
Em. derredor da atualidade pQlítica do Estado, co- 1 I dre, remover alicerce de granito.. ,E iludem-se uns e ou.

'mcutarbta,; interesseiros e reticencíosos e críticos 80- tros com a tola asperança de que a família pessedlsta se

ledes e industriosos" partindo' do pressuposto que haja deixe envolver -por intrigas d�sclassificada8. Os co-

sido- firmado 11m acôrdo partidário entre o Partido So- mandados de.Nerêu Ramos sabem o chefe que têm; não
cial Democrático e a União Democrática Nacional; estão ignoram .

'�.
e venham a ser

,

oríentando uma campanha de penetração entre o povo, as circu âti;Íik�,fl �ci,&ão "'da .c�· - ará peta digní-
môrmente no interior, no sentindo de fazer crença que I

dade par á"fif:�hín os mesmos e u s com que têm

a finalidade primeira 'dêsse entendimento seja a distri- zelado p 1Ifiwria '

'1
li

buição de postos pelos maioriais da oposição pessedista, .Ie . JllU·J,.idos ou, de empresários, porque nada mais é do-l 'Com v.�á1t�l' aqui, neste (�;) ódtt!' quando' se re-

�sse trabalho, subterrâneo e deshonesto, fruto ante- que a consequência natural das suas 'lutas, o reconhecí- pelem at ues"áe virulenta maledié ci a atitude cor

datado de recalques lê decepções, procura atingir, sobre-' meuto das suas quatidades e a colheita das suas atitudes. reta dos
.

ai� dFt1f!1FtB"
.

�yçt1�,rio.; .

sr, Nerêu Ra-
tudo, a figura inconfündível de Nerêu Ramos. Entre estas" ninguém Ih� apontará uma curvatura de ,{'s- IDOS. Es, que o cO'Ql'f)a )ii s�mpre, e ·frente e de

Velhos, profíssionais da intriga, manconunados !l es- pinha em proveito próprio. , aberto, fa
. "

.onheeerem um

treiantes "recém acolhidos, entregam-se a êsse místér, Fm ,neônio. pacificador em Santa Catarina. sem a exemplar homem de partido, afastado da possibilidade de
com a ação às escuras e os propósitos ao claro: incompa- pala-, ra de ordem de Nerêu Ramos, seria uma 'anedota. procurar em causa própria. Essa ofensa só lhe fazem 08

tíbílizar o chefe para dívidir e aniquilar o partido. Mas um acôrdo, com base numa transação de cargos que que esperneiam pela própria sobrevivência, e .que, I à fal-
.

'Até há pouco, a pacificação politica' de Santa Cata- àproveitasse precipuamente ao ilustre homem públjcu. se- ta de tradição que os ampare e os dfvulgue.olham os fins
rína, segundo a versão esconsa dessas mesmas fontes de ria mentira deslavada. Exemplos de renúncia e de desam- sem se preocupaa'em com .a moralidade dos meios.
enrêdo, tinha no, preclaro presidente da, Câmara:"o seu biçâo, deu-os o sr. Nerêu Ramos, à saciedade na sua já Hoje, mais do que nunca, Nerêu Râmos é o grande
ímpecilho irremovível.. A. exploração agora vírou de ru- longa e sempre dignificada 'existência de homem público. e insubstituível g�ia ,do pessedismo catarinense.
mo: a paz' será feita em troca duma cadeiral de senador. A presençado seu nome nas legendas eleitorais tem sido" E as sobradas razões que lhe assistem pára confiar
para o eminente conterrâneo.

,

' imperativo do interêsse partidário, como bandeira de lu- 1

�no seu partido, assistem a êste para confiar no seu chefe.
Os que conhecem o sr. Nerêu Ramos 1imí.tam.s� a ta e símbolo das preferências populares.. . �tJ 'suas decisôes.cdentru da contingência humana, podem

sol'rir da pobreza de e.'lp,'irito- dos camelôs dessa intrujice: I. . Iõngananr-se, por isso" as velhas cocotes da polica- �ão conter um acêrto �riunfal 'e consagrador, mas o par-
Os que o

':adm'�.'.r.a.,m.'.: reco.?�e.cef1l� que

..
o ínclito éatar. inen-'I

gem, qU�.?do I?en,.sam
apresentá-lo como um neces8i�ado �ido,:, ao recebê-las

•. tem .a se7ura,nça
de qu�' el�s e.stãose, na

s.u�.;tr�Jetó�l� Pfbhcai tem h�o ap�.
nas

� o.
s lmpu�� de emprego !�bhco. Des.conhecem-no, ?S no:ato�".quan-llm.p�eg�adas da.malOr austeridade e das .maIs rrgnrosas

sos do pICl)pn��;:,!nel'lto., A,8ua· carreira rtao tem contas: dó, esperam êxito dessa campanha :ra8tell'a e ínglôría que exrgencias morais. ,

"
.

nem dé,bif9�; íiÍlr� .eom' fà\'ores, fa:'cilidad�s,. ou .arranjos lhemovem, como se possível -fôsse, com fios 'de linha po- . ,'RDBEN$. DE ARRUDA RA·MOS "

.

" •

< ,�-._ .' ••
" ,-

•
.'

•

•

• "

.'

.�._ __..�__••• w_

� IMark Clark Pt ubs�
t:c.:ma,is ant;go,D!á� � titU8 Ridouy ,'�fIO, de S. Catarina> Tóquio,8 (D. P.),...,.- o ge-

!t'., xv" A �,ner�l M,ark Clark' chegou "à .

� Ano XX .... capital Japonesa para suos-:
� � ti�uir, ,o ��neral MaUhew,
� N. 11.392 � Ridgway no Gomando dos

�' .) Estados Unidos para o 'Ex-,
................................................._......"..'!.. tremo Oriente. Ridgway par-

_, ..... .,._..,____

" tirá na segul1da-feira pam
Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Maio 'de 1952 80 CENTAVOS a E'uropa, onde assumirá o

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

comando das fôrças da 0)'-

I
. ,

d d d
'zanização do. Tratado do'

-
'

t
Â • .

-',
'

Atlântico Norte, até então

exp OS80
'

a OIDlca
.

a ma ruga ..��:
Viu-se em primeiro lugar 1lIIl reÍâmpago tão brílitante que qua��i��;��a�o�<2

ce_go� �s 'ob�ervad_o ..e�
-

situado,s a 72 quilômetros' de' distância �::��ratu��o� r��oe!�'��
lVIOUNT 'CHÃRLESTON,se ,em pr,imeir:o luga�' nnn'B-

I
: ,

-

�
A explo.são J)róduziu a

j.á1lvegas,
a 115 quilometros de i vacilo. .

Nevada, 8 (lLP.) - A ter- lampago,.tãó brilhante, que "O '�·fi.laJ1:Jpago foi \'iólive1 a; c:onhecida marca de fabrica distan('ia., ,! Ventos - ]/0 quadrante
t:eira prova at9mie� �� que_ !l:la.se ,ç·�gQ��S Q.�,fjerV-adores qua�� ,-,�!J0" ql:jIQIl!etr,Qg ao de. e7fplos,ões a.tomica8: Uma A 'C?missão. Na��6nal de'V�q�te, fresc�s." "

'.' ",'
'

llartir ipal'i'i ô tlmpas,--, '�ort�- s��ti:nioSJ(I,12 q1J1I{)tt!���ro,� �e; �.�ll.e, e'm0���.s,·�:fg>f�F péÚ·P- ,};J��-�r "!it0flll:�a_ :_el��ou-�e, En erg)a /\toullca ,lll!Ol· �u "'1 empera-t{�r.n� �., �:x,t:r�
�rnerjc:an'áB, ,�f�l',á .;tea,l��a" d'l�tJl:Jc1�i� ,n�3ta,,<· !!:o�ff,.aÜ�ã:; g�:" {»:�õJ' 'jik ,a.n�-·��"< ,f{a;t�1Ss ,.,a�ei/.,y,.'$'q�::�lo�2" :-1:u; l:�: ])�'oy,� ?e_. oJe '_ n�o' 1 ��,s,de óntenu M�Xilma ��r6.
wrováveltflênter na. próxlIh:a 9e",p.nQ.O métl'os"de 'lf'ttÚT3'\ .. ,:t pontll'dQ�·' , " ,,,)�. #t' c�_, 1;l;iA.á!4�'41�Íl;.mef\te·;gnl', DaSi. )_a.til.GI;p";:Et�lI;r &Ald di��:'," "I ,;tl\1m�a )-7,0,:;1::" .

_ �
�

�

'�emana segtíndo, se 'anufi� ,' -'J'".�••� y"'"""""'�...- � �.----.......,.:...,JO. -.- �..........,... -.. �.. �. ,'.�� �í--��""":: �.�..__

�������f�o��:.1��:,� . Serio, 'jUlgílias•. 1íoje� as' lê Par"'. rracura�C08lllistas
���::-"no, da' planici.

de

CC!O.as de Vargas ,

. .., .

.' .

.

.

Na' semana passada, fi in- RIO, 8 (V:A:) ___: /'to 'en- nhã ;l, fim de serem ,itllp.-a- ,.

lIetidos' " m'1"',I'.:I;velell';'e'Itl'..s;S�'·:� t,·v'1"1'1'IU"f,:',

'fantaria de marinha partici- cerrar os trabalhos da rápi�. das as contas apl'esentada� UU.,- I.�
llOU de uma pt�)Va em que da e-rotineira sessão de ou- I peld sr. Get.úlio Vargas, re:' I

t·l·,. b' b t'c \

I
,7 ,I,no, 8 (V. A.) - Diz ·'0 íntimas com o sr. Luiz Car- do Exército, estão sendo ati-

,se li 1,.h,OU a oro' a a oml a te.m,' o ministro Bittenco.urt lativas ao exercicio de 1951. '

Gl{)bo" que três elementos los Pre�tes e vinculados à vamente procurados pela Po
como arma táticà. Sampaio convocou, uma reu" I O relator designado 'para
A· f imnr.rtantes' com ligações infiltração ve.rmelha no seio lícia Política. Com essas pri-:1.ntebormente, ,as orças !lião extraordinária do 'l'ri- ,essa preBtaç.ão de contas, l� --

1
. ·t' 1

,',
to d

.
/ ,

,

' sões, consideram as autori-
(O exerel o. lavmm ma o bunal de Contas para ama- ) foi o ministro Pereira Lira, '

tJarte na p'rimeil'u
fdémons-'·, ,..,. oI"wIY'....-- � ,;, - -- �

'

dades, estará desartictllada

. ;!:��';;!::;��:�ia;:�� ffr�� 100 ·IIH SICIs 'de' arnzltrall �a�::: rl::id:o::�:�::e��
n::r:t:.��i:��s, I'�alizadas do "r� 'OabfoD Coelho "'I �"XP,.. o,!�a".. d,<o;�"""� ,E,' .J','�,.. ".,�,',.,: 'l,.�.Jt.' ��doP;�t�:rd�ai�Ol�����st�:
As 4h15rrl; 03 pacificas ei-,

,_ �!�,! S' (YA':'(i'i: ;' E" '(ÍbIDe�o'is:qlle a re:PG�hig�m '�e RIO, S'''(v. 'l\"j '_:_: lnfór:' pertlllo "A Notícm", diZ o como foi noticiado, um lu-

entistas que trabalham para ·Um,no de NOtICHl,S" o se-_' retIrou, pBlo avan};ano (la
:1'.a a_ imprensa carioca que 3eguinte: "Ora, se as safras gUl' t,enente de Pres,tes. Tra-

I) governo dos Estados Uni- gninte tópÍeo: 'h'ora,
.

os animas sê exalta-
\'em 'niil sacas de arroz f'()- são pequenas, se o quilo do ta-se, entretanto, dum co-

dos apertaralp o botilo de _ ,_
ram, havendo diálogos ülfla- rum exportadas para o es- ,:el'eal está a seis e sete cl"u- múnista dos 'mais Iltiv()s e

disparo dá bomba atornica a "A I..lJr!�A PELA PIlES!- mados. (Js observadores po- trangeiro pelo porto dt! San- z:eiros no Rio, precisamente perigosos. Seu setor de açã(;
muita!'! milhas de distaneia, OENeIA DO PTB liticos acreditam numa pos� tos. 'O embarque se verifi- Dor isso como explica�' essa é São Paulo. SUÇI 'Prisão se

f:. Pl'ovo<;áram 'tuna eXfllosão A reUnião do PTB, injcia� sivel desagregaçao da Cdl"-
wu pelo navio nacional �sttanha políticà de bara- deu aqui, c:omo eonsequên-

'" �tomica na t\)rr,e de aço de da ante-ontem, se prolongou tente majó�'itária que apoia "Lolêie América", que déi- teamento por' parte do go-
cia das atividades', anti-C:()�

,í!en.1,l)1etFo$;,de altllra. Viu- pela madru�ada a dentro. o sl'._Dinarte DomeIes, sem )((}u o porto de &lntos a vin� vêrno. _ Estamos a apostar múnistas no seio do' Exér-
, que isso, entretanto, venha te ti q_n atro ,de abril último. qqe todo esse enorme '"oIu- dto,

.

R�;;.;:o�-ihí-m·
......

·e;..;·D�t··-o-..."!'d-
..

·-e
...

·-,-Cé
..•··....

d·
..

·u-I
..

a

..

�
..·....

-d··�a-· �o:.���:·e���·a �eg�{� ��!�l� ����s:I�j�l�u�;:an:il�i�;��c:�� :�. �:n����zn:x������oe \���' �.�._-_......�---_.,..._..�-�-.
�" definitivamente consuJ113,da, I'éos. se destinam a 'Dakar, e Bélgica por pJ:eços ,�{luito O"· .

