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I

Congresso de todos os SindicatosIO,prof. _Gurvih:h virá aoBrasil
"

, ,-
'" ,,- .

fi"
hECIFE, ln (_V,A.).� O reter desta Faculdade, Pro-

Madei rei ro/s' ,do Su I'
'<

d"o'
"

'. aís ��O:;;;�!?G�����êh�,' ;:�·�i����l�, ��;�0�1��!::��;\I���1:q�i�H���
,

"

.'

I tedrdico -da t]E .veraidade .mazonas, que j a escreveu 0-

r, ALEGRE, 15 (V,A,) República, Foi então esco- os sindicatos madeireiros

ltelegrcymas
entre o

hComer-l de Struburgo e ho i» da SrH- fici�lmente. 'em nome da
_Atl'avés' dos, seus sindicatos, Ih ida a data de,20 do C01'- do Rio Grande do Sul, San- cio Atacadista de P. Alegre bornne, foi colega do esc.ri- Un íversídade, ao mestre. da
Ui; madeireiros do sul do rente para instalação deste ta Catarina e Pa:"�ná. , e. outras enti:,ades, a Pl:OPO- t.or Gilberto F�"eyh:, 4.u�cíd�). S;H"bonne. ? ,P1'6fe�sol\ GUl'�

,país - produtores e expor- I congresso, que deverá reu- Durante a reumao fOI da- ,s:to da gravidade da sítua- este, como .sociologo, fOI con I! v�J;c� fará t�n'lbem con-,

tadores - estão se movi- n ir em Porto Alegre' todos da a conhecer a troca, de çao. vocado pela Uuesc.i para ,) rencras no Instituto de Pes

m�tando.nosentido de ob-•.�J�lchamado
'�Concla;0 dos Ol-I�uisa Soei� Joaquim Nab.u-te,rem do governo federal

,
. _

'
"

/ to Sabios", r,eunid,) PD1 Pa'I' co do Recife e na 'Paraíba,
uma medida q� solucione Prisã Preventi

,

d M· 'Q'" t
.' ris em 1949 sob �, 1'1'eSidCn-j onde irá a convite do Co-

':a crise angustiosa por que I. O reven Iva e aiS'. ua ro, cia do professor ·,TcJian vernador José Americo, na

vêm passando a indústria e
"

( Huxley, ° professor Gurvi- [Bahia, S. Paulo e mo. Na
o comércio de madeiras nos Comunistas da' QUI·nta Zoza Aêrea .tch acaba �e,screv(>r no ,"ell,. Paraíba será hospede do Go-
Estados de Santa Catarina, ' colega brasileiro, a qnem de- vemo do Estado.
Paraná e Rio Grande do Sul.

"

b f'
" dica part.icular es cirno . pe- Durante o seu ano de per-

N t· tíd Ii P. ALEGRE, 15 (V,A,) - eentes, são os su -o ICIaIS di d Ih " I' .,

B.J. es e senti o rea izou-se _ 1\I,T' m 0- e para traze- 'ii, ao manencia ]1.0 ras il, o' .pro-
t im t nt O Conselho Permanente de Rio Grande do Sul, resolveu 'Antonio Costa e Joao aon- B 'I

.

1 J f G" h 1'011 em 1 por a ,e reunlao
" ,

.

.raai por um �n{), (Ur;VlLP eSSOi" urvitc reve ou / ao

d d 'S' ll t J C Justiça da Aeronautica reu decretar a pr-isão preventi- '''1'1'0 e os aargentos Adão
na se e

.

o wc lC.a o (,e 0-" "
,

.

- •
-

� � - C<·
, o qual aquele sab!o �lIropeu,' escritor Gilberto F'reyre que

mercío Aatacadista de Ma_I(lJd.O na. ta::de de ontem 11a va de.mais quatro militares Correa da: Silva e Francis- considerado a maior autor-i- pretende concluir seu Iívro
deiras de Podo Álegre, sob � a Audlto,rl& ?e. Gt:erra, a- implicados no movimento co Galhando Lopes, Todos dade em Sociologia do Di- en1 preparo Determinismes
ao preaidencia do sr, Ely I tendendo a sohCIta_çao do te- subversivo recentemente eles, segundo provas apre- reito, realizará corríurencias Sociaux et Iiberté humaine.
Loureiro de Souza, dirigente nente-�oro�el HelIo Bruge- descoberto, na Base Aérea �J'�l���,:�lSpel<OaoC��On.lte�l�ru.g�� em lmiver�idades. i!lilti':l1,t(l'� Iserá decerto, o�tro ,estúd.o
-daquela entidade, Nesta ses- ma�n

.. a ,uz, �n,carre�g�do de Porto Alegre. Os 'quatro - etc, lmedlatametEe ,'ons,ul- profundo de socIOlogIa e fl
,são, o sr. João 'd'Avila; 1'e- �o l.llquento polICial mIlItar novos implicados no movi- mann co'ntribtliam éom di- tado pelo eserito.r hrasilqiro, I,�osofia sodal, a junt.ar-se
:pH�sentante, dos tres ,sind i-' mstaunido na 5a Z?n,a Aé- m:�nto vermelho, contra os nheiro para a ee1u1a comu- r t d D"

-

C I
"

t
rea para apur t d d q'uai,s fOl"am a·presentàdas nista existen·te na Base Ae' _

o (Ire 01' a l'�13[D_, ,�l tn-l
a0i' que Ja. ornaram.() �ome

caros da Serra - 'o Sindiea-
.

.

ar a lVI a es
., mI do Itamaratl, :.vlmlstro daquele meRtre conheCIdo e

to do Com$rcio Atacadista c�m\1njs,tas._�as gu�rn�ções p�,lo tene:n..te-col'�nel , H��iô Irea, nela militando ativa- lVIario Guimarães, concol'- ,adU':ir\,do em todqs os meios
,de Carazinho, cuja sede se f d,t Força Aerea NaCIOnal no Blugemann provas convm- mente, '

dou em faeilitar a visita ao I cultol';, O governador JO_Bé
enc�ha e� PusoFun�,I����� Brui1 do pro� Gu�rlch,IAmérico�Almeidapwãâ() Sindicato da Iúdústl'Ía de

. "'.-n'di) '. Deli:!Astre. lIf'tom .8 V' ASP' que, deverá vir tambem, por disposição
.

do' ProfesRor
Sel'l'arias de Cara;'!inho e o I" O �... '" ,.... iniciativa 'do escritor GilberJGurvitch uma casa de praia
Sin?-icato ,da Indústria de to ,Fr'eyre, ao Recife e a Pa-I em Tambaú onde ele esere-

!��:�!���?���e��:���e��.f�� CI·nco' OIorlos O balaol'o"
.

da trai""'l"!e·dr·a ���:�j:��:·;:!��:�:';�j�F�,;���a::�:��:li��·
·

iam todos os que peii:encem '

,
'

,
\I Oi'

a'
,

'
':)ireito, C01ICOl'daram, o di-lNorte do Bras'il.

.

, .1'1. esta classe, em vü;;ta da . .

.falta, de : providencias para I partido do Aeropor.ttl,' de' , , �.'"'"'- - - ..-..�_.,J'oI'.....w_"'"
, RIO" 1,5. (,V"A.) :;- ,0 ac.i? :Con,gonK""s àS,\;d�z h�'r";;ts�.'

f �,.Dev.i�o as,,1ifi<;i'n@le� (lo, �"','
.

� ";.•
, ,;"'l�"; ,;r' '."J .';:b"\-..,."..: 't'1 l-:I�'_,

a,.",�.m.•éu.1.'F.·.a-S. p",MI.·too.�s.,.•'..(,le,sde.',' - ".".. - 'c "';' -�1- , ....:.:..J.,.� ,,", (, at
' !

_, .�. ' _. J.. Jlmte ,vel·I.f1C'�-do ,��, manha 11lll.àrõli!ta e ,��}i�Q ,Il?- }l� ':::� te�l:e.tl��'j'res�;1! ,,��-n!(>�fa�;,l1�o ,
��I.. "",·...e,$IS ,W.'".·,. '

;
-reVetfi'Íro 40- ano pa:ssádQ:; de hOJe'� e-O.Ill\ll' aVIa0 pp- Ao apl'\{)xlifl'láT...'ilI'r· do V e fOI realizada,cam e�lto. rtlÓl'- �

Com' efeito, eneontl'a-se t�a- 'SPM da,Vàsp que tentou 'â: das BeJ'��, à"radio dé bordo rendo. em
' - ... -do

Jnitando nas altas esferas' ��
, 'f d

'.,',. "'d' consequeoCla":a;, -

d' :;
,

,_.

't 1
a�rnsagem orça a ,nas eomumcou que os mo.tores 3CI ente, o comandante Lan- �SK: SOQQft,'_-oa.d" > .4>,,,''',,; '0-,....admmistratlVas na capl a' . '. 'ii d d

.

P' h
"

d
,_' , 'f Ih d ! 1 ']

-

P
�� � ....

, .

.da Repúbii�a um memorial' prOXlml � e8,. o TIO (tlri edI- J' o aVIa0 estadvamt da �dn_ o {e, Q co.-P}' otod ' aldtlo, e tr�s .

e' S'a fe·.-ras .'

..

d·
.

..

d'
-'

..I.'OS'
ocaslonou a mor e e

I
e que () coman an e 'CCI. Ira' passageIros,

.01S
os quaIs ."

.

.'
" ,

et1uten o as relVIll lcaçoes ' .' .'

C 'd'
.

f
.

�

II'"
'" .

· .

'

.)-
d "." d",' �

, emco pessoas. on UZla o azer uma deSCIda de emel'- ioram' lmedaltaI\lente lden- '

Em Vl"I't'"1de da, ""'I"e'nc.'I'a'

lem ap"}'te p�e"'dt"a esc'a' "

(}s ma ,eueIro:;, que enca-, Ih t t' l' t, .'< • d" .. 'f' d' '. '

Lr "'''. ... ".," \ .. 1 IeCl-

.'
. b' .' d f aPllr� o qua 1'0, TlpU, an es

I g�nc.lÜ; nas maIgens o no c� lea os, José JOlge, e L�u- de espaço com que vimos lu- ;mentos. infornmndo ue eU1

��g�g��e�.: �����ti��M�n�n�lumço�c��e��e;�
i)l'oduto, em vista das re8-

1)'
.

,,','..
..

•. '..' -a'" ,.' ..

. 'fOI �ossIveli c��o. se�pre, o Segurança OS}:'. Bulcao Vla-

tt"ições àR transações vincu- ...

"

e'm'
"

'1'S'
'>

S IO'�'n'"a'" r"'I'o'S';'
{ltrseJamos, notICIar, em dIa, na, faltaram �m' Lages ga-

llHlas, P�op�s o. rer)re'seJ1taJ1�
. ,: ,..

,

'

.

,

.

..... : .,' '.

.�. ..'
o decol'r�� dos t�'aba�hQs� da l'antias ao� calravaneiros �do

te dos snfi'hcatos da se:1'1'a '.
' .

,
Assembleia Leglslatlva. p, S. D, PloVOC;;tD1 confns,ao,

·

que �e formasse 'uma gran-
"

.

.

.' Em nossa edição de ho- os apartes'de vários depub-
de comissão abrangendo RIO, 15 (V,A,) -- Em des-, La

no.qu�, é C�l1tl'ib\lÍJte {.mo.

.i�rn�lista profissional, je, afim de que não venha- dos. \

tamhem as entidades pal'a- paeho de hoje o ministro do do lAPC, de que e pTeslden- eontr.Jbm paI'a essa ant..!'- mos a prejudicar os nossos A Sessão de Ante.ontem
ilaell.'�eS e catarinenses, pa,.. Trabalho levou aO sr. Getu'" te, pois o sr, La Roque, 'co- qui� de assistencia social. 'leitores, vanros., resumir, Pr.esidência - pep. Pro'':'
Ta' Pleitearam um financia- lia -Vargas cartas dos 81'S,'

.

"

, quanto nos é passiveI, o uh- tópenes Vieira. .

mento do governo federal' He1uique La Roque de Al- � -.;.••••_ _,w..- .�..".__ _--:.__ ticiário .em aprêço, numa, Expediente _.c.. Tel'egra-
l'!9nJ.O solução de emergenci� meida_, Amancio Palmeiro e

'DA"
. 'NTON' COE'LHO rese,nha. cuidadosamente 01'- mas, Projeto de. lei do Dep.

Expôs s, s. a sítuaeão afli- Otacho Gualberto, depondo: . 'guIllzada-:
.' '/

" Ivo Silveira, de auxilio ao
· i;iva e� que se en�ontram. ·e� 'snas mãos os cargos qU,e

'

C'
,-

'

'f'.
,'. .-. P

#'.
. .1 ..A Se�s�o �e Terça,feira Hospit;:il de Pallioçl.l, OfíC,io

muitas Is.erra1rias, vendo-se vmham oCl1pan_do,. qe presl-I na.' he ·'.a' ';·d,e'J' o'll'ela' , Presldel_1C!R - Dep, Pro· de I:ljgradeciInjénto das Câ-
inclusive na iminensia de dentes respectivamente, do '

.

' tog'enes Vleu'a, maras d�sta Capital e de Ca-

fee.l1arem as podas,

I Inst�tuto dos COIÍ1,e�"ciârios. RIO. 15 (V,A_) - S'egul1-' pará exercer outra cQmis- Rl..,'�edieÍ1.te - Telegrama' noinhas:
.

__ Ugar.am. támbe� da pala-, l?st�tuto d.os, Ma1:1tImoS· e do se infornia, o sr. Gt'tL Ci- 'siío. ,

da Camara de' Caça�or e At� -o- Aprovada,
V1',a os srs, Edison Welcy InlltItu�o d?s SerVIdores do 1'0 de Rezende será exon'era- Comenta-se que o sr. Ge- ,��nsagem do �xecutlvu so- Hora do Expediente

,No.r�mh.a, do Sind.icato A�a-! �sta�o,;'l, fl�l de q;le o ehefe do ?� eUl"go, d� Chefe d'e tulio Vargas está pensando! hCIt�l1d?, autorIzação p�I'a, a ,�prova�o v.oto d� pesaI', re�,
eaulsta ele MadeIras desta I da Naç.ao fIque a vontade PolICIa do DIstnto Federal, em nomeal' o sr. Danton Seeretalla da Fazenda 1e- . (Contmua na Da pag.) ,

{:apitaI que sugeriu" em.
vez l para escolha d?s dirige.ntes.

c

_ Coelho para aquela fu�ção, 'ceber, por dO_!lção, ,te1'1'e110 1'1'···
....··:-·-.......··'.....····· ·-···

da �da de uma �omissi\o àí�es:as r"utarqUl�S, de ac�r- (
u. UU __U.Nh_H_ u u..: • ._ •. par,a.�ol1strl1ç�o,de uma de- O "50 da c.cJ .

