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I • Londfes, �JTB���S�,1� Ano XXXVU� �> I perado hoje nesta Capital,
� 'o ar. Marcondes Filho, vice-

� N. 11.393 presidenete- do Senado ,Bra-
� . ,� sIlen'o: . acompanha�o. �o(

"l seCl'etano da Presidência
do Senado Federal do Bra-

Edição de hoje - 8 pags. F'loríanõpolis, Sábado, 10 de Maio de 19ii2 80 CENTAVOS .sil, sr', Isaac Braw:.p. A de-
_____..__---',�___________________ ------, mora elQ ilustre visitante se-

CONFIRMA' O MINISTRO D,A'GUERRA ��!���=::
. ,

,.

'

•

' , , !' ,

Na 'cabine do,'Elementos ComuDlstas DO SeIO da Tropa lavllo escondida
RIO,9 IV. A.) -- Em sua: fim de serem evitadas quais I Declarações do Ministro. da todas as guarnições conhe- apurar as atividades comu .., uma cobra.edição de' hoje, o "Diário; quer ,�urpresas, venham de Guerra I cê-la por recomendação, nístas na' reí'er ida corpora- "

Carioca" divulga a íntegra: onde vierem. Recomendo a R10,!) (C. P.) -- A pro-
r achando-se O país em per- (ião, ri' exemplo do que vem. RIO, 9 (V, A.) Fat'(,

de urna circular reservada ] pronta divulgação desta no- pósito da circular reservada, feita ordem' e o Exército sendo feito no Exército, na curioso ocorreu no Aéreo
do Ministro .da Guerra aos I ta em todos os' escalões su- que dirigiu aos oficiais ge- I empenhado em sua missão, Aeronáutica e na Marinha. Clube do Ceará, Urna cobra

of.kiais. generais, que cons-I bordinados., de mo?o' a que, rierais, o ministro da Gner- ! c vigilante para a tranquil í- As investigações foram gigantesca penetrou em um.

titui uma .dramática adver- em curto prazo, dela te- ra di8;;e aos vesp�l'tinos: ,I daele. �a fa.inília ,b�'asil,:i�'a", in ici_adas, há dias, no 3°

-Ea-I
dos aparel�os a!i pousados.

tência"pois que é o próprio nharn cenhecimento os ofi- -- "1\ nota -divulgada e 'I'ambém na polícia militar talhao, onde, ao que se Pela .manhã..» piloto ocupou
general Ciro Espírito Santo ciais subordinados a Vossa um-aio de rotina, não tendo I RIO, 9 (C. P.) - Inúme- apurou, predominava a ideo- o aparelho para, reallzar
Cardoso quem -revela 'á exis- Exc,elênCÍa. (ass.' General' sido publicada. em caráter l'OS oficiais e inferiores da ltgia riloscovi�.a. Estendida Jexercícios e "decolou".": A
tência de elementos comu- 'Ciro do Espfr'ito Santo Car- ostensivo, porque nenhuma I Polícia M·ilitar tiveram a a outras unidades da: Poli- certa altura, descobriu suá

ni�t�s nasf?rças armadas. do�o - Ministro da GU61'- r�zão ,encontrava par� que I sua pri,sã� determinada pe- I;ia Milit�ü as diligencias le�tranha companh:Íl'a :�e
Esse sensacional documene ra . VIessem meus camaracas de la Comissão encarregada de tem culminado com a deten- I voo. Apavorado, o piloto fez
to está vasado nos seguin-l' .

/ o

ção dos elementos de maior a aterrissagem forçada, na-

tes têrmos ;
-"'o._. .• _� _..,. J" �- _ _ -""'"-..................... • _- -. atuação dentro do pr'ogra- da mais acontecendo além

'''Ven]1o acoll1panhaif:fo'fEXPLODIU NO AR'
' .

-' jila deação'que está sén�o dos poucos minut«s de'p�",
com o maior ínserêsse, o de- . ,., .e.xecutado. em todo o pa:s '.'01' que decorreram entre a,

senvolvimento da ação poli- ,

_.

-,
- -- pelos seguidores do sr, LUIZ descoberta da, cobra na ca-

cíal-milítar.' empenhada em 'O 'I d
-

. -

I d"
Carlos Prestes. bine e O contacto com o solo

,

:tVe_r�gl:,ar a i:lfiltraç,ão CO-I.. ' "PlOtO. D aVlaD SI tou 8 paraqued,as, 9""_munista no sero da hopa., .

:.

I d"
.

."
,

Esse, t�'abálh� seprocessa �:,' "88. V8D o-se,mi agrnsamente
/

O;p!'om'a' tas Am'··ericanos80b ; or ientação do sr. Ce- lUO, 9 �V . .A,) -- Grave do na tubulação arrebenta- varnento do terceiro anista, I. . U
.

._,
.

!

ne.l'�, .C.omàpdante da Z�l:a �cj'd.e�lte aéreo deu-se 011- 'da:
,

"

que assistiu ao ofício reli- • •

S
'

:�l;����.L:s(,eed�.�.aRe�I��.'tem:'�ail'� 'uma fOl'mação Por coülCid�nc�a, '� pes-lgioso �o laqó de seu pai, °
. Vlsrt�m n' enador ta ,_.com a eflCIe�\e C,) fazencio voo em gr:upo, sob soaI da AeronautIca faz ho- 'sr.•Jose Borg.es Santos e en- .

I U U
'"

'
.

,

�3;bora�a.o ta_s au�orl?�d,es a orientação do tenente 5e sua Páscoa: Num gesto I tre vario&, superiores, cOllio Rio de ,Janeiro, 9 (BJI.! oe.r:correti yál'io's dos nossos
.

0; 1l1lm,st_�lO� �a Mar�nh,a Fraga. Os primeíl'os,.mo- '�ocaJ1te, oferece":1 a misila lo ministro Nero Moura e o � Estiveram em visita no Estados.
"

'

�, a,.A.e1t °El1,autlCil' e, d:t, poh- mento,; .foram l101·mais. Mas, {�l11.açáo de graças pero sal-I brigadeiro Eduardo Gomes.! Senado, o sr. Herbert Ger- Os v L!.' i t a n t e s foramCla CIVl 'com m .. '
.

. d'
o -aIS pro: em determÍlHldo instante, �.eJ,!!��........�����..e:e......�..... , wi_n, Aüido de,R�lações PÚ- llcompanhados pejo sr. Phi-

�un ,o {d)eSt�os�) �lle m�, �e :}E!:!!. d_a�, alas_���J ,�a,�<:,,�, S.1·1D
,?!>:; ,)'''•• :'''' '.' S .oi �' ,

_ '., .' ; b�l?aS", da }�mQaI1>.ªda,. �os, l:ldelpho Seal, redator de "

-:}l�,;c�::"��:.�:l�_.�:!;:.l?3;r��lnaj. d,t�,p��·j�? }elo a\';i�o '. �81O:Ce:3ÇIQ" "aUla,: '.
;'>'

'.'" • � rE'staTàos D,n,ldofl da 1\m�l'le!} ,Anais e,Dócu_mentos �::rla.- ��

�
rial (1). r'ô.eu� ca:11ial ada:;;, "seIS"" cu.'·o 'pI'lo".f\'-anol-\l'''' '."� """ ';' '. t ". '?' .:,,;,' ',� '. ' do N arte e ,o ,lI' A lan 1\1""" ""<.."·�""'e'" d,i. C'f·e"!'J." do- e' "e�" -;:,-.. ,-...

_ .
• .,' J c,)i"��.1:·U, l.J g,'" ", ":?,, 1"'(, ük" '( -rJ ":'<��' (:::"'"'7"<-.1L __,� '\ ' �
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� •• ...,.._ U�·..r� -,-d.f.��..... ",1i.,t-,.,...,1."..�r � l"..:J .l1:t .. ,J. Ua.-
--

..pr��1Clpalmente .9? eétic'�s ·;\']j.,.v()l,Q���nte' ll.�í'à ·J�"·dÜ.l ·';f";"-.'�� ",_;:'_�l)�í::t d: .::-W'� ..
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"

.! chester, Adid�' Úultufu;1 tor d�� Bm'em. dos jornais
e ,,:lldd::I:lmt.e,'l. �- �ll:f.or�l��,lt�Ul<;jaI: da 'ésqiJadri1ha�·-' �., �"a.líd'l'10-'I':

c'"

DI,r' :11" IUI'1 -

'_ilrlfA ameriê�no _
'em 1108;>0 P���" do �nt�rior,' qu� lhe serviu

''1�l'ifd;, .�l.1e t!sta. l:�,OV���; �! J�., um pouco afasta?o, o, II,��,..,," '

• ' "

;te
" '

•. UU� "_,.U:I ,�mpos �el'c�ne,�'am � edlfl-I de�:nterpr�te, i ,� � aç,lO dê e�€n'léntoOl co I aparelho fez 'Uma "vrrada I'latl'IA . Dm I .�l""a'I'" �"ra'sIJelro:' I CIO,. toman,do conheclmento M'�...,�._...;'..._"Y""""""'"
tn].lnIS,tal> no ·selO da tropa. de dorso", ficando com as U v ' vo UU Ui 8 • d?s trabalhos da Cai'a e as- _

ES8e� �l��!;l�tes �l'o\:o�a�o-11:odas volil.lda.s para o céu; .��� Estados Unid?s, a t.nda�'tes. O� jorn�is, n��t,:-I sistiram. à sessão realizada -.;•.. , 'P.la".-A 'dllres. dà �Q8vldem, mdl�lduos I
ao mesmo tempo que o ca- pratIca da democraCIa. co- amel'lcanos, as revlstas Tl-' (lesse dUt.... ' rt'." V

.

t;I
lle�p:ovIdos. de qUalsqüer I dete Fr�ncisco Borges San- rne5� :nos c?legios. E' -vma me" e "�ife", �!z.eram a c�-l, O· :;>1'. Hel'be�t Cen:vin. já 1"'11811'laDf'·'•.8'senhm�n,to.sJ' ,quer de creu- tos da �ilva., de .cabeça para. p.!'atlca sadIá, que CO.IOCá, os bertura" JOl'llalistlca da eleI- ,e nosso- velho conheCIdo, 'II ' U. 11" .

.

'(i} relIgIOSa, quer de am�tl baixo', tlespencnva�se no és- :fu�tll'oS l'e8Ponsávei�: ·,p;�lo. .,,��o'. po::�ue ,era a'll,riru:ira ftendO feito �o�s a�izad�s ,Paris, 6 (BJI) .- O s�·.
� solo sagl'ad? d:e sua pa- paço de paroquedas. Segun- pa'lS C::c1 ('o:::t3.ct� {;om n,s u_.. vez que um. estud�mte es- no� nossos meIOS cuploma- Alexandre Marcondes Fl�

',l.rI�, quel' de dlgmd�de pro- dos depois o avião explodia,., tividade::: eletivas dos pleitos- :trangeiro se candidatava ao ticos e jornalísticos, lho, presidente da Comissão
,1)na. e da fall}ília, estão ao. no' rrieio de sua queda , na

.

