I fone: 51-9181
.

i G<ama: "COMODORO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



com o cromo, o pureza

e o gôsto inconhm«
élível dos cigarros Etmol

"
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P'e.los

\

D'e
Presdíente Jorge Síirreaux Segundo dito, .Fernando Za-
Fazendo' uma estação de nella;, tesoureiro, I Olímpio

aguas, na Estaricia da ,Guar. I
F. da Silva Junior,

da, encontra-se O .dr. Jorge,'" Euclides Cun.ha-

t nos que:. ,SÜl'l:e2.HX, Presidente do Esteve alguns dias nes a
_ em -1635, Luiz Barba-Tribllnal 'I'rabalhista, da ,cidade, o sr, Euclides Cunha,

lho repeliu no reduto Pais-:�a RegHio, com séde em Por- i secretario 3Posen.tado: �do Barreto, obra avançada da .

• 0 Alegre, com ação n_o Rio
i 'Tribunal

de Justiça ao r.s- .F�rtaleza de Nazaré, no Ca-{�r<inde e 'Santa Catarina. I tado. bo, oS"'hola'ndezes;Arquibancadas do Herctlío I S. S. que se .fez nc�inpa- _ em i761,�t1!Í.'í" Decreto
Luz!". C. .'

. i �llUr de sqa e�'p�sa, e�teve de D, José I Iaentou de'�d'i-
..
A construção das arqm-, hospedado.ua I::sldenCl:l. d.o reitos: de exportação o café.bancadas do Hereilio �uz I dr, l\:1ano� Lobao de Oúei-

Segundo ump tradição foiF. C, acha-se bastante adian l1'oz.' Mme. Claude d'Ore.ill íerstada, prevendo-se par� ju- I. Apó_8_várias .vi��tas, .' à.a quem ofore�eu"em
.

Caiena
nho .deste ano, a sua mau- jUlstalaç?es da Cia.Siderurg i-

ao Major Palheta, em 1727,,<uração. � toda de mate-, ca Nacional, ao Aeropol't?, as prlmeiras sementes de I;'ial, com alojamento para o. à Caixa D'Água, ao Ginasio
café introduzidas no BrasilHercilio e quadro visitante'j Sagrado Cora�ão de Jesus,
e que foram plantadas nomictórios. sentinas.. etc, A

I C!C,,' o bernqm.sto ex-secre-
Pará;

,

cobertura será feita com

te-I' tárío, seguiu Viagem a Ara-
_ em 1817; foi proclama ..

�""is de alumínio. 'Ficou 1'e- rànguá, <, .

.

da a Reoública no Crato,"<ervada a tr ibuna de honra,

I'
Pintor 'Wil1y Zumbljck 'Estado do Ceará, por J'.lsé",'ibuna da imprensa falada Na primeira quinzena �e de Alencar, seu-drrnão Alen-

e escrita. "

,I
Junho, de�e:a fazer. m�lS car Araripe e outros;Terminada esta grandiosa I uma exposiçao de SUas pm-

_ em 1823j nas aguas da«onstrueão, o Estado Ani-j turas, na cidade de Curiti-
Bahia, enccntraram-se as;\:1,1 Costa.. será, por ce,l'to,: �)a: o �rtista, tubal�One!lSe, esquadras brasileira, sob o

�) melhor do Estado. Para a ! Wll,lY_ Z1Jmbhc�L. Após � ex-
. ,�omando de Lord Cochrane,

"':.1a inau!.:uração, a d:l'eto- �_:slçao de, C:I,r�tJba, �ara ,o�- ,,:o:n, a portuguesa sob o' ca
na do �eao do Sul es�a �m i '.la em. J�m:,�Le, �a�a est:�� 'D.r'1!ldo do Chefe d� Divisão,)n�en(.hmentos para tra�Cl ° I dcmom,haçoes, de, arte, ,"VI.

Pereira de Campos;{}rem��. ()lI, o �ntel'l1aclOnal ,Ily.�,a�l·esentara 88 quadros '

__ em 182?, no Senado:(h Porto Alegre. nO.QS,
, • prestaram juramento osTV. Joaquim .n0�il1glH�5 de F.e�t,a. Rotar�a ,_

in'imeiros senadores do Im-.Oltveira
. .

o RoL�.;y CI�be ue T�ba pério, que formaram aquelaA-fim-de inaugurar o pre- "ao, realtzou día 19 ultimo,
camara :�1ío do noviciado, das Irmãs uma importante reunião in-

-, 1\( t
.

I '
- era Hh.t. em L' 011 evi-':;lltequista� ,9� Aza111bu.i�. :er-c.lubes, �om,� comparecI·'

,:Léu, Greenfell assumiu o co.neste mUI1lCll�lO. cheg?u dlfl

I
mento dO,s .1�tr\llanOS de La-

'nando da I:<Jsqui'dl'a Brasi-25. D, Joaquim Domingues c;una e Cr iciuma,
-. leira reunida. no Rio da Pra(le Oliveira, Arcebispo Me-. Na praça da 'Bandeira, foi

ta para fi guerra CO:1t1'a Ro-'(!·OpolltallO. Após as soleni- plantada uma arvore, de�lO- O 'l,
.

.

d izad sus e 1'1,;e; ,

,(Iades· n'a vila de Azambuja ;':l,ina iU, arvore . a mmza e.
._ em' 18118, ,travOU-RI' I)o ilustre !)rincipe da Igreja, Nesta solenidade falou o dr.