.capItal da Republica para 10,COlll seu deseJO de entle- -- ......qn.,........ ' r.�oror._.<r � ... -_._ .... legacId de poliCIa,
.

tratar do aSslmto, já expos- Tal' os institUtos aos l'espec-

1,".,·1,1. 'r,a'ça- I
'

.'Com'un,l·s.la'..

'.
Ata -, Apl'ovada.

,

::::O'�"_'

t.o ofidalm'ente num amolo �ivos segurados. Record'a-se ,
Hül'a do Expediente - O'

- ...
\ .

. /. -

i'ebüorio, do conhecimento C1 proposlto, que um dos de- sr, dep, \Valdemal' Gl'ubba,
.das autoridades' da União, 'TIissionários, sr, Henrique do P- S. D., apresentou pro-

1.lma intensa canlpanha, no ._ _ _" _ -:

/

D,'0' 'la "ft·e'ftl·00 je�Io-de-lei, concedendo 100,.8entido de' que se fizesse e �' mI ,cruzeiros ao município .

s-eritir aos 'elemen,tos: a qú'e E b' 81' I mo, 15 -(V,A,) - o Con- lhães Freire, Feliciano -Ta- de Jaraguá do Sul, auxilio!
,,"sm afeta a soluçã,o do'pro':

,

IR .•. egar _ selho Permanente {]_e Justi-Ivare\, da Silva, Joaquim à. risicttltura,
'

.

hle,rna� toda a extensão de ·1IA.rl.ID·.A '
Ga da ]a Região.Militar de-I Vieira, Vilson' José Alves, ,AS8assinio em Palmeiras

{{ue.o mesmo se l"evesté, Fa- 11ItI., �retf)U, por, u}1animidade ,de i l'I!ário Moreü"a, �il�on lVIal:- - Ocupou-:se o sr, Ribas Ra-

Jou tambem () sr, Alvaro
'

RIO: 15 (YA,) -'Ao que votos, a prlsao preventIvft I
tms de, Melo e Mano Rodn� mos; do p, S, n" do assassi

Ely, propondo que as su� «e infornu\ o embaixador do CIvil Wolf Nogueira Sanl- gues Martelo, do engenheiro nio em Pa1meiras, lendo te

gestões até então apresen. Samuel' Souza Leão Grade tos, dos S'a,rgentos Eni dos! 010 Tones e do civil Pauli- legrama do Prefeito de La

tadas fossem transformadas deverâ gel' removido de Lis-l
Santos' Filomena, Anto:qío ; no pereira lVIesquita. Todos ges, reiatando aqHela OCOl'

numa úniea: a da realizaéão hoa para a capitaÍ britanica, Pinheiro Costa, Joaquim de I ."
.

,
rêneia, Lê, também, telegra

de um cofigresso deitodoe' os I <;:mt-' designação será assen., Almeida, José B)spo dog i es.�es 'cidadãos eivis e mili, ma dirigido ao Go,,:êrnador,
madeireiros do 8ul do país, I cada em principio de

jlU1hO'l'
Santos" Atai�� _ Pel'eir� de I tare� estão dil'etam;nte �n- I s?b,l'e ? 'assunto. ° dep. Bul

nesta capital [l fim ele de- Para a vaga de em,baixador Barros, Sebasbao ,Rodngue,s I volVIdos na tr�ma eomulll��! cao VI�na, da UD�" extl'a- t

bate:em m��l�mente a "i-! em ,P?l'tugal dev�ra ser no- <tos ,Sa�tos, ,�Vfl'lBto Pel'el-!ta de subvel'sao da ordem I: I�ha f'e]u l'esponsa_bllIzado o

�,[l'açao e Urr!glrem mn UIti- i meado o aeademJco Ofega- ta de Souza, Amando ·Fran- I que estava sendo I?rocessft- Gov.enrador, no CUIi'O, O sr.

.;lUO apelo z.a presid.c1t,e da' {·�o Mariano.' ' ,�isco Maia, Adriano Maga-! da. '

- 1 Umar Corrêa, <lo p, S, D"
.' �',� ',A <:- _�,

f

\

..

j
d

: .

A sra. está enganada r
o abôno de Natal pas-
sou ma� sem juros, , ,

O dr. Bayer não disse
que os juros serão abo-,
nados?
Abonados, não! Bonifi··
cados" •

'/

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

S' O
.

'12' 6. 4 .

;"'!la '
....Vit·o'r' -:ire!I...

I serVI,.� por: nl US, '8lrUzr .. ,

,
.' o.u., "eU•• IINlual.t. ••.

'1 ,�U:a anto" �mont, ....
_ r'\p. .� ac._, luz.e·váriosl(}tesnoE�trei�.-."��. __.... ,OM.�l-' IIUfa......... II .' 60. _; Fone 1.4615 . .,.... .'10-' to desde seis mil cruzeiro/S..

·

....n..... ........ •
.. l. II..... -- ...�------ ,.,...".-�._.,-:-,. '--' rianópol18. .'

'Í'ra.tar a avo Mau�o Ra•....- - - •
.-

. .

Residencia: RuI.
.. It.�Hpe i o

.----

••id�Deia: Rua Boc�iu- 'Schmidt nO 108. ." . t ....

Mecl·e·,'ros ..

' Vieira ;:�o4.. Mobrado.. c.om. o !!II,

•••0134' .
.

.,. M.' ! ·Dr•. José
_ DR; JOSÉ ROSARIO.

�..";.'.,.. .... u ...... 0..,., ,.�. . .,.," ...
,. 'A"O'VO°"r-'A"'D'O'� .. ARAUJO

",,,....... .!;' .,: .' . '. _,-'-.......,_....;..

i . "" Clínica :Médica - Doenças

::.-:::�I':'
1..-' .

'DL .,AJtM.AN.1iij-' 'V:�." .1:"
'.'

CAfia Postarl'5U .•
' ltaJai:, •.saota, Catadu , (Trat:�e':t����rOnqUi-

! ;1.': " , LERlO DE�SJS
.

,I-. tes em adultos e creanças)
;

.

.'

iOU,)lCo '.
.��.�..-,.._-...,....._-__,.- . Con�bltório: Vitor' Mei-

... ..,� ii. Cuat_ ia,.;,... ".i' reles, IS - 10 Andar..
ti. ....ee.et.....Iei"" ••_ ·DR. ANGÊLO F. FONSECA Horário: dás· 1OJ./a às

III'" •• Optealh 11% e das 2% às 3% hOl'as.
ÓLlJOC.l 3UDIOÀ n. é.� .... 'CIRURGIAO Il E N T,I S T �4

' Residência: Avenida Rio ._;_.
.

.

-

.' t� ::r:�� '.
I

Rua" Jer&�imu Coelh4). n� 18 (Sobrado).' . .'
Branco, "152 - Fone 1640. Aluga'-se ,".'

O'U.1 ' J ,
'.

,'"
.

."Ven·de'-S"E·.' .' Aluga-se a casa 0_,30, �i�·
... t - 0.••• 1

'

VI .. la ATENDE A TODOS OS CASOS. CONÇERNENTES A ,tuada à ruá 'Vida) Ramos .

.. �... 1... 1'1' �.r... ,'. •
. ARTE DENTÁRIA.',

. Casa de secoS" e molhados. Tratar n� rua Bul-cão 'Via.;.·,·
.......... .1. ,........ , ...., I Tratar à rua Lauro . Li. qa .n. �7 (antigO Largo 1�'
�.... - -- 'Q ; Hor'rl�:JDa6: 9'18 '12 ·borks· e 'das "1'4 AI(1.8 bo�.... nhares. nO 120. '- Trindade. 'de ·MaIO).

".

. .

'. .

'.

r
.

s.'

,�r
..�_��·., ....��,,_· _.;;.____._-.,./_.�'�_ ___ ,.' .�_._.-

---....,_._�--

· ,0&. LINS NEVES
.

O'ESTADO
Comunica

.

aos Seus clten
tes qhe se encontra em via-

• I

gern de estudés 'ao Rio de
J aueiru, devendo reiniciar
sua crínica d'ia 11 de abril

.

próximo vindouro.'
'

A....'r..
··

Il...tql•.• orttlau t

ru c...elJlm. _.rra.
•·1...
'!'el. lOlJ - Os. ....
t,al, 11..

.

DIretor:·BUB." A.
·BAJI08.

DR. M. S. CAVAI,- Gerente: Dominxos' F.

CANTI de Aquino••
•SÁ ' "LADV'Sl",AVA WQLOVSKA HUSS} GhJlt... d:.�••h.ID••" .. .....

U..pr....'.... J <

.
.

Representações A. S.

.1.. A_'P.
,Lara, Ltda.

"

-DR_ ANTONIO um MUSSI .1:\;'. ;:, i:l:f::·�::�· r,:l'id•. i.., H.'u. t)Mador : i).,,�•.
", .�..'

I

4�i __
.

&O aL.da,
�ta-CU"_ Gvel-h,....

,:-,.

�.J.. : 12�&924 �- a1. ,.

_P� .;.,.... , _,....u.......·.·OODOU n.....;..:0·
. �':'

...

�-:-
.. _ ...._--,--_.__ .

.
1...11'.

��. '

."'" - ....,.... �.u_ • ..ta...... , D
.

AI d
.

Reprejor Ltda.
_,.�.JIi'OJl'l.A - 111 0 -- SAL',INGOGUfl:A· ..1IT••

O.! r. varo e 'fLui ,..Up. d. mi..tt.
. LU.O .U'" C Ih

nO 21 - 6° andar
...........,.. ,... .......�"". latb "'1_ QlIft arva O .,' Tê}.: 32.98�3 - SIo
� t+ lafl'tl T....... . '. Pauk.

�nl.",,," .•_ ,.W'P.,....•• 1. la ..... - "f'Wk ... ...... Deeata 4. c�

1
ASSINA'rU1t.A8

UIl" CouuJtó1'10'; Ru.a 'traja- .

Na Capital
.""1'1.' 11 k_ Dr. .... .0 aI. EdU. S'�JOl',. _ Ano; ..... Cr$ 170,00

. ' '
II 1. �.... - »n. •••••. l0

.

d a·l 1" II I ... ..-0
.

- .•• .I', t;JQ" •• .'
( Semestre . Cr$ 90,00

R.'idllolcia: RUI. .ria" NIO 1.t4trJor
deiro Silv� P••I••/a - '., Ano"... .. Cr$ 200,00
••.dar. (.bkara.o ••,.. S�mestre'; Cr$ 110,00
aba}.. Aati.eio. med1...�•••••

.

Att.•.cte di..rl..m••t. .-.. tTito.
U ha. em di••t..

O. oria1.ala, Ill..mo

dó pnbJieadol. do •• '

rio devolvido..,
A dire��o mio ••. rOI

. JJoaeabilisa peio, .•0.·
t.itoa eml"tfdGIl ......,. "'!!".

(J.U.. M••toui •• .......
.

liStoll •• lIIbad'll'la.
........ OR� ,M Á R 10
lb:-41reiM ...Jloapltal 0.1••
ia."....

I
. WENDHAtJSEN,

�ftc" 11._"'0"'. • Clbt_ _64l_ li. "'lIl... ..
·

_"II.1a ..s.... ..rlll!\qaa,

-------------��------ ----------------

DR.ALFREDO
cHEREM

OLHOS .: ÓUVIDOS .; NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA ·FONSECA
Especialista do Hospital

.

Mod.,rna Aparelhagem.
Lampada de Fenda - Ref'rator - Vertometro etc.

R X. (radiografiaa da Cabeça) � Retirada de Córpos
]t�xtranhos do Pulmão e Esofago.

Receita para uso de Oeulos.
Consultório - Visconde de Ouro Preto nO 2 � (Al-

tos da Cas� Belo HorizQnte).
.',

Residência - Felipe S�hmjdt, 1QL - Te}. 1560.
..._.._----' .

�

Dr. Tnendocio Miqt!f31 A ,beruHl
.

.

.

ADVOGADO'
.

.
'

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1. -. Edif�('io São
Jorge (EsCr. Dr. Waldi� Bl1sch) .. '

..'
..

'. Telefone - 1340.
'.

�.•• II ..:... Te"'", J....,.
.�.Id_I·" l1At� ...

,� ...... ia �._ ......
.

"''''tfI6 .. =•• "lá' .......

Dr. Roldão 'Consoai
'C,irurgia Geral _:.AUa C�urgi� - Mo!e$ii�s�'de �tinhe1....

.

. ,', . '""'7 Ciru�gia do�,Tumore$:-. .

.

"

Da Faculdade 'de Medicfna da Uníveraidadé de SA..u
l"'aulo.

. •

Ex.-Assistente de Cirurgia dos Professores Al ipro
Correia Neto e Sylla Matos.

{)irurgia do 'estomajro, vesícula e vias biliares. intestbl�.
delgado e grosso, tiroide, .rins, .prôstata; bexiga; . útero.
ovários e trompas. Varícocele, .hidroeele..var'izea e hê,ruia.,

.

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 2l:
(sobrado) - Telefone; 1',598 .

Residência: - Avenida 'I'rornpowsky, "7 .:_ TelefoB.•
M 764. .' -

.

.

Dr. José 'Dahla' S.·'B1fteneõ'ur�'
MÉDICO

Crinica ('.,.er�l - PEnIATRI.>\
Rua 13 de Maio, 16 - Itajai

PUEHICULTURA
.

- PEDIATRIA - CLlNICh
I > GERAL

.

.

Consultório e Resídêncía - qua 'Bulcáo 'Vi�:a' B. 'iii']

(Largo 13 de Maio)'- FlorianõpoJis .

. Horâeie ; 8 às 12 horas _ Diâríamente

Dr. ..Oetacilío de Aráujo'
CmURGIÁ() DENTISTA '-

�ua Felipe I Schmidt - Edif. Amélia Netto - SaJa 1 -
Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa i\h-eotar.
Tratamento cirurg'ice e cura de Abcessos, Granu .....·•

mas. Quistos radiculares, etc.
. .'

ATENÇÃO: - Grande redução de preços naB DEN-
TADURAS, para a,r;; pessôas que vivem àe ordenado.

Laboratório Protético sob a direção ele Téc.l'.I i-co COlb<·"'_

tratado especialmente no Uru.guai, formado sob )\ ol'ie ... ·�·

.tação de um doa mais credenciados especialistas d. Aro�'
riCA.. .

\

.

Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada PlatinA).
Pontes.Moveis e Fixas

.

Todos os demais Trabalhos Protético's pelA Técllictl»
mais recente,

.

,

Ve·nde.-se·
.

1. casa de material. com·;

t.erreno de ·10x56 à rua 241.
de maio 827 _ Estreito: .

Tratar na mesma.•..
- - -

.... : I

-------_.......,-------_......----:----.-----_
..