'..J id- _.� ,

1Jv.tlnfa' flal·va da' Bslaltlllz8"ãa pstando o nome do ex-minis� trinta e três mil oitocentos I menores que os {!xigidos 'e

I
MSO �.. .c

ave

.•
".,

DA "A � \I U tro do Trabalho fora de co" e U.'I,'flqt�e.ntta e cinco, para I arrancados ,aqui e São p.au- k� '�,� -, (.,' __

""" -:'" '1RIO, 8 (y. A.) - A

Cai-j20 por cento; de fevereiro, gitação'.
, _ A b ] 1 d /" - ""-"'-,�-- ,',1 I

xa de, Amortização, segundo �5 por cento: março, 30 por, Tudo indica (IUe o SF. Ge-
ntnCl'pIa. ,. ,lb da ° 8a ao éonsuml OT'

I ,I';;.{ '&
-

/' '

iComentando () fato, oves· 1 nacional". '

: ��);,_r._/ �!�·I·
[[' nta distl"ibuida à' impr,en--, ,:�nto; 'abril; $5.p'or cento; túlio Vargas interVeI!l pes- .' 'I C.<.L f')

i'D, detei'minOl[ o l'ecolh,i-' maio, 40 por c,ento; julho, 6oalmel1t� nas briga.s: ,'exis-
'

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

.�.................
-"�

..

' I! t
.

I"
I, mento daE 0éilu'his-.da extin- 'li.bm.50,'p01�,eenfoi; setémb-l'o, ..

tentes no partido, (lueú tem

O -I"
.

.

.. k

�� C:aixl1" de l<�stabilizaçãoi. ,'om 8,0 .. por cento; outubro, '1'
Jcórrro chéfe,' inSPira.dor

.

'� .,,3 ..,,':.:'.;'1'
'.' �I_""

..

·0-e,s :1." '.8.··r',·8 O.;, 1,'·10'0·..
'

.!Ii.,' I"
,', ""'�'1--/""1'-l,:'r�,J,[ r��it:qlJé'iP�nel'ão o'lj;oe.tl'·valor em ".com .9!} JmY'éimto;c'e'lr0,,€m�, ,profeta í e- que' se marcha, já;' f

" � \
,

__ �
,

, \-; -lo
•

novembro�de,19?:!l� El'1.sas.éé-j bra, 100 por e'ento. ,,' , ',;1g'ot'a,entl'e muita apal'encia

\"Iulas. ,são trocadas. tom' os

I' ,RecoJbid�s.�l1e �oram as f�le harmonia e muito s.ecretó
.

RIO, 8 (V,A.) - O presi- t!'üüa milh'ões de cruzeiros I �1
�

.. .\i·
;:;egumtes deseontús: i;Nlu]as emlbd.as pelo Ban-I puxa!" de faca, para um ter, dente da República assinou· para incremento das medi- ':�' !Ih!i
De ma-io a :í,ulho, ,eom 5: ';0 do ,BrMil e agora as da 1 eeiro

.

candidato, a escolher mensag�m
-

ao Congresso da;:; neces.sárías à perfeita ,. -I/� ,m�"',
por cento; de HgÔi;to a se- i Caixa de E;3tabiJiza<;Üo, só' cllhe os·, s1's.: Pasqualini National acompanhada de execução do plano de fo- "';,k�-::_::" .. ::_:.�M7-!;
tembro, co� 1'0 pt»)' cento; I ficarão em cil"cnla�.ão as ((ltie.mantem' sua <ltitudt; de

j
projeto de lei, que autoriza

de outubro a no\'cmbro,

,�'om'l
f)mitidus pejo Te2.oul'o, que af�'ltamento), ' Alencastro o Podel' Executi:vo '::t abrir mento e amparo à triticuJ- Que é q!Je o sr. preten-

J 5 '1'0\' cento. clt' ,d�'?;A'ml,,.:)- /) ahl�i.lmcnt.e, G único ó·rg·ão·· Guimal'âes--Úlluito p:t'OV'ávell ao Ministério da. A�ricnl.tu." .tu.m, elaborRdQ pejo referi- de ,pescar aqui'!
•

1l.f'
• ,. - Nutida:s do- acôrdo:tde 52 a janeiro d� 53, com emissor, " etc.".

.. \
ra um crédIto especial dê do .1v.InIsteno.

Edição de hoje - 8 pags •

Espetacular
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OIJHOS -.OUVIDOS - NARIZ E-GARGANTA

DR•. GUERREIRO DA FONSECA'
Especialista do Hospital

Mode::rna 'Ar.arelhagenl.. ..

Lampada dé.:..Fenda _:__ Refh1.tór:-.- Vertometro etc.
RX. (radíograf'ias . da . Cabeça) - Retirada de Corpos

. Ii�xtranhos do Pulmão e Esófago.
.

f Receita para uso de Óculos. .

Consultório - Visconde de Ouro Pret� n? 2 - (AI
tos da Casa Belo Horizonte).
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Vida . Social �sembléiâ L-:islativa . I CoebUC)� e

•. ANI.':FÃl8�JOO. Débito da DDlao para o BlspUal de;
Coduebos

.� 81. ARIS I ILIANO RAMOS

M f' '�' t lt· itl d' .: Comen ta-se, no," corredo-
Transcorre, nesta data, o :II ra raUI' mi' Il me I'

..

.

U '.' . V," res da Assembléia, que os
""r.' iversári'o natalício' do
- <

d .

E' t'l . deputados Paulo Marques e
'ilustre coestaduano sr, cel, DOS O O le"O VO I

'
- 1111 Enórí Teixeira Pinto, .sem-_<1.J'istiliano Ramos, .ex-Jn- Presidiu a sessão de. on- rendo vg asaim vg estabele7'lpre que é discutido um re-

it�r\'en tal' Federal neste Es- d t d Proté
,

. tem, I) epu a () 1'0 ogenes cimentos hospitalares cata- �llerimeIlto, disputam um
; ado e prestigioso p'olítico.'v Vieira.' '! rinenses que lutam vg com concurso' de oratória, para1<-';01 Lajes, .onde reside, o O expediente constou de: dificuldades económicas vg ver qual dos dois consegue"Jú;tinto aniyersariante re- correspondencia protocolai',

. para atender seus fins vg is- fazer mais pau�as."
c"�b('r�, ,pc!? grato evento, O Governo da União não pa- to é bipontos dar saúde do-

'

xxx

. "�s .�e�lcltaç?eS �o� se�� nu:: go� a� subvenções
, ! entes pobres pt Reconhece�-I O deputado Jcão V!c�nte11€IOS08 anngos e admirado ,lnscnt? para. f�lal'� OC\l-'I�? .proverbial bep.e�eren�la S�hnClder� em seu "ultlz:no.TI':R. pou a tr ibuna o deputado. ; Góvemo Vossa Excelencia, í discurso sôbre comunicações,MAJOR HENRIQUE' KLA- Bahia Bíttencourt, repr-esen-, estarnos certos atenção nos- quis roubar à Diretoria do.

POTH JúNIQR tante .de Itajaí pelo PSD,: so apelo vg em ordenando. Grupo Escolar José Boiteux,A data de ho:i? ass�!l�la a Referiu-se ele à visita que pagamento. subvenções' or- o prazer de misturar Excia.

T���::tg:� do" a�l�ersK'ar,!O d(l há dias fizera a Mafra, on- '1':ç�lhetrtál'iàS hospitais e ca- com vós e seu, .:
"f. major Herrrique lapo,th de, em palestra com o sr; sas saúde Santa Catarina vg xxx
J(:nior, do Exército Nacío I P f it ",' "I b I

,

c -

re e� o l'l�lllClP�, ,sou e para que possam continuar, Os discursos do deputadonal.
, , . . que ainda nao havia SIdo pa- ,normalmente vg seus huma- Siqueira Bello sôbre proble-

.,

O Ilustre militar,

e:-co.m-.j' ga a subvenção. 'federal con- nitârios objetivos bipontos mas da capital estão largan[latente, goza no seio da cedida ao. Hospital São Vi� agasalhar, doente pobre pt do ciumeira no seio. dos re
'·1a�i1e a que pertence e na (cente de Paulo. Acreecentá-j'Cumpre-nos vg "data venia", presentantes "citadinos": ..,y{':e(�ade io?al. de grand,e Ira o ilustre edil de Mafra, I esclarecer Vossa Excelencia xxx

.

:'ncmt_o, motivo porque mUl-! que tarnbem não foram pa- que subvenções exercício Não tivesse surgido êsse
f�o{-:'., senl,.? aH homenagens ql�e Igas as subvenções federais

11951 para hospitais e càsas "caroço" da lei das 24 ho
hn senlO tributadas nesta I cOIlcedidas a outro.s estabe- saúde Santa Catarina já fo.- ras --'-- segredou alguém _

",daia, \
lecimentos hospitalares, ram 'req�eridas restos a pa- a atuaç.áo do deputadoFÚLVIO PAt'LQ DA De.regresso, em Itajaí, diz 19ar ....e vg ateh presente da- B lc- V· 'pr 'd'n �

OTERI DO ESTADO.. _

SILVA'
,

o o.tador que pl'ocurára in-I ta vg não foram efetuados ei� :ao C::::�e�i: Si�:l P�i� (' L ' A
." .

Ve. p.a"S�.l:, ;l€sta d�t�, o ;form_ar-se a respeito, se,ndo re:?pec:.tivó8 pagam€�t<ls 'pt namente satisfatória .. ,·
.'

,cu anlvel"arlO natahc:o o confIrmado o tato, pOIS o RespeltoS3f'. saudaçoes pt xx Ib8rta�' Dotem, as propostas dos· nosso yr:z<tdo conterr�neo I Go.vernoda União, até a pre- (a) Protógenes Vieira, Pre� O dep�tad: Osvaldo Ca- a ,�, .

1;;:. FulvIO PanJo da Sllv�!,: sente data, ainda não. havia aidente Assembléia Legisla- bral continua, fugindo das CODcorr"otes· C,iIl1issário de Polícia. nesta I
ordenado o pagamento devl- Uva Estado .santa Catari- poltronas, Prefere os recan.

(""VI'tnJ ond'e e' m'11'to con I Realizo.u-se, ontem, às 15 Alegre e Irmãos' BQabaid.':"', .... ,
.

, t <.- do a tais casas de assisten- na": tos solitários e as palestras 1
· e�ituado, I cia social.

.

Estranha ,ati_tude do Gover- d.e roda do que o.s torneios horas, no Gabinete do sr. Se-

'I
desta Capital.

'./lNAWE _CARDOSO DE ti. O depLltado Bahl'a Bl'tten'- '

d E d l't cretário da Fazenda a aber- A,s proPo,stas f,oram as se-
.

no o sta o par amen ares, .

'bl' t I C Ltd
. MENEZE? ,

I :;ourt acentuo�u que essa de� O deputado/Estivalet Pi- Será desgosto? Ressenti- tura da co.nc.orrelnCla_ pu dl- gum es: Jlma III, a, ."

Tr:ll�scorre . �oJe, o al1l-; mora no
.

pagamento está res, lider da bani:'ada do t ? ',ca para a exp oraçao a Cr$ 1.500,OOO,0.<l em presta-
'\ '"','sal'IO 'lutallclo da e"-ma I

d d I P 'd S '1 D
'

meu o, , , ,

, , Loteria do Estado. çÔes mensais de Cr$ ." . , ," '.' < .
.

'. '_'. '! ,�ausan ,o gr3cn' es transtol'- . artl o OCUl emo.cratico, O dr, AJour Luz poderIa

j''!IIto.
.

.

'

'Ha, Anaíde Cardo.so de ,Me- : nos principalmente 1)e.lo fa- leu para c<lnhecimento da sondar as causas históricas
.

Apresentar�m-se �res con-
25,000,00.; Otto L�no Kasslof,

'.n8zes, funci�ná�'ül pública! to de muitos hospitats já te- Ca8�, um telegrama recebido dessa vocação. para o isola- 1
correntes: LIma Cla. Ltda, Cr$ 3.9000,000,00 sendo no

"ct"dll"l e digna espo�a do. á E d
1:0 ano 500 mil; no 2°. an, o,'",,, ",,- < ," ,rem antecipado despezas io Prefeito Municipal de Pi- mento, _, [de Jaragu ,neste sta:o; f'!OQ '1" 30" 50'1,-",,, ApnglO de Menez-es I

.

Ott L" :K' 1 f d p..... u ,·mI ", no
.
a110·8" .,ml..,."L .

i�.", : -. por :o.nta da r.eferida sub�;; l'lltuba, enl"que estranba

te-I
D. Q, o. mo.·' ass o ,. e .o. ..�o .

40 9'"O 'I
'

1.\Zem anue hOJe, vençao,' Ilham sido' as obras\da cons- .

.
. "

, ,no ano. v mI e no qUI!l*

_. '-"
Os sen,hOl·e,s::. OrIan,.do II Afim de reparar o mal, o trução de uma-ponte sobre o ._ ...__ .... ,._._._."__ ,,, . , .. "

.
to anó 1.050,000;00, A fiJmla

,.. -

d t t ! i lo.cal Irmãos Boabaid Cia. a·,. llO,111.:no, Clru.rglao- eh 18 a) Jigno ,pa'rlamentar pl'opõ &:io do Peixe, retiradas· da lotas' Forenses .

- .J F 11" ,i presentou a pro.po.sta .de 4.� .

prOJ essol' �Ia aeu 0 a .... e ,se.iam transmitidos t�legra- sqpetvisão da Prefeitura
'
.. "� Odontologla;. EdgM 130- .

mal; ao Chefe da Nação e ao Municipal s,em qualquer a- ,milh&:s de c'ruzeiro.s sen�o
�'J';::�iR da Sl'l,'a· s"'recI'ad" '. .