'combate de AD.dai, n(� eha.vO'ltOtl a Tubarã-o, sendo fes- Ataliba Cáb�l Neves, .Presi- (' 1 F
'

,�o. em () <1 ual (l ..'o1'6ne. �ar-�'.l'valvoellt.e' ]'eccbido no bair- )'il'eClte do Clube lecaL A no i- "
' "'. I l'OS Falcão recmlçou um a-ro de Oficinas, cuja e,apela I' i f�. no Hotel FalIr. da,s Ter-

t J'� 0"0
' .

aque (e '
.. l' 'paragualO's'teve sua benção, Mimstl'on: mas da Guarda, realIzou-se

.ar)'ll�l'J(lad()s p01: Manuel " '-".,

p
, .

{) santo sacl'ame!1to dá cris- ; o jantar. A� sobre-m�sa usa-
'MontieL f�tJ.ccido_em 17 de Agosto de ,lindes ,estaduais, como' qe-

Na' o'II'elama, D. Joaquim hospedou.se: l'3m da palavra vap03 ora·
[í DE MAIO 166'7; . ,'lempenhando com des_preen-j ,

G' '�g ao'o CO['a�a-CJ !
']t)l'e"'" do� Cltlbes' (le Ttlba-

.. �_ em., 'lc.!OQ, 110 RI'O de Ja- .'.
dimento e lealdade Impo!'- I

no ,,!naSlO;::;a;r. ç - .' ,,' "'. ,.

._ em 1637, o indio Capi. -�.

U�'.;de Jesus,·
'-

.

",l.l'i'i.o! Laguna. e Criciuma.
tão João de Almeida. foi fe:- nCJl'o, foi criada a Real �.' \'\lI1t�� tarefas, em .to��s �s I 'PRESO O LADRÃOBodas' de, Prata. "

. Foi uma reunião· elegan- c"demia dos Gu.ardas-mar1- oUtSIO,es em, que fOl c.hanltl.- I Ha'. dl'a�.' ,Tosé .Martins a,
tido. em um combate t1'ava- -

d f d I ,� _Festejou dia 28 de Abril, ; !;e, distinta, ond(,l. tomaram
do com os hólalldezes, ven- 'nhas hoje Eflcola Naval, pe- da a mterVlr �r_n e esa a

!poderou-se de' Cr$ 1.000,(}(J>iuas bodas de Pr�ta, b, cà-I parte nÚ\iH, de ,�O pessoas" de
eenrlo-os. Faleceu dias 'H- 1.0 Pl"ineipe-regente D.•Toão l�i � das ,autopdades cons�

(pertencente a seu pah'ão.sal Ageu-Il'acema lvlederros, D,m_hos os sexc>". "

pÓR; ...

·

.lepois D. João VI; btttldas..,. Waldeina l' Cardoso, Com e:\-

'

d ,q:lal, �:P?s, à missa no .Gi-! Asoeia�ã�, Comerci�l �

e I�l- ._ em 1682, uma carta ré. ' ..:._. em 1'017, em. Toledo, I Andre NIlo Tadasco
se dinheiro uma pistola de.JlUSIO, .vlaJOu para o 'horte

I �u8trla..de T�b�.rao,! . gia. do Prime.i,ro Relgente?, na Banda Oriental, o Gene� I

dois canos, uma capa e ha-do Estado. "

. FOI f:I,nd�d� ne"t.i c ?ade 1 Pedl'o a utOí'lZOtl os paulls. l'a1 Bernardo da Silveirã re·
larS. Agora Jose Martins a.Fundada a Stlcl€dade Tu�a- i1 Asso�1açao Come:clal e

ta� Manuel Fernandes ' de pelil1, a cavalaria de Frutuo- p'ar.I-{!-lpa·�a-O! caba de ser pres'o.'l'onense de A;n.paro aos Ne- [R�ustl'lal de Tubar,ao, a
Abreu, Jacinto Moreira Ca- so Rlvel'a: •

, y Menos um.
'

.
cessItados "LlJO ato, que se reallzou no

bral e Martim Garcia Lom. .- em 1835, foí criada R
•

Walmor S. Medeiros ' UM SOCO NO NARIZDia �1 de :Abril, foi ft�ll� i Cine .' yitol'ia, co�p�receu bria 11 estabele,;e�"em fundi- 'l.tual .Policia .MilitaI' deste e
.

Diomedes José Vieira não,dada nesta CIdade, a Socle-I .:.reseldo numero c)e fund:t· ção' de ferro em Al:açoiaba, Estado; "Celia Adão Medeiros
I é de brinquedo. Por ques-.dade Tubaroner:se de Ampa- . dol'�s.

, , •. ,,-3u.ia.s minas. fOl'anfdescobel'- O fato ,inche de júbilo a participam aos paren- Itõe.;; pessoais agrediu .fI, Ma.-l'() aos Ne�essl�do�, ,que I Sua,p�:Jm\lra dl:et?l'la fI-
tas pelo paulista .Afonso Sar p<lpulaçào catal'immse, e, tés e'pessoas amigas, o noe1 João de Barcelos, resi-��m como fIm ,Pl'mcIP.al, r�-I COl! ,:tS�lm c;n.sh�u:da; -, 4Ü'íha, em 1,589,. sendo 'r: especialmente, os componen-. ,nascimento de seu ,pri-, I dente nos Ingleses,' onde!tI.ruI'. os.mendIgos d?-s ruas, f:I'�Slden,�e" '1 al��ull110 �al- ,I prirúeiro brásileiro qu'e fun- 'te�,daq�Ha dis�i'plináda 'cor- rnogenito RITA DE tamb�m mOl'a: e, man�ou-lhedJ.s,tnbumdo es�ol�s se-:na- :1l111 "Jumo_r (QUl�O); �Ice. dia este" precioso metal; I poraçrw, que, nesses CASSIA AREÃO ME- um .soco no nariZ, fellndo-�.nalS, A sua pr,Imelra �:r�- i PreSIdente. ,Ota.vl�.mo l,.:od-:, --r- em 1782, nasceu, em anos de existência. tem pres- DErROS, ocorrido dia 2 lo ,agredido apresentou quel:"i_oda. fic_ou aSSIm eonstltuI: ii b.,:ek; �o e 20.· secl'q�ar,!(.)�: ; l\'Iarapicú, no Rio' de' Janei- tado':lo Estado e ao pais os do cOl'J.'ent.e na Materni- i xa € as autoridàdes poli-.