--:- ___

··R·'·: -A.········ '"

." ... ,., 1

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

, .....,. : '�:..;.' �. "

.08 MELHORES ARTIGOSl OS MENORES PREÇOSl AS ·MAIORES FAClLD)ADES! ./

R..,J\J)i08 ....- J�;LECT.BOLAS· - AMPUFlCADORES _ :TRANSMlSSORES -' DISCOS, .-' TOCA-DISCOS' AGULHAS'
ENCEKADEmAS '-:lEl.AI>ErRAS: �JQtJIDIFICADORES _ BATEDEIRAS YALVULAS ALTOFALANTES - .U-

SISTENCIAS' -" CONDENSADORES

\ ; � /, T·L··�
,

.

\
.

�. .'

•

0-mais completo estoque de .� pará radio
Boa. 7 de Setembro, 21' e 21 A ,- 'Floriataópolil'

·
. ", "

.
. .1

ó.

' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EMTA.,O Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Maio de 1952
------ ------------------------------�'------�------------------ ---�'�-------------------------------------------------------

3

o DOMADOR

Soe ia I Dire!!l��� Nd� Pr!��Ça��à,��i!�R�e�dO p!��pe!!'!i!to !���!1!!!! d_
De ordem do sr. Diretor, <\� 17 horas, em 'I'ríndade. Cabral, da U.D.N., pelo f'a- Estado, ao projeto de la

devidamente autorizado, de-! As propostas deverão ser lecimento, em Niteroí, do que põe em vigor o Cód·i�
claro que se acha aberta, a I el)tregud, erv envelopes fe- Prof. Fernando Machado. de Vencimentos e VantagextS
contar desta data, a concor-,· chados, nogabinete do Dire- Licença - Requereu e dos Militares. O veto é re

rencia. para a venda de uma, to!', até às 10 horas do dia obteve 60'dias de licença o jeitado, por maioria relatí

Camionete marca "Ford" 31 de Maio corrente.: quan- Dep. Renau Cubas. Convo- va de votos.

1947 com capacidade
..
p�l'a do serão abertas em presen- c�do o Dep. Aquiles Balsi-j: A Sessão de Ontem

oito lugares, preço mnnmo ça dos proponentes. 111, UDN. A SESSÃO DE ONTEM-

Cr$ 25.000,0'0 (vinte e cinco Diretoria da' Produção A- Vítima de Espancamento _. Presídeneta _,_ Dep, Prll-\
mil cruzeiros). '. uírnal, em Florianópolis, 12 O Dep. Estívalet Pires, do tógenes Vieira.

i A referida Camionete po- de Maio de 1952. P. S. D .. requereu informa- i Ata - .,Apl'o\"ada.
.

derá sei, examinada mediano,.
Oscar Nazareth Capela - ções ao Go�énlO do Estado,! Expediente - Careceu de

l;� 'autorização desta. Direto- IEs:riturárfoo do Serviço do sôbre � espanca;ment�de tim; Importância. <,
. •

.

na, durante ° seguinte ho- Acordo Uníco. pessedísta cIYJ Sorábrío, mu-: Hora do E!xpcdI.en/te -- .t:
�""",w._-""""__"""""'''oJ'.'''''''.iV'>--............".·-__"""�.",,,-, .nlcípio de Araranguá, requerimento do Dep. Elpl.-

Terror em Palmeiras - O dio Barbosa, do PSD., f,<;}L··
lha do 1'1'. CeI. Manoel dos gioso, por parte do noivo, o

Dep. Ribas. Ramos, do P. S. '�on"ignado voto de pezar pe-Passos Maia: senhor Oswaldo José Ródi <e
D" comunicou haver rece- lo falecimento, em Amstér-

Senhores: sua exma. esposa, e Nano-.� ,fi .... ,.
. l'� bido telegrama do 'Prefeito: dam, da educacionísta Maria

1 - Ogê Cunha, oficial da leão Delambert e sua �xma.

Ide Lages, informando ter si- Montessusi.
Marinha Mercante; esposa; por parte da noiva, do o Intendente distrital de Rerum Novarum _ Foi

Antônio Mendes de 1 senhor João Norberto da .

Souza, Comerciante; Silveira e sua exma. esposa, Palmei�'as ameaçado d� mor- I aprovado voto congratulatê-
Ma' 1·1'0 Silva :

"

e o senhor Tenente Antônio te, tendo escapado, mílagro- i 1"10 pela passagem de mais
-. ,

. samente, das balas. Informa' um aniversário da Eneicli-
- Artur Capela: de Oliveira Mendes e sua !.

,

ter dirigido telegrama ao ca Rerum Novarum. Forml!:
-_ Rubens Lemhkuhl ;

.

exma e"posa•
.

-
• c c ea ,

Chefe do Executivo, reno- autores do requerhnento osquais "O Estado", prazero- Jovens' A cerimonia religiosa terá
=amente, junta as suas.

..

Jú-
vando seu pédido de garan- Deputados Estivalet Pires E'

- Ruy Souza Viana lugar às 16;30 horas na Igre-
Sra. Cap. Adeniar N. da d

.

S t T
.

h t
tias e imediatas providen- Walter' Tenório Cavaleantí;

nior, estu ante; ja an a erezmr a e o a o D
I

Rocha J. :ias com o afastamento do do P.S.· ..

'

. - Osní Ferreira, filho do Civil, às 17 horas. d 1 1 ional P bl d M d
.

Decorre hoje o aniversá-' e egar o regrona de poli- 1"0 ema a a erra -

, SI', José Ferreira. A.os dignos nubentes "O .

O D F .l dOI'
.

\'1'0 da exma sra Marina
.

E t d " f I
cia. ep. emanao e rvei-." eh " a. Menino' s a o Ol'mu a votos de

Guimarães Rocha,. digna II .: Mal'coia, filho do sr. constantes venturas.
Posto de Saúde - Proje- ra, do PSD., comuníeeu a

consorte d? sr .. Cap. A.d:- dr. Antônio- Modesto, médi-.
to-de-Iei do Dep. Cássio ,Me.- pl'esença� nesta Capital, de

.,.,....,1· l\"e�qulta dn Rocha bI'l

! H
.

1 VTIA.J.NTES· deiros, do P. R. P., criando uma Comissão do Sindica";
1'·.''''·

'.l '"

", '''.. •
,
'. -. (:0 radiologista do

.

ospIta _�

ha t Of I d E t o de Criciúma. ' de Madeireiros, composta.._ 11 e
.•..

Ipa o ,�el CIO. de Caridade, e de sua exma. Mári.o Pôrto Lopes
. � dlst.mta dan:a O

Esta-, esposa sra" Maria' de Lou�'- Encontra-se nesta Capital
Escola Rural - Idem, do dos srs. Ovidio Pereim e

do. enVIa respeItosos cum- d�.. s H. l\"odesto., .. d Der· Celso Rámos Branco, Leonardü Mayna:rt, de Joírr�
-_ '.l. o nosso preza o coestadua- d U· D N t' d '11prrmento�. FIZERA",r ANOS ONTEM'. 'M" p..' a.. 1 ., au ·onzan o a VI e.

lU no, sr. ano orto Lopes, " . -

1
•

d S
.

d S '(I S'Srta. N,isia Spol!:anitz,r aqmslçao, pe o governo, e erVlços· e au e - u-
- Senhores' Pl'esídelite do diretório do .

1, f
. ,

d h'
. � .

um terreno, pOi' doaç,ão, em bre o Servico de Saúde POor-:I. e emenue e O.le re-
_ Romeu Estevam Gon- P.S.D.· e indus,trial no muni-

.

t
.,.

d S. Antônio de Pelotas, para tuário em São Francisco d(>.gH;.:1 o anlV.ersano a gen- .('uives, funcim'lário do Ban- cipio ele Videira,_
t'I h'h N" A 't

'< Urna escola rural. Sul falaram os De·putad<ls,1 sen Ol'lLa 'ISIa 11l a
co Nacioual do Comércio; Ao ilustre correligionário -

S!)og"nl'j f" t Jogo em Araran!!uá - SÔ Francisco Mascarenhas, EY<L
, ,,�z, mo ornalnen o

_ Izidoro Costa, o'estaca- OR c mp' nt 't -

rIa n
.

d d f'II
• _. u nme ·os mUI o COl"- bre () assunto o Dep. Luiz, UDN, e ·Olivio Nóbrega, !'ln

, < ossa SOCle a e, .-1 la (J.o desportl'sta', di"l'S (1 O EST ·'DO
ela XIin H'ld S

.1 C" e � 11.. de gouza, da UDN, lê tele- i PSD.e a. sra.. . 1· a poga-
_ DUl'val. de Macedo Si- '

't
. ,

I d grama que. i'€cepêra dos .drs. ORDEM DO DIAClI,2, vlUva co san oso con- mões, ei'1tudante em CUl'iti- FALECIMENTO Juiz, Promotor, ·'Prefeito e Agua para ltajaí _ A-terl'âne? .Brl;ilo �

Spoganitz. ba, <1ncle preside o Centro J' Prof. Fernando Ma,chado .

Mano d Acampora
. Catarinense. Vieira

..

Delegado de Policia de A- provado ° Projeto de LeÍ do
D ') e t - l·al'êlnguá. Afirmam essas Governo do Estado autm'Í-

�, ,;ec( 1'1' U, 011 :l� o �lll�er- Crianças: Constemou profunc1amen- .

. �dl,1O do SI
•• 1\�ano,.d, Aca.:n1. _ l\'[aria de Lourdes _Br.i-It..e a. _so.ciedade. ca.tarillens.e, �,utor!dl:Ldes l�ã? .have� ,ioga za���empr��t��o_ com �

. t ·d
-

. J _
r naquete' mt1ll1<!l'plO.

.. -/ Cmxa :E'cônomlca Federru
pOla�. COllcel U<l. _�, C}l urgI�o,. d9n D'Acâmpora e AntonH> a nof.lcla do faleelmento dla
denNst�a e pes"oa. mUlto Bl'idón d'Acâmpora, filhos 12 do corrente, em N,iteroi, Perseguições, em SOlubrio pai'a os .serviços de ágaR' e
bemqUlsta nes,ta CapItal. do sr. Mário 'd'Acâmpora, a- i do 1108S0 ilustre contereâneo

,- O Dep. Estiva.let Pires, esgoto' de Itajaí. Apoiando--
FAZEM ANOs HOJE: catado cirul'gião dentista. Sl'. Prof. Femando Machado

,do P.S.D., lê telegrama: de- o, falou o Dep. Bahia Bit-

Senhoras: NASCIMENTO
'

Vieira.
nunciando espancamento de tencourt, do PSD"
um pessedista em Sombrio. - Tamhém foi aprovado"- Alexina Lin1·a Sima8, Pelo nascimento de sua O extinto exerceu nesta C�nfirmação de Denúncia o empré.stimo de ·30 milhõelfdigna: consorte do sr. Naza- filha M:1l'Ía Cl�istina está de Capital, além ,das funções

S·
- a Dep. Leciall Slovinski, de cruzeiros para a Empye-.reno lmas; \ narabens o. distinto casar. de professor, os cargos· d�

M·
'.

'1' C 1 confirma, da tribuna, a sua' slÍI.
--;- ana. Ama la un la, Capitão Ivan D. Linhares e Delegado de Policia da Ca- '

virtuosa esposa do posso es- exma. espoRa� pital e 'Diretor da Biblioteca
denúneia de que há jôgo em

timado conterrâneo sr, Uli�" CASAl\'IEN'l'O- Pública. Dirigiu.. ainda
o interior do Estado. O Dep.

a O. Cabral, da UDN, duvídâses CiJnha, funcionúrio esta� MENDES-OLIVEIRA Escola Normal e a Acade-, t d·d ·1 \ àn. e a ocumenta.ção apre-·'ua ;
\

Na residencia dos pais da mia do Comércio. Em todos sentada pelo seu colega SIo- PEDE-SE a quem enaU:fr-
noiva, à rua Dr. Ferreira Vi- esses cargos se conduziu 'k'

.

àvms 1, o que consteta o ep. trou, entregar nesta redaçãV
ma n. 43, nesta Capital, 1'ea- eom inteligencía·-e integri- Luiz de �ouza, E Q assunto uma correhtinha, de oure,lizar-se.á amanhã, dia. .17, Q dade, motivo poi'ql:le se tOl'-

permanece no cartaz. " , com medalhinha, ontem. pe-enlace matrimonial da gen- nou figura querida e res-

til senhorita Márcia de Oli, peitada. '
Ordem do Dia lIa manhã, .no trajeto ma.ter�

Código de Vencimentos e ni.dade "Dr" Carlos Cor�8'''',
v:eÍh"a, destacfl,ao elem·ento da À exma.- faroilia enluta- Vanbig�ns _ Ê apreciado o

.

'-o Praça 15.
nossa sociedade, filha do sr. da, na, pessoa do filho' do '

.Altino de· Oliveira e de' sua extinto, sr. Major. Newton
exma .. esposa Rosa-Maria Machado Vieira, que serve �3i1va e quatro filhos, senho
Oelarúbert de Oliveira, com no 23° R. l., sediado em BIll- ritar;; Sally e Mada Lisle e

Senhoritas: o senhor Tenente· Roque de menau; "O Estado" envia :jovens Pedro e Ubirajára.
.� Cenita Maria de Souza, Oliveira Mendes, disthito sinceras condolencias.

'

Era ainda- irmão da senho-
rlestacado elemento da nossa eomponente da nossa briosa

I
Pedro do Amarsl e Silva ra Maria Amaral de Almei

"!ocieda,le, filho dq sr. Lin- Policia Militar. Sabemos, por telegrama da Coelho, esposa do sr.

dolfo Souza, alto funcioná- O ato Civil será pal'unin-I p&�,ticulal' que nos foi mos- Celso de AlIneida Coelho,
ri-r)

. da Imprensa Oficial do fado, por, parte do noivo, pe-, b'ado, ter falecido ante-on- alto funcionário estàdual, e

E ,,'tado : lo senhor Coronel Antônio tem, .no Rio de Janeiro, on- dos' srs. Alvim, Polidoro,
- Eugênia Ferreira, fino de La1'a Ribas e s1.Ja exma. 'Ide morava há longos anos, Manoel e José do Amaral e

��'Ml,�1en�0 da s�ci�dade no- esposa, e AlUno de Oliveira o nosso bemquisto cOlltel'râ- :3ilva, e tio ,da senhora Na

nanopohtana, fllha da e sua exma, esposa; por par- l11eo S1', Pedro do Amal'aJ � dir do Amaral Ferrari. COD

êxma, sra. Cecilia VaJe�1te te da noiva, o senhor Espi-! Silva. antigo e competente ';orte do' vereador !<'lávio
Ferreira, viúva ao saudoso

ll"idiãO
Amill ·Helou e sua I Çhefe de Máquinas elo L]oyd Ferrari,

eatarinense prof. Egidio A. exma. esposa, e Afonso

De-I Brasileiro. Apresentamos à digna fa-
Ferreira; 'lambert e Slla exmu. esposa. Deixou viúva a senhol'a ·yti1ia enlutada a expres'são mo em torno do grande a...