. •

". _ ,500 mIl no 1° ano.' 750 mIl',",:"" '. ,. p.,
_

i,
: MWlbtl'O da Fazenda no cor'do. ou nobfIeaçao., .

. ,
.

'
,_

'

:��;;�tor d,a "Rã�iõ" G�al'l!� 1 s�nHdo .de;-í>e�-ew� ,tom�da8 Para:?�lhor co.nheciment.o O TrlbuBal 8DOl01 te.. • ,lrocessI ��:!�:�: :::�' e 1 mllhao

",
,CelRO Capela, funClOna t ur.gentes provldenclas para da materw, o l'Iwrec }fllrla--�- �

-
.'

. "
.' ,

.

r.:O do Ministério da Fazen- b -' -

h 'M ::- I<:ill:l S'eS';..lat) ",d�2�"4-1952, LaJes por\ cnme de morte, FOI. nomeada 11 .segumte-.
.

. serem pagas as su venço.es mentar encamm ou a esa. d h"',.,t· d ""c""'b- -� ..""<.� -, .m 'b 1 ,'- .

·.ill' Juvenal Farias Co.mi;;-: f .

.

,
..

l'd
,: toman o' con eClme�. o. o. aca a o ..,.greg-lO--I'rl una .,G_OTlllSli!!opara estudar e dar-

.

'
.

• - . em o.co, o segumte pe( Iode lot·or-, '

t I d .J J t' 'd' '1 tod
"--�-,,-- -� �. -,w1rio de Po1ícia aposent'l I E' 't t d' - ,reenrro. _m ..erposto pe o. a -, ue us Iça. e anu ar. o o parecer sobre as propostas

,do' Jor� Lun�l,"delli c�- I
' o. seb'um/ ,0 eol'

°d' te- m�PEoes:' S P
,

'

! vo.gado dr. Rubaldo· José pl'OCeSSo., determinando fôs- apres�ntadas, Professor AI-

,tne'rCiál'io..
' .

-

e�.rpama·dquet .

o.G� at�rJ?va"(Y0: 'A Xnlb1o; � l'L' :'�Id.ent.e da

I se,huck, defensor

,dê ,A.ntô- se o ré" imediatamente pôs- tino. Flores, SeCl'etár.h> 'do, resl en e ·e u 10 var- ssem eUl egls1atIva. . '"" ,'d AI 'd< t' I'h "dad 'f-lt G '. ,

.- a t>el1hodta. Zilá L€al'
..

.

O
'

f 'd I' .J
1110. L< oguça e mel a, o o em 1 ,eI e, pOl, a a ovel'llador; sr. Jo� Joa-

.' .' gas. . In ra-assm:t o· lder "-la I
.

h .� , f� . d'
'

t d f j' B '1''lJ1ha do sr Manoel Leal e PI-' Ctt b' d d PSD
'.

d
" qua se ac ava p.reso ,e Ola, e CUm}lrImen o e orma- qUlm raSl, Inspetor geral

i'�e Qua eSj)Ôsa' 81"a PautHia I RaIOucnlO Fa e e, " abll,Cd8 a o'

p'" f' �en, o l'�- pronunciado na comarca de !idade essencial. da Fazenda e um terceiro.
_

.,
. ..,. ,

" ce lodo sr. 're eIto Munl- .

_._ . ._....--__'-,_. _.;. _Leal;
, ',.. Assembléia L�gislativa cipal de PimtuQa, o despa- serviço.s citados, quais &8'ra_ Sala. das Sessões. 8 de

t Ad91(o Heinz vg é pessOa- as menIn�s: SuelI, ,fI- Estado Santa Catarina diri- cho telegráfico. junto a este zões?
.

maio de 1952, Icompletamente alheia admi-lha d� sr, �n�lr �atul:nm(l gé seu mais' l'espeito.so ve- llOr cópia, vem, de conformi- 40 _:_. ,Se a administração EstivaJet Pires; lide!' dO-I' nistração pública pt Consta
jt� BrIto.: _ ��CIlJ, �e:esmha, l,eI?ente apelo sentido Vossa ·d.a.de ,CO�l o disposto no a11:, atua! desses· s,el'��ços' está· 'f-S�: .

•

que direção 'téenieã esta
,�

ha: do "j" �osé Edgar\"] Excelencla ordenar paga- 100, lfiC1S'O II, letra "h" do confIada a partIcular ou 01'- EIS o telegrama recebido cargo engenheiro residente
�.:;kel':: escn�a�. ,de Paz em

Imento vg mais breve J>OHsi- Regimento Intel;no, }'equerel' t{anizaçóe.s pri.vada� ou a 01'- de ,?ü:fl;t1iba:· Joaçn:ba yg, f,l{):rém
.

ignoro
,.

�,;��çlal. mUlllC.lp!() de Cha� vel vg.. sub�!3llção hosp-:i.tais' se' di!qle V" Ex:c��" :olicitar :gãw,;a,.4ministrat�vo 'púb,lifQ ' .. Deplflta,d�;��st!y�l.e�W)l';t1,,; f���f��ra�ã?· vg; ,�ud()
. J'!f" o,

" " . 'I.e\.c�ap 'sul,lde deste Estu� uI'gentes lnformaçoes ao estadual�. . Af:\�mbl�'la.r.Leg.fsla,hva,. '

vIs.ta·madeuamelito'adqun'l-
, ,c'__' u

. .,..n:e::llno)):Ia1:;,IO·;rfIlho 'do vg já cón'cedida ..orçanien-' Eimo., Sr, Go.vemadol' do 50, -- Na hipotese; de o l"lorianópo!is, do não estar de acôrdo un-
,J�\ ·s�:: M�no Abreu e de, su� i to Uepúb1ica vg -l'eferente Estado, sobxe o segu(nte: serviço. em tela 'ter Rido COll- . P<lrtância obra pt Si venh�,�:,�?!",a s�a. Dalva de OhVCl- c::ercjcios,..miJ nov,ec�n�os i 10- A direção ,dos servi- fiad_? a .pal·ticl:lar ou a 01'- Solicito. bons ofiçios vos- trazer fato. co.:ç�ecime�lto�l'e<.l, .,

cmquenta e· um e mll nove�! c,os concernent.es a constru- íl"al1lZaço.es privadas, pel'- íl3 'excelencia junto essa E-<' essa casa po.rque Julgo lm-
.

\.",-::/ r:ran:'!cor�e, tlO]C o aUl- centos cinquenta e dóis Ptiçãu' da ponte sobre o Rio do gunta.-se ile houve concor- grégia Assembléia sentido pl'eencid ivel ··esclarecimen-

;.��sê.mo. natal,le!O da preJ�- AusellCÍa pagamento.
-

sub- i Pei:xB, ligando a cidade de renda pública? seja esclareddo parte ao- to vg tendo em vista cons-

�;�ra sen�lOrml��. Agel1l�' ve'nç�.?· :xercício mil uove- r Piratuba à Vila de Ipira;es-.. \'erno. Es�a?o r1izões POl'q,l1.e'j t�'ução em referenda deve-

ma.adOWlO,. dIleta fIlha do SI. .c:l1t�s clllquenta e, um hos� l·tflve . a, cargo d� Prefeitura 60 - A ponte em 8.preç,o. esta P,refeltura �o:a de':ll1- na tet', andamento e�, �on-Cardo6,o, . .
pItar!> e casas iiaud-e terra l\'1ul1lcIpal de Plratuha? I em ,estando dentro do perl- cumblda admmlstraçaQ I sonanCIa obras serem C01l8-

�lnive F�s�eJa, hOJe: seu 110 catarinense :'� cOlTcedida'or- 20 - Em caso a!irmativo !m�tro urbano da cidade de ..::?nstrução obras ponte .pe-Itruidas por es�a Prefe�tu
.

,. 1'8�?'1O a .'Qlen_I�?,SueIy çamento Unlao vg tem' tra- desde .Quando e até que da-! Plratuba, . �rgunta,�se se nm�tro tt.rbano esta Clda-Ira vg como s�Jam mur:I'Qs e

�:�ãrtan:18ta d� �?�glb Co:. zido ln:arides dific�lda�es �_ ta: U ,Prefeitura ,l\�unicip:il, h?uve� conjugação e hamio- de vg cuja,obra de,s�e inic!{) .

tuas darão acés!l(�' a�l1ela
·

P, r�f�s de,.,Je,8us, ,1111: d�, SI. C()�O_ml,�as ,?_ara es�as :mstI.-Jde �ü�at�b.a adon,l,nllst�ou os tmza?a? ,entre, o.:Estado. e o c:lstav8. ca,r� a.dmmlstraçao !pon�e pt Certo voS&e,nC18 le
__ ... :��. 81. S, R, d., Blltto, tUlço.es ea1'loade pubhca pt serVlços da, cgnstl'uçao em i mUlllClplO de Plratuba. pe- esta ·Mumclpahdade pt Este! va;ra fatos luz. razão. Vi( a-

·.C�AIIIBO:8L.&1f1A ...... Manifestamos'nossa

espe�'lrefer�ncia?'
'
•. '�

"'-. ", '[<lS seus orgâ<ls competen- fato não somente extranho .. tguardo SinN!ramente ágra-
�Jr'liíl�,� ituto. a.a.... ir�nça'�,to. Voss,a-, Excelen- ,3� � Se_ a, Pref�itu:'a :My- .t��; ..uo·�t1.�:concerne aos �er- rJ.llan�o ,a.o de se� entregu,e \de::ido pro.nunci�mento re�V1e�r;"V'íJTal...ma... I Cla vg 'em determmando pá- n !Cipa] de PItatuba nao con- VIÇOH, tecmcos d.e Ui'b8mZa-11"€ferlda construçao a adnu- \1)cltO, pt FrederICO Poy FI-

/�, �;., � .r",:r.ll.ltIlhib!!'1') VIdft .1 gamento referido vg SOCOl'- tinua ,a admil1is�ração dos, çã<J. '

,r:.ist�.ação pai'ticular senho.r 'lho ----:- prefeioo ;un�����l�_

Eii��'�::�:1 "'.' llVENWtJ��, �S-MUTRETA .- ..

o «carandeíre» su-.ava 8
"

s'8ngue das' vilimas
RIO, 8 (V, A,) _:_ A poli- "clientes" 'com um punhal,

cia petropolitana éstã' às chupava, em seguida, o san- \

voltas com '-pel'ig6sQ! curan- �';lle e cuspia pregos, para
deiro que realizava até "in- fusos, afim-de fazer crer

tervenções cirúrgicas" e, ao que os extraía do corpo do
que se afirma, sugava o san- "operado",
gue das' vítimas. Trata-se Cobrava de 100 a 200 cru
de Porf ír io de tal, que se zeiros pelas "intervenções",
acha foragido e agia no As autoridades apreende
bairro ce Cascatínga, fazen- ram, em seu "consultório"•
do-se passar por médico. punhais, facas; remédios e

.

Vítín:n!s (tetidas para ave- vidros com álcool, contendo
i'iÍru�ções relatam "que o pedaços dê' �ísceras,
charlatão costumava fazet.l 4s ,autoridades' estão no
'incisões no ventre dos i encalço do "dr." .PorfIric.

OLHOS - OUVIDOS -� NARIZ E GARGANTA
- "

. DR.' 'GUERREIRO _DA FONSECA
Especialista do Hospital

Receita de Oculos - Exame de Fundo de Olho para

Classificação da Pressão Arterial.
Moderna Aparelhagem.
Consultório - Visconde de Ouro Pr�to., 2,

),

,

/

o Ctrmandante de Vesta",
Clttnellto de' Base Aérc-e de
F1orianópolis, faz saher que

.•. 0'1 exames de admis:;:u pl1l"U
àquel[J Escola e,m'ão r"aJiza
dos nos dias 2'3 e :'9 do cb:r-"
l'ulte, às 00,00 homs..

. l?lo..rhm.ópolis, em '7 ,de
TI1a:io de 1952,
. Ciirlos da Costa D:mtas -
l° 're-:t:lte, �j1:i,ík1nte

I!