"ia: PreSIdente Honra - Dl., ,.Vitor Santos Albertorr e Ze- .

1'0 :Mm1Uel Io:nácio de An-' mais relevantes serviços, dade Dr, "Carlos Cor- ! ciais já estão providencian,-
� ,

d D' 't P 'd t 'I' d D
'

'. '10 1)0t' "t ' " ,

.JUIZ e IreI o; reSI en e 1.111 1'0 anuam, � e '- e-
drade Souto Maior Piato Coe não só cooperando,na manll- rea- , I do,_. dr: Arn[�d� �ittenco�rt; I :,�}Ureiro�; Jo�é', Santos e
'lho, Ma.rques de, Itanhaem, tenção da. ordem dentro nas

.

.

;.f�l�:�::��;��FA�]�:i.:�:::::::�i€�;:::t,:,::I,,-·
�--:-- ....

-----.---�-
,

l�!1r�T�fnib;d;�·t�
\.

p;undo dIto, Jose Holthau- :,e para a melhona dos r.e-

T t
'

O"" I I "r .. .;;\en; 1° tesoureiro, .Tosé i.iJanhos,d.o ,sul, é �t insemin�- ,

ra ores .,

.Iese Aperferçoamentu ett? Põrto Alegre e iBu�n',� ��May; segundo, Arnaldo Del- , ;:ão al'bflClal, ,dado o r�duzl� � I Art,es 'iipizzo. Assistente ECI.esiaslti- do numero de n:iprodutores

I
� .... . (." -,

"\

G' N'r �.co, Vigario da Paróquia. .de raça. " OUVIDOS _ NA[\.IZ __ GAR ...A. A
. �Novo Diretorio da U .D. N. . O antigo Campo de Se-

. � Consultório _ João 'Pifltó, 18 _ 10 andar' {
Na direção d� U, 'D, N, l0:'. mentes, perto do Aéroporto 'Rep-resentan�e exclusivo de uma das mais (Í.mpOl',t.,un:- r ",'.

· ........
D·' d 15' 1" 1

' "

�cal formaram-se duas alas: Municipal, foi transfol'mado
r' Ul§lameJ.lte 81:1 < as o .10Tas ,'l1ma que apoia o Prefeito e '"n1 Posto de Monta. Em se- tes fábricas alemães procura .......-.....,.,.........�.............�-�"'W".r.w,,,..;.�.,�.....M�M.... "._._',�.r_-.. :.

.

,a segunda, que tambem a- guida, foi construjdo o pre-
.,' �. ����' is��,s�h���e ���:t�ç��et�� �!�l�a:�'ã�s }l������: d�!�� Ol-.S·Ir,-bu' -Ido'.r'e's .1.Ufel·á' Presb.·. Indenendéote,':para rHestruturação do dire- está completamente pronto,

_

I)torio,. Na. votação, saiu ven- ha l1!afil de seis m')ses e na- , .

eedora. a eorrente que apoia da _de funcionar ° serviGo.
I 'o Prefeito, i-'lijllndo, ,assim, Tuâó isto, porque, faltar i regionaIS para �eLis tratores aproyados pelo 'Ministériof!.lemel1tOR que há niuito 'se uma geladeira., ,

'1,dedi�am de corpo e alma ao; Nào é posilive] que con ti- da _â.gricultul'a.pali;ido. É a seguinté a com-
.

llÚi; por, mais tempo, o ini
j)osiG'áo: Presidente; Manoel eio dos tl;abalhos, por falta '

Alves dos Santos; Vice-Pre- : apenas de uma simples
�ddente, Jo:'\é Hülse; 10. se- ;ladeira, "

,,·cl'et{l.rio, Cidl0 L.. Vieira;' ,O Correspondente.

A

.1;
Isto dizem milhares de

pessc�s. ccos+umcdos

CIGARROS

UM '�ODUTO SOUZA CRUZ
PREÇO NO VAREJO' Cr$ 2,60

(·8l1 \9..

Cartas à· Cai:.;à Postal 4862, Rio de Janeir'O.

A Igreja l>resl;iteri;:ma Indepe11dente desta Capital,
comeU)orando hoje, (lia 4 de maio de 1952, o ,seu 220 ani
·"eh:lário 'de organi:�:lçã()' Gc:le8iástica, }·eali1.mrá em' seu
tc�mp1o à 'P-Hl ,João Pinto- n. 3'7, um cu1to comemorativo
('('on1 início às '20,00 horas,

Assim, ficam" cónvidados por- nos'so 'intQl"médio, as

<.'xma.s. alltol'iclac#8 civfs ,e militar�s, t:\sgociações d'i! c1as
I 'Ü:1, jgl'e,ias irmãs, imprensa' falà{!a e escrita, e o povo.I em' geral, plll;a;'-as��istirem àquele ato religioso,' "'-

,

I J-::<;

�] .