Eda Lourd�s Maia. fi- Paraninfarão o ato reli. S�tlomé Mendes do Am
..a_l'_a_l_e_.._'(_)_TI.,.o..f'_<;_o_m..R_i_O_l'_TI_e7._,a..l_"__

·

__co..,TI_It_e..,c_i_m"7_n_t_0_s_oc_i_a_1,,,,' _

/
"

Ao A .. SOUZA

Vida
:..1\ mulher faz-se santa ou se faz féra.
É sonho, é pesadelo, é mistério,
�� duro realfsmo, é quiméra,
:F) bálsamo na dôr ou é cautérío.

-Ora é dõcil, sensível como a era

'Que amenísa até mesmo um cemitérío,
'Ota ê '}lomba mansá.. ora é pànt�rtt:
É lava de vulcão ou ,refrigério.

.Santa oi. féra porém, quando o amôr
De súbito avassala � coração,
'Tangendo as sua" cordas mais sensíveis,

·

"rodas as leis se tornam prescritíveis
·

'l'odo o esforço em contrário será vão
· Submissa sucumbe ao domador.

.
O. Comesinho

,".\!\ IVE!lSARlOS
-

�J,íl!l8enho,r Manfl'edo Leite
A data de hoje assinala a

pUSHagem dQ aniversário na

talie.io do nORSO ilustre con

'-terrfmeo sr, .Monsenhor Man
·

f redo Leite. consagrado ora

. (lO!' sacro e figura pl'eRtigio
'."te no 'seio do clero brasileí-
':_J"t.:.

.0 Hnivcl'�.Hl'iante, que a

tualmente reside em S. Pau
lo, rt'l:ebm�ú hoje as home·
:n;:;ge!iS dos "eus numerosos

,})J�mirad()res, às quais "O

Mozart. Régis

QHiiíiiif·
- ·Clara Ramos Luz Sil�

va, esposa do sr. João Ma-
Aniversaria-se, na data 'ria Ferreira da Silva;

Ü' hoje, OC0l1sagl'ado artista -'- Isolina Régis, easada
e-_'llterrâlleo sr. 'Mozart Ré- com o sr. Otávio Régis, fun
gi;" o popular PITUCA, fes- �íonáí-io da Guarda-IVIo·ria
t':.iad.o animador e cl'iadpl' da Alfàndegà desta C�pital;

·

{�" griandes sucessps )10 1'4- - Anésia Wagner Silva,
.(!;;) e 'no teatro. esposa do sr, E-uclides Sil·.

Preso à nossa -cidade pe- va;
,

.

,

Jo�: laços que· o ligam �o pú
b.!.eo que o admira, princi�

· pa.�mente à criançada floria-
1H):nolitana, Pituca haverá

· df', no dia de' hoje., através
.as manifestações de carinhc}
'L[ue receberá, ver e sentir o

quanto -lhe quer bem a gen-/
te de ·Florianópolis.
· JUH tamos aos dos demais,
no�sos votos de contínuo
-êxito e de felicidades"

Cap. Gilberto Silva
Ocorre hoje o anive�'sário

· do sr .. Cap. Gilberto Silva,
bril 112.11 te oficial da Policia

CLUBE R�CREATIVO ''fi;
DE JANEIRO"

Estreito
drandiosa· ;festa iJ}titW1i-'

da uSoir.'ée Dominó" rea!i�
zar-se-á em a noite de 1'J do..

corrente, com início·às·2l,.30
horas.
Dentre as inúmeras atn.

ções, ha.verá um variado
"show", no qtw.l toma.rão

parte gentís Renhorinhas rul.

quela sociedade.
Reina desusado entuSilasr-

ú.

..... ,.,
DO ZE-MUTRETAI..'.lV;:ilitar do Estado e desta,ca

do desportista"
·

,.

-

"r) E;;tado" cumpriro'enta- 1 ,

OsnÍ Ortiga
- 'l'rauscorre, nes·!;a chta, C\

· .ad\"ersário natalicio do nos

so prezado conterl'àneo sr,

Osní Ortiga, do alto comér
cio local.
Gozando o nn i l.-pl'sarian te

· de solidas e il�úmeras. �mi-l'L.ades, nos meIOS SOCla \� c

j'•

desportivos. desta Cap. itaI.Q';.·.1" f'''l'j';O as felkitações
'. ''lU'_' há ,19 receber hoje, às

, '�. _JAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J. .�' ,':-' i

uará ° esquedrão a

,.hoje, com iníçio 'às
as, o seu "�pi'OIÚO"

, cotejo de depois de
ã 'nesta Capital, en

ndo o "onze" do Her-
I

..

::ilio Luz, campeão de Tu�

I '-

,,)3rão, em disputa de roais lente pe�o�ão sulino, dev:n
uma rodada do Campeonato do o estádio-da rua Bocaiu
'Catarirtense de ·Fut.ebol., va apanhar uma .grande as-

É grande o interêsse do aistência na próxima .

do-

públíco, em torno do embate mingueira.
.

�ii.tre ° Leão' da Ilha e o va- O conjunto "azxurra", com

,"A,pronto" dn Avat "Pára/o
.

f disposto
a tudo-snvidar para

I ,.

tres triunfos consecutivos, não ser eljminado do certa- Para o coletivo desta tar-

sendo. dois em dominio ad- me, já que domingo ultimo, . d� espera a direção �écnica.
versário, é apontado CO'fiO em seu própr io reduto, co- avaian a contar com todos os

franco favorito da peleja. nheceu o amargor da derro- seus titulares; o que facili

Por sua vez, o quadro tu- ta, frente ao seu poderoso tará em muito o bom fun-
baronense entrará na liça

I adversário.. .' cíonamento da esquadra»

; Prélio �e Domingo
•

_r \ .'.

Como nos ànos anteriores, ;l'i'nha, 'sendo ,a inscrição a

memorará- no próximo 11 i berta a todos os filiados,
, junho: 0'5° Dist-rito Na-. A seguir teremos unia re

\ I: a datá festiva da. bata- 'gata extra-entre os tres clu
la Naval do Riachuélov> , bes da Capital, Riachuelo,
Conforme já,.dv'eIn'os oca-« Martínelli e, Aldo Luz, par

ião de divulgar, a Federa-: Ta'·<1 classe exclusiva de ex

lião, Aquática de, Santa C�.�' tne.antes" constan�.e, d,O.s- se-·'lI!�la promovera nesse dia gumtes provas: Skrff, ca-

.a �r�icionttl prova de cut- nóe, .out-riggers a 2, e 4 1'8-

J'lgger� a 4 remos com -pa- mos com patrão.
.

(,
.

1:1'ão. em homenagem à Ma- i. Ag'uardem!
'

1

�-�.-----.----o---.-

p 'VOoriosa "a Faculdade de
�ll Farmacia e O,dontol�gi�

ensaciônaliza ª Regatai ATITUDE LIMENTftVEL . d��!:�1�.::��t��!a��ft�v�mx' r: d' 11 d
'

.

J
.

h'
.

regata sob o patrocín ío do o dssportista 'Moacir Igúa-
I e . e· uno A retirada do' Brasil '-nos derradeiros momentos do Ciüpe'Náutlco Ipiranga, de 1 temy da, Silveira, Secrehi-'

Campeonato Sul-Americano de Atletismo �ão pode cnns- Blumenau, e com a part.íci- : rio da Federação Catarínen
tituir motivo de regosijn pela competição atlética. pação além daquele clube 1 se de Futebol e. destacado,

A providência 'tomada pelo.. representante da Con- d '1 b N' ti A" I 1 t d Cl b de Reio" cu es 1 au ICO meri- 're emen o 0_' LI e e. (jga-federação Brasileira de Desportos não pode de forma al- ca, local, e Clube de Rega- t tas Aldo Luz, fomos infor-
guma ser consíderada como' esportiva, por atestar O de- tas Aldo Luz, d,esta Capttal. I' mados da transfe.r:nda, p�_sejo insopitável de triunfo, atentatório ao. conceito sobe-,. ,1'a grande competição náutí-
rano do desporto, onde competir constitue motivo de or- A regata, ansiosardente tca ipiranguista para o dia Se
�ulho e �hjetiv(l sublime.

'

, .' . , ,

aguardada pelos amantes, do de junho proxrmo; ou seja
, ,'Estamos diante do mundo esportivo com um defi- e"porte do remoI em Blume-l tres. dias antes da realização

cit moral que dificilmente. poderemos dentro dos prôxi- ,

dei d f t t C
"

1 d t. nau;, elXOU e e e. ruar-se ,'n�s a apIta, a r:ga a �mmos anos apagar, por nao termos em instante de ceíse em vista de terem baixado as [Homenagem a Marfnha Na-

aguarda�o com serenidade a solução' do recurso pcrmi.-· águas do Rio Itajai, ocasio- I cional.
.

tido pelas regras do atletismo, não nos cabendo em hi-
pótese alguma julgar da honestidade de uma autoridade
'desportiva de um país em que se desenrolava o campeo
nato e de quem éramos hospedes.'

Deslustrada ficou a campanha soberba que vinha
mos" fazendo nêste certame da. Ame,rica tIn Sul.. pareceu
do-nos ser a primeira vez que uma nação em competi
çâo do esporte-base toma atitude -tão rigorosa e que não
pode encontrar ressonância entre os verdadeiros despor-
tistas.. '

.

.
.

Ünn êste gesto' de indiscilJlina" ·refugiando aos tra
dicionais comportamentos <_le uma delegação de atletismo,'
cria a C. B. D:, em nosso própriQ território um ambiente
de .anarquià, justifica�c:lº Jºª:a�::cort�ut� J!,nti�desporth;a.:
baseada na suposta' pareialidáde"dos juizes.

'.

Sábado à tard�, n'ó Está-' cujó q.esen.l'ólar foi o seguin-
rijo Adolfo Konder tiveram Ité: na parúda de basquete-

�
..m�W4:rS"V ,togas, lJniversi- bol a �culdade d.é .F':�rIÍ1,�

ál'iGS ca�ari�en. ses.,
p�:�lian- . �do�to:og:ia venceu FOr d�

() na prm1eu'a l'odada do; slstenCla da F. c.. Econofil-
;; mpeonato de Futebol aS':cas.. '

�UiPes
das Faculdades de;' Na parte de voleibol os

IF

..

�rmticia e Odon.tologia e

-.
farmadontos derrotaram os

(:lI:: Ciências Econômica,s. i ;juristas por 2, x O - 15 x 3

Malgrado os ingentes es-·. e 15 x 10, sendo estas as

Ú l''ÇOS � a tenacidade com i formações das equipes: A 'presidêl1ci{l da FAC es- rio deste ano do Campeona-

t,ê1iihuam os:�i��ncista�-l' Fa�'m.-()d��ltol()gia.- Gu- tá convocando a Assembléia tó Juvenil de Atletismo" e,
.

w puderam fugIr a .dêrr.o- tmercmdo, ·AIrton,. GIl, Ma- Geral para uma reunião que também, do Campeollató de No Paraguai os GIQbetrotteni - Segundo informes
.

!:
por dois tentos 'a zerô,:!rio,',Jl,Istino, l\-lazzolini e sé realizará amanhã às i5 Estreantes. de ARsuncion, já se encontram na Capital paraguaia, .teu-
nsignados um em .. cada I' Caffarata;

'. horas, com a seguinte ordem -:-- Medida;> prelim.inares do deixado Porto Alegre anie-ontem, os cestobolistas npr--
ase. Gil e Danir fora:rp os Direito --;-Nauro, Wilfre- do dia: ./ para a execução da Corrida te-americallQS do Hadem Globet.rotters e"New York Cel"",
,rtilheitós, respectivamen- do, Çesar, Moacir, Nazareno, da Fogueira e Campeonato tics, que aqui estiveram no último sãbado,' onde efetua-

\O
ao 12 e 15 minutos de ca- Claudio e Cordeiro. ,- Ele4ção. do vice-presi- .Juvenil de Basquete a ser raffi brilhante e inesquecível espetáculo. A última exi-

a período..
_

. Pr�ssegue hoje os Jogos d,ente, cargo que se acha,va- realizado nos dias 6 e 5 de bição do Brasil deu-se terça-feira, confront.ando-se os.

As e�ui'pes apreseJ;t:_l.ram- 'rE)r�o ,p:r_�sseg�hnel1to os go por tenúncia. .Julho em Blumcnau.',; dois -fives norte-americanos. A vitória perten,-éeu aos Glo-

13 aS_Slm:.
-

..
FarmacIa e teertames ,de, vol�ll)ol' e ba�- ,__:_ Neméaç/Ú{'de . vádos "'2:C Coopera.ção a S€1- pres- betrotters por 64 a. 52. \

Montologw - M:;trcos, DO-.i quete, hOJe a nOlte, no Esta- �argos da dir�toria. tada, para a realização do O Santos em- Porto Alegre no próximo mês - Anun-

�es e Chérubim; Alceu, Gu- dio Santa Cata".ina e com �- Nova diretriz a ser da.- 10 Campeonato' Escolú 40 cia-se €m PortO' Alegre que deverá' excursionar áquela.
16l'cindo e OsnÍ; Airton. inkio às 19,30 horas. ante� da aos campeonatos d'e pas� Municipio. cidade gaucha no próximo mês de junho, o forte esqua-

\.
Jlú,�ino,. panir, Gil .e Ari;" cipandd-se;-f'aS'sim, a�1 .rodá- quete, e v01e.i. ., � Otitr'os \,assuntos ,de -drâo d:o, Santos; ,da-··Cidade.:. paulista, que lheuempresta (L

Clcnclas '�onomlcas -. das marcadas 'para hOJe.. - Introdução no. Calendã- re'Ie';ância.·' notne. Duas partidas disputai·á o dub� de Nicácio, 'sen:da·
bàias, Perrone e :{:{atcipis;. Em partidas de voleibol Renner e lnternaciona,l os seus adversários, Recorda-se
Zalmir, Fortkamps e New- preliarão inicialmente os' que na,última vez que excursiono� à terra dos pampas. f.t

� i-�VJ-a:tihl, Toinho, Kras- I sextetos: de Odontologia e Sántos .colheu 'brilhante vitÓl·Ül. sôbre o Il1ternadonal por

(f'ihi. Denizal' e Mafra. ,C. Economicas, e a seguir Pela' contagem d'e 40 a 30 o' 4 aO.
. '.