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Flortairépolis, Sexta-feira, 9 de Maio de 1952,
�------------------------------------------�----

o lISTADO
--------�--------�,�--------------�------------------------_.--�------------�-

\

11,,· Ca'lpeonalo 'S'ul-alericano' 'de ftUetislB! Hoje finalmente .a estréia
,

\
. I dos Glob'el,rolters",' e", New

Com a 'terminação da se-I' Em 'pr,o\'as de maior per- I' 6Q lugar, com O ponto, ' nç.s 200 .ms. Helena, Melani'l,', Y k" C'' It-
'

gunda etapa do Campeona,to ! curso' nosso" fracasso foi I D�mas - 1� lugar�
Ar- e Laisi,

'

,

";'" or ,.' eles
Sul-Americano que ora se completo. Na prova de, peso i gentm:X,com A pontos. Ante-ontem foi dedicado I " "" _'

'

' ,�::, '

I'realiza em Buenos Aü'es, fi... podíarnos ter melhores colo-J 2° lugar ,- Chile, com 16 ao d�scaiiso e ontem, for�m! H'Üe, ,�o Estádio "Santa

I
perstein. E)j'i'hista técníee,'\:ou nítido o equilíbrio, no caçÕes, com um terceiro e lpo��o:;;. ;'. ,�o�:,�d�s ' provas sensaclO�, Cat.arina" terá o.p�?líeo cu- suas jogad:1!� se,caracteri-masculino, das três potên- quinto lugares, José. Te1es 1 " lugar - BI aS11, com 14., ,1?S, �omo as ?� �xn100: �� tal'l!:ense a possibilídade d.e zam

_

pela eleg�ncla;cias que integram a A. B. C. da Conceição contínua ser a i pontos. , "d,: nossas possíbílidades : .0 ver .fogiU:, os f,UYlO$OS e uni- ,�Nao vale ,�omente' pc�a1) Chile.vem surpreendendo nossalnaioresper�nça"alé� .Perú, com 14.pol1tos. !grandes, o salto com vara 'versalmente eenheeidos C� ·súà'alta.estatura, mas, sim,
es argentinos ganhando pro- .da conduta dos' declatónis�! Devemos melhorar no se- 'e os 800'ms. em 'que temos

mo reis do basquete; o"Har- porque um valor' excepcie-:
VIlS que os argentinos julga-1 tas. A classificação até ago-I tor feminino pois �()locamüs bonR atletas. Iem Cobetrotters. No con- na1.
vam

'

suas, já que os braai- l ra por pontos ,é n seguinte: !
-

" junto 'dó quadro negro exis-
lxíl'os tem ganho tôdas em' I �ia'sctilino - 1° ..lugar -;O preparador do Atenas te uma figura excepcional E.', colocado· sen�pre nos.
que tem entrado como favo- I Chile, com 108 pontos,. I ' ,

..
, ó I.'. que é Bill Brown, denomi- momentos difíceis, em que al'ito. Nos 400 TI.letros, rasos, I 2° luga.r -, Argentina, i em Florren po IS nado?o galã da quadra e da vitória do seu quadro pezi-,colccou o Brasil trés, ho- com 82 pontos. !. ,

"

tela. Corno artista figuran- gar, 'ej' quasi 'se� êle re-meus'-';\. prova de dardo foi 3° lugar - Brasil, com
I

'

Segundo informações qu'e -leção uruguaia que' deverá do numa película americana solve a situação, obtendo
:ganba .pelo argencino e a de 77,5 pontos,

'" i colhemos, foram entabula- exibir-se em Helsinski, Sem ,"Rarlem Globetrotters Reis triunfos, às vêzes, '

pela di
lrlfl ms, pet,·tel__lce,u excepcio- 4� lugar - Perú, com 17 i das negociações p�ra,.a viu- dúvida 'alguma; a maior .cr�- Negros do Basket-BalI", re- f'erença de um ponto. 11:1e.nalmente no 'Peru. Na prova pontos. i da do técnico, uruguaio no dencial do "coach" uruguaio ceben verdadeira consagra- com "Goose" Tatum e M.are'i,] 1.500 n'�.!'surpreendeu o I 5° lugar _' Uruguai, com: mês de março de '53, af im- São as quinze partidas dis- ção. Suas qualidades téení- Haynes, são realmente, os

:
, ",r.ü·�.sil colocando a 3° e o 4° '4,5 pontos, . I de ol"�mtar os técnícoa de putadas em Santa Catarina, cas são insuperáveis e cons-, ídolos, dos negros dos Esta-t; JW' :;>;[,;::;,>';'1 , I n08$05 quadros de

basquete'l pelo Atenas, que, exploran- titue a arma' secreta de Sa- dos Unidos.
l-

I Bernardo Larre Borges, fi-, '

,

•
.

,�
,

,

Lho do CeI. Larr� Borges, he- do a técn ica americana, de

,0, LIra, no Quadrangular de roi uruguaio da .travess ia �o !d�monstrou classe �n�t�pe-· ",", ., I AfIântico.> e um 'dos mais [rável, apesar de desfalcado

Basquete' em MontevJdeu CO��PBten�es té�nico.s Oi'i�n-; �e .��dÓ',,�arn� Bo�:re;.;, con-
'p t' de di

-

d L' d
,.' �

do I b
.

11 I tais e pOI motivos rmperro- vúcano !lar2. o :,;eleuonado e
re cn e a n;ecao o 1- o a mrecao o c li e Orle,

-, '

,,-' ,�, "..l'
VI' '. C1 1 J" • '

t 1" d" 't .

I" I n' 80S CtC31XOU de preparar a se- l{auopua, Jesron'h:tO.
Ta �enls U J, excurSlOn,Oll a lSpOS o' a m'c t1l- o • o

" "

:2l., M?nfevideu a convitl,l do q4wdrapgula,1' de �àsquete, I----;----r-'-' i Por sugestão dos panlis-' Caso haja n.ecessidàde de
.

presIdente do Atena,s; Don com os 'outros dOIS clubes, I Sas,. aceita pelo. trein�dor Utp� tere.eira, particta, est;:J�ol'rlerers, devendo levar -de Montevidell o Estocol-,

T' ··R :o'_s. P I I canoca, foram e�tabelee�das s�r;1 realIzada no Maraeana; \

�em; 'titulares e os juvenis, mo e o 'rranvi1le. I 'ornelo.. au O idefiriitiva�le?:te.�s data�pa- dia 8 do mês de junho.
:pel:'ffiurHic,endo ,na capital Confirma<los êstes ad'e- Ira as semI-fmaIs: CarIocas

,

'.

"

uruguaia ü'ês à quati-o dias. glos" podemo;; desde já feli-, ;\os dia,; }.i) e 18 de ,iu,' dança verificada no

calen-I!e Mineiros, 'dia 25 em Belo .,...,.••••.-..�_W.........M·...."..... .V�

(I ,mês pz;efericl0 sei'á, possÍ-, tal" a distinta associaç�o por 'I nho, no Rio e São Paulo, d�l':lo do, Ciimpeo:lato Bj'as�- Horizonte � 28,' .n·a ,Capital'yelmertte, ô' de .iulho� estan-' 'mais- êste empreendimento, Vasco e Porh\guê;:;<1 jugal'ã.o le�l'f) de Ji'ut':')Jol" ,:om respel- Federal. DUl prImeIro !ie O ft-uudro pau,lis"tl
,

"

",
,:

" .' .

'

,

'

I �� ��\:�:r�i�l;li��:�P:�:����s �,7o,���; �;Cl��;��[���f:é �������s�:� l��n;��!:�:::sdfa �al��o�:� Q'0"0 8nfr4Dta"'áCenvocado$ po" O IS" SOlamerica< i_i�;" ';;od; mu: xgau,�o,. J",anã. .

O lalltlb; ,

Zezé M_or�ira '1,'00 de ,Atletismo· ,I:, O,técnko Aimoré não tem
; A proposta brasl)elra pa� '1" preferências sôbre os .log.n.-

O técúieo' do 'scrªt,cb" 'ca- : 1'a realizai' o próxi'tnõ c.à.m-' .,jo àOl'es convoeados. PossÍvel-
ri.oca convocou, os seguintes peonato braflileito de atltis- mentel o, quadro lnu{Usta que
jogadores para selecionar, mo em São Paulo, como uma deverá enfrentai' os gauchos:
�}s que delVerlio integrar o da,s comemorações do cente- no dia 25 tJo C01'l"ente, em:

qüa.�,l'o
da Federação

M,etro-I,nário,
tem �mplas -?�ssibili- I Põrto Alegre, será o seguin:'

jJolIt-:ma: '

'

dades de vmgar, ,diante, 40 I te: '

, ",':, apô,io 'do Chile e' do lJru- Cabeção, Mauro e No:ro-D4 Vasco: - Ei'nam; Efb, I
-

•

_

Em fw dessa 'esco- n � _ . Sant' Brand'iozinhoFria .. ' A.d ..mir Maneca e! gl,aL • �e
"',� , .l;f, < os,' <,

"

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

,'lbá haverá um'rodizio, de- '::. " e Baueri ,Tu1inho, Anto-nÍ-,JpoJucan.. \
,

'

venilo o de 54 ser realizado ,�

I
nho; Baltazar, ,PiPnga e RQ.-

, -G
Do Bb�af�go:;-, �svai{do, !

no Brasil,' o de 56 �no 'Ch'ile
� ';'

I drigues.'
.

.

.

:eI'son, San os" , l'lli 1" e ua"
e o de 5,8 no Uruguai. I"

.

:'!:�:,n;érka, .

-- Ranulf? IDespediÚ..se ',.. 1 fa:a���tãOD(,l Olmia,� -lVIa:,V\�elL /1° I'o'rlnt'-Hns' I ','"

_ Do Bangu: -' NIVIQ. "
"_ 1D - Sábado -=-Fiarmáeia,

Do Fluminense: - Casti-' Na sua última partida em, ISa�!t[) Atúllio.- Rüa JoàG'
mo,'- ;Píndal'o, ' Pinheiro; ICalTIPOS da Turquia falhou o .!.Pinto. "'_ '. ,

'

,

'

,Jair; Edson e Bigode; Tele, aHlÍ-negro do Parque São, í 11 _ -D<Cin1ingo .. _ Fftrmá� I

D:ll�ndo, Simões, Quinces e j.rorge a obter ,nova ,:V,itória,_ Leia 'Santo Ant'oni<i :RLU"'., /,
Duh. , _' delTota11do o seu cOlltentlor '

Uo�l(j Pinto.
Preve�se também ri' COJl-

'tPelO
Ci,core de 4 a 2. O qua-' f 17 � Sábado - Fanná-'

voeaçu,o de Rubens do, Anié" dl'o Que atuou eta o s�guin-: � �ía Cat�rillense -- Rua 1'1"a..;'
:rica q.ue ,jogou contra o te: Vilmar, MUl'Uo e Julião,

I
Jano. .'

'

it\>aí; q,u:inta�!?iJ.'a <: deverá BeIfai'i, Goiano e RO;J'érto; 18 - Domin.go - Fármá-
, jog�r, do�ihgO, contra o Fi� I' Clá:ldi�" Luizinho, Gastão, 1,:�iaCa:tariIlense - Rua Tra-
,gueuens:e, "" . Jnc),son e �olomb0. i J�i:lW. '

'

,

� '2'1 - Sábado ,_:_ Farmá:'

f da "Noturnll - Rua Traja,-
,1H'L '

,

}
'.
25 - Domingo - 'Fal'má-

1
Ci-a NOtU1'�� � Rua ,Trajano:_-

,j" Q S-eTVIÇü noturno ser��"-''''''

I
e:fetuado pelas Farmácias
'Santo Antimio. Modema e

Noturna situadas às ruas','

! .Toào 'Pinto e Trajano h. 17.

! i Casa CU" Ap�r-
!' �' t3m�nto
I Ca$ul sem fIlhos, procura'
,I ",asa ou apartamento, :no.

I een iro. ou 'j)�';Qximidades�
I d�'i.ndo referenC!,as e garan

,

th:o, Cartas ou tratar pesso'-
'I, ' .'

__ � ,!lr:1B1:1 t�, .com (), .Enge)1ne;tr(j:,"�

!'/'Jdü Novn, no Depsrtamen-
! to de Estradas de Rodagem�
r l'h��'ibl. Capital. '. '

"

'

Novas d'a'ás para o Cam-'
peonafo Brasileiro

'

,i>- "'. _ ..

I

,
,

,Diretorià de Obras Publicas
E I T' A [�

De ol'd'efu do senhor diretor, devidamente autoriza
do, decEuo qne se. acha aberta, a eontar desta data, a'

'concorrênc:ht para à "enda de uma caminhonete ,Ford,
�*.. um Jeep, 2)10 de fabricação 1,946, dé ambas .

.

"

??p'deridos. vé:�c1110s poderão sé'l'V ist,os e exarrüna�
ifos rlI'únte a;; horas do expediente', no páteo· des,ta ,Di-,
:reíui-in. I',

I

Olitrüssim, faço ciente aos jntel'tissi-)doS' ter sido es

Habelecido em Cl'�-8.000,oo (oito mil cruzeiro�), o preço
níil1imo de ven(la de cada um. '

,

'

As propostas d�\'erão ser enhegues �em enve]opel'l'
lBchados, no Gabinete do Diretor, até às 10 (dez) horas
.a,o 'dia 21 (vintc'e um) de ,maio corrente, quando serão
,Aberta,s e:m preseú<:a dos p):oponentes"

Diretorb de Obras Públicas, em 'Florlanópo1is, 6 de
maio de 1952,

'

G1it1the1' E'i!'Ol1 Hecker" Oficial Admin istrativo,' c]; L
,

'II
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexfu·feira, '9 'de Maio, de 1952
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UM PRODUTO Sb'uZA CRUZ

PREÇO NO Y�RE�O Cr$ 2,60

A--A�-GON
',"

AS�OCUÇÃO PROFIS'-S-'l-O-N-A-I-.�n-OS-T-.R-,-A-B-A-L-H-A-OO--
I ' IA DA" I�.ES NA INDirSTRIA GRÁFICA DE FI,ORIANóPOLIS

"

APS',M,JA Assembléia G�raJ ,Extr�ordjnárjà .'

� IW' Pelo presente �dital 'fl��;�ç'!Íln'yocada a' AS:Semb1éia
AIi"lada I'" Poucos Mlautol Gsta] Extraordinária da As'sociacão Profissional na In:
Em poucoS minutós a'nova recei- qústria Gráfica de Flo�'ianópoljs, 'para às,9 horas do dia

ta M.ndaco - começa a dr- 18 'de Muio ',dêste ano',' TI,a. sede do Democrata C,1ube, naeular 110 sangue, altviando os aces-
ses e os ataques da asma ou bron· Praça 15 de Novembro. para deliberar. o reconhecimento
quite., Em pouco tempo' é passive! ' .

dormir l)'Jm respirando livre e ia- como Sindicato representativo da respectiva c�tegoria

"G" II-ma' OP'O'rtuDle'da'd'e' �dlOS"O�l�V�c'OeMIr.,�le:nt,aOs:vj�e�oJ�tm�i,�.I'C-,OuPsQ�q",tu�e'" tProfissionaJ.,

� � "
" F'lorianópólis, 30 de abril de 1952.':',

'".', :. ,-,
'

,

"

" '".
,ob�,trúe as vi',s r,'spi1'a'tórios· mi.lla,,- I

,

do a sua energia, arruin::mdo ,r,;a

I'
Mário Schmidt � Presiclen te

, saúde, fazendowo sel'lti'f�se ,premaiu..

lmport;mte Organização de âmbito nacional pt'ecisa ,amente velho, Mendo" .. tem ,t.idô ,

t é' '" dE' 't' d
.