.,
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·
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BUIR UComemorando, condigna- De",.'.itlrá dizer às gerações

nte '1 data'de 21 de abril, futuras- que ° Brasil, líber-

:me ,
c

•

•

l'eunlu-se mais uma v.ez.o ,'o a custa do sangue de seus

Rotary Clube de Florianó- filhos. jámais será. campo

·

polis. no Lira. Ten.is. CIll�e, )C1rlr� germine o verme de fi

no dia 2:1, qUlllta-felf�" . d_o losofias '

ej pensamentos
ou-

,

corrente,' pl'e�tand� '81gn.lfl- tros que
,} não s os preveni

('ativai homenagem a Tu-a- :-ntes, em linlÍa direta. de

dente�, ° Marti: da Indepen-
"ura3 niatríees democrâti

dência do Brasll.
!!11": f!ue nos autor-izará a

A convite do clube, o
Prof. d izer aos que nos sucederem

Valdir eampos, plÇofel'iiJ e sôbre quém recairá a res

éom gl'al1de entusiasmo
e in- non"a')i1.iU�de ..

dos destinos

teligênciJ, uma palestra, da Pátria, que a vocação

ressaltando o espírito moço seculan do' povo brasileiro

e patriótico da. juventude - que se confunde; desde o

catarinense.
início, com a nossa própria

E com grande satisfação, História -, impulso espon

transcrevemos abaixo, a pa- tâneo de nossa alma, é uma

lestnv.proferida .. -pelo Prof. vidaaltivâe digna, que não

Valdir Campos: node sofrer restrições de

,

Liberdade, de cujo conceito

HOMENAGEM A TIRA- brota a imprescindível, es-

nENTES sencial e tríplice soberania:

Palestra proferida' pelo do direito sôbre a fôrça; da

convidado, Prof. Valdir inteligência' sôbre
.

o oba

Campo fi, na reunião do curan tismo ; da vontade' do

dia. 24-4-52. /
'10\'0 sôbre o arbítrio do go-

Senhores Rotartanes. vêrno.

Na' alegria incontida de Foi. essa fõrca Irreslsti-

acudi}' ao vosso amável con- vr-l e misteriosa: essa atrn-

·

vite, perdoai-me a fraqueza, �ã0 suhlime pela liberdade,

talvez tenha menos medido I ,1Ui(' desde os recuados tem

a re>1ponsabilidade da" tare- po� do Brasil-Colônia - en

ia, do' que me deixado ador- ríonecendo de páginas imor

mecer pelas seduções. da. in- rpf!oil":ls o livro de ouro da

cOlll:parável alegria de V03 .Hiatórie-Pâtria � retrata o

·

falir. ,

gênio ,de uma l',aça insufla-

Baldados que seriam to- da o.P. reheldia, n'iagriífica

dos os esforços para não re- de audácia, altaneira e in

velar a emoção .e o encanta- domável que partln os gri-
,

menta com que me'acerco da lhões que pretendiam nos

eminencia .desta tribuna, -nacular n "arne' e enearce

deixai que \-08 diga. sem p-ê- rar a consciência,'

íe e sinceramente, que ela, Foi ela, nascida por cer

� emoção-que me vaí n'alma, ;;0 do amor à terra dadivosa

não só provem da V08&a oleí- e boa que repeliu os fran

ção, corno por saciar a am- �el'lflS e qn« levou Felipe

bição que da, há muito aca- Camarão, Henrique Dias e

'riclava de di'dgir a palavra � mulher brasfleira, em Te

a vós, rotarianos, depositá- iucnpapo. a derrotar o ho

rios que sois das mais 'for- landês atrevido, fazendo-o

moaas tradições da gente e 'bater em retirada para a.

da terra brasileiras.
'

Batávia distante.

Encouraia-me, ainda, a
'. Foi essa mesma energia,

.' certeza de que desculpareia ereadora ti indescritível
J
q-ue

a estreiteza dos conceítoa e ateou o fôgo' da Ineonfídên-,

a pequ�nez dos argumentos, eia _' clarão que iluminou

fIuando 08 selltrrdes. since- n América e h'açou os des-

1'08 e desprentenciosos, pal'- tinos da' humanidade brasí

tidos de um jovem ainda Hca - que teve a encabe-

,prêso aos bánc0s escolares. '.!á-Ia Tiradentes, nome tute-
" .. ,'

orgulhoso neste momwto de lar a guiar-nos nas sendas

tão grande distinção e que ignotas do futuro.
'

., treme .l'eeeiow
.

ao primeiró: Foi ela, aillda, que unin- .

..

, .

(!onbito com esta' sublime do em voz única os gritos de tInstituiçãó que' se chama .'"ebeldia, vindos de todOR os

ROTARY, fenomeno. refut-, :':empos e de 'todos os lados, .

':
..

gente de 'luz que ,o pinc�l .�(!lo.diu. a 7 dé S.etembro de hOfi1?ns hvres e U,lgllOS de O

à.e um Pedro Aqlérico ou de' ''IF!22. pai'a declarar a Por- ser.

um Vitor Meireles deverá tugal lao mundo que o Bra-
Tiradentes! Nóme que o

, transphtntar para a. tela 1'e- "n, conciente de sua riaue- poder da. Fé e a sublimidade

· futgente de- um"quadl'o�
_.

íla' ê do' valor inconfundív�l
do martírio --'rompendo as

Senhol:'es: comemorar as de seus filhos, jamais se
fronteiras da Pátria, levado

·

dut.as. ma.
gnus de. nos8.a 11a-1

":lll'vúia; à VOH'.'tà<Je
e ao dO-.

pela bdza b€nfazeja, longe

.cionalidade; relembrar .