Xrbitrou '0 popular Agapi- teremos o prélio de basque- '. Vitória d� Rocky Marciano - Province, Rh�de Is-
\ to. com de'se.rilpenho satisfa- te entre Direito e C. �cono- Barrl"ga V'erde vence'u . land, 14 (V.P.) - No match de bóx realizado s.egunda-

,

t6l'Ío. micas.

"

,

o'
'feira' à noite nesta localidade, o peso ',pesado Rocky Mar-,

. Amanhã à tarde terá 'an- . dano derrotou Barnie ReYl1Qlds por K. O. aos '21 minutos, ,.

Realizou-se no "EstádiO.' M.i. Frâdo em- prirneiro pia 't' l' '11f • .

Volei /e Basquete damento o campeonato' de '

�

ao er�B'uo assa to. l'.....al·ClallO é um dos favoritos na dis-
.), Domingo, pela munhã"fo- futebol, defrontando-se os

Santa Catarina" ° Pl:'Iio.�n- j
no, puta da coroa mundial do pugilismo, ora em poder de Joe

:'J'
:ram inaugurados os certa- quadros de Direito e de

tre la Associação ,arl'lga, Walcott.
.

,

lll."J€S d.e basquete e

"'.'oleiboI,
! Ciencias Econ9�icas. Verde e o Taubaté.

".
Quadros e Cestin'has:

_ Wàlcatt x Charles, no dia. 5 de junho - Canadern.Por não' ter comparecido I Barriga Verde - M. Pra-' Nova Jhsey, 14 (V,P.) - O campeão mundial de box de
'

,o quadro de aSPirantes. dOidO (6), 0', Oliveira, A. 'Sou- todos os pesos, Joe 'Walcott, irá à Casa Branca no próxi-
r

.

Taubaté, fo'i o quinteto dos 'za' (G), J. Dutra (6), C. mo;dia 27 para entregar ao presidente. Truman um <:on-

\ Estre' l-a' .ar· Faculdade� de 01-- aspirantes do Barriga Ver-ILaútli (18), J. Marques (4), vi te e§pecial para o encontro pelo' título mundial, a ceIe
de declarado vencedor. A

I
D-. Cunha, N. Prado. .

brar-se í:fm Philadelfia no dia 5 de junho próximo entre

re19to no C' U de futebo' I pârtida pdncipal teve como -Taubaté..,-- A. Andrade, Wàleott e Ezzard' Charles. O ano passado, depois que
.
.' ••. .,' � vencedor o quinteto do Bar- J. �leireIes (�)'. J, Rodrigues Walcott conquisto� o título a Ezzard Charles, o campeã\lc

,/-,.-'.F,az,endo sua, estréia no priram dian.t� dos farmadon- riga Verde, mais positivo {4), C. Soncml (7), J. Du- foi recebido na Gasa Branca pelo présidente.-

'Certam:e de futebol dos Jo� to,s, credenciaram-se como nos' arremessos á cesta, a- tra ,(1), Z. Lima (3), A 8i-. Exibições do Pahneiras em Nova Yorl. _:_ Divulga-s�
r:él8 Uni,,-ersitários; a equi- jadversários perigo,s9S para proveitundo"se melhor 'do queIra, L. Melo (6), F. Cor� I êm São Paulo que a 'equipe' dp Palmeiras que está ef.e-
JA� da Faculdade de ·Direito

.

os juristas. contra-ataque. O quadro do rea, f', GUÍl'harães,
.

tuando brilhante campanha em canchas mexicanas está.
<16frontar-se-á, na tarde de

.

Taubaté perdeu lances 1i- O quadro dos aspirantes em negociações �pf!.ra realizar diversas exibições em Nova:
I ��Plal1!lã: com a de Ciências A1teração 1'1.0 Programa vres incontaveis ·e diversas do Barriga V'el'de, est�va York S-e s'e concretizal' li notícia, será o Palme.irasi o se-
I,,"UnOmlcaR. , O c�rtaine de atletismo, lvezes seus jogadores, sozi.- constituído pelos :",eguintes segundo clube a visitar a terra de Tio Sani. O .primeiro<,()'-.prélio terá in íeio às 15 previsto para os dias 18 e. -nhos, perdiam cestas de ban- I jogadores: N, 'Duti'a, M. -Silo foi ° Botafogo, em 1939.

,
.

'

l/ras, ;:-0 Estádio, "Adolfo �2 .terá l�gar �penas neste I d�jà. MeI'e'�e,u. o quadro de I '.la, L.' Rosa, :\... Rám,alho, E. Qua?�angular el� Lima � (jomeçará domingQ, em Li-
J l..;nder, prevendo-se um ultImo dIa, dIsputando-se I All'ton a vItona, por ter a- BastolS. ' .

-

,'ma, P-eru, um sem;a;C1011al TbnieÍo Quadl'an'gü1ar dê Fu--
�';�bate at 1'en: e e disputado, t��as as provas . .o local de- : proveiüido os ar�'emessós' á I Os j�izes foram os se:,ho- teboI, p�l:ticipando, do .mesmo o. (jpz.e do FIam.engo,. do. Rio•.J.:, que, dep?,lS da,boa atua-l >lgnado e a praça de espor-Icesta e t�r apresen�ad_o, me- res Enco Straetz e Mllton que tel'a como pnme11'.o adversário o Sport' Boys, ,eam-

"':>

çr,L) que os imanclstas cmn- ces do.� C. '

\ lhor sel'.tJdo defenSIVO, com Lemhkuhl. peão perluuno. ,

\ �
I

.

1(:;
'dr�/.�� �� \.;r-(�

�I

Vitoria do ADlérica
Em Jcinville, domingo ul- v�ncido muito bem a equipe

timo teve lugar a realiza-I americana que marcou tres

ção do sensacional clássico ,tentos contra nenhum do seu
América x Caxias, tendo leal opositor,

Canvocu�. para' amanhã

O ..AtJantico ven,ceu
·a· ·Taça ·«Joi-nvill.e»
,1)Foi vencida pela gUàrni- . tuba, da famosa taça"'JoÜl-'

.

I ville'''. A diferença foi . d(;
ção do 'Atlântico, a disputa i apenas meio barco da g·uar

domingo último� no Jariva'-: nição do Cachoeira.
"

r

Noticias Diversas

I,

. J
_,.-
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Excursão ,Pastoral
«ro S.Q.)' do ,Estado'· TAU''HERDE"

" \'co2n/ '." ,

,', • o' ,B::::,:��
',','

. �oss�
Do Sul, comunicam-nos: '! etc, E, acolhendo' as fac ili
A viagem do sr. Arcebis- ; dades e delicadêzas faculta�

:1>0' a Azambuja do Sul te-: das pela 'Diretoria da 'Es
�e pOI' fim presidir à f'ésti- I trada de Ferro Teresa Cris
v idade de S. Marcos, padre- ilina e relativos adjuntos, a

,eíl'o {lo ,,lugar, c,, no mesmo !Jaguaruna, de passagem,
€Il6e.lO,.nenzcr e inaugurar o 'onde o surpreendeu man if'es

e e�lificio {to Aspil'allt�L�o�de,s-I tação popular,. ten�o à�frentmado a acolher as voca- te o Revmo. Vigario Cônego
-ções pa ra as reverendas Ir- Bernardo Philíppí, a Içara,
más Catequ istas. A localida- onde o aguardava nova ma-

"de em plena fés ta. A rua nifestação de apreço e onde
pr incipal inteiramente ,01'- além de outras visitas, este
.narnen tada até à entrada da ve s, excia. na Igreja, falan-
19·1:'ê.ia, e" de lá, até a anti- .Io ao povo, examinando o 10-
,;'ga' residencia das Irmãs, on- -a l da projetada residencia
, de, ,;. cxc ia. se' achava hos- iaroquial e, acompanhado
pedado. Terminadas as f'es- de varias pessoas locais, to
ta;" dirigiu-se o sr. Al'Ce-, nou parte em lauta mesa

".ohpn rumo a Tubarão, de adrede preparada, Críclu-
"Jmf;f'<tg�m por Pedras Gran- na. em especial visita ao

dle3, onde lhe estava prepa- -tevmo, Vigario. Padre Wil-
raeia nova manifestação de. on Schmidt. que havia 'sido
apreço. Dizemos nova, pois' vitima de lamentável aciden

, a 24 de abril, quando S. Ex- te ; Cocal, em visita às reve

-cia, Rev. se dirIgía a' Azam- rendas Irmãs; Urussanga,
auja, já lhe havia: sido pre- retribuindo a visita -que lhe
parada uma grande man ifes- fizera o: Revmo. VIga rio Pa
tação pelo povo em peso da dre Àgenor Marques e co-

'localidade. Nova surpreza mitíva, em- Azambuja do
, ao passar por Imarui. No en- 'Sul, e, ainda ali com nova e

centro (ia estrada geral com imponente manifestação en

� que conduz à Matriz, to- fim, regresso, de Iitorina, a

, das as associações, mascull- Tubarão, onde pernoitou pa-
.11<111 e femininas, C01)1 estan- ra, no dia seguinte, depois
-dartese distintivos e gran- de celebrar no, CoJegio 'das

i. de massa de povo, tendo à" Irmãs. regressar'à Capita 1,
,frente o rev. vig�,r�o :Padre passando por Capivari, onde
Dr, Itamar Luiz da Costa e examinou ,os trabalhos da

, .as autoridades .mun icípais. nova e esbelta Igreja; Esti
,

Discuraos, pela srta, 'Helena va, pertencente à Paroquia
,

Prada. A convite do revmo. de Pescatià Brava, recepcio
Viga rio e acompanhado, das nado pelas Irmandades da
;.auturidades e povo, visitou Capela local, de Ilhota Gran
"Cê) sr. Arcebispo a Igl:e.ia Ma� de e Vargem das Canôas,
'triz, onde agradeceu aos, tendo à frente o revmo. Vi
'.presêntes, e, a seguir, o es- gal.'io Padre DL Itamar Luiz
'paçoso Salão Paroquial,' de da Costa. Visita à Capéla
'2·1 rne!:t·op' pojo 12, em fins de cuja reforma acaba de ser

;-nnstru ção. Enfim, ,e par� ultim�da; e; lá, à séde de
rlcspedid"a;" uma vIsita á 're: 'Pescada, onde 34 se ãchava'
,.sídencia paroquial, -inteira- o revmo. Vigario Padre 'Dr. Ko.lynos é econômico.
'ffiEmte renovada e mobiliada, Itamar, aí. sim, dirigindo porque é um dçntifríciO
<mde lhe estava preparada uma aluvião de-povo. Eram coqcentrado que rende

'Uma excelente mesa de do- .autoridades, congregações, muito mais! Um centí- , ---.......----

, metro de Ko!ynos na

'

P I""
-

�es. Não <juiz o referido Pa- irmandades da séde, e ou- cscôva basta para.obter . ar IClpal'80dre Itamar {lue, devendo tros ,lugares. Em verdade, espuma abundante que Y
{la&sarporAratingauba,não �omo, aliás, e assegurou na combate a cál'ie e Odinaldo Pinto de Oli-

\Tisítut;\se O SI'. Arcebispo a Igreja, nas varias vezes que perfuma o ·hálito. veira

'-espaçOflU e artística' Igt'ejn havia estad,o em Pescaria, e

,iocal, acompaúhando-o e �não se lembrava de concor- Senhora

'prestando-lhe todas ,.as in-' rência,tão numerosa_ Sauda- participam aos parentes
jormações a respeito do seu ções p�la presidente das e pessoas amigas o nas-

�rossegu'jmento. Ao separa:r� Congregadas, srta. ,Edite cimento de seu' filho

'''€, atendeu o sr. Arcebispo Paulina de Souza. Debaixo �·4.7 ALOISIO, ,ocorrido, dia
,

't d
'

h d fI d' 12 do corrente'.na :'Ca-,com pra,zer, a seu expon.a- e uma c uva e ores,' 1-

't d
. .

A b' à v_ - - '_, .. ' sa de Saúde Sã{) Sebas-ueo C?�VI e para,
.

e regres- rigHI-se o sr. rce lSpO
..amA&. , ••ÜÍIA�:úut.

DO'. Vli'lltar _I�esc�rla. Br�v_a: 19reja, n'o alto, :;st'and,otto- • .UC.... IU'1uYIO,,':
tião.

� fazer a pl'lmelrll refelC;,ao das ,as ruas 'enga}:anadaEj e '

•

" '

'" '-----,--,-,-,-,,-,--,--
,:ia séde parQ�t1ia:1 d� Ima�ui., �tapetadas del},%�s�, �ui:,; ,.EUxlr de Noauelru: "

&"I'u"-';':ga"""I','" ""s''e""juube, dep,ols, !lue ," e-stava' 'ttl� fogos anunCIavam a ale-
i 1Ir. ,.." �

pr�pal'ad? .um numeroso cor- gna do. povo. Ao lon�? da.. '.... Residência' no centro da
reJo n:al'lhmo, b�Ilquete, em e��adarla, que con�uz a ,�la- __ '_"

. _ cidade com salas próprias Vende-se para moagem de "fécula arrQ?:; taspa, etc.
Imal'Ul e recepçao em Can- trIz, as Congregaçoes, 'e. �- guadava, uma comlssao da

pára consultórios ou escri- Para 10-12 saCQS horários, com transformador. Pl'�
i":ueri; o que não pode acei- ,postólado e o !?,�yo de SI�lO visinha I!llarui e Cang�eri, tório. prio de 20 HP. Podendo triplicar a produção. _,

'Lar pelo vento que soprava, ,.Novo em peso. A entra a, �ara saudar e ac.ompanhar Tratar _ Avenida Trom- Preço, Cr$ 80.000,0.0 com facilidades.
,

.a.gitando as ondas, e por a- nbva saudação, a que res- () Arcebispo a ambas aque,.. wsky 17 Tratar: João Correia;- Praça Laijrú Müller, 11 _
Dsolúta falta de tempo. Em pondeu do altar, como dis- las localidades. O que não

po .

Fone _ 163,8 Itajaí.
\ ' - -

��ba�� ,hospedagem no semos acima. A seguh, r� fui possiv� re�iMr p�os _�������������������������������������G:inasio Sagrado Coração, pida vÍsita à Gl'I,ttà de N. motivos já expostas, despe-
eOJ1wetentemen,te -diril$'ido Senhora, ao lado, ao Salão dind�-se o sr. Arcebispo em PA t A :f e R IDA:S,

•

l>ela' Congregação do mes- paroquial, adaptação do all- meio às ovações do povo e E C - Z \ E M. AS,
'�no nome. ExceJexltemente tigo Imperio, ao museu pa- edificado pelos manifestos
Jicoihido e instalado. 'Pas- roquial "Pio X", que é não progressos materiais é mo- 'I N F l AM A çO E 5,
'eou dos Ferro'Viarios. Cris- soment.. um primor, mas rais verificados, volvendo ii.
ma. Bencão da Primeil'a Pe-, uma verdadeira riqueza, aci- UtoJ'ina, de regresso à Ca� C O C ,E I R AS,
dl"êl ,da projetada Igreja 10- ma de qualquer expectativa, pital. Tanto pode não sem o.