1· 'taIlto i;\.xito qUt;; se oier"ece COln õ..
�

,
,("�, ,nl1YEcgau,@S e ,serI rIO, o sexo mascu mo, (:0111 boa 'garantia de da!' an p:;cicntp re:::pll'fl' .

·}·.::rlaçáo em português e granue expéiência em cálculos..ção livre e fácil rapidam""'e" com-l
"

Os ca;'1did:l'tol' deverão ,possuir, pelo menos, instrucào .se-' ��t�O�\���odf��. �:�::nM���a�!, r'�;;j� tt�1I11�1'1�:i III'J II.! �'
.

�,:.u.'"l,1.dária completa, dando-"e ll)l'ef'er'e'.rlC,J·,'l "'os que' 'tl'\'e- '''',eõmo, (,m qua!qué :l'a rm? (;.�a. (I .' . . ,.I. _. ','" '\0,"
-..... llOssa. fta:rantla e a: sua p,�:oteca{\� I" .

• .' •

:.-_:n;. c:)!i�lecimentos �e i!lg,iês. C�_rta� indicaT!du idade,
'

_. ;_:_ �__'""
n,':,J011alHhlde, ca?acI�ade, expenenCla e ordenado de-I' m'l-ulgue "O ESTADO'" (o HEGULADOR VIEIRA)
_xcJado P'1ra P. Caixa n, 139 dêste JOl"naJ.

'

1.'" A mulher' eyitará \ dores
---'-----:---------.,,;...--�-

""_ \LlVtA AS CóLICAS UTÊRlNAS

,
�r I'ET>I�JL'

:

I"::I';
-

·'1 COIIRA tlSPA,
, '.?� ,��::,::::;�:, ;�::e:·::=.:;::'

. iI(�l'>� :?":" ,.:: ,,':::\ 1,J,,', '., P, '

.•

:,,"�:'/'
,
":,' ":: 6Q'L�l'E��AEDIJO�U�,AS· I· . AV!�t��&�,

"a" ;;��,;(í;a:·ob;::t���:�:;�ri:��· c

... li'» tl'llM {I" '��·""'1�+. "f.. púdProso callV3nte'e ttegltl.�

1�\'I[�M[[m��lf::�:�u:: ���l� :�������:
, '-------------�,�"�,��.�,----��---------------0<._. ........__ _ . , ..._�.....ac•••�."p.. �__..•.•..�-�-.-,,-.�--_---.......- ...----......��--........,.--� .....

Telegramas recebidos pelo \

Dep; Pr.otógenes, Vieira' .

'. (Contínuacão) Celso Ramós Pte. P. S. D.

J?;f�tÓg.e.ne.s Vieira _::_ Pre- - Florianópolis. ,

'

....".}dente Assembléia Legisla- Diretório Municipal P. S.
··-trva . .-!.. Fpolis,

-

D. acusa com prazer recep-
Sinceros parabéns feliz ção telegrama n. G vg 1�'

,,,f'colha seu nome elevado [orrente cujo teor damos I,',:c�;'r'go 'Pl"€l'iden:te Legislati- ampla divulgação nossos
Vü !)f Abrs. José Yurasze. correligionários mostrando I
lJeputado Protógenes Yiei- se satãsfeitisaímos grande J· y;,; -.- Presidente Assembléia vitória pt Solicitamos apre

"L�gislativ:'. - Fpolis, sentar ilustre Deputados
Hineems parabéns 'pela Protógenes Vieira vg Elpí-

· v;'hiria Deus proteja no de- dio Barbosa nossas €:ongra-'
.bulTIpcnho': honroso .cargo pt tulações a par -1ossos sin
,5<:h'_ Pedro Reynaud. ' ccros .desejos feliz. êxito.
'Pfctúgen�i; Vieira � FIó- 'gTandiosa' missão comandar

'i"!!illDP{)}iS, 'r Leg islatlvo nossa terra res-
" fmerr5u;nente satisfeito u- : pcitosas sa udações, Samuel

_ ,X;"adeço comunicado vossa, Sandzini.
.

-,NêlCliO elevado cargo Pte, I Deputado Protógenes Vieí-
.-

/I_�s�mbléia 110SS0 querido' ra - Florianópolis.'
Eslq_do vg congratulo-me'! Anrcsento a Vossa Excia.
}}ft:zacto amigo vitória al-! 08 �elhore8 votos de f'elici
-eançada vindo engrandecer l tacões pelá eleição Presi-
mais ainda 1108S9 rnun icí- I dente Assembléia Legislati
pio vg nosso partido elevan- I va '<- -Iúl io Teixeira, Cole-
·,d·:_,; -mals alto nome n0880 I tor Estadual.

'

.ilustre chefe dr. Nerêu Ra-
I -De Piratuba ,

.

·.L�OS pL Abrs. Pedro Ku;;s. I Depu tado Protógenes Viei-
Deputado, Protógen es Viei- ,rii - Presidente Assembléia

R'& - M. D. Presidente .t>rls- : Le-rialat iva - Fpol is. ,
,

"t�mhléia Estadual - FIo-I Felicito amigo ínvestidu-
.r.hmópnlis. ! ra cargo ora eleito. Abrs.

Auguro 'a' V. S. felicidades' 'lmildo Freitas.
·
pelo êxito, alcançado na As-« (Contínua)
,;>�,mbléla, prova de mereci
"R:ento pt Abraça-lhe Eduar-
,à·:; Ko llrou. '

'

De Nova Trento
I�iépl!tado Protógenes Viei-

',-;:-a o Assembléia Legislativa
-- Fpolis.

Nossos cumprimentos me

J�E;ddo cargo foi f'eito. Nico
''jç_!l Baclo Pte. Diretório P.

��Iimine as

ESPINHAS
\ causa Combatida no 1.° Dili

:kpúiado Protógenes vi-r,
1:':3 ._-- Assembléia Legis1ati
'�'�1 .�- F'pol is.
Aceite prezado, _, amigo

-;l!Tande abraço sua eleição
',1:'l'€sidente Assembléia. J0-
,"� Rcdrigues Araujo, Fiscal

t.ozo á primeira aplícaeão, Nixo
ierm começa a eliminar as espí
.ihas como si 1;osse por m

á

g
í

ca .

JEe Nixoderm á noite e V. vera sua
oele tornar-se Usa, rnaeia e limpa.
\lixod9rm é u,. nova descoberta
'[lle c o m b a t e ,0'5 parasitos
da pele causadores ',das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne,
.mpíngens e .erupcões V. não po
derá nbertar se destas a f e c ç

õ
e s

.:!utâneas a menos que elimine os

,5f'rrnes que se escondem nos rní-:
núsculos poros de sua pele, Pcrtan
I:a, peça Nixoderm, ao seu farma
cêutico, �b.oje mesmo.' -'} nossa ga-

Niioderlll'���J;
,.... al.ccl.. eallllat proteção•

.

. F<�7..enda.
De Orleães ."------------

Protógenes Vieira - Flo- Aluna-setiauo'PoÚ�.
.

'I ."
. F;nsejo' sua. eleição presi- •

-{�,,!lda Podei' Legislativo a-I quar.o
�:rr37rme eongratular-me vo.s-" li'amJlia dispondo de um

"ene.la ro-gando Deus\8ua fe- quarto, aluga dando prefe
l�ei<la<le pessoal � para

.

11m rencia ti 3 rapaze8. V.end'HH:�
p,-"Qgresso �mpre crescente tambem uma cama de }'e1'o
,�e nÓ3sa teqa... Resp.' Sds. !Já com lastr'o de tela, à: rua
lUeXil,lH!i-e Sandrini. . Tiradentes, 64.

'

,
,

' .. E milhares de pessous

dizem o mesmo coisa.

Porque Elmo 'é. um

cigorr,o de oramo, gôslo e

pureza inconfundíveis t

\ '

A COMISS,\O ORGANIZA�
.

DORA DA PÁSCOA DOS
MILITARES

E·IMO

,

tem o prazer de (!on�

vidar as
.

autoridades
federais, estaduais e

municipais, os militares
da ativa, da reserva, re
formados, ex-pracinhas '

e o povo de Elorianópo-
-Iis para a Cerímôn ia
Pascal a ser' realizada
no Quarte'} ,do 14° B.C .•

110 próximo dia 10 do
corrente' às 8,00 horas.

econômico'
, '.

KOLYNO!) rende muito maíf,
Kolynos é econômico
porque é Ulll dentifrício
concentrado que rende
muito' mais r Um centí
metro de KoJynos na

escôva basta para obter
'espuma abundante que
combate' a cárie e

. p e r.f u m a o hálito.

fraqueze,' em gerei
Vlnbo Creosotade .

(Silvei ra)
.

..-.-_... --�-- ........ ,.

Aul�J� dt} loalês
PRATICO E 'i'Ef)ilICO

Professor .Bônson
-Av, t�i>r'cilío Luz .. 66.'

, Diariamente.

,

Dás 8 às 12 e das 14 às l�v

José Callaral.
Estudante .de Odontologja�

leciona física para. o Colé-
gio e. vestibular.

.

Rua' BluftlenaU" 53.

'1
,

I

I
I
!
i
I'
1

I
.
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Florianópolis, -Sex\a.feira, 9 de Maio de 19;i2
,.---_._--- ------------------

Justiça 'no .Tribuaa]. de'
Santa Catarína

Sindicato dos íDó "Riri para -Você
Istiiadores 48 i. .,' - �Ad - ..

noriao6poU.s IO Operan� e!, � ml�IS-
, Fa"o saber aos que o pre-' 'raçao

. Pública '

I'"
� DE MAIOsente virem ou dele tiverem

RIO,8 (Argus) L No dis- -IAPETC Pàr,a a sua presí- A data de 'hoje recorda-nosconhecimento que no dia B
curso que proferiu no Dia dência, O Instituto dos Ban- \ que:de junho de 1952 serão re-
do 'Erabalho, o Chefe da cáries já está sendo adrni- I

_ em 1583, chegou a Balaum.

No outro exem;lar' do jornal de Plor ianópolts li o alizades neste Sindicato ai>
Nação mostrou ao operaria- nistrado - e bem -- por um

.

o primeiro governador do
form050 discurso com que o nobre desembargador saudou eleições para a sua Direto- do brasilêiro ti quanto era representante da classe, Dis- Brasil-espanhol, Manoel Tel.... . ,.:) TI

",

nta la ria. Membros do Conselho
poderosa a J'llterf"t'e�ncI'a,po- "e ainda o' Chefe da Nação Ies Barreto:a Associação dos �l'.Laglstn""os . raSHeu'os, represe ' .e, ,

• -c ., �.I_

celo seu presid-cnte, Ministro Edgard Costa, nas soleni-. F'iscal e .Representantes da
litíca e econômica por êle que sempre fôra seu' desejo 'e- em 1624; a esquadra ho

datles comemorativas' do "Dia da Justiça", na capital, ca- entidade no. Conselho da
eonseguidà através da légis-' entregar as direções dos [andeza do Almirante Jacob

\;arinen'se, ,.

Fedr-raçâo a que está filia-
lação social e da ·liberdade. Insj:itutos' aos próprios tra- Willekens entrou no pôrto

A referida associação deliberou comemorar O' dia do ficando aberto o prazo sindical. E analisando a si- -balhadores. Devem, portan- da Baía, composta de 26 na
consagrado a Justitêa, cada ano em um Estado da: Fede- de cinco (5'1' dias, que cor- -tuação do Brasil. demons-: to, os trabalhadores- guar- 'V10S com 509 pecas:

'

'fação,' tendo sido escolhido o Estado de Santa Catarina, rerá a par-tir da primeira trou como deve ser êsse po- dar as palavras do Chefe do! - em 1748, urna -earta rê- _
. - '

do publícacâo' deste, para o 1'e-
.

b Ih d G
'" '" precisopara a comemoraçao do nn�) passa o.

.' ... : .

,. ., .- � der dos tra a a' ores usa",; .. overno . e,
, .

que �:ia- dirigida a Câmara de
O desembargador Alves Pedrosa, representando o g ístro das chapas na SecI.e do para benefício de tôda a vos- prepareis intelectual' e São

-

Paulo declarou extinta
.

-

f t' 'd f taria de acordo CO'Il1 O' ,11s- AI f l iti t di - �

venerando Tnbunal em que' az par e, reC.OI arn, com e- "

1 "I t
coletividade. Devem e es

.

u- po 1 icamen e para a ireçao o predicado de ser a Capí-, .

1 d ',,r' -

tr Ed ,C ta' PORto no art. 4° aas ns ru-. lt
-

d t d dos 11eO'o'c'0' públicos E' ,

'

[iz oportunidade, os desve os o lullllS 10' gar .os a ," P t
_ grr a a�l' açoes, en 1'0' e . b 1 � • tania governada por caní-. . ' I" d P·· cfles' aprovadas na 01' .arra- . J d d I

-

�rb
.

t f I�1ela magistratura brasíleira, '

cu mman o na 'r imerra ;"-'.< ",', 48 d &-4
suas entída es e c asse, preciso que S' 1 �lS. 1'a11S ot'- tães-generajs, passando a

� �onferencia dos De.semba'rgadores, realizada nesta capi- MmlSI,€ud.l n. "e -

preparando-se como lideres I mar o� vossos ,sl.nchcatos err: I sujeitar-se aos governadores
ttal, em 1H43, imponente acontecimento, marco inicial de lG52.