0e'm,?cráticos. Por muito n\.l- ! posto. Tuço seguiu os moI- O dr. Alan Manchester é Diretora do Senado,Federal,
ser�H�o d.'o. c0n:-.uni�m<: intel'- Làgoa de JaC.áréPat,Suâ.· rm�rosa qu.e seja u11la turma, I des ,democl'�tiCos �oqnais. r.atedrático da Unive�sid8.de

I
aco,mp3.:nhad? pelo Emba�xan:J.cl?�al e t1ntr-crIsttaü. O instrutor. manobrou seu, hus;'Crtlpre um estudante que, Foram feltos dlSClll'SOS, de Duke, da Carolllla ,do dor,do BrasIl nesta CapItal,

MIlItares e civis :-- que �w)areiho e foi rlecolhel' o' se destaca; que passá a ser grandes ea'rtazes e letí'eiros Norte, e está atualmente, sr. Carlos Celso de Ouro
,?m telppo �el'ão apontado_s al'u�l{) que caira no campo o lidé'i'.· E' natura:! que, nu-, eram, colocádos:e,m todas as coliganilo mater'ial para um � Preto,. visitoll a Assembléia
·a Just.IÇ� -:- vem traindo a de tiro do �xército. Na que- ma universidade dos I Esta- partes de Trcry, ° POl'tugue- livro .sôbre os c9stumes, bJ'a- Nacional e o Palácio do Lu

/:�ua :patr��'i o�. �eus ?hefes, da, �ratufQ�', 9 pé e�G,uen:!o. �os -qnidos� �8S� posição. de I sÍ$simo <
nome de "�:Ill_Ia" siJeiros; para êsse fim já. xemburgo. Foi rece�i�o pe-

I! seus camaradas,. os seus Relatatlicto .';0 aCiderit4!, ,. ex;- hdera1�ça' s'eJI1. ocupada por J alld�u em todos ,0,8. la1!HOS;
•• _ •••• _ _ ,.'

los chefes de S�rv.lços do
parentes e 8eu� ll,mlgos. 'Ex� plicou que em uma das um norte-amencano. MUItas' servlU de terna a varlOS "s].o- � .....

_. � .......A.-......... .".,....� ....�.�
I
Conselho da RepublIca (Se;.

:,lora:ld� <lu,estoes momento�, "<lue.bta asaR", notára o pa- ra,?iões, inc,lllsive.11 do idio- gaus".

Dr U.'·'· L· I nado, Fed?ral fran/c�s� pm'-
;s� mflltl'am-:'\e entre. os rabl'isa todq �ujo' de óleo' ma" contribuem para isto; �Maioria absl)luta ' "1,1 ,8,': 118 que e penqdo de fe.nas' ·par-

nl:��l exalt�dos, : por I�SO e logo depois percebe,nl: fo�.
, Contudó,. no ��risselaer Po- .

No dia da ,eléiçào, .
todol'l .• .

, I tament�t·es,· FO�'am prés�a-
i

' o �als faceIs de serem go no ,motor, acreditando i lythechlllC Instltute de Troy é.lnh,:tn a certeza .de .que Ge- ! d:1S todas a.s. mformaçoes
;
?fluencIudos" Ilars. condu-. que a gasolina tenha entm_lno l?stado de Sova York, 'faldo Cesar de OhvelI'a Pen-' O sr. Governador do Bs� r sobre o funCionamento dos.
(f.l-!OS ao serVIço do credo :...._••_.._........._......�...... foi 11in estüdItnte bra'sileiro na ganharÍa o' phii'to, Mas I tado, por' ato de ontem, 'no- trabalhos parlamentares. na.

il��'�e.l,h�, ,utili,zando, em O\�- 'Ique se tom?u, lideI' ?e seus hinguem espera�� que o' �i-l meou o. sr. dr" Vitor Lima 'Fra�ç�a. , .

/

'. ,s ca�os: IeClll'fiOS m,ms O DOVO Se"•. da. leoJeg;w. FOI ele eleito, por z�sse por urna dIferença tao I para ex-er.c-er as elevadas I, VISItara o senador Mar-

�esprezlVels. .

"esmagadom maiól'ia, o grande. Sua vitória foi 'com· funções de Procul'ado� Ge-jCOndeS
Filho, V�rsalhes a

Relembl'o aos meus eal11a- S' a
-

.
.

' IGrand Marshall do institü- pleta_ Não-só conquistou o ruI do Estado. .

. fim de conhecer a sede da
.

�das a san'grenta liç.ão de' e.uraoça· .' , .; to, que é o posto I,lúm�l'o uin ·lugar de Granel �arshalI, i A escolha do Chefe do União Fl'<1:tlcesa, que é \0:
. ,ele nov�mbro de 1935, a

I
For nomeado, ontem, para q.l1e·um estudante pode oeu- pela maior diferença com j Executivo não ,podia ser Parlamento de ultramal'.

�lS l1egi'á.) página. já e!;lcri- I) 5dto cargO, de ,Se,cretário ; P�l' e correspo.nde, no Br�- que um C.álldi.da_to se elegeu : m�is 'feliz, de v:z que l'e� Ficou, ,credenciado 'para-
'CO�ltra "a confIança e a da Segurança PublIca,' que' SÜ, ao de pl',esldiOnte do Di- desde a fundaçao da escola, cal. numa das, maIs destaca- eoligil' os elementos buro-

eatnarada�em de,s militares. l1:<e {:l1contrava, vago com a, l'etório Academico. '. em 1924, mas conseguiu a- ! das expressões da inteligên- Ctáticos junto às' AS$em-

r--4v,Ms.teitência acima eu a t '3x�l1eraçàó concedida ao !:Ir,

li
Um ?ome portUgUês.em' inda eleger 2� dos 44 mem-

I

Cia.
,e da cultura jU,rí?ic'u de bléi�s. francesas, o seu se-·

aço, ao mesmo tempo em I.LUIZ de Souza, o sr. dr. Fer.. faIxas e cartazes .bros do Conselho'dos Estu- no!'.sa terra, Nos varIOS car- cretano, sr, Isaac Brawn,·

��e' peço a, ��!iitada aten-, nando Ferreirà- de M�lo,. Geraldo Cesar de Qliveil'a dantes. Conhecidos os resul- g08 que lhe foram confia-
' <,

.
,

�,�� d; > meus. ,camara'.d.áS! �ne eX(;n�eia. o de Pl�?.curadol" II
Penna é o seu nome. T�m 2.3 : tados d�. eleiç�o, 'hO.'uve. uma ',d�il, na verda�e, � dr. Vitor} •

" .. a ,'dei-'en.vo!tu,ra que l'"eral do Estado., anos. Estuda. engenhana Cl- verdadeIra parada na C-Idade· LIma soube lmpor-se

pelO'j
O riSO da cidade "u

Vem tomando a metamorfo-l Ontem mesmo o novo Se- vil. E' filho do cripitão de de Troy: Geraldo Cesar .de zêlo, 'pela correção', pela ca- ,

:� d.,o cOlnunit>mo ,.jnt��·na- I :�'etá,l'io assumiu o ex.ercí-l' m�l' e \Kuerra Márió de Oli- Oliveira.Penna foi cal:re��v- p�tcidade de trab,alho. l'eu-' � ��onal, para naCIOnalIsta, i...IO (;0 ileu. car.go, ato que vell'a Penna, que tambem es- do em tnunfo pelos propnos fu'mando, em eaaa um de.,
'

tao, peí·ni;.::ioso lim, ({uánto o .
,;ontoll com a presença de: tudou nos Estados

unidos'j membro�
do partido conü'á- les, o seu espírito público e "

I'l!.\�"

f)ljt:o.
'.
Por isso,., ,não': po.de- i el:e,�.ldo l1Úll1el'� �e, ,Íl�ncio-. I E./ uet� ele �eli'ç;jano SOdl.'é, riO,. __Houve . "vjvas"� e acl�� t a nObreza

..
das suas qUali,da'l':0,,; ?�led�l'�nos n,o mdIf�-: na.l.lOs e cor�·el:glOl1anos. I que :fOi presl<lente do

Esta-lnl�çoe8
e, como n�o podIa Ides mor:llS,

.

e�Lsmo Inoperantel, e erl-' 1\0' no,o htUJ�l' apn;sen· cio do lho, 'e descendente ele deIxar de ser, o Brasil tam- I Levando·lh€ os nosscls
l!nnoSQ que encobre a mais híh10S os nossos cumfJri� I Afon80, Penna, que' foi pl'e-' bém recebeu ,parte das ho,

!
'�umprimentlls pela' hunrosa I�es?reZív�1 fOl'J:'la,. de '·o]Jor- 1�10ntos, com a:8 esperanças 1 sidente da'R.epúblic:Í. Gei'al-!mel.lagens porque �ra a pri� .� ü:lVes�jdura com que o dis-j"un�smo, .rnadmIs�J\'el Blltl'e".le r111B,.KàqU€J.t.\ alto cal'gqt'C\O

Cesar fOI candl·dat9. ao mell'a

v.ez q�le Umgl'.llpo de:tm!!'Il.1n,ü ,,1.', G(')vern�.1(IOr do!lliiht:l.l'es. , saber;', condLlzir�se de lUO- posto de Gl'allcLMal'shaIl e americanos escolhià parai Estadn, tomamos esta' ho-j�Lll:nPl'e;-nos n1ant�r a dQ' a me ...ecer. os aplausos de indicou os nomes, dos can- seu lidú t1m cidadão bras i- menagem extensiva ao Mi- ,

f11an; i.·i2:oro;.a vigiEncia, a todoi; os· catâ'Tinenses. .

didatos ao Conselho dos Rs- leiro. nistério Público do Estado. ,
"

..

.

!
�

?, DIRETOR �
.

- , <
;: Rubens ',de �
� Arruda Ramos �

·GERENTE �- �.:. "

" Ocmingos F.' ::
.. �. fie Aquino . �

- ,o governador cheglJlf
de mãos éheias e já
vai' v,QJtart

r
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Plortanôpolís, Sábado, 10 de Maio de 1952

DR. LINS NEVES,

Comunica aos seus elíen
tes que se encontra em via

gem de estudos ao IÜô. de

Janeiro, devendo reiniciar
sua clínica dia 11 de. abril

próximo, vindouro.

� .._'---
---------

...
-------

DR. M. S. CAVAL
CANTI

.;0"1'" .•",'••''''''IÍis.tt_ .11. m-
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Dr� Alvaro de
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ao ./a, Edif. aio Jór,e -

l0 sadar. Sal.. 14'. lL

l.f,••icÍeacla; aua JIrl....
d.lro Silvá P....•/. - ..

..du, (chiear••o ' •••a

lilll!l 1.,
·Atud. di.rlll.m••te . 'u i

l' h.. em'dla.te.
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OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,

DR. GUERREIRO DA FONSECA'
,

Especialista do Hospital
-

Mod{;rna Aparelhagem.
,
-

Lampada de Fenda .- Refrator - Vertometro etc.

R:X.· '(radiografias da Cabeça) - Retirada de Córpos
, Exttanhos do Pulmão e Esofago.,·

, .

,Receita para uso de Oculos. ,

Consultório - Viscond� de Ouro Preto nO 2 - (Al

tos da Cas9. Belo Horizonte).

Residência - Felipe S�hmidt, 101. - Tel:' 1560,
.

.

-"-----------

DL ALFREDO

CHERQI,
o,..... Jlac10w •• '-tu

...taIa.
....-.lr.tier .. BOlPttal co.....

·

".�.lu.,_ .. � .._-
"_----_._---

Dr. Tbeodocw �l;(Jurli· A lber�â1o
.