.,f ,R "E I 'R AS,cal. Algumas visitas, 'Como e, por ultimo, a nova casa fervor popular, mas o inte-
ao Colegio S. José, residen- paroquial, lllais abaixo, com resse e a inteligente dedi-

. NUNCR EXISTIU IGURl ESPINHAS"ETC_
(';'1 n"l·omdal. autoridades, .,,"'� �"';dfl,cão, e onde a- caç'ão de um viga rio zeloso.

----_._- ._ .. _---_ ...._----

- -

Crédito Mútuo,Predial
RE:::;ULTADO DO 600 SOUTEIO DO PLANO B, REALI. SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRJA

ZADO NO DIA 3{) DE ABRIL DE 1952 DA CONSTRUÇÃO CIVIr. DE FLOIÚANóPOLIS, SAO
CADERNETA N. 02.368' JOSÉ, BIGUAçu E PALHoçA .

Prêmio maior em mercadorias no valor, de c-s 6.000,00 '. (Aproximações superiores Apro""m�ções inferioretll
'

Faço saber aos que o presente virem ou dêle' tive i
em mercadorias no valor em mercadorias no valor Il'en: COllhe�ÍlT,lento que nos dias 6 e 7 de J.ulho de 19521
de Cr$ l.OflO,oo cada uma de Cr$ 500,00 cada uma serao realiaadas neste SINDICATO as eleições para a

Caderneta n. 02.369' ,

'

Caderneta n. 02.367 •
sua Diretoria, MEW1bros do Conselho Fiscal ficando aber-

Caderneta n, 34.929 Caderneta n. 34.927

I
to o prazo de 10 dias, que correrá a partir da, primeira

Caderneta n. 27.734 Cadernetan. 29.732
'

pu�licaç�o' _?êste, para � Registro das chapas na Secre-
Caderneta n. 23.177 Caderneta n. 23.175 , taria, de acordo com o disposto no art. 40, das "INSTRU�
Caderneta n. 13.105 Caderneta n. 13.103 ÇõES" aprovadas 'na PORTARIA MINISTERIAL n. 4a.�_

O resultado acima é do sorteio' do mês de ABRIL' de de 8-4-1952.
'

1952, extraídc dos cinco primeiros prêmios da extração Os requerimentos para o registro das chapas deve-
da Loteria' Federal de 30 de abril de 19'52: rão ser apresentados na Secretaria em três vias, assina-

F'Ior ianópolis, 2 de maio de 1952. dos por todos os candidatos, pessoalmente, não sendo
VISTO: Orlando L. Seara - Fiscal de Rendas permitida, para tal fim, a outorga de procuração, deven-

Interino. ,dÓ conter os requisitos previstos no art. 6: das "INSTRU
A�SOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADO- ÇõES" e ser -ínstruído com a prova exigida na alínea
RES NA INDÚSTmA GRAFICA DE FLORIANóPOLIS "g", do referido artigo.

Assembléia Geral Extraordinária
'

Florianópolis, 7 de Abril de 1952.
Pelo .presente edital fica convocada a Assembléia Carlos Bícocchí

Geral Extraordinária da Associação Profissional' na In-
dústria Cráfica de F'lor'ianópolís, para 'às 9 horas do dia
18 de Maio dêste ano, na sede do Democrata Clube, ha
-Praça 15 de Novembro, para deliberar o reconhecimento
como Sindicato representativo da respectiva categoria
prof isslonal.

Florianópolis,

--_-- ,-

30 de abril de 1952.
:Mário Schmidt - Presidente

r. A,' I' Parficipação,�conom,co. " Cap, Ivan Linhares
e'

Senhora
têm o prazer de pUl'tici-

,
par () nascimento de sua

terceira filha MARIA
8RISTINA, oco�'rido na

Maternidade '''São Se
bastião, no dia 11 do'
corrente.
''''Floriánópôlis, '13 de-maio

Fpolis., 13 de maio de
195:!.

(O REGULADOR VIEIRA)
A m�lher evitará dor_

'�
ALiViA AS çóLICAS UTERINAS

/
-�.i\ Emprega-se com vantagem para

• "'�" combater as Flores Braneas, Coll-

i. AVO 4,,).' cas Uterinàs. Menstruaes e .p�. ii
'l

�� parto, e Dores nos ovário.,
,

-

_D1 t poderoso calmante e' Regu....
�1;_):� _iz�',,' dor por excelência.

'ft;.">.J.� '�� FLUXO SEDATINA, pela 6U5I com-

�;('�).�i MA! provada efica�ll é receitada P'>f
;'(5'. f ln ��. "

mUicos ilustres.
.",

"Ft.UXO'SÉDATINA enéoDt�... em

toda párte.

A

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

(oceira dos, Pés '
.

c, sa, Q��, _par
Combatida no�l.o Dia 1- 'lamento--

I'
') Seus pés coçar,n. doe� e ardP.ffi Casal sem filhos, procura.\..,
"",nto a ponto de quasl enlouque.-
cê-lo? Sua pele racha, de�ca ou casa o'U, apartamento, no
sanga? A verdadeira causa destas I t·' .

'd dafecções cutâneas é um germe que
Cel1 ro ou prOXlml a es,

S6 espalhou no mundo inteiro e é Idando' referencias e garan-
conhecido sob diV1'!rsas denomlna- _, , ,

ções,. tais como Pê de Atleta, Co- tias. Cartas ou tratar pesso-
t:elra de Singapura. "Dhoby" co- I t E h

.

celra. V. não pode livrar-se' destes a men,e com o "ngen elrO
Sofrimentos senão depois de elimi- Aldo Novo, no Departamen-
nar o germe CSl1S!ldoX'. Uma nova .

�

descoberta, chamada N i x od. r"'l. to de Estradas de. Rodagem", .

faz parar a coceira em 7 minutos, t� C· -t 1C()mbate os germens' em 24 horas e nes "', apl a .

torna a pele lisa, macIa', e limpa
em:l dia!!. Nlxoderm dá tão bons
resultados que oferece a garanti"
de eliminar a coceira e limpar E'

pele não so dos pi;s, como nÍ;
maioria dos casos de afpcções cutá,
; t)�, espinl'\as," acne, ") :�rieiras e

'Jinptngens 'do ro�to ou 'do corpo,
Peça "'xodarm, ao seu, farmacêu,
tico, hoje me'smo. A nossa ga·
U'" d

rantia é a

. �ao sua mator

,

pI'oteçao.

Parjicipação.
,

' Patricio Borba e sra/par
tiCipam,o nascimento de seu

filho Patrícw, ,ocorridQ ne!'

ta.' data, na Maternidade
"Cados Con�êa".

MOINHO
,- I

ITAJA,I""

,I
I
!

,;
!

;' ..
,

Sa,bão

'7irgen1 [.5pe�lalid�d�
da- Via. WETZEL INDUSTRI1L--Joinville. (Inl1ca r.egi.slrada)
·

'

Torna a rOIJpa' branqui��ima'
'

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,.

ofícias do Eslreito'O Progresso Industrial "·Do D'
•

Fr·�1:��;:�od�'cCO��h�����:I��rea2�0�teM��1:C��! ����_l .

em flori· I DO'poll·S vi v- 18 10
:elto banco do referido Bastava que .a Diretoria I

.ulo, tendo a Empresa de Obras Públicas mandasse .

•

,. • • RITZ ,LADRõES DE BICICLETA

to quasi tres mil cruzei- ligar ao cano geral, outros Ás 5' e 7,45 horas I com:

para. proceder a novo a- de menor diametro para o O fIorianopolitano,

via-,
se proibida. Têmos por ês-, Maurenn O'HARA e Dana' Lamberto MAGIORANI e

.hoamento ! abaetecimerrto das ruas' jando pelo interior do Esta- se motivo, um clima propí- ANDREWS Enzo STATOLA.

'H estrttenses como os transversais. do, surpreende-se ante a cio para o estabelecimento I
em: I No programa:

ian?politanos, que viajam Antes das últimas elei-. �ua�tid.ade e a va�'iedade � Id�
novas indústrias. �UA PROIBIDA Noticias da Semana. Nac,

-onibuá da Viação Santa ções, encontravam-se amon- índústrías que exístem; DI- .
..

..' .
No 'programa: Preços

�p:iha. precisam, em re- toados em diversas 'ruas. zemos surpreende-se, porque Pois bem,' uma _epoca fll-j Noticias da Semana. Nac.: Cr$ 6,20 e 3,20

)�idã(l ao interesse de- princípalrhente na do BaI- aqui em Florianópolis hão .voravel como .esta;: em que J
Galmon Bristh. JÓrnal. Censura - .LIVRE

nstrado pela Empreza, em neário, grande quantidade estamos habituados a' ouvir � pelas cidades do interior do i Preços: IMPERIO

.r,m servi-los, não admitir' \ de canos, destinados a levar ) 0., arríto' �t.._" 'rabricas, a er- : Estado, aproveita-se esta si- t Cr$ 6,00 e 3,20 As 7,45 horas
ue esses selvagens, iními- a água a toda a parte,

em�guel'
a vista para o alto (las: tuação. Elóriénópolls dorme: ROXY 1) '- Charles STARRE'l"

os do progresso, continuem beneficio da população. Pas- chaminés, e nem a contem- � inerte. Por que não se eriam .. Ás 7;45 horas om.;

sim procedendo,. prenden- t vadas as �Ieições, os can.? plar o m?vim�B.to de operá- : indús!l'ias? Arltes f�ltava James CRAIG e Lynn BA- f;ENDA DO FOGO

.em.
nome da leiaos mal"

I
I rram retirados e condU.7.1- nos. No

llltenor-d.o
Estado, energra : e agora? Será por- RY , 2) - Continuação 'do se-

J ores, ou' apontando-os "08 para a Capital. Trata-�e l têmos verdadeiros "'centros que somos terra de 'gente em: riado

dirigentes da Empreza, de simples tapeação. "Ifabris. As fábricas mais an- pobre'! -Não. Os quatro ban- MORREREI ONDE NASCI A T.RIBU <MISTERIOSA

�'a que procedam contra

I
Acontece agora, que, com "tigas empolgam pela apura- cos de Florianópolis, abri- Cinecolor 9/10° Eps.

;';�'e;; vanda�os.. junt? , �s a estiu?em qU? permanece i
da �é;nica que atingiram e ram cerca de 40 milhões de No programa: No programa:

ossae autoridades pol ícia is. por mais de seis meses, esta lpelo 'quantum" da produ- 'cruzeiros, em .depósitos po- Cine Jornal. Nac, O Esporte na .Tela, N�c.
�abe ad povo' zelar-por a- desaparecendo' a água da : cão. As pequenas indústrias pulares. Aqui em Plor ianó- Preços: Preços:

�Uilo que fOI f,eito em -seu maioria dos poços, criando chamam aatenção, pela dis- polis amealha-se dinheiro e Cr$ 5,00 e 3,20' Cr$. 3,20 - unico

beneficio. FJm casos de tal uma situação devéras la- posição, pelo otimismo, e pe- campeia a agiotagem. Ela· Imp. até, 14 anos.x Imp. até 14 anos.

tureza, toda, pessoa de mentável para os moradores ta tenacidade com queIabu- muito dinheiro estavnado ODEON

m é uma autoridade, po- -las ruas transversais à rua tam,
-

que se fôsse aplicado iuteli- Em ultima e definitiva e-

"1(1;) agir !l:a.JlCamente con-, p�'in,,;i�a] do E,s�reito, qua.se
.

Encontramos fábricas de gentemente na indústr-ia, xibição.

_�..s_{l1a1feltOl'es. distantes da rece condutora tudo: fitas, linhas, charu- traria enorme progresso pa- Richard Conte e Valentine

POSTO- DE VENDA DE 'la água pai-a Florianópolis. tos, louças, tecidos, latici- ra a cidade. Há quem diga Cortese

LEITE ,Tá que fi nossa Diretoria n ios, metalurgia, produtos que. Flo�'ianópo�s não tem em:

Encontra-se em franco e Ie Obras Públicas não se químicos, calçados, benefi- operários, isto é, que a nos- lV!ERCADO DE LADRõES

>E(. feito funcionamento
.

o inhwe��a em dotai' as ruas ciamento de madeiras, bebi- sa gente não se presta para No programa:

Ht me iro posto de venda de transversais: do Estreito, de' das, gaitas, malhas, casas o trabalho em f ábr icas. 'I'ra- O Esporte' na Tela. Nac.

(>e do Estreito, o qual está �güa canalizada, pelo me- pré-rabricadas.retc, Ficamos t,a-se de uma ínverdade. Af', A V01\ do Mundo. Jornal.
iãotl ízado à rua Pedro De- r:08 procure suavisar a tris- impressionados com a rapí- moças de Florianópolis e Preços:
,-(\ l', no Canto, ,em lugar te. situação em que se en- dez com que surgem novas' circunvizinhanças. tem uma

'.

Cr$ 6,20 e 3,2()

1]' 20 próprio e fácil de a- tontram inúmeras famílias, indústrias. Exagerando um sensibilidade notável nos Imp .. até 14 anos.

léwrrér ii grande maioria do mandando in'stalar em diver- �ouco, podemos dizer que em dedos, uma tendência inâta ' IMPERIAL

povo, pois o Cánto é a parte ,os pontos, torneiras para algumas cidades, como Blu- para os teares e para a te- Ás 5 e 7,45 horas

ais populosa do Estreito. ,abastecer ao público, do menau e .Joinvile, êlas nas- <:elagem. Basta considerar O maior lançamento do

Tendo diminuido s8nsivel- t precioso líquido, prindpal� eem quasi como as plantas, !l;( rendas de almofada e os ano.

'::8nte a quantidade de leite mente em frente às,ruas ,do quasi que eSDontãneamente. il'abàlhos de crivo, tão re- -f) filme que bateu o re- YAC R
'uiquírída pelo Estado, pela Balneário, Osvaldo Cruz e Percorren<lo·o �este catari- putad08 no país e no extran- cord de bilheteria no Rio e' ._:.!:.�c�"-

l!,megfll;ão
da venda do refe- Tereza Cristina. nense, o norte, o vale do Ita- geiro. É com um ouvir-se di- São Paulo.

'd aI' t 1 f't O bi d 1 t' . 'e u' Fl '

'1' -

(
"

o IlUell o pc as on es pro ema o a nbS e'Cl- iaí, a zona do planalto, e f)
z, r q e onanopo lS ntln- ....