08 mínio pe (f1la.1uu.er' pnís do
foi aviventar a chama da re-

grandes vultos· e feitos 'de �Tlor..o, muito menos de uma
volta dos POVQS irmãos da'

· nO:;1sos,maiores, não é viver Naçi'ío sem f81'ças para �o-
América - gravou eterna

rIo passado, como
. querem d'lrllli-JO. OH eo�batê-Io. Foi mente no coração de todos

falso!' I;Jl'(Jfetas de filosqfias êsse e�pírito, enfim, sempre
os brasileiros e que é vida,

deterioradas;. ,é sim, acima renovado mas sempre o
é calol', é sangue, é ideal de

de tudo, l?resta�' () nosso tri- mesmo. 'l.,ue levou' à nossa
todo um povo. L

huto, a nossa homenagem História a Conf!lderacão do
Recebe, ó inexcedível 1te�

sentida aquêles q�e lutando, 1i;quador. a Farropilha, o
rói; êomo tributo· máximo.,

ou monendq por um ideal, Parag.uai, a Abolição e de
os arrebatamento.s dos 'fi

libertaram e engrandeceram 171tl)rifl ("m, vit6ria nos gu ion.
lhos desta terra lIberta com

�' T'\tl'í", tornflndo-a tli.(!l1n nas ('olinas verdejantes d� o preço de teu' sangue, qu�

do respeito e da admiração Velha .Itália. f�lamalll. por, ef!8e� mun�os

d<1.8 demais naç.?cs do globo. A e88a chama 'sagrada que lm�nsos, Elm sua UlcgntIda

Não poderíamos, pOl'tan- �pm a aliinentá-Ia, a. par à V31dltPe, ,a frase de ternura

t0. c.cixar pa.ssar em bran-:- ragPJn e fl. 'vo!ltade indô-
e de egOlsmo que a França

cas nuvens a data de 21 de itn do, povo' bràsileiro, o
gravo!.l no fr?ntispício da

Abril, para nós tão grata e eRpíl'ito imortal de' Tiraden- c�s� de.V.olture,: "o seu es

que nos faz,te�ornar'ao pas- t�sl.,--é que prestam'os', nesta. �ll:ltO esta �r tO�!1 parte e'

sado, em penl'lampnto, pára hora, os nossos l'everentf>:';
o seu coraçao aqlll .

beber da mesma fonte, de co- tribuhls. na certeza �e que

.

ragem, ellerg�a e decisão jámais. fillt�n't ao Brasil CASA JUSCJlLANlA '!1íli�'

que levou �o, patíbllJo, de. êsse· nobre espri"itn, l'CsgURl'- bufdora·,joa- Ridim; Rj�,.:

fronte, er�Ul�a, o Martir da I dado .sempre peja n�sa F,j, ! V!ttor..V�!'1t.. !�� li I.iIJ.• .,.

In.lept·õ1d,cncl!l, e que !lOS � nosso melhor apanágio de Bua eo...ihauQ ÁÍ.IIi!.ta

a

'alestrl do Acadêmico :Waldir

Vamplls, do ROlory C!ubo
.

'-

\.

,- � pôr seus trabalhos,

de
Icálculo· em dia!

Sim, esta pequena maravilha resol

verá com absoluta precisão e rapidez

os trabalhos de cálculo de todo o es- I

crítório. São ,modelos simples, leves,

fáceis de transportar, que completarão

'3 eficiência de seu sistema. contábill

Modêlo 9 10 01, -mimual -

sornando e subtraindo até
cidade de 999.999.999,90.

Modôlo ''9 013 01,' manual -

sornando e subtraindo até

cidade' de 9.999.,9!i9,90,

a capa-

a capa- I
-

----�-------------�------------

i.

; .. ,'.

somar -
1 '

esta máquina (Ompletal�

de operação.: ..elétricalMOdêlo 9 10 5:1 -

, Soma - Subtração 10 Colunas de CE

pacidade.Iotalízando até - 999i999.999,HO·.

Modêlo 91 08 53 -

Soma - Subtração - 8 Colunas de ca

pacidade, totalizando até � '9.999.999,90'.
I

,

. i r

VELOODAOE • EXATIDÃO ,.' SIMPLlÓDAbE

FACLlDADE DE OPERAÇÃO
t

FQcil de adap'lcr m�nivefa para operaÇao mCllau.L
, I

ONDE HÁ NEG,ÓCIOS HÁ LUGAR PARA AS MAQUINAS I$URIIÓUG,HS

MIA INFORMAÇÕES SOBRE ENr.s

CHAME O REPRESENTANTE IURROUGHS �rróughs
RfIP"'�.lIt.lJtfu Exduswos 1M'. o Ett.tlo .. SaN,C.t.";".: .

MA<:HADO & ('A. s. A•• cOMiaao I ."NClAS

Coisa p....... , a1 • 'leI... ';'PRlMUS�' • hl.,...... 1361. tsao
-

&1.1.....áqalnaa B.r...usa 'paro qualquer n.nssldacl. d. cálculo,

IlIct"II". �.. de Mato-r ....riCu .- ......,., ii. ..1.•10,,. ••

••alablfl4.d., Ú 11sIIn a CllIa... ,..Ist,.d�ra.� ..,YIÇO o.

_.u..�.. _"",ri .

·a·

f,.,Ia,,�I•. 'oato '010'"''

foiI�js: 810.....0 • ha t5 d. Ho�........., 1_

ir«toi ,,' 11_ tU.aUI.. I.U2', 36

, ,-

,
J

/

INTEIRAME'NTE

NOVO
/

MODELO a. O 10 H P,.-

PONTO MORTO

MARCHA AVANTE
. MARCHA' A RE

TANQUE INDEPÉNDENTE

(/ "MEDIDOR DE GASOLINA,
'

.