ADVOGADO
.

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1 - Edifi('io Sãc

Jorge� (Escr. Dr. Waldir Busch). ..

I

Telefone - 1340.

o ESTADO

.. �TAOO

�
"

Dr-' Boldêo 'Cón'so"'-
•

", .'"
P ;.,_If. "',

,I �. _..
\;. _",

�irurlla·�ral -:7 �lt� C�rul!fa':-- Molé8�ia8 � �n�or'�
, - Cll'urg� :1.08 ,Tumorel!l'� •

.

.'

'{: ,'!, :.,

, D1l 'Faculdade de Médlcin� da Univer�Íd�d�dê SA:'

t>aulo.
.

: Ex,Asaistellte de Cirurgia dos Professóres 'Alipio
·

-

Correta Neto e Sylla Matos.: .' ,

Cirurgia do estomago, vesjcula e yias bilíllÍ::e!j",jIlt�stjit

uetgado e grosso, tiroide,· rins..próstata. bexiga. ,úter

ovários e trompa!'. Varicocele, hidroeele, varizes
e. hérni

·

Consultas: Das 2 às I) horas. rua Fellpe Schmidt, 2

(sobrado) - 'Telefone: '1.�98. ,:', ,:

ResidênciA! - Avenida 'Prompowaky, 7 - Telefou

M 7134
.

.

�:,
...... 0fteIIIu •
na�_"fh.

"111. , _

Tet. 1021 .- C:a. r...:

tal. 13t. ,

, Di,tetor; RUJlJtNe '. AI.. -

't�,lf08.:
Gerente: Dominroa F.

de' Aquino.
'i.fI�U....ilUd".'

Repre,sentaçõe8 A. S.

Lata, ' Ltda.

�u" .·:)••.ado1'. :J,........
'

,O - 10 .aelat'
"'''.,: 12-1192. - ai. ••.

, Jaaelft>·

Repnjor Ltda.
i.U.A "eU" d. OÜ.etn

,

nO 21 - 6° a1lda!

Tel.:. 32·9873 ,- Slo
P.IÚ�'

,�8IN}f.TURAJ!
Na ca1Jital

Ano· ,..... Cr$ 170.00

Semestre . Cr$ 90.00
N/{t Iatenor

Ano .. , .. <:rS 200.00

.Semestre . Cr$ 110,00
A.tiaelo. medi...", ••a·

trito.
O. orlai_.i.. m..mo

.10 pubUeadO.I••10
'

••.

rio
.

devolvi.doa.
A direçlo alo.. r..-

IJo...bUiaa pelo. �o.·

c.tto. emi�dOll a.. .!'

ti� ...i••de••

DR. M ÃRlo
WENDHAUSEN

MÉDICO
,

_.

Ciínk'l Gera' -- PEDIATRIA

nua 13 de Maio; 16 - ltajuí
PUl'�RIGULTURA - PEDlATI�IA --;

.

GERAL
'

·

Consultõrto e Residência - Rua Bulcâo. Viana

(Largo 13 de Maio). - Florianópolis.
.-

Horário: 8 às 12 horas - Diâriamente-

Dr. Octacilio de ·Ar$�jf)
,

CIRURGIAO DENTISTA, ."
.

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala J

Tratamento cirúrgíco e cura da Pierréa Alveolar.'

Tratamento ctrurgfco e cura de Abcessos" Granu

mas, Quistos t'afticldaref!. etc.
. f

•

'
.

ATENÇÃO: -,- Grande redução de preços nas ·DE
TADURAS', para as pessôas que vivem de ordenado.

'

Laboratório 'Pro>téilico sob a direção de Técn�co co

, trataàO. especialmente n� Uruguai, formadÓ sob g ori

,r�çãO.\ oe um dos �.ai" credenciados especiali!3tas ,d� Am

r1(�a. '.. '. '�.•. "

Dentaduras sem ti Cétt ,da Bóc8 (Abobada Platin.).

Pontes Moveis e.Fixas

Todos O.s demais Trabalhos PrO.téticoR péI'; Téllnl

mais recente.
: ,.;�

.1"

J)oeup•••"_ ••••taI.. OIbl_ .�"" •• NIIl_·.

Ia,....da lauL
to:d&.... '

a.. Tirad__ •• I. i (j,>oil\'ltt6rlo·· ••• ". rtJl90

ao.I.U" .aI 11 Ia 11....... • UI - �.l. •. ,.. , , -

NN••..JL '7H. I
c..••ulta'" lIa.41· �...

...••••"'IaD" Iaràl... N a••1."., a ".. 11..-

._ ..u.t...
..I."" .. ' "r... 811

Dr•.
'

Dallno· ··;Bastos .Silva
,t. ";j , -" "'1\ 1).V' ().(; A DO
RUA HERCILIO LUZ 36 .

Edifício D. Dora, - sala, 4·
.

t·4.', <,,�i'.'.;·.. ':".":�:�··'� .,
....'. __

: ........�.'.

.._�....._....,..-,-...,..
_

O. 'A. SANTAm,a, : ÓR. l� LOBATO
( p1a ••••1.&4. "... FILHO

�..." ",. '.<Nt..u ••
'"
0.,...,.. ...�.- .._.... '1'" ...

•
-_ ...r ... r_.ln ..

": � �,. 8:1'W1):
",

!;:
:�...,.•• � ..� 'QQ•••�l," �
'!�_ .. 'i'.,.......

.

a..
:· '0..'1"""

'.'

, Viagem, com seguran'ç�'
. ".. ,·e,' ra.píd�z· .. '

sO NOS CONFpR,TAVEIS �tiCRO�ONI'BtJS,�
�'

. ..:.:RA?lDO'" «S8L�8RA:S;ILE,IIO)�L'
': ... ; f!l�:rianópolis -:-'- It&jai ,�,J.()�nvHle .{"7:' ;Çuri'

.

;" '. ,,1 '. '. .'., ,-" ."', '�- .'·f.;. .�o;.;;, '''',' 'r ...

·

".

,:., .. ,:.;.,,"": Agência. ; l\;�a be'{)dOip . .'e�quI.�á,i'
.'.

" .', .
'

.

"

- Rua ,Tenente �llv.�lra, , ,

,

. 'ITAJAt
. Santa Catarma

Dr� Antônio MDDi(dt,nrauãa�
,

.
Cirurgia Treu"'at��i•. '

' :<: ." .

a:rliiWla • Teru

I "
� :

.

I

. '1."

"

"0 .",. ,

.....

- ...�,.

--;--""7-:--
......---_...--.;........;;-�"!"---_....._--_....._...,.;. , ,-.

-

-----------�,-----�...,..--":-

'T""""'1',',.
' I.a

',� . . , .. '.

.

oS' :'MELHo.RF;S ARTIGOS! os 'MENORI�S PREÇOSL A� �ORES' F.ACniIDADES� r

RAD�OS' - FLECTROLA�r'�' ,AMPlJFfCADORES _,.' TRANSMI�SORES
.

- DlSCt3S. ,TOCA.DlSCOS -, �GUf,

ENCERADEIRAS, � GEIAín:mAS - LIQUIDIFICADORES· -: BATEDEIRAS -,-�"'VAL\'Ul.LAS .tU/.rOFAL&�-

','

.' ':

• .1._ ...

SI.STF.,NC�AS' r
CONDENSA,DORES.. '.'

.'

"

,
\

"
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, .Sábado, 10 de �iaio de Í95.2
�-----------------------------------------------------------------�-------

Social �!e�����.�a!e!��.1 Açt
,

'

� , "Estreito. 6 de maio de
\ f:\NIVEIlSARIOS cisco Larnarque, hábil pa ... · 1952�

"']:i;ÚCLIDES 'FERNANDÉS ,ginador dêste diário. •
Do Ce�tro Espirita "Seára

Faz anos hoje o sr. Euclí- I O ato civil, àquela hora, I
do Amor".

-ríes F'ernandes, alto funcio- será paraninfado, I por par-' Ao sr .....Diretor -do
i '!:>ádo do Banco' do Brasil, .te do noivo, pelo sr. Gene- ,"O Estado".
.eservindc, atualmente, em S. roso Silveira e espôsa, d. t Nesta.
.Paulo. '

,
Zilta Silveira e, pela noiva, � Prezado Senhor.

VIHGíLIO MOURA I pelo sr, Valdir Larnarque e' Em nome da diretoria do
Decorre, nesta data, o ani- \ senhorinha Lôla de Oliveira. Centro Espírita "Seára do

versár io natalício do sr, Vir- I 'O "Estado", cumprimen- Amor", da qual sou 1° secre

g il io Moura. inspetor da Di- ! tando o digno par, deseja- tário, tenho :\ honra de con-

Tetoria de Caça e Pesca, e lhe tôdas as felicidàdes. vidár a V. Sa. para o ato

'pef'SO:l muito relacionada I'
", inaugural de' sua.nova sede,

I- C ital
'

O·n'�'''.a api ai. f!'!:.'l rua ,svaIab Cruz, s /n.,

�'

'

}'azem anos h�je: ! "-:0J� �e�te sub-distrito, às 19,30
Senhores: i � noras do dia 18 de maio pró-

- Orlando Coelho, co- ximo.
nv-rc iante em Joinvile;. t C t d

..

'�'ê�;����!'�a:O 10 DE MAIO. I��:�:�:::�:::::';��:�� Â\I JS.,l A(qA.nlNut; ,
A data de hoje recorda-' Eurico de Souza - 10 Se-

�
_,_ Vtrgolino Coulart Fi- nos que: cretârio". . I anos e três meses. Por isso

'
'

ll1\;' - em 1.756, os Guaranís Cessam, 'hoje, nossas ati-: mesmo não param, aqui, as tornou a mais querida em-

-':"/Nestor Auzusto D�tra. í das Missões, foram desalo-! ,vidades como representantes I boas e cordiais relações que prêsa de aviação na nossa.

'Senhora: i jados de suas trincheiras;

C· n"
, · ; da Serviços �é,�eos "CRU- ambos d,esfrutamos nesse terra.

_ Celestina do'Livramen-1 pelos f:'olda;los do General IDe.... '�r'" Z�IRO DO SUL , �td�:" n�s l'Ion�o período. EI�s agora se À sua digna diretoria e t't

'i,b Carvalho; I Gomes Freire de Andrade; "

ii ! li ,i U cidades de Floríanópolis, projetam para, o futuro, ga- todos os seus colaboraderes

Menina: I -:-:.em 1.789, o �lfe:'es de
"

[Blumenau, Tubarão e

canoi-1
rantidas pelos altos s.enti- nossos melhores agradeci.

,

- Iremar dos Santos Nu-, M�hc1as da. PrOVlJ1:1a de.
RfTZ _ �s 4 30 � 7 _ f1h�5.,

,.

. ,n;�lttos que sempre e mva- mentos pelas reiteradas d.e:-:

nes, filhinha do sr. João P. i
Minas Gerais, Joaqutm JQ$é ! 8 4� h

�,'
,

I Os negócios da grandé navelnlé1ité' nortearam a monstrações de aprêço- e.