I :)]'oduto�as,·que preferem mento de água no Estreho, 51.11 do Eshl'do, observamos ca sé,tá um êentro fàbríl, e
,
..'p'·,a·""r'tI-C'l·'p-a,c' 'a-'O ./ rmprega-lo 110 preparo de preeisa ser resolvido sem que os homens d� negócios que não se presta p'ara, a ins�

11ieUO
e manteiga, o leite es- tardança. tem uma,mentalid!lde ql1asi talação de indústrias. .José Bernardini Pá'ntaleã� A. AtltallaziQ

5. sendo rac.ionadci em to- :Será que o Estadü está em idêntiêa: dinamismo, espi- e e

:b:, os seus postos d� venda, tão .boas condf0ões .finauceÍ- dto de üiiciátiva, cora-gem;
Se, Florianópolis não _,é - --F.Jza --L.--Buuardini --I

-, E-vaIígelista Athanazio
m(m t: (h�' Fl};treit?, passou ras, que pOde dispensar qua- tirocínio, capacidade para

t.crra para Jábriéa, como é

,'ta�'Í'stl'lhUlr um lItro para si um milhão de cruzeiros movimentar riquezas. Os que se criou e continu_a pro-

\'.,,'"
pessoa.

'. muais, que renderia para os produtos do p�ll'que inclus- g�edin,do .em nossa Çapital

,<fInitos, acostumados a

a.
d- é�o:fres públicos, <> consuní'o trial catarinense tem repu-

,uma fabnca que é uma das

q�rir
de 4 a 5 litros, dei- ,Ie á�lla por todas as casas tação no país inJeiro. Os 301'- pOllcas do genero no país -

�

tdO
a maioria dos que es- do Estreito?! tigos de banho, como sejam,

a Fá�� de Rendas e Bor·'

e am na fila a ver navios; (Corre�pondente) toalhas, roupões, etc., são dados. Existe hoje, graças

I
) se querem conformar eonhecidos e vendidos como

à mentalidade progressista I
,'o .2_providenciosa medida, ".....,..,..,--r-y.,._.·...•..........._.w "�rtigos de Santa Catarina". e adiantada, que foi o es-

'Im >-deles, entendeu há Uma N' 'Ih
. ,

t' pirito do velho Cari' Hoep-
I

! OS, 1 eus� sen lmo-nos pe-

("s, .obter à f?tç.a, mais d: .
quenos ante as reaJizacões

cke. • ..

••!li lttro de lelte, o que fOl E· AI de cidade$ que cont"lm_ ;pe- O que impede a indúst;'ia

t AGRADECIMENTOf?st�do' por ,pessóas crite-
.

« aque e" nas corri alguns anos de exis-
em Florianópolis, é a falta

•

e' MI',5S-A '
._

'losas.
.. ..

" sid�nciais, mesmO' de dür. tência. Nilo há quem não te-
de iniciativa e de visão dos

.

ProVldel1Cialmen�e, o Sub-- A, quem atrib,uir estas OCOl'- nha observado o orgulho e a
homens de dinheiro. Têm

�legado do EstreIto dasta- rertcia!l; sm8,G, na maioria atitude de superioridade
nOI3 faltado homens' de ne-

'1'
uma pra�a, para .mante.r· dos casos, a menores aban- com que a gente dos cen- gócio que' compreendam que "

rdem n� ;fll.a do.lmte: eV1-; jo�ados, em completa deli- tros industriais do interior
o 'dinheiro a juros não traz MARIA J,lE LIMA NUNES PIRES

do q�l: pessoas sabedo- quencia?! refeloe-s.e á J�ossa; cidade, no �enefícios à coletividade; MISSA DE 7° DIA

�.
pe:r.:[eItame�te, �a razão Malandros, desde os pri- S'�mtido. industrial. Sentimo-

homens que transfo.rmem' O':
. Filhos, �l'mãos, cunhados, genros, noras e netos .(le

'i"e1' da p.roVldencu�. t��a- meiros anos de abandono pe- nos al'razados, quando se
seu dinheiro criari<io

.indÚS-'!
�ARI4 J?E LIMA NUNES :pI_RES, ço:n\����TIl,) �us pa:ren-

(I pela Usm�� �e BenefIcla- Io� paes, pois vitinias de diz que o, que algumas c!- tl:ias que prodtizltm e_, q-he tes e P�SSOà8 de �uas relações" para a�istire:n à rriissa

1 I:to do Lelte, perturbe:n educação Íilsuficiente, tais dades do interior fizeram no
dem empreg'os a operários. de 70 dIa que sera celebrada, sabado, dIa 17, as 7 horas�

íl.or�em
e entendam ter m�ls menoloes criam-se e- vivem ramo da idúst.ria apenas em

Felizmente, - vislumbramos na igreja de São Francisco, em sufrágio da alma de $llâ.

..lll'eIto d d uma nova era FI' estremecida mãe, irmã, cunhada, 8.oO'7'a e avó_
'.1 - o

.

qU'�las �maIs, na prática de crimes tor- algumàs dezenas de anos.. , .' p�ra ona- .,....

,'ue se Sllbm("'em t f t
'

FI
c I"nopolls e acre.:! t f' Aproveitam' a oportunidade, pa.ra agrad,ec.er, sensi-

".
. .J

'", sa l� �:?- nando-se indignos do. meio ; or:ianópolis não cOl1seg.uill r
" uI amos . 11:- -

tFla�el1t��a vs�� prOVHlOl'lO em .que frequentam, l'eSDOn- em mais de tres sécuJos 'de
memente no seu prgoresso. bilizadQB, as pessoas que ós confol·taram no du):'� golpe.

gl e de racIonamento. iendo abusivamente aos'que existência. Graças a Deus, nota-se o a- por qu�' acaba.m de passar, enviando flores, cartões, tele�

NTINU!\ CHEIRANDO
t parecimento de h' d gramas· e r;adiogramas de pezal' ou acompanhandó' o en.-

.'

,J,

.

,lhes chamam ao bom caml·-. Diz.-se, também, que além f ;, .om.ens e .

MAl I neg c tI" terto da- queri4a. extinta. I.

'/ ..' ......
'

.

,1ho, e 'dando tral:>alho e de Capital, Florianópolis é
o lOS com eSpll'l o uel-

lOs. dlgms131mos. senhores preocupac.'ão à policia, com apenas uma terra de fUl1-
'dl) e adiantado, que se <lis-

- •... -

,

�.

l�calS da nOS-o D S P
. põem a criar nova mel.1taIJ·- Me«

. ':
.

"...., as >3uas constantes traveSStl-' cionál'ios públicos. Afirma- \.
.

;,�;.1O
atender:l,m ao nosso a- l.'as.

\ tiva esta errônea. Para nós,
dade' no comércio .de Fl01'ia- OLHOS: _._ ,OUVIDOS -- NARIZ E GAR-GAN'l'A

'lo, e o buraco arranJ'ado'
'. nópolis.'A a.rena dêles é o jardim que nascemos, crescemos e

quintal do novo bangalô "Oliveira Belo" e seus arre- tra?alhamo.s em F.lorianó- .

É suficiente citar apenas, DR. GUERREIRO DA FONSECA
ii rua Dona Tereza Cristi- dOl·es. I d

"R, d Ch' ,
po IS, e maIs o .que ISSO, .que I

algU11s, dêles para se acredi- Especiali,sta·do Hospitaf
U, a -' ua? elro', c<;>n-

. Senho!:'s da' POI'I'cI'a n das am t d d •

_

l'
"_,, - amos es a C1 a e, COlsas cal' no futuro de nossa cu- R�e€lta de Ocu,.les - Exame de F�ndo de Olho para

�
'PJua c 1elrando mal t Associaco-es AS·<:.. 1·ste11�I·a.,·s, n�

esta .l 't I
, _

,_

'- c s, \:loem como pu- PI �: Oscar íCardoso Os- Classíficaçã<l da Pressão Arterial.

B.
fe suas senhorias 'não vamos reencetar uma cam- n aladas. Enquanto as ci- vaido Machado. ESP1'I:I'dl'a-o M d ,\ Ih
legarem até ao local, para h d d

. d d d'
.

-,
o ema :�par;J. agem.

/} l'd
'. ��� .a veI,' a eU'amente pro- a. es o mtel'lQr do Estado, Amim, Celso Ramos, Jaque.s c:�'J. Consultório - ,\.�isconde de 01.11'0 Pl·eto. 2,

,
, (eVl as provldenc.ias,· I t F t Ih

�--

� J
omdores das dZ:lnhança. s, dIa. lca, pa�a que Iorianó- 1'1, amo udma s:nda de pl"O- \Schweidson, Afonso Delam-

�.�
"W -"".I*.oI'I"'._ J_.'..I - ""••". -101''..1 ..-"" "".."" - ..

r P? Ui, se veJa ao menos ali- gre�so Ln ust:rIal, Florh�ó- beet, Charles Edgar Moritz

�\vão ,dirigir-se dir�tamente v1�da do desfile de esmole- polIs, coloca-se à margem I e muitos outros. '. O, I t· d C Ih�:(���i���,;���r·A::::l'
do

�;t�o�e�al'andO se ó jôio do
I �:i�:i:���r::nut:'hO�:�S d: I Urge que Florianópolis a-

....
f�-, 8 ,en 1110 ,e Al-egrlerveapuenl-.,..:FlonanóP.o,11s, 12-5-?52.. I ne.gócio, cr,imin.osamen.te in- bra caminho ná indústria o·" _A....rfei....ament .. em Pôrto

Pnrer.:e inerivel que falte 'd f -

I
,�,.... ""

..:tua no Estreito, n<lS casas
A. 'VleIra FAI} e�:ent_es'I�<\s ll1dtl�Strlfl.S de q.uanto a!1tes" a_ fim de _que.. Ayt'eI'J :','

.

Ollanopo IS, con am-!'e pe.!

I
em futuro proxm.10 não s·eJ·a�./."

n perimetro urbano da no- 1 OU- \'1DOS NARIZ G
"

os dedos das mãos. Não ge apenas a capital políti�a ..
" - • ,,- ARGAN'fA

\;1 r.:idade, quando a J'êde CASA KISCELA1CIA .i,- iÍ1� g
.

d' I
.

' "

I
.......

. "'.,u ura.m l�. u�;rIas no.- I mas,. também., '
. .a. capital eco-', C· h- .

J
- n-. 1" tO _._ ....-

'ia. condutora de água pa- btddora doa RU10a R,O.� vaso A lmpo.rtac;ão, de arü-l' nonuea do Estado de' Santa í
.GUsu�o,rlO - '0&.0 r-lnt.o,.. . "" - ..wu..:..r.

,l;'lorianópolis, passa pelo Vferor. V'lvuI.a e Disco.. gos extrangelI'os que tenham Catt.l'Ín3. Díariam.-ente· das 15 às, 18 horas
io das ruas Pedro Demo-'· Rua. Co... lh,-Iro ........ "1

" I..... Slm1 ares naClOnms, ach'a-, , Nelson Amiu .

Plortanõpelís, Sexta-feira, 16 de :Maio de 1952

r-------------�------�------------------------------�-- --------------------------�---------------------------
6

! ,

!lUA �Ql.lJNT�R10S 010. PA.TRIA N.- tIC V .....

��I.r,L._.lf)..i.:(I!oI! ...;.!i '�IM ..""'�

participam Q contrato
de casamento de seu filho
Walter, com a senhorinha

. Criçafina Athanaziü.
Rua JOS€ Mendes, 47.

participam o contrato.
de casamento de sua fil}il:�
Criçafina, com o 'sr. Wal
ter Bernardini.

.

Rua Bocaiuva, 33.

WALTER e CRrçAFINA
confirmam

�
.:.._

{
�����---.._-.......,._,.----..-....--..-....._-_.....,,-_,....._ ......__.._.._.._.--.......::

,
'

'_
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OBSTADO Florianópolis, Sexta-feira, ,16 de Maio de 1952
---�-------------------------------------------- ��---�--�--------------------------------------------------------------

1

Diari� '".slit _.M�tropole
'-::," ::-;

,

Ontem no
passádo.i/

{�

I
'

y5 DE MAIO

I
A data de hoje recorda

nos que:'

.

Prof�sgr Bonscn
i\ v T-fpl'f'ilio Luz, 6&.

Diariamente.
Das 8 às 12 e das 14 às 1,1r.

,

"

',o

\ ,

€Lili,4=' !'-' ;';. ' :

', ..... :.- .•..

i
I

1
I Aulas dr; Inglês

PRATICO E 'l'EORICO

,
·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A '

Por pO'oco não foi incendiado o _UM_A_(_<E_NQ_UETE»
pre'dalo da 'I·mprensa Oleie'18al ,'� MENDICANCIA, problema de po,lja� 00

. ",
.

"

"

,

'

_
..

'de instituições as�is._ênciais� Pronun.�
Esqueceram ligada a «caçamba» da Oftcloa 'ela-se ,o sr, A. Vieira, respond.endo

de Encadernação, o que provocou .

-.

a. pergon,t,:,
.

• A

d.
A "eriquete" que VImos de pedintes em llo�sa Capi- costumes dos que esmolam

Ipequeno IDCen 10 mantendo,
. movin:ent;ndo tal. "em Florianópolis,

V 'f' '.') d
'

, .,. " . , ' uma das mais palpitantes te- De' quando em vez, surge ! Lançamos, també:n o Tl�&-
e1'1 recu-se, a mauruga a sentido a ocorrencra o vigia nação, coro violência. '

l' d di m à' vezes mais de um so veemente apelo as Auto-
(f t ' ..., d R d " ... , N Ih .,., I

I •

1 ;,;es, qua seja � a men 1- 41 e "',
.e {ln em, um prmcipro e o rrgues. âo e senr o possive �. ...

"

candidato a' concorrencia i-idades competentes. afim,
_ �

di .

'"
'

.

.

' cancla,-encon�rou, como .la I
G' .

'
.

-rncen la, na Imprensa OÍl- As 3 horas da madruga- penetrar no recinto onde a
f

.
.

f mIl'o <,,';N ruas e praças 'de Que sejam afastados os,
,

i d 'E d C'
, - .,. .' '. nzamos, a mais ranca 1'e-, e '. s"",'" " "c ',' -

ela ° sta o, nesta .api- da, aproximadamente, aque- of iciria esta localizada, por .,- .t, C. it 1 r m rrne te na Felipe Schmidt menores pedintes do circulo,
tal It d x . • J' ,-' 'I f

. ;.' bs ,
. " . . , , percussao nes .a api a .

t
o n

, �l ua a a lua erommo I e uncl.onaIlO.o sei VOU que se encontrar a porta fecha-, A" d ", d . ., 1 1 já ,esta'belecemm vicioso em que vivem dià-
'.., lh ',- . . " ",em a opWlao . os SISo onc e e es ,

<, .,

(0; o, �;� �ao sacrificou j a�um�8 1:.b�l'ed;S pr�vl- da .a d��we, �rovIdenclOu, CeI. Lara Ribas, Presidente! seu Quartel General. iiarnente até, alta noite, nas,
1:0 o o e 1 ICI0 por ter pres- 11 am a o rema e enca er- de lmedIa�o, a Ida do Corpo. da Caixa de Esmolas aos In- \ ,Exn rápida palavras que portas dos Cafés, Restaü--

.-��-'.--�--..�....�--.......-......, �e Bombeiros. Aquela hora, digentes de Florianôpol is e tivemos com o atual 'Delega- rantes, Bars e etc.