Distribu idores
,

C•.RAlIOS SIA
Comércio - TransportPf'l'
Rua João P�to, 9 }'poÚ&

.,
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vítima do 'rio, Biguaçú� Caiu à ãgu
acometida

/

de forte críse e'pilétrca
o aumento, em 50%, das pas-I -Atualmente, afirmaram 0$ .Mais, uma vítima do rio 'lOS filhos e o labor 'da Clt-, Onrem, às io horas, 'ct du- ra precisa, no momento ex

sagens ,que lhes vem sendo, reclamantes,' com essa ma- Biguaçú, tragada pelas suas sa.

Ira
real ida ele - o corpo da I to! '

c?bra-d�s, s�bre a bal�a do! joração, .serve_m a_s ba�sas águas, foi a ocor�encia que, Dona Guilhermina, no en- -infeliz senhora boiava, a Trazido para �sta capi

:'ro !t.aJal, fato que nao se e_m. pior situação, nao se .JUS-) ante-ontem, movImen�ou a· .tanto, vivia feliz, como res- alguns metros além do 10- foi, o' seu cadáver autops
justifica, mesmo com a ale-, tif icandc, por

consegUInte,]
quela pacata população. ponsável pela sorte de ten-I' do ontem, pelo dr. Fernan«

gação de que o serviço vai aquele aum,;nto abs?rdo. '\ Gullherm�n� Aguiar de ras criancinhas, educadas cal onde fora lavar roupa. Emilio Wendhausen, méd�
melhorar. -

,Quem terra autorizado a- Jesus, brasileira, com 25 u- com o exemplo de u'a mu- Fôra vítima de ataque

ePi-11egista
da Policia Civil

A alegação não ,procede, queJe aumento de 50% '! nos de 'idade, c�sada co_:n lher feita pa'ra o trabalho 'lético e sucumbira, à falta em ,seguida, sepultado e

",,�__-,",--�,_ ...- ........-.· w...............·�
\ Tomaz Manoel yIce�lte, mae 'h.onesto, par� as duras l'ea-I �e..�':!:.!:; ..a;.,so.c.?��e..s�: ��.ho- Biguaçú.

.. _

I �;el�(�':�� ���o;:: ;:L1:;il:�� hdl�:_!�e��a�oré�n, dona

H

p"·O-I-l;cJOe.:a---- -M���I:-l-l'taWr
............

d--..
......

Es-
....

'·_·
........

d-·
--

"ia .moléstia que, apezar dos Ouilhermina foi às margens I
O a o

I recursos .jirocurados, não ,do rio Biguaçú e; como sem-j Comemora, hoje, a passa- Na melhor de tres, está

'deixou. em. paz a pobre se- pre, para lavar roupa. Mas, g,err: do 1l7° ,aniversário da dispertando "14 de .Junho'

I nhora, A vI�a: para �la, era seria esse o seu último dia! sua fundação, a Policia Mi-. de Lajes e "Barriga Verde'
I eterno _SUplICIO, muito em- de trabalho não mais regres- . Iitar de Santa Catarina. ! ele Fpolis., a copa Cmt. d

I hora os seus dias passassem sando ao lar, para prosse- I Corporação modelar. com Policia Militar. Os 'I'enis
'divididos entre os cuidados guir na 'caminhada da edu- ! inestimáveis serviços pres-, lajeanos comandados pel

-----------------�--------�-..-- 'cação dos filhinhos. Dona 1 tados à sociedade catarinen- cap. Luz encontram-se desd
Gu ilhermina, vitima de uma se, merece que, ao registra- ontem nesta Capital, chega_
�ol:te crise de epilepaía, caiu

I
mos o vento, enderecemos a dos que foram pel.o avião dl6.

a agua, desaparecendo.'
. todos, os seus componentes, TAC. .

�,

',Com a demorada

ausencia.",
as saudações de "O EsfadO''', i -

'

,
'. saíram seu esposo e alguns COMEMORAÇÕES' I, 'Dentre os componentes da

zona norte da ,Capit � I vizinhos em demanda de do- Teve inicio 'ontem, na sU-, equipe paulista' chegados,
na Guilhermina, prevendo' Ia d'armas da Policia Mili- sexta-feira pela ,"Real" en-.

M' d G" Id que' algo .de grave lhe hou- i tar, o torneio de esgrima em centram-se os capitães,
orrO O,

.
era o vesse acontecido, Debalde os! homenagem ao aniversário' Francisco e Adérito e o teu

Dois problemas estão e: aos morros, não corre um, ria esse abacaxí. A questão primeiros esforços para en-I daquela
I

milícia e no qual ,Bianco, credenciados mes�'
nervando - êsse é o têrrno ,.fio siquer desse Iiqúide, 0- está apenas .no transforma- contra-la, enquanto ail pre-' uma equipe' da Força Públ i- f tres d'arrnas do "Curso de-

- parte da população de I br ignndo as famliias a te- dor. ocupações foram aurnentan- ca de São Paulo, outra da; 8sgrima" 'da Força Pública.
,

F�orian�pol.is e, do Estreito, I
rem empr�ados, apenas p�- Não' será o caso de algum do, hora a 'hora. Pescadores, I nossa Policia' Militar e ou- 'i Paulista, E', pois, grande

neste distrito na zona (1.0' ra correr as fontes mais pro- Secretário ou, mesmo, o pró- conhecedores dos segredos tra da Associação Atlética I honra para os esgrimistas.
,

Morro do Geraldo, - o da ximas. Tal fato cria, não há prio Governador do Estado, daquele rio manso', mas pro-
'

Barriga Verde, estão' dispu- "catar inenses o 'cruzarem fer-.