N_unes e de sua espôsa, se- da Silv.a X�vier - Tjrad(l�.- '�m�sIL x URUGUAI I Emprêsa, em. pleno elesen-.! grande tarefa em que estí- confiança com que se�l'll"l

.nnora lda So, Nunes,
,',

te_s -: lm?h�ado n� Iriconf'i-
i ?O __ FURIA DOf\ PE- volv1men�o, vmh�m �ecl:- vemos �n:.penhadbs. [lOS distingúiram:

'. NOIVAJ)O, déné!� Mme;l'(:\; fOl pres(.lllO r LE"'}VERMELHA'" .' ;nando a mstalaçao deorgao Contmuaremos a acompa· Florianópolis, 10 de maiEr

R' d J J

l
· S .,. " .

'''t d h h't' d d 19'52
jCum a kentil senhorinha, 10 'e ariêl1'f,);

C .t>: I" ,_" "
: prOpl'10, que supenll en a n ar a marc a VI,0l'108a a e "

...
-

.

I
; .., lw 0,00 u,ZO. ..

.

el d"�" "CRUZEIRO 'DO SUL" M'AC'HADO & CIA S/A
1,�t,l:ra, dllet� f11h_� :la exmu. -: em,.1.808� em Cbneel(;ao ROXY �. Às 4 _ 745 h8. os" S�lVIÇOS a�, }versas .'

,com . .'

;'!llva Rosalma VIeIra, con- do ArrolO, RIO Grande do'
ODEON _ 741" 1

' 1genclas no terntoIlo cata- os olhos de quem II plantou, COMÉRCIO E ,AGÊNCIAS.

�l,:atou ca,sanle�to. o sr. Nil-I���: nas�eu Manoel Luiz O�
10) _ SERENIT:'SER- rinense. ,aqui, nlliquele longínquo dia', Oswaldo Machado, dire.

;>on. :Selem, les1<lente em ,sono, VIsconde de Rerval, TANEJA.
Servimo-Ia durante dez 16 de fevereiro de 1942 e a tOl'-presidente.. '

Cnntlba. �a�l'ono <ta, A�ma de �a.va- 20) _ GRITOS NA SER-
_ HABILITAÇÃO tarja do Exerclto BraslleIro.

� ':!E;'slão se habilitando para Faleceu no Rio de Janeiro ,R��, - TRIBU lVIISTE- N/a "ssemblel'u Legl-slall·va.casul": no Cartório do Regis-I a 4 de outubro de 1879; I RIO�A � 7/8" II
t;·o Civil desta Capital - O!

--- em 1.827, o Tenente co-
i

•

C'" 5
I

3 ;PS. 10 'je'to, os deputados udenistqs rou a for,mação daqueles
,t;3.rurgiã.o-dentista FrfY}cisco ronel Bonifácio ,Calderón,

'I'
O�E�� -=-':

o

745 h
a1108

e ma'is os ref.eridos tres CD- nucleos coloniais,' prestando
.•losé, .

J>feilsticker .e a, 8l'ta'l1)e�a. mad�'ugaqa, o Coronel
10') � O S:;IC'H�'4.. s. leg'us, "l·esolverum.•.,.não uai.' a respeito, 'interessantes e8-

Mr.n�la Taranto ::Ia�za; 0, InacIOOnbe, que se rendeu,' 20) _ SERENAT.� SER� ntlmero e oTrib'U11al.d� Con� ; clal'ecimentos his.tóri<�o.s e

,�L, sma�·. de ?,�I.ve!r� � '�,�da�do-El:,1l: .�o��d� �� C�err�:: TAN,EJA.', . .. ;-1. ta.fI ficou '!iri. fieri": , 'I' lenqo ap:l08 a ele. dlrigi�os,
na., Mll:I� PeH;ua F�lc�?, Lal�o,. forte ledllLo d�" ou

1
30) _ A TRIBU MISTE- .

Do sono Ve!,l,l arranca-lo o com o flm de eVltal'l seJam

,,:0 Carto�Io, do sub,-�I�tI'ItO lentaIs, , '. RIOSA.' ,cquerimento ,do, deputado aquelas divisas alteradas
E t t J I P em 1 888 em "lItllll' legalidade ou não do "ue f"'i

ao s 'reI ,o: sr. u 10 e-
-

., , ,.i, C <ii> 5 32 14 \7olney, Collaco de Oliveira pelo pl'o)'eto em discussão '1 "

. . d' .
-

C' r.!I' 00 - o - anos .. , . • , t dI' CA M'
:�:_Ci:ra de Souza e srta. Nllza I li:;cussao, n�. amara dos IMPPERIAL _ Às 5 _ q�le foi aprovado. pois a pfetendida alteração

vo a � pe a ,amara unrei-

{+onçalves Duncs; sr. Beníg-j Deputados, fOI !Pl:ovada a
745 horas'

'

"

Ordem do dia não eOllsulta nem os intereH- paI de Chapecó .

.

no M�lo e srt�. Jordelina:, pro.post� de J0:0 �lf:'edo,' O
. INVENCíVEL Não h�ivel1d9 orado,Les,' ses históricos, nem economi- Agua e esgoto para Caçador

J<::?!lCls.ca:.da Sl]va; .sr. Eu- ex:m.g�mdo a escravldao no
Cr$ 6,20 _ 3,20 _' Im. p<!ssou-se à ordem 'do dia, f'.COS e nem sociais dos res-

O deputado Siqueira lle·-

lM10 CiprIano da SIlva e BlasI1, t' 14
'

"

'

'sendo ,aprovada a redação pectivos habitantes. lo, ocupou a tribuna l}�

.... 'M •

P
.

e!n 1 Ç)'08 o P1'esI'del t a e ano".
r'" ju·stificar a sua

.

Indic""';;;:�
,fJ .. cu.. J.p.8rIa, erelra. � , :L,

. 1 e IlVIPÉRIO' _ Às 7,45 hs. mal do projeto' de lei que! Depois de oU,tras conside- , ......_.

Y'"AJA'NTES
da Rep.u�hca Marechal H,er- TODAS AS PRIM.Â--

.

:1e,clara .de _util,idade, ,púb.lica raç.óes, o, ürador pleiteia
no sentido de ,ser incluioo

li mes d t Fonsecá decretou o
..�� A d

no Plano de Obras do Esta-
.Dr8. Paulo Emílio Acioli e ..

<

••

'

,'. ." • VERAS' 1 ssoClaçao e IndustrIa e maIOr estudo da ,matéria, in- '

.tRafael P&es Borges
serVIço rmhtar obl'lgatOl'lO; Cr$ 5,00 _ 3,20 _ Il11p. Comércio de Rio do Sul. clusive com a devolução do do, o abastecimento de ágri&.

, .

-. em 1.945, afim. �e �e ' Divisa,;; distritais .processo à Câmara Munici-
e canalização de esgot<x ii;,

Ghegaram, ante-ontem, via "eunlr a Força Exped
14 anos. cidade de C"çador

.

'.' ..'
!ClOna-

I Em primeira dis,cussão foi paI de Chapecó, para reexa-
,..

aérea de Pôrto Alegre, os B I b Em �.eu A'S' 't.:
, na raSI eIra, em arcou o , "apreciado o proJ'eto de lei me do probléma . ",' 'f'1 curso, o nOtJJ:Iê'

<B!S. p.aulo Emílio Ácioli .-e "

t' t y.y,..._. _ . ...,. - - ---."..,y
..

l)arlam
..

t .< �_.J.,c
-

pr!n!en'9 con mgen e do 140 -.:. - -- --

que modifica divisas entre Infelizmente, o deputado '

,en ar, que, qu__._.
aafael Peres Borges, conhe- BC' 'prefeito daquela comWJa;.

cí.-:10S advogados e politicos
.

_., ,e,
.. . �

)8 distritos, de :M'on�a.í �Ita;.. Schneider perdeu seu tem-

"

:h
--

,

em 1.946,' ...a_leceu C,l.- ",)5. .. ,� piranga, no mUnlClplO de pn porque o estudo que fe"
tantos melhorAmentos !1I.e

����c. 'Os, q�e, exe�ceramd no"" tulo da Páixão Ceai'ense. '",.,..
� E:" fiei,... Chapecó. .;" e�bova hrilpante foge � pl'oporci,on�ra., s&lientou., o

!;,.r;IIDO governo rlOgran en- "Na,,'c'eu n'l antiga cid d d' q' 11.111 't( lI!!':, O
\
d'

' '

.
'"

, vél'tigiho.so 'progresso da ei-
BB, pr��í<lÍd(f,Pelo sr. Y�ltel:

< '

••• > '.
'.

.�'
a e e '.

;ide�4 dt'ilf:e".:·;:;' .

.
deputa; o VICente Seh- competen?ia da Al'lsem?léia, dade, hoje fi'gurando e--"

...

, ..h' h' :' E 'b' d' . La!i.l<� dWl'I (Mal anh_ao) no ..esvlP'\i6'" .�.. r 'lClder com a palavra, nal'- à qual 80 cabe apreCIar a
1-=

':� 1m, oJe m a_lxa Or)lO predlO 11. 68 da entao Rua �fIIm,,, '. """"h; ...��._.I_.;.fit_.....StlIoii,
a d� maior expressão eeOlUI:""

,Jruguay, ajl funçoes de Se- ("rande (h
.

O ld C' )
. ., ' �, , ',�WilN, mica de Santa Catarina.. :;

r.�etári9 do G�vêl'l1o e ofi- ;:n 8 de O�'��bl�v�e �8t:.z TAC - CATaalf'tE.... --:�C�::;;·-:�v:�_··......�'";__"-:';��
4�lal d.e Ga�inete do G<lvêr-

-

André Nilo Tadasco
.... -�.. tOHl'.lMll...

N' �,_., -� ... ,,�._j -�'I��' d
A propósito, o orador lê

!}{J gaúcho, l,·cspectivamente. 1""'-_.��_�_W."J'r""''''.�:'.'''''••'''•.r'..'''•••_.�••�#i?''''..,....i1V9 ova c::om.ss'ao para -es u ar jbrilha1:1tte aErti�l� dOM�al?dQSO
Os jovens 'políticos que I '. I'"

orna IS a. trU.lO 11 18. nu.

��:ão&e:�u���:;i:se�edi����i� � Dr Tnlentin l de .·nallla' às base�, do aumento do 1����i:ed�I�;�:��e�:,����
eu'! ,",es, com suas ativid·a-

�
• III

'I
\ _' ,_

-... volVlrnento de Caçador.
'I' t d

'

, "

t • �
, \ eno;J' , UOI'I0'O'8 Ismo 'Mostrou, a8i'im o depu�

� es e.n roza

a,s.
a

lmP<l,
r an- AJ1erfelçoamento em Porto Alegre· e Bn "

'"
.

.

,

. ..' , ,

l,es empreendImentos de A"""'es)
do S.lquella Bello, que aqt;le.-

.

""sTandet; e 'poderosas firmas
.]4 I ':

,Rio, !) V.A. � O Pi'esi-I Heitor Marçal' e Joaquim la CIdade p?�' numerosog tí-

iCaúchas ao' paulistas, se en� -l OUVIDOS _ NARIZ _ GARGANTA qente da' República aprovou ReiR para integrarem a Co- tlll�, faz JUS aQ me}oo�,

.�ontram nesta eapital, a,� a indicaão, pelo ministro- n�e�to e:n :-eferencia, 6 ��
�erviço profissIonal no tl'a- � Consultório - .João Pinto, 18 -, 1°' andar da !<'azenda, dos nomes dos missão Incumbida'de proc�- Vlra obJetIvar uma �ra�
to de int''''·,. s,es da� f' ,� Diariamente das 15 às 18 horas dos 81'S. Luís Simões Lopes, ?er aos estudos para a reVI- �spiração do povo e a.i!1cI�

�..
._-. C" "lrmas � . lb t I"t P

.