_ ,_ "

de movimentos, não que

Rir-10l:�al1l8mOS ef:cIeJlt�s de O'pI e capitães-generais -dO, RiQc
uma nova fase para a Magistratura Nacional, e mais tar- As chapas deverãoser re-

'Iam a demagogo", mas que ruao 'e de açao.

unmdO-YOSj.de
Janeíro :

: ...

de, em 1949, na ü;s.talação da Associação dos maglstrados gistradas em separad�, sen� contribuam para elevar-lhes dentro deles, procurando co- .- em 1774. em Santos,
br�sileiros".·

.

�o l�ma p�ra os cal1d�datos as eondiç�s ,da vida. COU-! nhecer n;elhoJ" os vosSO'S nasceu José Feliciano Fer-
, Na i511a bela oTação, o des�mbargador Alves :E'edrosa a Dlrp.tOl"w. da entHlad:: tribuíndo para ° aumento � companheIros e sa�endo es- nandes Pinheil'O, mais tarde

2.,:;Emtuóll, com a visão larga' da sua ampla inteligência, COl1selho Fiscal e respech- da produção e da boa admí- ,colher dentre êles os mais
I Visconde de São Leopoldo.

'QU� a festa comemorativa do "Dia da Justiça" não é uma vó;� suplentes e outra, para nistração pública, O Estado! idôneos, capazes de defen- Era filho do coronel de Mi
l ::!tmião �de juiz.es, por ser um acontecime;õltO' social de os representant:s no (,o:lse- jfprecisa do cabedal de c()-: der os vossos interesses em Ilícias Jos.é Fernandes Mar
.;,.�nbito nac�ona�.· , .

_

. :�� 'da _F�del'�ç��, e�vI ��! nhecimentto .de tc..J.os: Médi- ; tÔ(�,as as esferas d,o Gover- ti�.;1 e.de d .. Tereza de JesAusE as suas espeCiaIS homenagens, em nome do seu Tn- ,lu�posto :.os �,lL. 4 _e '" CDS, engenhell'0S, advogados, ,no.. Plllhp,lro. Faleceu em Por-}}uiuil, ao Ministl,o Edgard Costa, foram prestadas com das refenda� Instruçoes. etc. emprestam sua colabo- j ......•••••..........,..,..,......•.....0100................., to Alegre a 6 (;le junhO" de
:ustiça. porque ninguém excede' 'êsse ,eminel1te juiz no �s requenmentos para_o ração ao Govêrno, através I NOTA 1847;
;-;êio pela preservação da dignidade di). Magistratura bra- reglstro ,das eh:pas dev:rao dos ·q.ue .nessas c�rl'ejras se

-;- em 1819. o GeneraI
sÜeira. ...,. '.' ,s�r apresentad�t; na S�cleta- sO'bressaem. PreCIsa. tam-

I I Chagas
Santos foi repelidO',

Os limites de que disponbo nesta coluna não me per- na em tres Vlas, ass�nados bém, da experienêia �los tra-j Acham-se abertas na Es- em 'um ataqu� que fêz COl1-

mitoem focalizal' outros capítulos do erudito discurso que .por.
todos os. c�ndIdatos,

balha.doreR e. est.a som

..

ent

..

e., coI�, de,Aprendizes Mari-l t.l:a S.'an Nicolal�, IH} n�argero ..acabo de ler. pesso.9.�mente, nao
.

sendo .pode ser eonsegUlda nos de- nheu'os deste Estado, a par- dIl'eJto do Hlo Uruguai,'DIONYSIO SJLVElRA pérD1Itldil, para tal !lm, a batç� de yáriwa ;:on-e1.1te� d� til' de 10 maio a ��O de jL1n!lD ntual
.

território' argentínoi_ COe "O Jornal", do Rio)... .

.

. '. ,�l.1tQ!�a. ?é r,roc,Ul'a?�Q" }.!l� , opinião dei: trõ dos slndi-::à-- t��_19��, �siI�_�c�ições d_e ci:� 9e: Missiones ..Nesse comb_a-.'
'

, 1 vel\d? Mn tel os re(,U1�ltos , ti')!;: e O'rgal11Sn1OS outros. N-e- \ VIS êandldutof\ a ma tl'lcula . te mOl're II f) COrOl] e1 .,paul!R-
.....(,....{) ()4ID().-.(,....(J....().....(l ('.....()..., �rev��t0s.. ��o al't - �o da:"l le8. tmj(los, os operários ad- 'nas Escolas de Apl'€1idízes ta ArOllChl:'. qlle é autor da.�, '.'

, o t 11\�truçOé!-i � :iiél' ,l!,tsttm- quirem conhecimentos pO'lí- Marinheiro;', nascidos entre '.'IVIemóda Histórica da Oam-

, Tre�Ras, Para Medlc'ões .,J�.��::l��;�,P��v�'e�;:��;l�a �1;�, �:losin�t�l�:i�Z;·�:��ose:proí�·,�;i� �:il�9;�: �93�,e;�23 de IPn�h:0ei����::� Rio de J'a:�
". "

. , t1h�O..,. . .
a pat'tlCll,Jar maIS dU'etamen-! Todas as mforrnaçoes que i nell·O, tIveram lugal' O'S .fu-

. c.: lVI,odêlo. �deal ,; para �ngel1:1eIros, Topo�raf?s: �
I
..�lol"lal1op?lIs, em 6. de 'te da obra d? �ovêJ'llo.'

.

se :1)izerem l�,e.cessárias �o-! nel'ais d� Marec�al Lu'iz AI,
• Co.nstl ucto! es, Agl:mensore,s e�c., dos mel,h01 e.�

.Ia

,�'l mUlQ. �le. 19. 5�, , . I Esta a

.. opll1�ao �xpress.a
.

dem

se.]' .0btJdas na a.ludl(J:t i ves de LIma. e Sllva. DUqu�.� bncantes extran�e_I_r�s, rnal�açao �n: cent�metlos e

�
r ..�Ur1blO. ��stóiho d�. F�= p�!o J?resid�!1€!e da Rep�- .I!Js·colal,no ?o DistritQ �avaV de Ca:x;i�s: ,sendo s-epultado

· �oleg�d�s, e� CUIX1:L. de c,�t',ro l�gIt.mo. Desconto, _ i r�a8 Ple�ndente do Smdl bllca. Passando das palavraR na CapltUl1la dos Portos, nas 1 do Cenllteno de Catnmbi,.,\antaJO,s(� pala reVende?OleTs. ., .._. -.I! cato. ,à ,pr�tica, nome?u �le no suas Delegaci�s e Agênci.a�, I sem ?onra�" militares por as:(..

i' SolIcita:: �etalh� a
o I�,CORESO, A:vemd<:t. Al,. ' _I pr0_pno dh� P71m.en'o de e

'.

nas PrefeIturas MUillCI- i tm' dIspensado em testamen-* � lante Banosu, 90 4 �/410/12 .RlO de Jantn i . maIO, um coninb1l1l1te do paIS de todo o Estado. ..' to, sendo o seu caixão con,, 10. ' .

\,I 1
d'd .

I 1.�
.

.. .
. ,-' , t _. .__-_---...,.......� __ ! U�I? por slm� es :;;0 dados

��()�)....()�)....().....(]....(�()��� Alula' r ., . Ide boa c.O'nduta,
.

,

. -se
I
C.ASEl'4IRAS, TROPICA!� F. UNHOS NACIONAIS E I'

- em 1888, a �ro�osta
0

..

--:�;2��
.......:::....

·..·..·......_,.·................

"·,,�,,
......·.h-..

'1 �esidencia no centro da\' Gr:wfl'e e �rfei�:�!���;�?�� vel�das pé. reem- !,���;��i�;�o, ��11:d�b�:!�.: O'' TofentiBl de' Clmlltl·�· .::idade COl�1 salas próprias rUo!!'(, p.ostal, oferece estes artigos, asse.gurando or-: me, íClaqdao 11.0 �rasll, fOI apro-�. .

I' _. .. \ 1 ... ",... - I
-

O' � , . ! vada pela Camara dos De-�•. . para cO'nsultoTws ou eSCrl- i 110.t'.eS p.re�()s pOSS-lVelS. DIrIJa-St ao .EA DAS CASE., t'd .• _...
.

.
.

t'
,

·, ..,rIR"o R n A' l'S'" R' I J
' 'D pu a os, POl 83 votos contra�'r ; ono. !.J. .nu - ua DUenOi'l nes, v - .10 {e • ancuo. ,.e- '� d f't _4, .. r'f'ç am"'nt m pArt 1Lt-- SU '

i' .' . " "'. sen o (1.1 a a p:reparacao.::: ",-pc el n "" o e
'

. ., o . ft"�III"'" te Tratar - Avemda Trom- ,metemos amostras gratmtamente, 'parlam t ' 'lt" \"- Avres k 17 I A'
.

t d d �"B'1
en aI para U lIDa." pows cy . '.,·,.eelta-se agen es- e ven as, para ,t�o Q ras,l, me· i d's -.•

.
' I,

d· b
.._ . I cusaao,� OUVIDOS - NARIZ - GARGA1M.'A

__

'

.. :�� •
Fone - 1638 lante 03, COID18aao. .

__ .

. I, ',- em 1$98, f'Ói as'siTiadO- .

�' Con�ultório -� João Pb,to:-18 _,10. sndn
'

'>1" 'um atôrdo sôbre e11COme}l-� • •
I: ' > I

'das postais, entre ° Brasil� Duma�ente das li) as 18 hQru
'� e P�1t�)���;�.. ,

�.........- ......_i1'.,....,...,-,.-....,.-..,....w.IV'�...,.,.,.",..,....*'...."Y'.",.,....., ,

l' .,._...J�.-_r""."'.,...; ....-_._ ...;

"

. r�' ILI-IA",' TEMIS ,CLUBE I'.
'

,.,--...
�,

( 1?e�ISr..ó �. 1) .. lClle�Dtanl
I

· /

,

E' um trabalho de substância ·jurídica, bem desen

volvido. e dê afirmação da personalidade do seu ilustre

autor, cujo temperamento combativo, lhe permite, _e�trc
tanto, divergir de seus doutos colegas, com respeito e

aprêço à dignidade ,e' ao .merecimento intelectual de cada

Léia "O .STADO"

PROGRAMA PARA O. l\'I1l;S DE MAIO·'
.

. I'
Dia '10 sábado. Soil'{"€ de confraternização calouros!

da Faculdade de Direito - Dia 18 Domingo tarde dan- I
çaute ('-om inído às Ul horas - Dia 24 - Sába.do - A
"Maior" '_ Soirée.. caJ.OtuQs da FL\culda�f.e· Farmácia e

{)dontoJogia'; 'Diá 31 - s.ãbaoo - Gi'an.('le surpresa ·na

q-eab.ertum fia "SOlTE DA COLINA". Denomin.ada "NO
.MUNDO· DO BÁlAO" - Valiósos pl'i.'m.ios - Cantores'
de Rádio Tupi ue São Paul-o - Rítmos d·e Boite - l\1Ú,s.ica

Roman.ce - Ericuntamen-to AJ.egri1l.

\----+ ,./

-\+/�
',\.I_}" \ .1 r I

GkP
.--c::-
- -rI' 1'\':'.

• I _,,"'" �

RTTZ -- Às G - 7,45 hs.
.ALEGRIA A GRANEL
Cr$ 5,00 _:;_' 3.2.ü .� Gen

sm:a. Livn:�.
ROXY - Às 7,45 h8.

I RESGATE 'DE SANGUE
• .(:r$ 5,of) - 3,20 -- Imp,
I até .18, anos,

.

i ODEON - _4.s. 1,45 hs.
�

., . ilP)-; ',' - . MONSTRQ DE'"
I UM MUNDO PERDIDO;.

:'"\�

'1 ;}.}iAD�t��B�;� E� o.S

r � ..,,'
,r.", 5,Qo, -� 3,2'O;"'::_ lnip.

l até 14 ::mos.

J ,o'1��IPER1AL--�1�"� 7,Mi
-H1�·á.;l'.
i, O JNVENcrt'EI,
J : C� 6;30 -, 3,2'0 .� Imp.

4-' '14
•

1.a� " fI.lU?6. -. ,
- -

1 lMPÉBlú -� -À.s 'J 45 hs.
IRERENÃT,A\' SÊRTÀNEJA

i's;��- 7/�n;�-MXS·:CEIUO--,.--
, 1 i':i_"$ Iií,oo - 3,24:l - Imp. .

! a.té· 14 anos.

/

----------_--------- _.��. /� '-- '.�",!--"

r,

JrI' t I
PROG!LtM.A PARA O l\f�S DE .MAIO I

D'ÜMI�'Gü ::._; Dia 11 - '�'�<>iré-c", das 21 horas à i !hora,,' �.
.,

S.;iB ..A'DO --" Dia ,17 - "Soir'éé", ·com in..í.ci.o às 21,.3-0. I
DOMI�-Gf,} .-- DtH.:25 .:.__ "Soir-éê", das 21 horas à.I·

hora.
.

-, ,

" ,

i

,Tôdas a·s r.;egtm.das feiras, se-ssões cinematográficas
para adu:Jtos, com inkio às 19,3{) h_01"as,

'.

Tôdas tl.<I qtfal'4A1i!, fe1:ms, BJngo Sodál DtÚlç1mtG, comi'inicio às- 2U. hor�s.
.