falta dágua, há:mais de me- dúvida, .um espírito de revo:l- determinar a colocacão do fundo em determinados pon-
• tando o trofeu "CeI. Salza- 'rus com' veteranos e dos

ses e o da escassêz, quase ta naqueles que, nessa si- transformador naqll�la' zo- tos, sairam rio abaixo,· em no" trazido hoje pelo repre- mais eategorfzados maneja-

completa, da luz. tuação de mais de ano, são na �
, busca de dona Guilhermína sentante do Vice-Governa-' dores da arma branca, sabi-

São êles razões que levam obrigados a viver de la- Agu iar de Jesus. dor, do grande Estado ban- do como é que a esgrima é-

os habitantes dessas zonas ta 'e póte às costas, por- ComAndador Me dei-rante, cap. Adauto F. de tradicional na Milícia ban-

a perderem até a, confiança, quantb das torneiras, não ti
. -

C I'�R-----"-
Andrade chegado hoje pelo déiránte onde conserva com:

nos homens públicos, quer sai o milagre.. . del-ros 'I-lho e so amos' avião da. Cr\lzeir9' '_ ',ri?"oi' o classico e�tilu acade-,
os que administram, quer os x x

No pe1'locl'Ü ela manha sera mICO. ' ,""

,que eleitos para as Assem- x
Pela sua marcante atua� Na Capital, Federal, no disputado espada � ilO da

I
A todos os visitãr:ites nos-

bléias ou Câmaras :Munici- No Bairro do Butiá, nas ç�o na vid� ?úbl�c�, com.o Hospital ,dos Servidores do tarde sàbre. O quartel está S08 �'otos de feliz estada en-

pais. ,proximidades do Morro do pr?motor publIco, JU.IZ. de dI- 8stado, foi ante-ontem sub- franque?-çlo ao público. , tre nós.
.

Já de há mais de ano, os Geraldo, a luz elétrica; vem, relto, chefe de PohcIa, de- I�etjdo à delicada e melin-� """':: � J _- _'..-, _

lnora-dores da Servidão Car- à noite, frãquinha, como se
:;embal'g-ador e presidente do ,1rosa intervenção cirul'gica,

.

valho, do Morro do Xapecó estivesse destinada a algum
,Tribunal de Justiça e do I) no�,so ilustI-e contel'l'ân,éo, .,/

'da rua Delminda Silveira, v�lório ... SÓ depois das 23 T,ribunal Reg!,ol1al Eleitoral, :r. Celso 'Ramos, President�
debatem-se com a inexisten� horas - santo Deus! _ é

o sr. comendador ,João da 110' Diretório Re'gional do
cia do precioso liquido, fato I ue melhóra. I

dilva Medeiros Filho se lm- Partido Social Democrático

que, tem 'l-evado os prejudi- Os moradores daquela zo- ppe como uma das majs que': � da Federação das Indús-
_ cados às falas com a Direto-. ná, da janela de suas resi-

ddas e respeitadas figuras trias de Santa Catarina.
ria de Obras Públicas, 1'ece-, dencias-;-contentam-se em,o"

ao,cenárib catarinense. Segundo comlínicação ca

bendo a noticia de qüe na- lhar a Capital iluminada. . .

Provedor' da Irmandade do bográfica, recebida pelo
da é possivel, no momento, Contentam-se, não! Porque,

',enhor dOí) Passos e do HQ,s- nosso diretor, a operação foi
fazer. . . já lançaram mão de todos os

Jital de Caridade, tem ,s. feito com ábsoluto exito,
Néssas. ru'as; a maioriR recursos, recÍamahdo os

,3xcia. dedicado todas as for- ;;endo plenamente satisfató-
d1,

\ ,'as, da slla'., intelig'encl'a e to-
'

e às não em l'egião monta- seus direitos' junto à\D;O.P. � rio o estado do prezado COl1-

nhosa, o que se poderia jus- mas, nada!
.

- do o calor do seu �oração, no terrâneo, ,u 'quem visitamos"
tificar com a pouca força, o Segundo' sabemos; um

sentido de -miúOl'Ui' os sofri- eom votos de pronto restabe

que impéde, suba a agua até transfoimàdor ali, resolve-
:nentos dos pobres e dos hu- lecimento.
mUdes. Reafirmando as suas

, .... .................� ,....."._••.........,..,..".

qualidades de administrador Te'DAnte Car·losprobo e descortinado, o ilus· t]
tre .sr. desembargador. Me- p!lcbecodeiros Fillio vem dotando 'a- ii

.

e ç!ln�ra os Operários) quela Casa de Saúde com 1
Por ato de 29 de abril úJ- t

A admInlstraçao �do .. sr., os;serviços de limpeza aos
melhoram�ntos que a tor- timo, o sr.' Governador Pro

Paulo Fontes, na Prefeitu-I feriados e domingos! b .es-
nam um estabelecimento e- tógenes Vieira promoveu ao

ra" não pod,e ser chamada. copo disso, ,dizem, será um
-cemplar.

- ,

'posto de primeiro tenente da

de desastrada, de ruinosa, I' sesquipédal prindpio de, e'-
Ainda há pouco, reconhe- Policia Militar do Estado� o

de inepta ou de falida. E isso conomia! E quem, cf.)m isso"
cendo os seus altos méritos. nosso (li'stin,to conterraneo,

porque para ser alguma coi- recebe o pr.esente de 10 de
Sua Santidade o. Papa Pio sr. Carlos Venceslau Pache

S8. disso ou i�so tudo junto maio, são os humild� operá-
XII, vem de l?-graciá-lo com co, dedicado e cor,npetente

mIster se faZIa o, pressupos- rios da Prefeitura, já tão
a Comenda da Ordem de São Chefe· do Serviço ele Rádio

to de que a administração mal remunerados, e ainda a-
f,ih"cstre, honraria· insigne, .laqueIa Corporação.