J
-

I d
..

I
' .

'::ti .qn'ê estão ligados. Estão �
_ _ _ _ _

,\ e1' o ',n o e1'e11'11, Ol'- s�o gera os �l:eIs (e

ven-I pr�stara, e�ornie servlÇG à�

AI 1 d' 'L ,..,.....-���� _....._._,._�_........JA.._-_..............._,._..............._�...._..._......-v�_... �(' (1,,('.1.1' de Melo Flores, elmentos €i salarlOS, �<lude publica
,.� es lOspe aCtos no ux Ho- ·t

' �. .

·�i��tpt�:;��:d��O�L \ AVENTURAS O l ZE-MUTRETA-:-.-'-,-.-------
tado e de nossas claSises
conservadoras. �

� &!I:(
Enlace .

'" �

OLIVEIRA-LAJ\iARQUE
À rua Nova Trento (fun ...

("

.11(8) realiza-se, às 17,30 ho-�
ras de hoje, 'o eníacê matri
monial do sr. Bento Olivei
m, funcibnál"io da Faculda-'
de de Dü:eito de Santa Ci-
tar.ina, com a gentil senho-jri,,11a Ma'l"ia 'Isabel Lamar

. .que, dileta filha do sr. Fran- I
, li ,�

.

"V\
,.

·a"- ..

\ l a
A Serviços Aéreos "CRU-

I
e a preferêicia com que u:,

ZElRO DO SUL", Ltda., ten- ,Cumpre à Emprêsa o de- público tem -honrado
:

a,

do em vista o desenvolvi- ver de tornar público seu ·CRUZEIRO. DO SUL",

Jornal' mente de suas linhas no ter- melhor e sincero agradécí-. Nesta oportunidade a Em-
ritórío catarinense e a ne- mento à conceituada firma i prêsa deseja assegurar ao to.�

cessidade de lhes emprestar MACHADO & CIA. S/A. I dos o empenho de continuai
maio!' assistência técnica e COMÉRCIO E AGENCIA�, I a serví-los com corteaía e

administrativa, comunica à pela colaboração /
dedicada. segurança, padrões-de �.

praça, aos seus prezados eficiente e criteriosa que balho que a tornaram uma..

clientes e amigos, a instala- lhe prestou durante o longo das' meíores organizações:
ção da sucursal para o Es- período de dez anos, .na qna- da Américo do Sul.

'

.

tado de Santa Catarina, que lidade de' agente nas c ida- FI'oria�ópoUs, 10 de maie
funcionará à rua' Felipe I des de Florianópolis, Blu- de 1952. '

Schmidt, n
.. 40, telefone.' .,' m,enau, Tuba,rão e, �anoi- Serviços Aéreos "C�

1:500, na CIdade de Flcria- nhas, e a cuja superror t;;,- Z_EIRO DO SUL", Ltda..
nópolis. '

. refa Sao devidos o conceit;) . .Jairo Pereira, Gerente':

I

"

."
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América x,figueire_se, é o. carlaz da amanhã no campo da rua Bocaiuva
. . '

.1il� . ,
. I ,

,
.

Os canecas, ;vencidos pelo Avaí perI x O, vão .dar _ludo, por uma, ampla reabílítaçâe.
,

'

.

"
" ". I .

����..-..<>:-<���� � ,���.>.-.<���>..-..:.
.... '.

• •

': ,J • ."

," Esportivo
..................� ..., ·A.....".-.- , ...._._-.-.�� ",�-�..�------- ...,._ ...,.. ..�-... -..-.w��,,_,,_�?;,.-w-.

., ' é

"7•.......",..-fI"'."'..�
•

..,.....,� ��.--

o "Est,ado "
•

,

(

Sensaclonal vitória do vaí sôbr�IT�rn��.��lk�irlt\iiit�rTenis
o, m e,;'r iC',a, 'd 'o I- 0, .. ,I x' 0, ,; -

. I Com a pres;nça do

repre-IBarriga-Verde'
e da' Polícia

I ..
, l sentante do Exmo. Sr. Dr. Militar e depois a do Bar-

\_ ! Erlindo Salzano Vice-G_?- riga-Verde� venc�do:'a; con-
Não ficou decepcionado c oartida, .equilíbram os

con_,
azul.: Aumenta a pressão do ciência, resistindo a todos vernador do Estado 'de São I tra a da Força Pública, sen- 'I

'público que compareceu an- tendores as ações. quadro' visitante. Aos 7 ms. os ataques do adversár,io. .Paulo, patrono
do torneio deli do esta.xnovamente, a vence-

te-ontem ao Estádio da Rua Aos 23 minutos, Dímas Jorginho contunde-se e é Na meta' Brognoli fêz defe- esgrima, da embaixada- de, dera.
'

.# 'Bocaiúva,
-

pois ,teve oportu- escapa pela esquerda e des- substituido por Borges. Pas- sas sensacionais. Na zaga, tenis do 14 de Junho de La- Terminadas as partidas
nidade de presenciar, o en- fere das imediações da:

, pe- I sa o arco do clube catarínen- Beneval, a figura de proa,. jes e da equipe de esgrima de ten ís com avitória da As
centro do campeão da c ida- quena -área 'f9rte tiro que' se momentos de perigo, des- bem secundado por Danda. dos oficiais dá Fôrça Pú- sociação Atlética Barriga
-de, jogan-do- 'com o coração, I Brognoli bem colocado de- feitos pela zaga que joga Na linha média, 'Agustinho blica paulista, dos r.epresen- Verde, que assim ficou 'na

procurando sempre a vanta-I fende. Predominam os vísí- muito bem. o melhor, seguido por Jair e tantes dos, Exmos. Srs. Almi- posse definitiva ,dá Copa
'gem no marcador, e quando tantes.vxos 30 minutos, Gui- Na altura do 300 minuto Míriela. Na linha de van- rante Cmte. do 5° Distrito Cmte. da PoPlícia Militar,.
conseguida, .defendendo - a lherme, em situação duví-. da pugna reage o Avaí e guarda Teixeii-inha, inegà-· Naval,- Secretário da Segu- prosseguiram ainda" pela
com ardor, e, outro; .um dosa, recebendo de Manéco, cria instantes de, perigo pa- velmente o melhor, seguido rança Pública, Comandante tarde, os encontros de es-

grande clube da metrópole ra o arco de Osní, Aos 32 de perto por Saul, que foi o 'do 14° B. C. e dos srs, ma- gr ima, na prova de sabre,
Torasile'{ro,' alardeando elas- minutos Borg�s recebendo,mais perigoso dos diantei- jor Bandeira e cap. Carpes. na qual; outra! vez, sagra-

:'3e, e que durante a segunda de Maríeco, conclue da gran- I ros. Patrocínio, Níltinho, Mo respectivamente Cmte; e
I r�m-se vencedores os pau-

fase, procurou, in útilmente, de área e Brognoli encaix'lJ,' rací e Octávio não compro- Sub-Cmte, da 'Base Aérea, I Iistas..
'

desfazer o' triunfo que se bem. A_os 35 �inutos, numa I m_eteram. No América Osní trans�orreu com ra�o.. brí- Segunda-feira, aia 5, d;a�a
esboçara, 'após o tento de confusas) .� beira da meta de t nao teve culpa do tento que lhantIs�o ,as festIvI�ad:s de, �l1lv,ersar�o da Po�hcla
Saul, para os Ideais. Mere- Brognoli, cabeceia parà fó- o venceu. Osmar e Joel, o 'promovIdas pela Associação Militar catarmense, fOI rea-
iI�idísslma a vitória do alvi- r�, perdendo boa portunida- segundo melhor que -o prí- .Atlétíca Barriga-Verde em lizada solene sessão em a

• 'azul, porque desde os pri- de para empatar. E com meiro. Na Iinha média Ru- homenagem ao 1170 aníver- qual fora:m entregues à
melros minutos, demonstrou mais alguns ataques do qua- bens g'upe'rior a Osvaldínho. sário da nossa Polícia Mili- equipe de esgrima de São

<jue somente o triunfo lhe dro rubro termina a pugna Ivan o mais fraco. Dimas, tar., Paulo o bronze oferecido pe-

1hteref.;s3;Y,� p que .não se im- com o resultadõ de 1 �. O pa- enquanto esteve em campo' I As vinte horas de sâba- lo Exmo, Sr. Almirante Cmt.
-pressionâva com o cartaz do ra o Avai. fo'i o mais batalhador. Ma- ': do, repleta a sala d'armas do -5° 'Distrito Naval e pa-

�isitmitc"bnde, despontaram neco nos minutos finais, e-: por, uma seleta assistência trono da prova .de florete,
como astros de' primeira' OS QUADROS xecutou jogadas de mestreJlem a qual se assinalavfl a o troféu oferecido pelo sr.

;,�raildeza, ,Rt1�ns. Rannlfo' Os quadros .estavam as- Guilherme, J�rginho no mes ,presença de granae número CeI. Cmt. do 14° B. C., pa-
-e' o espetacúhp' Ma1JP(�o.,. O ,;im 'formadós: mo pInno. RanuIfo perdeu !Je 'senhorâs e senhoritas, trono da prova de espada e., '.i't'
e')rl'junto nibro, apóR um ótimas oportuni(lades·e não teve inicio a prova de flore;. a taça oferecida pelo sr. ma-, i1t

""I'imeiro tempo equilibrado, AMÉRICA Osn'f; Os- convenceu. te. Com a fidalguia inheren- jor Cmt. da Base Aérea, pa-
,tudo eÀ1vido� para emnatar. mar e Joel -.- Rubens (Jo- , , te ao nobre espo�te das a1'- trono da prova de' sabre. Ao
,�i,,!pois do con1:raste f�e ;l,ll- nas) Osva'ldinho e. Ivan; JUIZ ,E RENDA

Imas,. terçarám
armas, numa, Barriga-Verde foi entregue:

toria do ponteiro Saul, dan- Guil'herrrie, Maneco (Ru- , -, bela demonstração de e-fi-, ri Copa' Ce}. Marinho 'cuja
,do' ensejo para Que à defésa bens), Dimas '(Maneco) Ra- O juiz foi ,Q senhor Ade- ciência e elegância, milita- posse definitiva conquistou_
do vencedor brilhasse, apa,.. nulfo e',rorgÍllho (Borges). lino de Jesus, que teve bou' res paulistas com civis e {ni. Após essas entregas pelo sr.

recendo (',oro destaque,Rene-' AVAí - Brognoli ....:.... Be- atuaçãú, só errando quando litares catari!1enses. Sodiu cap. Adauto R de Andrade,
vaI ,e Brognoli. Partida ID.Q- nevaI, Danga; Minela, Agus- deu por findo a peleja. quan I

a vitória, após renh�do' en- representante do Exmo. Sr.

vimentadíssima, com Jances
_ tinho e .Tai.t:; :Patrocínio, do faltavam dois m,jnutos. "contro, para os esgrimistas Dr. Erlindo Salz,ano, foi pro-

de sensação, decorreu HUI}1 O se-nsacilmal Sfl\tl, autor do, Bolonini; Niltiriho. Teixei-
'