.

.

IlóVA: ,.ÀSE - NOVA ADMIN/S'TRACÃO
láça lua vlStta '

....
'

...:.
,

atJ ,Novo',
��ANtO A�pjCOIt.À-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E' [), 'I T A, L. Diario 'da Me'ropole "Sociedade- Dmigos do Estreito'
"
'.

.

, IELEIçÃO DA DIRETORIA 1,0:-\ do Estreito no -ano 80-:

SÍ'SDICATO DOS !I'RABAI,.HAnORES NA IND(TSTRlA .'

p'
"

""

du
" .' M" .

E CONSELHOS ,E CO- c ia l de 1:152-195:3 e respec-
tiA �ON,STRU(;A9 ÇIVIL pE FLORIANÓPOLIS, SÃO

.

lO usemos OlS .

MISSõES , ,: ' tivos Conselhos e Cómissôes,
r .':',,,: , " JO.....SE, .B-lGlJA,CU E PAUIOCA

' .,'.

é

.. s, : .,'
� -'

, ; Alvarus de Oliveira patriotismo. desde que o /1- De ordem do sr. Pi'esi-', :-..J)I' ;1 côrdo' comro artigQ
,� Fáco saber- aos que 0 nresente ·",.iTem OÚ dêle' tive- ! -J

....
b "d';' d

'

. " dente,..

convoco ao.s senhores. 20 dos Estatutos, caso não
'> _.

. '., • f -<_) I A cidade � o Brasil ouviv pP, o possua oa .. ose : e _,sm..:· , _. .... •
�'.

r�m,-cqnhcdÍhil:i'i.to,'q1.1e nos dias ti e 7 de Julho de 1.)f)�, •

'" ,.,.. '.';-- ,,; . eezidade., PoPr isso .qquere- associados para a sessao de huj<1 número legal, meia ho-
,"" ":. I'1 d t QIND�("TO '''1'

�

para a,L."m,. com atenção, a .nova ( .
. >

•

•

blêís I' , 1" denoí d
'

serao 1 ea za as -nes I;) ----:' 1,"'i as e elçOeJl U
, f' < I MP" 'd" t H" , 'mos crer que, desta feIta,.(I assem era gera a 1 ea izar- ra ;�po!:; prece er-se-a a

D· t .: "". h" 1 C Ih F' ·l·flr>n·d· aber-: ara
,
__O:.,leSI ente.. OU\C! A • tA' f" 13d

.

Iei
- I"� h

sua Ire .oria, l'u.-em lOS (O ·onee o Isca car o L"-' '�: d 0J �, t " apelo de S. Excía. encontra- �e erca- erra, e maio, e ercao COEi. quarquer n-u-

d 10 di .,' .,,-,' 'r-ti' da pr-imeira enorme J erenca i.entre ar' I", 19 ....0h d d
"

.

to o prazo e ias, .que correra a P<\ ,_I -,' ']'-' , "7 ' c.: E '" -f•• rá ressonância. Porque fei- as .,i) noras, na se e pro- mero e ,;OCIOS.

publicação dêste, pará o Registro das chapas na Secre- JU.d� t vez ,,1,8 '-'o ,XCl", ia- Ito com a palavra brotando visõrta no' Clube 6 de Ja-
. Secretaria; 26 de abril de

.

'd
•

d di t t 40 d' , "INQTRU'
. ou f. esta. I , ,

1
. _.

d D'
,

tana" e acor o. com o. 1.SpDS o no. ar r, , as J.. ü -. N'" is dema '. N� do fundo. do. coração. c.Ó: nerro, para e eiçao a rre- 19:52.
f;ôF..s" aprovadas na PORTARIA MINISTERIAL n., 48,' ,.<.0. mais _

ernagogra, ao. torla qu-e deverá reger os (a.) .TADF:R GOSS, Secre-
de' 8-4-1952.

.

" .' ,

"
'

.:�alS acusaçoes .UJ? ta�to Caríssimos irmãos, do rlestin,oo da Sociedade Ami..tário Geral.
Os requerimentos para o registro. das chapas deve- ,l'1ftmdadas : adml�:llstrayo.es campo, da fábrica, da' cida- '. '

�-"--.----""-- . ...

11iO ser ap>1"eSen�::td01(na>Se-yI'e:tiltia em .tres'V'ia�,'as8i1l;a- ,,�assa�as. ��o mais ataques Ide e do "hiíl�erland", dej MOI'NH''O, ITA'JA',dos por todos os candidatos, pessoalmente, não. sené1�.a, estrangeiros

que.conosrO!.todO,g
os partidos, vamos I "

.
" '.' .

"

peTmitida. para tal fim, a outorga de procuração, deven-x t(uere� cooperar,�a]lld,ando- t::ahalhar pelamaior produ. j Vende-se para moagem de fécula arroz ; raspa etc,

{lo conter os req�isitos previstos no art. 6, das "INSTRU· nos a ,1eRolv�r nossos proble- ção ! Porque esta sera a so- i Para 10-12 sacos horários, com transformador pró-
.ÇÕl!�SI' e ser lfi3tru.idO com- a próvi!: e,xigida,> na, .al ínea :};rlª� e. des,eJan?o q__\le� sa.l�-ll.uÇão.

para ?s Pl'()b�etnas da prio de, 20 Rf" Podendo triPlicar., a produção.
-«. do. referido artigo.

_ �o;-;. �'� caos eCo.no?1i�o-f.- falta de"alIme?taçao e SO-:, Preço Cr$ �O:OOO,oo com fac!Hdades. .

Floriallópoli�, 7 de Abril de 1952. ' ,nanccno em que 1108 deba- bretud(� d� baIxa do custo Tratár: J,oão Correia - Praça Lauro Müller, 11 _

Carlos Bieocchi temo,". de vida! I Itaj.aí.
, ---' --:_�_.__ : _ I Faiou a, linguagem sim- --- ...,... _

'pIes de homem que sentiu .' Compre . pelo . me. ReCreativo Clube Cnn ..

'

........__.,..".'---.-----------....-.•---- atinaI 'os nossos problemas.

,
I ..

'p�E'''''
'. "

eO' '.1' Apelol< a6 povo para que

.

nor preço ela dei.. .

. c{lrdiá'
-

'.

"Sé
..

coopet'e na' resolucão do. /de O seu' refr:igera-' ,A _Diret?ria'-d.o R.,C. Coa-

'.
'

'

.'

I
.

'. prOh'.•
�;rlHt. }<--; 'traçou .� defe� cf r NORGE '

. (;�H'dla, aVisa.aos 8€\18 �j':So.:"
t ti

. '.. sa da produção, dàndo ar- O, mo� �l8.dos e eXIl1âR,
.

famlhas.
.

. / .

f
,. .

,
\r_s ao :'10RSO sempre esque- dêlo 1952, com 9a .. que, s{\bado, ha.verá ]}file,

* ----.. ,'OUI1A/'tTE' iODO DIA . 'II tl�do e despl:otegido Min isté- • i2d •
. rantia" real de. 1

com ,iJ1�::jo àS_!_:J��n'�s,_
,

" .' "rIO da Ag-rlcultura. Basta nRIDau UUlIA'l'IlUI/ "-.. "OS VAP�JOS,' i velO ° edifício Ol:de fu.ncio- 5 anos. I. ru€Ws 8lrILl'l'tO':I " " \ ,na esta Secretana do�sta-"_ �r
..

'd N

%f,-t· :��n�ai��n:���t:��ar-��ma �� O�.ny ,Gama & Uia ���!!�.o e.ut�!��i!!
", '.� �.' tenc

..
ão o,ue lhe vêm dis')en-

ilt.
. � - • ,. 9 ,

t I ft39 t�,nt""lit;(r 1� mi.fmil

•
..., � � �

. sando os nos:os góv::no�,
. �,tHXa pos a , •

," '.
. . apes?r de selmo� Dal::; e�>- T21�fone:, 1607...;:;:_,:_-==::;;_--..;_---�--------......-..;;.;;;;.:;;..- sencialmen te ag\"Íco 1 a.

Com o introzame-ntn dos Rua Jeronimo
lít'ê" Minil'térios, o da Fa-
?:f'Dllil. fornecend0 crédito. a I Coelho, 14
da Viação trabalhando pelo FLORIANOPOLIS
transpo.rte (Nãó devem es·

.
I

'(!UeCer de' dàr armas 'ao. D. "

N. E, R., repartiGão que pe- Na-O p,·nte :m"a-Is sua' 'c'a"s'ade ,repi"esentar .papel de des-
taf1.ue' no progresso "no Bra-'

.

.,'. "

sij)_ e do.1\pnistério da Agri- Está se usando
..
nas

..
'grandes. capitli'is I,cultura,' o nosso problema de "0 PAPEL :DE PAREDE" , .....;__

inlprimento será enfrentado P-fira sala de jaíltar, copa, quarto' de' crianças; etc. '_
rlecisivtilU'ente. Como disse o Lind.as I>adronagens. _ .

-.

� .:
'

..
:; , ....l.

"'

,Pn�Bide!Ú.p., u. PNdui;J-lo",llão Reuresentante e" Distr-ibuidor nest-e Estádo':
tem crescido de"acõ'ido com

- - .

IVAND�.L GODINHO
.

. .' rdcaneada.
aS<Jl-eees'sÍdades � eorn' ci ;&11:"·�, .', -, RllX P-édi·o -Iv-o <--;,_ Ane,� .-Depósito �:FID.rid�.·

,

��;., "". I --'--"_._---'-...:..----
dar em·.que va�Qs. teremos "

..

-,daqu_i há pouc9 de impor-
.

tal' feijão., arroz- além de eá- '
' ,

�é., _

" ",
: '

'. •... OERADORBS DIISEL ELETRICOS
. -

O brasllelIo nunca deIXOU Vencle-se ,dois. de',�7'5 'KVA 380 volts 50 ciclos cam
fr)1j,�$� .�� fil.IB iC�..� l'o".U4$, ,,,' dlil-respo-nde'l.' � ,aI?êr.p 911e:, se.� ;'q' ,,:{'<idÍ'd ...kI.\.�',.-','�in�J;��iZaç·ã,o: �Llto�ati�o� j-o�é. Novitá'FilHo,'·<Ue;,.: .... PRO�� ..R;;S . :' . .p��ÁH" '.,

.. lhe .. faca. toca,ndo-n'e "no'" C�ixa Pó'stal g,'35� ::_.
-

São Pau�(;.'
,

........." ..........,........ ,"-"'_,:.:=
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Participação
�10SÉ ANTóNIO BELEM I

e

VÊRGILIA CANFILD :
RELEM:

VIüVA ROSALINA
VIEffiA

-parÜcipam: seus' pal'c-;h.-· . participa seus parentes
t<�s e pessoas de ,suas r60 e pesso.as de suas )'ela-
lações, o contrato de cai- ções, o contrato de ,e.asa-
sarnento. de seu filh:t> ment.o 'de ,sua filha LAU-
�ILSON, CO� a,' s:rta. RA, com o senhor Nilson
J;.àura Vieira.

.

Belem.
,

Búritíbá, ·2�-4-5.2. ' '.' , :t:p'q_li��;, 21-4-52,,-
NILS,ON é LAUR� .' .

'.

'. �,�--\ .fAlUl',rA SAMPAIO
" á-graqece 'â, São Ju
(las. réadeli' utnit graç,:a

..
' noivos

"o,

. �;RITt8".. ,

.:;::, '--

.

'.

. �

"

'

,-, "

iNTEIRAMENTE
NOV.O ";"

.·I�, ,

.. '". _.:
_". � .:.'" .-..,

.' �
"

MOOtLOp D Ib,H'p'
, ....

'"

",:,,'
';'''.: . "

. ;-

'.'

.. ,I
MA�(HA Av'ANTE'- '. :. ;<:'

'

PONTO MORTO

MARCHA.•A. RÉ'
• ".' .••• .i.:

, " TANQUE INDEP�HDENrE,
CI MEDIDOR DE Gi\SOUNl\

Dil<{ribuielore"
'c. ]{Al\fOB SI,"

Comérriil -- '!'nmSf)IH·t ..",
t{illt ,Iofll' "mIo. � FJl{�h ..

1'0 �..
"

I
" ,

.,: \
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Na . Divisa Paraná,. s, Caiar'Da
�----'-----------------�----------------�--------,---------

....

Estupido crilDe .qle revoltou· .' ••·uiaçãl . de
. CalDpestre

A localidade de Campes- quando foi gravemente feri-l .
.Prtmõrdios .

. ajustar. Discutiram acalora-
tre, no município de São J'o- do um cidadão, vítima tlÍl

.

Foi no dia 20. Em Carn- damenete e durante a dis
sé dos Pinhais, na divisa ira, do ódio, de' 'dois 'rl'tnãoR, ! pestre havia uma festa e en- cussão os irmãos Cubas, sa
eom o Estado de Santa Ca- crime êsse que -revo'ltou pro-

'

tre as pessoas presentes en- caram de suas armas e des-1 ".' .

tarina, foi recentemente fundamente a Jpbpülação 10- centravam-se Salvador e Jo- fecharam 12 tiros em Pedro.
palco de um caso brutal, cal:

.. sé Pedro Cubas e Pedro Si- Vendo-o tombar banhada em
___•__-"'"_ '":_---.. __�w•••-��.....".,..- ,••·-� queira, todos do Estado de sangue, um dos irmãos

Santa Catatrina. Cubas, não satisfeito, em

punhou uma faca e cravou-
\ O Crime a no corpo de seu antago-

A
.

festa decorria normal- nista, produzindo-lhe. grave
mente até que em dado mo- ferimento. \. '

mento Salvador ê José Pe- Hospitalizado
dro Cubas depararam com Pedro Siqueira" a vítima
Pedro Siqueira, com o qual' foi removidó 'pú�( um' hos
tinham velhas· contas a pital de São-Bento do' 'SüI,

Santa Catarina, sendo. que
seu estado' de saúde inspira
sérios cuidados.