J.�8tamente, .os ,

soldados do
do brilhante confrade JOt'- do Regional, prometeu-nos QuaRi que diàriamente, os.

fog� �cabavam de chegar de nalista Gustavo Neves, a ele dar toda a assistencia nossos jornais noticiam rou-'.
HUJHl onde foram atender a

que já nos referimos em edi- moral a� caso, estando em- bos de objetos em casas l'e-
um outro incêndio, em uma h d f ! (C tinú 6a'", ção anterior, vamos dar a pen a o em re orrnar os .on 1 ua na . pag.j,
livraria, que foi totalmen-
te destruída, público, o que, a respeito,

escreveu"'o sr, ,A. Vieira, o
Atendendo ao chamadoL

qual externa o seu pensa-urgente, o Corpo de Bom-
beiros compareceu àquela

menta, com as seguintes pa-
.

. lavras:,

repartição, plrocedendo à "Sr. Redator.extinçã.o do fôgo, que logo I
. Sob o título e sub-títulofoi dominado, após' arder

alguma parte, do fôrro da
acima, seu jornal publicou,

olicina.· em edição de sábado último,

Segundo apuramos, o fo- uma apreciação -
sôbre a'

mendicância em nossa Ca
go teve inicio em virtude de pital.haver sido deixado ligada à E', justamente, um assun
corrente elétrica a "cacam-y to que de há muito me vem

S I J b ba", naquela oficina,u - a es preocupando, pelos motivos
mos, mais as seguintes men- Garcia, Mercê da urgência com ' .

,

f
. que exponho:

-sagens de felicitações:' t 'De Lajes - Euclides que OI atendido o chama- ]\fa qualidade de membro
. .De '

Fpolis., � Ivo Maes, Granzotto, Presidente da do do vigia Rodrigues e a, ge diversas associações de
l}l'''e',tol' Geral.,'do' Depal·ta-; Câmara. rápida ação do' Corpo de .

Á , ' asaistencia social desta Ca-
mente Estadual' de Estatísti-

'

De Itajaí � Jaime Vieira. Bombéiros, não se registou, pital, tenho-me interessado
és, José de Lerner Rodri-

'

Gratos. na Imprensa Oficial do Es-
e, mesmo, agido de modo

....__- .� _"C-.�".". - _- - - 'L-" - .... _ ........ - _ ..� tado, verdadeira' càtástrofe '

ti;�B�-���d�",P�;��di;t-'''�; �A�;;;blii;
-

'I que teríamos a lamentar:' �a��l�!;;Od��f���':��o;h;/:�:
'M-

�

;.···-N"-�_"I;"'·;""""""'·"'· ,bem de., perto" observar suas

A'�' ,�j ;�·I:'·' "

J
:.

d
' ,

d" S· I I! ,a o ICII
'

;e:i� ::;mce���s a�:����:�dd:·U,XI' lô a - ara�:ua U U A PANAIR at.ravez .�: alguns dos que perambulam
O ,"DeIJlü.âdo '.Waldémtr'j b) - Cr$ 40.000,00 à dis-l�ua agenciá :.está Capital, l)e1as nossas ruas, notei que

l�rll'�?�� d?· 'l\� ..p.::ia.pr�se.. l!� \ PI;sição 'do, Dil'etor ?O Acor�

I
�bs�qlliav� os jornais .desta a falta de pl�ovidencias pelo

�fJU �,�tseP.1b���a, ?

s;egl;m-I
do do ��n:ento Agl:lcola pa- '"apItaI, �ntr.� ?S qua�s ','O poder competente que é a /'

...e proJeto de leI: '

.' "a aql1lS1çaO de 400 sacos de ESTADO, dIarIamente, com policia, visto que I) povo tu- ,

"?ROJETO.�� ,LEI N. '3�ntes �elecionadas de: vários. órgãos do Rio e Pôr- do ,tem feito e está fazendo,
Concede aUXIlIO ao

Mn-I
arroz paulIsta; to Alegre. Em '-reéol\heci� maS' s'em a assistenéia da-

nict,Pio d� Jaragua do'·, c) - Cr$ 10.000,00 para mento à gentileza, que cons- qil�la, é malhar em feno
''Sul J?ar� :tenovação' e aqui.siç�o de 3.000 quilos �le titui� "cortesia d� .I_>a�air", frio.

'

I

amphaçao do canal de t ven�no H, C. B., que s,erao pubhcavamos nOÍlclarIO de Nunca Florianópolis, 'as-

',ifti,g,açâQ]l\o interesSe dis,tribuidos, na· época' da interesse daquela emprêsa sistiu como agora: mais de
-da. :cultura do arroz,' e plantação, aos lavradores do de aviação_

'

cinquen'ta pedintes, quasi
dá outras providencias. Município, a fim de comba· Ontem, qUllOijo, :procurá-' que dià�'iamente, cruzam a

,

'Ali. io - Fica cOl�cedido terem $; praga do caruncho mos o jornal "Diário 'de No- �l'aça.15 de Novembro e 'ad
� amúlio' de (:1'$ ,,100.000.,00 que está' infesta:nclo p're.iudi� tícias", do Rio, fomos sur- Ja.cenCH\81
a� Município de Jaraguá do oialmente aqu-ela lavoura, preendidos 'com a má notí- Quanto mais assistencia
Sul.

"

da - a Panail' suspendeu, aR ass'ociações de catidade IAd. 20. '_ A Prefeitura Art. 3° l.. O auxílio de teinporàriamente, a oferta· dão aos necessitados maior
Munici,Pal ,de Jal'aguá ,do que trata esta Lei conerá de j?rnais! se vai tornando o �úmel'o 1
Sul aplicará esse auxílio da por conta da arrecadação do �ao rec)amamos, 'com est.:! dêles. Porque, _perguntarão? i
'f-orma seguinte:' presente exercício e, até o registo. o que nos vinha sen- Porque, muitos qqe não que-!

" ,.a) - Cr$ 50.000,00 na mês de julho do an'o em cur- do.ofertado por aquela em- rem ou não podem traba-
necPllstruç�o ..

e ampUaçfto <;0, deverá ser colocado à p�esa. ls!õ!o, porque, "corte-' lhar correm para debaixo da
do ·canaI exi�stente, no lugar disposição .

da Prefeitura 818" forçada, não é corte- Pat:reira, que é a nossa Ca
.ifenommado ltapocúzinho c, Munjcipal de Jal'aguá do sia. T • pital, cujo povo, bom de
em 'C-Qlaboração com o Ser- Sul. Apenas,�onsignamos ,o ia- mais, facilita a concorr.en
l'ÍÇO dé: F,Qme�to (\a Pi'odu-' Art. 4° - E�ta Lei entra- t� que constitue uma ,notí- cia de esmoleres, que não.

: 'qão Veie�al; na' prepa-racão rá "em vigor na data da sua Cla, si bem que má ... encontb' estorno na sua

!t';::�������i��jZ��::o'�� I ���J����::� e�e;�:����e. as;hié"'hi;-g-iifó·� .���;:�1 ha de pedir pelas I
:nua! ao rlzlcultol'es daquele I sa.la das Sessões, 13 de'

da C I J
Tem�se convocado as as-I,Município e dos Municípios

I
maio de 1952. i ap fa sodações de assistencia

drcUDvizinhos. ' Waldemar Grubba". I P d D
mesmo

co.
'm

compareCime.nt� J.
ara o ca rgo' e

. elegado d
'

R
'

1 d P
e pessoas extranhas aos

II',',''Ie','I·IS.1'1 'O',O E"SIREII'U ���r;:f���:;�;epi�;��:�� �:u�o�t��d�Oâ�:: v!��a�ae�
,

, "" ., porém qual tem sido o re-,

"

: '� l:J?: foi designado o Capitão
, Walmor de Aguiar Borges

sultado? Apenás -\ Bat.e-
':. ,VA,NDAtil.. SMO!, ,', 'pondo de',pessoa,l atencioso f"

' 'Papo. porque tais reuniões
.

I
., o) lCIal da policia Militar. ,- d

.

Há �i.as<,evid�hic_iám$s por e educado, devidamente urii- Ontem d I d
:suo enomllladas...c..:· Mesas

estas -colunas o carinho com formisado, sel'vi"o que vai '. ,o nov� _

e ega o Redondas: Não ádiantam'" assumlU o exerclClO do seu tque ,a Empreza Viação San- dia a dia se tornando mais cargo.
aes me�as.

la Catal'ina,-1toje de proprie- excelente, cQm a aquisição I Orgal1lzem-se logo uma

d:H�e do industrial sr.. Lau': por parte da Empreza de
I Religião Mesa-Quadrada, onde o pro-

_, -delm't:! (tlmpos, vem tratan.-, grandes onibul3 modernos,' ,. blema da Mendicância,' seja
do 'D público, tud,o fazendo 'dos qu,e se enco'ntl'am de me- tratado com devotamento
ne sentido de melhorar cada lhor' nos centl'o� adiantados 'I'., S- do :'...8'1"grado decisivo, e verem'os o caso

'Vez mais o serviço de trans- como Rio 'São Paulo e PÔltO •
. enquadrado para ser de f�;,-

'p()l'te de :passag�il'os do con- Alegre.'
•

,Cor.a"alili!o to posto em prática e não
1,irtente IpaTa,à Ca,pital e des-., Haja vista o important.e, " em simples Bate-Papo.
ia 'para aqtHilc. onibu� número 13, adquirí- Amanhã, sábado, dia 17, Que venham os resultados
'E ,assim é, ,que, o público do recentemente pela Em- às 18 hçll'as, terá início na ele um'a Mesa Quadrada, on

não só é atendido com a preza 'e com capacidade pa- Capela do Asilo de Ol'fãs, a! de sr. frate de acabar, de
m..uor presteza, não' necessi- ra ,4? passage.'iros sen��dos. novena dess,,: de:oção cor-

�I
fato,

0. tl'is.t�, e. depl'eciante
laudo ficar por,muito tempo POIR, vandalos, alma de ver- �'espondente ao mes de maio. desenr.olar dIal'lo de n�ssas
,na.s filas, -como se faz trans- daCleiros selvagens, depreda-I ,No próximo dia 25, do- i'lJaS, e não o bate-papo que
-portal' em OlÜPUS )ct)nforlá- ram }'lá, dias, aquele custoso i mmgo, Festa de Nossa, Se- nãQ resolve o impasse e só

':\'e�s, limpos,', 'seguros, dis- COr'lJmua na 6a pág, I nhora do Sagrado Coração. fomenta e protela b corpo

J' iortanépolís, Sexta-feira, 16 de -Maio de 1952

AIN,DA O NOSSO
; AI'IIVERSÁRIO

'Ainda pelo transcurso do
auiversâi-io deste diário, a

13 do correnté; recebeu o

dr. Rubens de Arruda Ra-

gues, Presidente do P. T. B.,
uêste Estado e Mário Fre
yesleben.
De Rio do

/

,
,

•

Há dias, daqui, aplaudi entusiást.icarnente um,

projeto do deputado Armando F'�lcã() proibindo a

fabricação de f'ogox de estampido.
..\. meia-noite do dia 12, estava a retê!' um dos

m()l1umentais discursos eLe Ruy, quàndo ouYi um ri-,

bombo. De.pois outro. Mais um. Ainda outro. Deses-
peí'ado, fui contando. Foram 39. Incrível que se bom
bardeie uina cidade adormecida., pensei comigo. Ca
so de polícia! Absurdo!

,

No dia seguinte, quando cheguei à redaçfto, fui'
indagado:

'

- O sr: ouviu QS nossos foguetes?
.

- NOSSOS?
.

"

- NOS�IOS, sim! Foram 39, Um para cada ano de' 'Fo

vida d'O Estado! Homenagem do nosso amigo Sa-
vas! "

"

,

Ainda bem que o Savas não ouviu- o meu agra-,
decÍmento.

A festinha, aqui na redação, estava, modestia a_
,

parte, bem animada. Lá pelas tantas surgiu enorme,

) bandeja de salgadinhos, manda�os pelo Bar Rosa. 0-:
proprietário, o nosso Me,rico, que se achava presell-'
te, explicou:

'

-'- Foram os rapazes. Eles acham que, peler'
menos uma vez no ano, devemos devohel' à impren-
sa o que ela nos dá todos os dias!

E descobriu um espetáculo de saborosos pasteist
* .;:.

*

Logo depois, ingressou, sob aplausos, uma 'su
culenta maionese do Restaurante Estrela, artística-
men-te enfeitada. F,ui' em busca de um prato, para.
trinchá-la. Quando 'voltei, a maionese desapareci}ra f'

No prato, como restos mortais; estavam apenas os..'

caroços de azeitonas ...

*

A pausa para a mastigação foi sempre enrta. Os ,I

líquidos tinham sólida reserva, com as duzias e mais'
'duzias que a Carlos' Hoepck S. A., aSavas & Cia., os'
Irmãos Mendes, o Bar Marítimo, o Empório Rosa"
Nelson Amim 'e Miguel Daux, depositaram aqui. Pa-��
ra fazer o conb'aste, empadas do Chiquinho', pastéi
do Bar Rosa, sanduiches do Café Bl'asil, tutti qual!,
da Soberana. ,

'

.

'

' ,,'

Os maiores tiveram um charuto bUl'guês, da"
bom. Gentilezas de G. da Costa Pereira.

Os ga�otos da venda avulsa, além de laranji- ..

nhas, Cola Marte e Guaraná, dos Irmãos Mendes, 1'e",

ceber,am por sobremesa um apetitoso bôlo c��, qli'r .....

o Bar Amedcallo - o benjamim dos bares - deu o'

ar da sua infância.
.;:. *

,

Ql1ando a reunião já ia do meio para o fim, apa�
receu, ainda oferta do Bar Estrela - salve o Waldó
miro e nOSSOR respeitos à Da Dorvalil1a - uma lon-
ga trav6Rsa de salgadinhos extra-finos.

'

E 'explodiu a piada, que l'�(;ebemos com o mais;
esforçado dos sonisos ,;

- Esse prato é o prato do dia e do acôl'do poU-·
tico!

O prato, esplendido e de1ieíoso.' era de casaiH-.
nhos . .. de camarão!!!

, .

GUILHERME T��_lJ"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