Os doisflJandeirinhas' au- : paÍl�istanos. llunc�ada bela oração e feita
clima de ,eordialidade, sem única tento da porfia rinha' e Saul. xiliaram bem o juiz.'A ren-I pomingo, pela manhã, si- entre-ga do 'troféu' instituid&

'\
um instante de monotonia. e ' da foi de Cdp 28.600,00, im- multãneamente tiveram iní- oferta do honienag-eado, é a

acompmihada pela torcid:i c(mqui�ta um tento; q1.!e. é' ATUAÇÃO DOS'JOGA.. portãncia que revela. o de-, é�o as pa,rtidas de tenis da qual será () início de uma se-

;com manifestações de estí- entretanto invalidado pelo DORES sinterêsse do público por A. A. B. V., com o 140 de quêncÍi:l de encontros esgri-
;uulo aos jogadót:,es do Avaí. juiz por se encontrar aque�

,
Indiscutivelmente o pon- UIll espetáculo de primeira tJunho de Lajes, e os emba.! místicos. Após essa cerimô- -

Atacou o'América{l1,a seg(m- te jo!!'adoi' impedido. Quan- to fort� do Aval foi sua de- grandeza, dados. os valores Ites de esgrima, na prova de ,nia'segui�-se um lauto àJ-
da füse com todos os seL!>" do decorriam 43 ,II,lirntto-s de fesa que se OP9s com efi- dos litigantes. espada, entre aS,equipes'do môço do' 'qual participaram
l.omens, mlHcfoi impotente jôgo. numa· investida dos oas embaixadas de' São Pau-
para vencer, a poderosa bar- rubros, Guilherme centra e 10 e de Lajes e a oficialidade
;'eira Que foi tôoa a ,defesa Manéco que ...jnha na cor-

., da Polícia Militar: e' findo'ü
:\ocal. O feito do quadi·o CH- rida"impulsiona o couro pa- 'l'era-O �n'1-,"1-0",.,' Iho"J·e'.. 'OS'V ,Jo',gos' qual fi�eram uso da rraJavra
tarinense éé' uma confirma- '1�a trás, quando já !Se acha- .II .a, '- '7 em nome da A. A. B. V. ()c

dí.o,dos'Pl;og-rcRsos alcança- va batido o arqueiro local. 'U" '4'
·

'

C 4·· · cap. Rui "do 14 de Junho ü

"Jos no "a�Rociation", peJo No>! últimos instantes, numa . Dlvers. rios 8.larIDenSe,S cap. Luz e-da Fôrça Públi-
"'lORSO futel)ol �� demonstl'a- sérü�' de. p�'sses entre Nilti- .F�stalÍlos a poucas horas

Ide
todo atleta universitário para às 15 horas e o pÍ'éUo ca (), ten. Bialilt�o.

.

- {�:!os nni; disputas do Campeo- nho;. ,Teixeira' e Saul, êste das rodadas que inaugura; representar as cores de seu I promete agradar, mesmo
nàto Brasi1eir� de Futebol.. desferiu forte pelotaço que r�ó os V �OgOS Unb'ersit�� E�tad? nessas ,verdadei�as consr(�er�ndo a indiscutível

w.-.·....,.......• ..._...,.•...........,..·.·_........-v

Osní defende bem. rI08 Catarmenses e, a medl- ohmpladas, 1!:sse o ,motIvo, SUPQrtol'ldade dos farma- O •

ta :FASE ,- O x O E sem abertura de eonta- .da que os minutos passam, porque o êertame estadtial : dontos, que, entretanto, nã,o �erá coroada boIttf,<'em termina a primeira mais cresce o interêsse da dêste ano adquire foros de ilhes assegura üma vitória
Deu o quadro local, nos fase. mocidade acadêmica eIll tôr- maior interêsse e'sensacio-Icerta ...

-

'

'O Clube Quinze de Outu-"
primeiros cinco minutos. no do magno certi:qte.. \ nalismo. Todos querem b1'i- AMANHÃ VOLEIBOL E bi'o acha-se e,ngalanado pa-
,uma amostra de que seria 2a FASE - lxO PARA O

\
As compeÜções dêste ano, lhar, todos querem destacar-I BASQUETE ra a fesb� de hoje, c@m iní-

, ad.\�ei'sáTio sério para o tim� AVAí a. par do entusiasmo .sempre se sobrem,aneira, pois que I
O E'stádio "Santa Catari- do às- 22 horas, quando se-

. 't d t l' ,. ,

VlSl an o, a 'acan( o vanas veri�ica?Q, avultam em im- aos melhores �.tletas caberá na" se:á"'t�atro, amanhá, de

I r�
coroada a rainha do Am�-vêzes e com perigo, por in- Para ri 2'a fase, sai Otá- po1'tancHt por, um fator de a honra de derender a nos- I sen8aClOnalS pugnl;ts de vo- l'lca Futebol CInbe,-da Prau.

temédio da ala esque,rda, • vío e entra Moraci. Patrocí- incontestável inte:rêsse. É' sa F. C. D. U.
'

Ilei e basquete, com início às de .Forâ, valqrosa agremià:"--
./

Teixeirinhu e Saul, que di-Inio vai Pllra o centro e Nil- que terão lugar, de 30 de Brilhantes. pois, se afi- 19 horas. I ção amadorista fundada no

,
versas vêzes alveja a meta, - tinho pnea ameia direita. A agôstó a 9 de 'setembro, na' guram os resultados a se-I Defrontar-se-ão, pl'iméira-l dia 1{) de novembro de 19,50_
obrigando. Osn1 a PJ?aticar I nartida é reiniciada,' notan- belíssima capital minéira, rem colhidos no presente mente, os sextetos rivais das

I
A festa, organizada eom

boa.s d�fi.'sas. :-', I do�se .d:sde Jogo a decisão os X.l, �ogOS Universitários certa�e, �esl\ltados êsges de ! Faeul�l'a.des de Di�'eit? e o ,má;1{imo .carin�o pel� es-
Ãos 6 m .. OtavlO 1 eceben- dos V1S!tantes pura desem- I Bl'asIlClros, congregando, os qlie Ja tIvemos uma amos· !'ParmacJa-Odonto]oj:pa. mau furcada cllretona do clube

do de"Niltinho, fecha sôbre l}Utal� a. partida. ,�uando a-I e�tudantes de cursos supe- tr,a animado:-a no, �ransc'lil·-I'!.('unmdo. o }ert_:'lme 'doe ,�(»):-i- praiano, onde se destaca seu
o arco e atira fort'e, baten- �aCalaITl:" a ,bala. p._, pas:,ad:.J 'j' I'lores de. to.dos �s �uadra�l- "0 do Tornp.,o, ImclO,·

•

i boI;, Tuao farao os "J LlrlS- maioi'al, sr. Demerval Ama
do a'bola'nas mfi.os de 0sní do ce�ho � Sall�'::proveItan- tes .da Patl'la� Suo Jornadas .HOJE, A ABEB1TRA �OM l'tas ,·pal'a gesfonar-se· do 1'a11 promete reve�tir-se do
e ricochetando n1 trave. do-se da ll1deCISao de, OH- ! f1e mconfundlvel ,beleza, e I. FU'l'EBOL ,reves que recentemente lhes maior brilho, p,l'oporcionan-
Aos 12 minutos, Teixell'i· J 1

.

f'lt'
. J - •

t'
I

A t b ]
,

h
.

I' f' d t' 1
'

t' Imar e oe, se m 'j ra perI-rsensaçao, a' mOVlmen ar os!'
,

, ,a e a marcn' para- ·oJe',' 11l1pUSel'am 'O's, �rma, ou ps. (() a quan os' a -e a compare-
upa passa ativamente a Saul. !?�samente. pela pe�uel1a I ?tl,etas' lln_iversitários. de, s2,bado" a prihleira rodaaa I, A se,gnir, teremo� a aber- cerem momentos 'alegreg e

(.,�e desfE;re fórte ti,1'O ras:- area, �uhnlnando OSl1l sem jto,aos 03 r;ontos, COllVlVen- ,do Campeonato de Futebol, jtu;a do campeonato de bas" diverti(!Os.

t�lI'O" O.b:'I?,ando OS111. a pra- apelaçao. ',. ,. I do, inmmados. num grande' com. a nele1� 'entre as Facnl- ql1ete, com o prélio. s-em dú- - Somos' gratas pelo cdnvi
tIcar dlflC11 defes� no c�aJ1to f Estava decretado o 'único I amplexo de hrasiJidade, du-! dades dEI Ciências Econômi- IT-;(.la também interessante, tec.om ,que fomos distingui
e�querdo ?e sua m�ta. Qwm conti.-aste da peleja, 'que da-Irante UTl),a dezena de dias. i cas e Fal'mácia-Odontolü- i Ciêncln <� T:'::o:nômicas ,x Far- dós para comparecer' à so-
;(lo decorl'lam 20 mInutos de ria á vitóri(l. ao quadro alv�- Constitue sppremo galardão I �da .. O início .está previsto múci�,.Odolltologia'. lenidade.

j
j
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C O � V I T E, Não pinte 'mais sua casa' fa�a��:ritã
A COMISSAO ORGANIZA. '

Está Se usando nas grandes capitais
'

. 10 _ Sábado _ Farmácia
DO�A DA PASCOA'DOS, "O :PAPEL DE fAREDE" . [Santo Atonio _ Rua João

MILITARES Para sala de jantar, copa, quarto. de crianças, etc, - f Pinto .

Lindas.Padronagens.
'

,

. , 11 =-Domíngo _ Farmã-!.
tem o prazer de con- Representânte e Distribuidor neste Estado:

. cía Santo Antorrío .� Rua
vidar as autoridades IVANDEL GODINHO João Pinto.' ,

_

federais,. estaduais e Rua 'Pedro Ivo r: Anexo Depósito Florida. 17 _ Sábado _ Farmá- c-
muníeípaís, os militares cia Catarinense _ Rua Tra_- s.
daativa;-�.al:eserVa,re- MOINHO ITAJAI

.

[O
. formados, ex-pracinhas

I
. )a��. - Domingo. - Farmâ- .o

e o povo de Floríanôpo- Vende-se para moagem de fécula arroz; raspa etc.
. da Catarínense _ Rua 'I'ra- �_

lís para a Cerimônia
.

Para 10-12 sacos horár.·ios., com transf�rmador �ró- I . 'a
_ 'Jano.

Pascal a ser realizada

I
prio de 20 HP. Podendo tríplíear 11 ·produçao. 24 ,- Sábado s: Farmâ- l-

no Quartel do 14° B,C., Preco Cr$ 80:000;00 com facilidades, cia Noturna _ Rua Trajà�
no proxrmo dia 10 do

, �ratal': .João Correia -:-- Praça Lauro Müller, 11 - .e
.

no.
corrente 'às 8,00 horas. ; Itajaí. 25 _ Domingo _ Farmá-

'.

,

' •

.

'1Icia Noturna - Rua Trajano. 1-

���.4\"""'""""""��"""""""""",,�,,.................................... ,

�.w ++ " w w w " "•...,.......�.�. v O Serviço noturno sera

�. ,

" +i. refetuado. pelas Farmâcias

1"Bicic)etas
.

"Erlan" ll�:::��::�����:!!':�ul�::
�� �.