/ Fuga .

Co�sumado o 'bái:bal'o'çri
me, os criminosos evadiram
se, tomando rumo ignorado.

Ffortanópolís, Sexta-feira, !J de Maio de 1952
---�,....__

'
---

J'

ESTEVE NESTA CAPIT·AL
.

-

. '. .
..

�

'e temeu passagem para S.. Paulo
O Otávio O,liveira

'I'ranscorreu, ontem, o

aventureiro japonês -se dizia repnrter
do «Diário de' São Paulo»

.

aníversárío do nosso preza
do

.

coestaduano 81'. Otávio
de Oliveira, diretor do Te
souro . do Estado, aposenta
do.

Joinvile; 8 .(E,) - Ontem I que tem a carteira deidenti- a S. Pau lo, pondo a polícia
o.Dei�gacl?�e Polícia desta 1,dade n, 5�5?�1: .apresellt�lJ- paulista ao par das trapa
cidade fOI informado; ·p.or f,�e ao Comissárío de plantão, ças de Sasua Vatanabil nes
telegrama, procedenete de; tendo se identificado corno ta ,cidade.
.Florianópolis, que. o japonês I repórter do "Diário de São

._............__•......,..,._....._•••:Sasua Vatanabi, que tentou I Paulo". M
• � ·

F"lh",/ompral', jim autómovel no Diante da comun icacão allVe,rOI I Ovalor de 150 mil cruzeiros recebida, o Delegado dr. Tu- ,' .

.- ".

Ó
�

.

eQm� um cheque sem fundo,

I
aí. Barre�o, .tomo,u as medi-." soa, Dl limahavia reservado passagem ,Ias

Poss,lvelS,
.af im-de pt�n- .. ,

"io';a;.na�u-el�. cidade co� desti: de.r o pel:i�oso "m�landro, elpOS-I�� "

no a Sao Paulo. Vatanabu l1<lndando um .radiograrna Urna notícia altamente

.....tettet....
· auspiciosa é a da próxima

-A"'v�'I'"s·o··...:·.·a;··�·P
..

·o
..

p·�u
..

·I·a·�
..

ç·a:o
..

··'·, �:I;�:!�g�ri:.;�:�;�·��O:�
. .Pintor ·e excultor de pro- ..

,

.

.
.
..'

. ����:so �:�n:�oet��o;l:�:�:'.
/. .\. do.o bom nome da nossa ter- "

'0' . T'el·e·fo·ne da "p.o··1#ICI·a·· ,.naNo ra, o. sr. Maliverni l·'i,lhojá
'. '

" Iêz jús' aos maiores elogios,
da crítica autorizada dos

fu'nrl·O·n'a pr.�néipaisyeentros cultos do
\J ••• pais. nótãdo dejnv.{i1�ái�'eaPa-

A Polícia Civil está com serviço público, recurso .da .. A inauguração será, pro- cidliáe administrat;và�';?\!do
Q seu telefone .� i038 popuI;açãq, nos - momentos' vàvelmente, na próxima se- 'que éprova a si:ta'mM!'tl.'�ica
sem funcionili', :há 'litis. em que se faz mi.!'tél' a ação mana e. desde já podemos atu�Ção frente àqu.ela' ":i:m-
i �ste' fato �ão devel'ia da Policia, sem meio de co- p.reyel' ab!loluix> êxito al'tís-l,Portà'�nte _�epa,l�mÉlnto,' .. o

const.ituir 'razão para um mtinicaç�o' rápida.' tIco. atuaçao frente 'aquele ,Im-
cnnientâr<Ío db jornal, uma

.

.
'.

. ,_

.',
.

.

. O certame fie realizará portallte departamentQ, o'

ve;>: que' a própria Compa-
.

A Polícia Civil - Delega· I na sede do Democrata Clu-Inifestaçóes prestadas ao

nhia Telefônida Catarinen- eia Re�donal de POÚcia da I be, sob o patrocínio da Soo ' "O Estado", embora. tar
se, naturalmente avisada pe- Capital � sem telefone é o, ciedade Catarinense' de Be- diamente, s�r associa às ma

la autoridade policial. deve- cúmulo. Pelo menos, não se las Artes, que, desta forma, nifestatções prestadas ao,
ria ter interêsse em 'que

I
compreende que tenha um avoluma seu benéfico esfôr- ; ilustre' coestaduano, pelo

aquêle apaz'êlho sofl;esse, aparêlho para luxo ... ço etn. pról da cultura da transcurso do seu aniversá
imediatamente, o reparo ne-.. É o cúmulo,· quando o nossa terra. río.

,
"

cessário. ,11038 não �hama � assim ••_ ��.� ..!' .

Não é possiveI Jic,at, um. permanece dIas e dIas... AMANHA
-- � � ,.... 'Páscoa: ,dos 'MilitaresU ':,�I��'>,4e ·"��4a.;�e·",,,le�le: ,. ,< y ,'c'

'. pa.r:1: ','8 Pedra Grande miss::d�:s:�s�'�::ft�:�:';;�!'a{:��!�n�e�� �;;
À I'ua R�ü ,Barb�sa, entre

I
to foi fe.chado, perman·ecen- n. C., Capitão René Verges, da Polícia Militar, Cap.

o entroncamento com o do, no entr011Camento com Backe�, capelão da 5& Zona 4érea e Tenente José
Mol'l'o do 'Chapecó,e,o Abri": a Nova Trento. Olimpio dos Santos, do VO Distrito Naval, que trans-
go de Meúores. zona !'!onhe-

.

Mas, 'o que há, no momen- mitiram a O ESTADO, o amável convite de·se fazer
cida por Agronômica ou Pe- i to:' de registo, é a escassês representar, amanh�, às 8 horas, no Quartel do
dra Grairde, por incrível qúe d,o leite. O número de fre- Exército Nacional, no distrito do Estreito, 'quando
'pare�'a, lião há .um posto de g'ljeses aume�toll, com a ex- se reali7..ará a Páscoa do� Militares, êste ano sob o'

I
venda: de leite! tinção daqueles dois postos. alto pat.rocínio da Marinha de Guerra do Brasil. IOs moradores daquela mo-' Os,fl<egueses tiveram\ql1e se O ESTADO agradece à gentileza. do convite. !vimentada rua, tem que, ma- abastecer no da Nova Tren- 1al'ugada ainda, correr até a to, :Mas, a quantidade pel'- Jus".'-"'�

.

'. I'Et'�i Caneca, 110 entrol1ca- maneceu a mesma - 80 li- • �
. menÚl da rua Nova Trento, tros, segundo nos informam!

(
, -

Ipara arriscar obter alguma ,E isso, fral1cámente, não es-

N '.r-lbuQ·al de' '$ta. Cata·rl·�a,. j.'.qualltid;;tde do. precioso, ali- .tá certo e não é relativo ! .. , I,mento. Re�ultado - quasi ,'tôdas as
Há ,bem poucO,' à rua Sã.;.o famílias da' Petira Grançle, O unstre desembargadol' Alves Pedrosa, do Tnbu· I

Vicente, de 'Pa'u�,a, l1Jai(3 :,c�. :que t�m que ir à: Noya:Tren- nal de Justiça de· Santa Cat.arina, teve a gentileza de me
nhecida poi: ;,servidão cl:il'- Já, no pô'sto Nenê Valente, remeter dois exemplares d'O Estado", de Florianópolis,
va.lho, hOl)Ve um' posto, em. ficam 110 ora .veja .. , nos quais foram publicados dois trabalhos seus que "aca-
uma ·quitanda,·· Depois, vis"'

.'

bo de ·Ier".
.

to reclamações sui·gidas. ês- Rehvid'CllT"', '\9,'Ol'�, os"1'e' Num dêles enconüa-:;e ,o seu .voto veuc.!do proüun-
te passou· para a l�i1a Frei sidentes ali na 'Rúi Barbosa, ciado no julgamento dQ mandado de segurança impetra�
Can.eca, frente à Igreja de um pôs to de venda .. em su- do pelo Governado'r Irinen Bornhausen, visando anular,
São Luiz. Mas. como o pro-· bstituição ,\O' d/\ S.eJ'vidão por incollstituçionalidadE? a lei estadual 11. 19, de la de
p!'ietál:io do estabelecimento Carvalho ou, então, que se 8gÔS{0 de 1951, que privou o Chefe do Executiv.o· catarl:
nã_p a'ndn,sse bem com a fre- aumente, Pl'opol'cionalmel1- )lCl1se do direito de se ausentar do Estado, por .ma.is .ue
guesia, porque "reservasse" te,. o número de litros, no I 20 dia-s, sem pa�sar o govê�lo.

.leite .para preferidos, o pôs- atual, que atenda a todos.
.

(Continrta .na 6a JJág.)

j.

I

VIOLENTO fERREMOI
.

em Tóquio
Tóquio, 8 m.p.) - Esta

Ida
manhã de hoje. Não h'

capital foi sacudida por via- maiores detalhes no momen

lento terremoto, às 10 horas to. ..

,

'

. .
"

'"

,

Exmo. Sr. Deputado Armando Falcão
'Palácio Tiradentes

, ltio
Venho comunicar-lhe, prazerosamente, que den,

t1'O em breve eclodirá, aqui em F'lortanópolís, um mo-

vimento popular visando eternizar a nossa gratidão à V,
Exa., através de uma estátua,' a ser plantada em pleno

coracão da cidade.
,

..' Creia V. Exa. que homenagens como essa nã(}
constituem uso nosso. Somos, os barrigas-verdes da

Capital, um tan to .res'ra tários ao ernprêgo dos bron
zes com filhos de outras terras. Acreditamos que o'

bairrismo ainda é um mal virtuosamente cívico. Daí
porque 'H, quase totalidade dos nossos monumentos,
estátuas e bustos consagram fatos catarlnenses e:

vultos conterrâneos : os hORSOS heróis do Paraguai:
Fernando Machado, um bravo entre êsses bravos:
Vitor Meireles, a alma color-ida da nossa gente; Ani
ta Oaribaldi, H, libertária heroina de duas pátrias ;
Cruz e Souza, o negro genial do simbolismo; Hercí
lio Luz, um operário do progresso do Estado; Bulcão.
Viana, um profissional da

.

solidariedade humana;
Esteves Júnior, esteio republicano; Carl. Hoepcke,
criador da indústría e do 'transporta maritírno; José
Bciteux, fundador do ensino superior e eterno 'na

morado de Santa Catarina. -Afóru êsses, Bílac e Ruy'
� o .preito da- mocidade dás escolas H o dever de
culto ii maior cerebração latina, "

V, Exa. vê que somos severos e parcimoniosos
E, por certo, indagará das causas da sua futura es�::Í-'
tua! Explico-lhas eu. Desde que, nesta. terra, uma.

chamada nefasta oligarquia foi substituída no poder
pela denominada 'nova era, o foguete aqui' passou a.

ser gênero de primeira necessidade. Florianópolis,
hoje, é uma tena estrondosa! Há poucos meses, o'

go�êl'llo fêz anos..0 foguetói'io comeu sôlto,. da zéro·
às vinte e quatro horas·!' Nada havia, no �ntanto; a

festejar,' que o nataliciante, não havendo 'feito abso
lutámente nada, ainda. fizE!'ra mal feito! 'Depois dis
so, o TribuNal de Justiça, julgou uma causa 'entre ;)

Legislativo e o Executivo. Venceu êste. GraIJ.des co

memorações, outra vez, à base do foguete, veículo
oficial das a!egl'ia:� palacianas. ACresce qiie, as fo··
guetadas, têm agora dois sentidos: o congratulató
J'io e o deb�hat&riu. AssÍm é que, neste último fes
têjo, os rojões expluiam o júbilo situacionista e,.
frente às 'i'esidências do? eminentes juízes que ha
viam vr,tado pela razão do Legislativo, pjpocavam·
a vá ia, o desrespeitá, a impostura, a molecagem,

'Dentro de algum tempo, o govêmo i'naugurará
sua primeira J:'eaTização: um elegante Ipalacete· pata.
o Governado!'.

'

E nós todos e5tamos lupavorados com a· qtl·anti ...
dade de foguetes que nos espera:

'

V. Exa., senhor deputado, acaba de apresentar
. ua Câmal'a um projeto proibindo o uso de foguetes"",·
� Estri'mos telegrafando à repl'esentaçào catarÍnensf

I

pedindo-lhe o decidido apôio à sua patriótica ;e, culta"
iniciativa.

Se V. Exa. coJJseguh', para ela, re�ime' de Úl'-
.>

gência, assumimos aqui um compI'omisso: V. Exa�'
será bustificado! '

E o penhor dos üO.l'Íanopolítanos, pelos tempos afb
ra, ::;er-Ihe�á peTmanente" heomo o sol de todo::; os·

dias e o. o<i'valHo de tôdas as noites". '

� .

,� ...,., .

-
. Dois pl'ojetos, atualmente na Câmara, e111p�

9 nosso' povo.: o do petróleo e do foguete. Para o pri
meiro querel1w.s o: que () gavêrno catarinense tem da,
segundo, isto é, o monopólio estatal; para o segun-,,

dt>, a vitória de VJ' Exá., que é a nossa vitória." ..

'

GDm a .maio!· àdmiração, e to.dos os agl'acleei-,
mentos,

\ ..

\J
.�. I
::' �

.',
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