'

do sr. Paulo Fontes fosse gora amputados nos salários
',' poucos conferida no- Era- O_brioso oficial tem, por

administração. Pode � pare- desses dias de serviçb extra�
Bi1. ,�ss� motivo, recebido signi-

cer, mas não é. O' Prefeito ordináIlio! Cada operano
A data de amanhã assina- _ficativàs e justas demons

e�ibe um título: o de Pre- perderá cerca de Cr$ 15000
la () aniversário do preclaro trações de. jubilo, por parte

feito! Só! No ,resto, é uma por'mês, J!; eles quejá v�n" 1:lÜnterrâneo. No énsejo OS de seus numerosos amigos.e

��ma de negativos: Como se ciam salários de fome, pas.
�eus inumeros amigos e ad- admirqdo}"�s, entre os quais

Ja não bastasse, como se já sarão a salários de morte.
mirado,re�' hão d.e prestar- O ESTADO, prazerosamen

não enchesse, um ano intei- E a cidade, aos feriados e
lhe as homenagens a que faz te, se inclui, com a maior

TO de lero-Iero; de zeros à domingos, ficará mais suja
jús" às quais "O Estado" tem satisfação.·

direita -e à esquerda de' ou- ainda, se as chuvas e o ven-
a. honra de se associar. ,-----.-----

�:��z:::s'p:::::e!��da:or:� �:l:�l não ti�erem piedade Juizo ,de" Direito Dispensado o in..
serviç,os municipais' em li), I Isso tudo vlbm revelar a d P (J lã t',' 'dquidação. De iniciO, acabou triste me'ntalidade que des- e

.

DO· Iles ua or
, com � os parqtres infantis. : g�ve�a a cidade: .um mé- O egr:gio ,Tri-bunal de, MUonlc'7

.

I?esmontou-os e atirou-os ao
.

clico se d�fine quando arra- ,Tustica, em sessão realiza- j li

h��, , N_�o. fa� muito� co.�e·1 v;a parqu�. infa�t�8, ,des- da ontem,indicou .a� Gover-I O sr. �e:retário d� .Segu
ço, .a cabar com o� servIços I mo�ta servIços medlcos e se no do Estado, os JUIzes de rança PublIca, em OflCIO que
medIcos da ��e�eJtur!l' O faz amigo da sujeira. Esse rli"p;+o drs. 'Dl'lvid nn Anla-

f
dirigiu ao investig-ador Mu

marco d�8e IniCIO, fOI a es- síinples resumo vale por uma 1'81 Camargo, João Marc<ln- nick" agradec,eu-lhe os se1"

tra.nha dlspens� dos drs. �onsag'l'açãQ de

administl'a-I
des de Mattos e Lourenco viços prestados à Policia Ci

AvIla e naura. Agora. a ,co- dor às avessas, Rolando Malucelli, para pr�-' vil, deslígando-o da delega
me,çar' d� l� deste, acabou" p(lbr� . (:�,jtal! Pobres, moção à comarca doe Pôtto da regional 'de policia de
nesta SUJ!SSlma C8pitaI, wm . ovprá'dos! Pobre Prefeito. i União.

'
,

I Blumcnau.

. 50�t- DE AUMENTO
Reclamam os 'Motoristas

, \

quando sabemos todos que
é obrigação servir aquela
balsa a contento, porquanto
é cobrado o trabalho.

I'FATALI'OADE
., .

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

. ,

Mais ',uma

quando
Esteve, ontem, em Inossa

redação, uma Comissão . de

Motoristas, que protestou,
,
atravez da imprensa, contra

Plortanõpolis, Domingo, 4 de Maio de 1952

,
'

DOIS.�,PROBLEMAS
---------- ---,-_.,----

na

no

r
,

\

,.. _ � .,. " """,..� ..".

CONTRA,a,CIDA�DE

"

I
,

I

:ar
,O problema do ·!eít-e volta a angustiar � popula--

, ção, gerando vários outros problemas domésticos, in�

clusive' o aumento do custo de vida. As empregadas,
para adquirirem o pi'ecioso alimento, devem madru
gar nos postos e 4margH1' nas filas. Com iSSQ e coro"

razão, pedem aumento ou se df,lspedem. Cremos que,
no caso, influem 'aqueles motivos que o deputado :re�'
nóri'o, na Câmara <Federal, 'definiu como causa cau-,

.

sue, causa causat e traduziu assi_m; a causa da causa"

é a causa do causado. O prêço da manteiga não pál-a,
de subir. O do queijo também. Parece que do leite"
transformado em manteiga e que,ijo sái mais dinhei
ro. Logo, uma providência se impõe: a de Iimita'f 0-,
prêço de'sses produtos, que já 'estão fazendo o caviar
passar para o rol das. finesses mais bàratas e bur-

,guesas. InfeHzmente, saibam"no todos os, que deste
tiveram conhecimento, que a sólução vai ser ollh"s; ,

. ou deixar·� leite desaparecer 011 a�lmental'-lhe o prê-'
ço,

, \ '

Florianóp6lis está precisando de uma Associa-
ção de Donas de Casa. De começo essa organização
será tachada de comunista, c.orno manda a moda. Mas
se elegerem uma diretoria composta somente de bea-

, '

tas, a crise passal:á. E a ação das mulheres pode re;:;
solver esse, problema:, e outros, para os quais o sexo.>

-

forte tem gido de úma fragilidàde m-istalina ...
Homens dé Florianópolis: confiai nas mulheres�:

Mulheres de Florian\')polis: salvai os homens!

,'--.�.l"" ,

/
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