Na cidade do México, de-' Carbajal, o arqueiro que .... "".
. I . ••• ..••

'j'rontal'am-se lJ,S equipes do : surpreendeu na pugna dís- ,.

C I t N :
'Palmeiras'e do Guadelajara. :putada entre o Brasil e o �i· .onsu em OSSOS �:..
"·0. tim,e p.aulista atuou b,:m I México, no último panameri- ':� .:*'.na prrmerra fase, conquis- I cano de futebol. Na segunda fi:. fi:.-"t'ando.doís tentos de autoria' fase, De La Tprre aos dofs

�t" P' E
.. .:'-de Ponce de Leon,. aos 11 e minutos conquista o primei- fi.. .

.

ré,',ros -
, S."pecla IS .•.

:::1} minutos de jôgo. O qua- 1'0 tento para o Guadalaja- .:. Y fi:.
-dro brasileiro entrou em ..... ..••'

..campo com ai seguinte cons- ra. A partida nesta fase es- :
P Ad:

mmAS. DUlIU.!'I8.o
ti._tuÍção: Fábio,. Rubens e teve equilibrada, terrninan- +:+ a ra

.

laca o �!.., .• PLA.C.A8 8IJ'lLmOM
.Juvenal : Túlio, Luiz, VilIa, do com o res�ltado de 3x1 �:. .:. �llil dll lfOtloaJfllSarno, Moacir.. Ponce de para o Palmeiras, que con- .

fi:" ',.., ". ""'"', . �:... tI í ;r u 1" � ti

"Leon, Liminha,. Jair e

Ga-.I quístou mais. um tento, re- ':�
"

�:••..u au:Wu .....
-nhotínho. prtsando aSSIm a contagem ... �. t..m k> •••iflttlt

N. equipe mexicana alua da p"mei.. pa.Uda:__:__ + . ·i· José Callarats(Iube 11 de Agosto i :E EsludantedeOdonlologi"
�... .:. leciona física para o Co.�-

, �f. '
."'. . ;,', .'

.

.

, ..:. gio' e vestibular.
.

:,.. ._'_. ,.. � � � � '. ,., "__Rua .Blumenau. c5�.
1 I -." - ".- .- ........, �•

.......,•........, .......,•.,....., � ....

:)���go_ni�i!7.s�s����.�.O�a!n��iOh::a;':Oi Crédito
.

Mútuo Predial IDiretoria de Ob'ras Publicas
'Tôdas as segundas feiras, sessões cinemato�ráficas RESULTADO DO 60° SORTEIO DO PLANO B, REALI-

1E" O ',1· T ,A'.' '".L 'para a,.c}ultós, C{)m' início às 19,�0 horas."
"

. ZADO NO DlÀ 30 DE ABRIL DE'f9l>2
'l'Mas ;.is qufirta� feir.as, l;Jirigo Sodál Dançante, com CADERNETA N. 02.368 De ordein do senhol' diretor, devidamente autoriza..::'

h íCio às 2'0 hor:a.s. \ -

.
Prêmio ,maior em mercadorias no valor de Cr$ '6.000,00 do. declaro que se acha aberta, a çonta;l!. desta data, a

·:r-W" '''''Id ...
"."

M'
·· ..

�I··· '.' "'''!!''.l''ll':OU;j
.... ",,-- Aproximações superiores

.

Aproximações inferiores ,con<;orrência para a. venda de �.wa ,c�minhollete Ford•.

';� a ·Ollro
.

'0'0 'el'ro vl'ce.cam em merçadorias no v,alor' .
.

em mercadorias no valor ·e. um Jeep, ano de fabricação 1.946, de ambas.; "

.

" '. . ..:'.", .. >':_ '. , "'de·Ci$ 1.000,00 cad� uma de Cr$ '50000 cada umâ Os rçfer�dós' veículôs pOOérão �ei"v iatós 'e 'examina-

S'·,
.'

800
.

.

Caderneta n. 02.369 C�dern:ta n. O�,367 dos durante as horas do expediente" na. páteo desta Di-

tpeão ola·meric800 dOS 'melrO$ Caderneta n. 34,929 Caderneta n. 34.927 retoria. '.

Regist!,ou o 17° Campeo� que copseguiu classi!içar-se Caderneta 11. '27.734 , Cadern'eta n. 29.732 Out.rossim" faço dente aos interes�d{)s ter sido e�

,nato Sul�Americano de Atle- na prova de 800 metros, che-I Caderneta n. 23.177 Caderneta n.·,23,175' ttabelecido em Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), ,o preço
" I 'f'

-
, i Caderneta n. 13.105 Caderneta n. 13.103 'mínimo de vénda de cada um.

'.'.

'

":"l;ISmO a c aS81 lCaçao exce�- I .'.. "

nonal' ,de um atleta catan- gando em prlmeIro lugar.Ro- O resultado acima é do sorteio do mês de' ABRIL de As propostas deverão' ser entregues em env_elopéS'
'1HlnSe, "Yaldemiro Monteiro' que de Hão Paulo. 1952,: extraido dos, cinco pi-imeiros prêmios da extraçãó fech�dos, no .Gabinete do Dirt'lt.?r, até às 10� (dez) hor�s

da L-oteria Federal de 30 de abril de 1952. do' (lIa 21 (vmte e um) de NlaTo corrente, q�ando serao

FlOrianópolis, 2 de maio de 1952,' aberta� em _presença dos ?ro,ponentes. . . . '.

LI'ItA TEN'IIS CLUBE VISTO: Orlando L. Seara _: Fiscal de Rendas - Dlretor��"de Obras Pubhcas. em Flonanepohs, 6 d�
� :

.

. '.' [ntcrino.-· maio de' 1952. '

. ASSOCIAÇ,\O PROFISSIONAl, DOS TRABALHADO- Giinther EgOll, Becker, Oficial Administrativo, cI. I.
•

"

•

I

i RES NA INDÚSTRIA GRAFICA DEFLORIANÓPOLIS· '"

. PROGRAMA PARA O M1l:S DE MAIO

I' . Assembléia ('..eral Extraordiná.ria DII-ma Opor'uol-dadaDia 10 sábado Soirée de confraternização calouros Pelo preserite edital fica con�ocada
.

a Assembléia
.' �. ,

�

,

. da Faculdade de Direito - Dia 18 Domingo ta,r,de dan- Geral Extraordinária da Associa.ção Profission::il na In: Importante Organização de âmbito n8cionah Pr.eCiS3.
'Jêlllt? c,?m il1íCi� ,às 1& h�ras -,- Dia 24 - Sábado, -:- A I

dústl'Ía Gráfica de Florianópolis, par'a às 9 horas do dia de empreg_ados de Escritrio, do sexo mascuHno, com boa"
lH:l101' --- SOlree calouros da FacuIdade FarmacIa e 18 de Maio dêste ano, na sede do Demoqata Clube, ria redação em português e grallOe experiência em cálCulos.
Odolltologia. Dia 31 - Sábado - Grande surpresa na Praça 15 de Novembro) para deliberar o reconhecimento Os candidatos deverão possuir, pelo menos, i'nstru<:ão se
l '01">":'11':1 (la "BOITE- DA COLI��A", Denominada

"N01
como Sindicato repl'esentativ-o da l'espectiYa categoria cundúria co.mpleta; dando-se ,preferência aos que tive-

1,�l:NDO no B/(:IÃ.O' - Valio,sos prêmios - Cantores profissional. .
-

rem c.o,nhecimento8 lJe .inglês. Cartas iridicanfio idade,'.
, de RúJio 'fllpÍ dp. �"ií0 Paulo -- Rítmos de Boite - Música Florianópolis, 30 de abril (le 1952. nacionalidade, capacidade, experiência e ordenado de-
_. Rnrllaner: -- Enca11tamento - Alegria..' \

Mário Schmidt :_ Presidente :::ejado para a Caixa 11. 1:�9 dêBte ,Tóma!.

!Dois jogos darão andamento .amenhã I
aQ Est�du�l d�" Fut.e��l\ .. !

'Com a 'rodada de domin- nau : América, de Joinvile ; radas de difícil prognóst.i- .

'(go, cinco clubes foram eli-, Hercílio Luz, de Tubarão e co, despertando ftranâe in

minados do Campeonato Es-
.

Avaí, desta Capital.' terêsse nas duas cidades a

tadual de Futebol, corres-I Consoante a tabela, para realização dos citados en�

pendente ao ano de 1951: : amanhã estão marcados dois contros.

Aliados, de Lajes ; Duque de'
,

encontros, descansando o

Caxias, de Rio do Sul; Ip,i- IAmérica, de .Ioipvile.. _

rranga, de' Canoinhas : Ferro i Em Joaçaba cotejarão
wiárío. 'de'Ó-N·<iiumn, e Socie- Cruzeiro e Olímpico, enqúan
-dade dos 'E!l:tÍvaaores, de Ita to que em Tubarão estarão

,'jaí. 'Os credenciados ao ti- frente a frente Hercílío Luz

·tulo são : 'Cruzeiro, de Joa- e Avaí.
•.caba': Olímpico, de Blume- Como se vê, sã-o duas pa-

.•

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
.INfLAM AÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

e

VERGILIA CANFILD
BELEM

VIúVA �OSA-LINA
VIEIRA

Partdcípacao
:JOSÉ ANTôNIO BELEM

participam seus paren- part ieipa seus parentes
"tes e pessoas de suas re- e pessoas de suas rela-

f1açõe� o contrato 'de ca- ções, o contrato de casa-

'sarnento de seu filho mento de sua filha LAU-

'NILSON, com a srta. RA', c�m o senhor Nilson
;l1...HU ra Vieira, Belem.

Curitiba, 21-4-52. Fpolis., 21-4-52.
NILSON ê LAURA

noivos

Venceu o Palmeiras ao Gua
dalajara' por '3 x 1 .�:,,:_»,\

.

:;:,�:., .�. -.;�_\, _,-

';-<L1VRE�SE mi:'TOSSE
';'.' .'

E DEFENDA OS '.
..

,'TSEUS. JlR9.NQUIOS C�M
',' >,,:, : .�: -,

'

. ;��� �
"

'BENZOMEL

PROGRAMA PARA O MtS DE MAIO

DOMINGO - Dia 11' - "Soirée", das 21 horas à

jl.

I
e:1!�:

, ....
-..1 .... :1\"

,
•ai I' .11 ....................
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MINHÕES ·INIERNATIONAL
"

totalmente

Florianópolis, Sábado, 10 de Maio de 1952

NOVOS

r.igorosamente TESTADOS

CONSTRUIQOS PARA TRABALHOS PESADOSy

CASAS À VENDA
liUA nOCAIUVA - com 4 quartos. sala de
,\. visita, saia de jantar, copa, banheiro,

eoeinba, etc, ..

\
a oi ..

COQUEmOS - 3 quartos, sala, cozinha,
b�nlleiro, :etç." : .. " ','

'

..

SACO DOS LIMõES, RUA GERAL' - 2' ea-
,.

.

o restante, isto é, 120 metros'(
.

sas .de madeira. novas com terreno de-'de frentes, no caminho de
..,,' 14' :t 55 ' ......•.. o •••• o " ••••••• " ••• ,� 4!u:.�10.{'fI).'I'imbêz inho, mede 900 me- ...,

tros ele fundos; Iímíta-se á-o RUA TENENTE SILVEIRA - ,5 quartos,
sala. de visiUi- •. .copa, sal� de j-ant;ar, ·b,à�! norte e/terras de José Joa- f f •

I'
M h d nheiro, cozinha, etc. . :

'

.quím e Henrique À ac a o
,

dita d h AV. RIO BRANCO .....•... 0 •••••• 0. -�.

� tambem com I s e e1'-
RUA DURVAL MELQUIADES . (Protonga-deírõs de Vicente Marcos da

MENTO) _ 2 casas, recém eonstruídasSilva; ao sul extrema,com
terras de Miguel de Souza com �, quartos, sala de visita. sala de

jantar, cozinha, quarto p/empregados,:i\lelo; a leste � a oeste em r
, banheiro p/emp., tanque e quintal à .,ditas de João Vjcente Go-

RUA BENTO GONÇALVES' , .. _ ,

mes : área 'de 509.500 metros
RUA SERVIDÃO FRANZONI _.w 3 quartos,quadrados, avaliado por .:

sala, cozinha, chuveiro, etc., "de!:Joeupa�' .

Or$ 6.000,00 (seis mil cru-
zeíros). "E para que chegue da)

iÉitRENÔo A 'VENiiÃ'
O' o

ao conhecimento dos inte-
SACO DOS LIMõES _ RUA GERAL -'---um

- ressados e ninguém possa lote de 33 x 500 ... o • _ ' •••••• o ••• , ••alegar ignorância .mandou PENSÃO A VENDAexequente João Vicente Co-. pelo porteiro dos auditórios, expedir o presente edital, ESTREITO-Rua GAL, GASPAR DUTRA-fies e executado José Joa- : ou quem suas vêzes fizer, que será afixado na sede .,
com 10 quartos, varanda, coz inha, etc. 18.000,00quim Franco, que se pro-: no dia 30 de maio próximo dêste Juízo, no lugar do CO'S- COMPR1\S DE CASAS, TERRENOS,. CHACAR�S E-cessa perante êste Juízo e' vindouro às 10 horas, no tume e, por cópia, publ icado -

SITIOS
'. !'

f

.<JUíZO DE DIREITO DA cartório do escrivão ,que ês- local em que se realizam as ,uma (1) vez no jornal "O '

COMARC \ 'DE T'IJU'CAS Temos sempre, interessados em e�prar casas, 00 ..'-I .F 'te subscreve, que tendo em vendas em hasta pública de-I Estado", de Florianópolis. ' h' "t'
o

I d renos, c acaras ·e SI lOS.íta e praça com o prazo vista o 'qwe dos autos cons- terminadas por êste Júízo, Dado e passado nesta cida-
de vinte dias ta, por despacho proferido' à porta do edifício da Pre- de de T'ijucas, aos' cinco '

fllPOTECASO doutor Clovis Ayres . 5 d
.

d 1952 t f it M" 1 . D "- di d c: d
.

d _. ,_,' �_. . ..',. aos e mmo e , au 0- ê I ura umClpa . escn las o mes e mUIo o ano Recebemos (Ó -aplleamcs qualquer impertãncía
:

comAma, .JUIZ �� direito da co-
I rizou a venda, em hasta pú- ção e avaliação do imóvel. de mil novecentos ,e eh- garantias 'hipotecárias.'

.

,

arca de Tijucas, d;) Esta- blica, do imóvel abaixo des- que será levado à praça: II quenta e dois. �t1,

Gel'c:rl
.

AJ}MINI�TRACõES DE rnsnros() (�e' �ant.� CatarIna, na crit�, _com sua respectiva �'?� teneno, �ito em Tin;-, d_Os Anj�s, eseri�'ão, o dac- Mediante m�di� cf3�issão, ac�itamos pr,ocurações.orma da lei etc. avallaçao, � pertencente ao :)(�zmho, com 650 metro;:; ue I blogra,fel; confe,rI e subscre:-
');,lnl administrar lwédio8 recebemos aluguel pag.andtlFaz saber aos que o j)re- executado supra menoiona· frentes por 1.100 ditos de,' d. (a.) Clovis. Ayl'cS Gama, imposto' etc

'

'

.

'

.', .

ente edit.al virem mi dêle. do, que será 'levado a públi- fundos; send9 que 330 me-I juiz de direito: Está confor-
f

/'
::S,.

,

onhecim€mto tivei-em, ex· co p-regão de ve�da e arre- iros de frentes con'em com me o origi��ll, ::;ôbre o .qual
.

VR-O{;ESSOS I�OBI����H:)S' ..dido no,:> :J.LÚ9S l)ÚmerO matação, a quem mais der ,;50 ditos de fUlldos e 200

I
me reporto e dou fé. Data .Orgam'lmnos processos nnobIlU1rJ(ls, para os In!'\h-

"nql1enta e dois, de ação e n-iaiol' lanço o,ferecer, aci- metros de fyent�s- seguem supra.• O escrivão: Gercy �i1tos, f:'ih:;\ F,c:onômica, etc .. temos tam�ém possibiHda-
xecutiva entre pa.rtes como' nja da respectIva avaliação, com 1.100 dItos de fundos; ,dos AnJOS. ! 'le::; de. nm�guu' qWl�quer documento. sobre imóveis.

Linh. .,... de· Caminhões
acionai foi especialmente: pia..
para oferecer-lhe o modelo

uado que ,lhe -garanta nã-o só .,
.

o de' economia e eficicRcia,
tambem. corresponda às· SMS

Iloc:cuoídadcs de capacidade de c:arga.
.rdonando maior durabilidade

� CUSlO de Oper:lçio c: Ma-

cr utilize . taminh&s de pequena'
,r.ande tOnela;:�n" .

V. S, c:m:OD

ri omodelo adeqúido na Unha"In
CaR)inhÕes _ 'lnternatiollal.

!

Conc�sio"oriO$ ne�tCl cid"de

tOMERCIO E TRAN5PORTES� .

C. RAM(j� S. A,
Ruo Joóo Pinto, 9

. fI.ORIANOí'OLIS • Santa Catorino
,•

.' 1

CAMINH'ÔES

NOVA VisittHidNe .xt.....

.NOV.... CobftM'Confe.V....

NOVA "c."fbili�de ........

NOVOS MotOf•• â• ..n. "TripIce
Diamont."

NOVOS EixoI ,tros.irp. :.jIiOlICi ....t- '. '; í;

qUe.- !ervlçp
.

NOVOS Sistemos de freio, hictr.url-·
co ou dito,

.

NOVAS Armações ct. oço .,...cicP'

/

NOVAS'Mola, com açõo d._"Mrç."·
\

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

Edllal

/

ItjTERr�ATIONAl

•

•

.

�:.> ��.
f"

-. "_0.:':;

;".,
.

,

Como o futebol,
e,�petóculo das multi,

dões, Continental
é. uma preferência

ntrclonc! - é o cigarro
de clcsse mais vendido·

'em todo o Brosíl l

Qfolltin ntéll
t"�::�;

.�

..
"'"

.� .

IJM PRODUTO SOUZA CRUZ

PREÇO NO VAR�JO Cr$ 3,30
----------------------���,_..._ _..:,.�.

�FHno

Sl!'�NSAClONAL., ',NA

A'SMA
nemldio

REYNGA C'

"A Salvação dos Asmáticos"
As gotaR. Qlie dão a.Hvl<l'

r.mediatu' nas t:ORSet:1
. rebel-

I'
:les, .b�uqtlites, crônicu ..
asmátteos, conqueluche, 8Q

Iocações e anatas, cbtadoe �

dores no peito. Nas drop. _
rannãc:ias
..,..........-.-...__...................-......,..

4QO.OOO,60
l-09.000iOO

200.000,00
100.006.<0

,
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'
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L
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'1'
,

"

'" �L ,',
" 4 I ,

,�,
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"

,

I .........

. Compre ,p�l� rne
'nof

, pr�ço' êla"cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo

dêlo 1952, com' ga-
rantia' reàl,de'

,._ .

15 anos. : '.
, ". ..

, ,

,

.OsnY Gamif'&lfla
.

..; ......�'

: ,<:ailC� :p��taJ.� ·'.i39
. � i:,T,elefc)ne.·, 1607

"

• r
.. "�:h.:.:�..:...J�-,-",

õLiiOS':_ qUVIDOS' ;:.:. NARIZ E GARGANTi\-' ";")' :..

'I� ..
-. ;'L ',;,1 ,.; .

.. , ..
. . r: .:.;,.- :�f.·i-·

DR. QUERR�'�O",D·A,,}.,Fq,NS��"� ., ....:. ." EspeCIalIsta, do."Ho.spltal .

,',
, :t:é�éit�:-de @c�)�s_�>Exa�e.de,'F!Hj'dp 'tte Ol-ho::p�(r:r;.·
Qlas-Slflcaçao da -Pressão Arte.rml. "

.• ' ".' .

.

.' f·" .. ",.' f.
Moderna' Apat;)lhagem., , ..

-,

.Ó>. ..,' .. ',.

. ,
" Consultôrí« l...c Visconde de Ouro Preto. '2 ..... ,'

,
.

, "

,
....r,

Ruo Mo,�chGl D"'04oto� �41" J.o onda. �

';' o'·C\lRf�;�") :l' � i rÉ.+tCMA".;'�ROS�B��$
'f
•

�,' "

" \,;.. ,

.
\
/
,/
i

<,':':',1,

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

SabãO'
.'

\(irgern' E5�
,':, ""da, Cla�. fETZEL INDUS,TRI \L-JolnvUls. (marca', registra�!I)

"

. lOTRa ii rnun» br'à�qtll��ima
' '�

.

•.
_...... .._.,7�...:.:..__._"'..._� ----.....,..-�-._",p-_�_��,_"""�I';I>.��,..J",,-...::----,.:-----....,,-------..-���......-.....,--�-_

, '.

cialidade
"

.. _'"
,o

"

,.
.,;\

\
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Os Presidente's do IAPC, IPASE· e IAPM
passam à dispusição de· Vargas os cargos:

Rio, 9 V. A .
.......!- Tendo em ção do chefe do govêrno de ! tivamen te, do IA�G: �o IPA- I í:'�ndo -. em fa?e de noticia•..

Florianópolis, Sábado, to de Maio de 1952 vista a anunciada disposi- entregar a direção dos au-, 11E e. do IAJ>M, dir-ig'ira.n-se i divulgada na imprensa, dé'-..
--------------�- .------------------------- tarquias de previdência so- no sr. Getúlio Vargas pon- que fora incluído numa listR.

cial a elementos das respec-: do a sua disposição os car- I de pessoas indicadas para a

civas classes, os S1'S. La Rú-- g-os que oc_upam.. 1 pr·es�d.enciu do ln:-lt�tut.o dos

que de Almeida, 'Otacilio_. O sr. J oao Batista de Al- Maritimos - que nao e can-.

l}ualberto e Amâncio PaI. moida, presidente da Fede- di dato a nenhum: cargo ad-

meira; presidentes, respec- ração Nacional dos lVIari-1 mínístrativo e não autorizou
times, 'telegrafou ao presr- pessoa 'alguma a usar o seu.

......................_...............-_•••_......."'\.......,... o.Jente da República decla> I nome no assunto. .

.

UMA (CENQUETE»

Mendicância, ...............................................

Quando regressou ao ler:
.

s6 encontrou cinzas

\

I'
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