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dO,iS' juizes exemplares rasl . 81 ela. um .. mpf,es Imo ue
Na sessão solene com que o egrégio Tribunal de

'120 ·,h d d EJustiça reverenciou a memória dos saudosos magistrados
.

mi o-'es e cruzel-ros·· O.\S" '. E.. UU.Urbano Müller Sales e Edgar de Lima Pedreira o dr .

Vito� .Li��, /Procurador Geral do Estado, 'intel'p;etando 1

o Mmlsteno Público, proferiu o magnífico discurso que WASHINGTON,,4. CU, 'sentados outros projetos I
Brasil necessita de melhores de forma a poder compen-

'segue:
F.) - Valter Moreira Sal- mais. transportes e maior poten-: sal' o aumento de importa-

Não seríamos quem, pessoalmente e em nome do
les novo . embaixador do Segundo o diplomata eX-I

cial hidroeletrico para .

de- ção de materias primas ' e

Mnistério Público, associando-nos, embora, a esta sole-
Brasil nos Estados Unidos, plicou à imprensa ianque, o senvolver suas exportações artigos essenciais. ,

ne homenagem, viessemos quebrar o encantamento a
afirmou que fará todo ° pos-

emoção e a sa d d
.

dI'
' sivel para conseguir um

.

. u a e avrva os pe o magnífico estudo que
OUVImos com o coração envolvido nas-vestes de dôr in- emprétirno entre cem ,a cen-

,tensa à perda de dois grandes juízes da terra catarinen-
to e vinte milhões de dóla-

se.
� res para auxilíar a desenvol-

Firmes, ambos, sem ostentações e sem arrogâncias :
ver a econômia do Brasil. RIO, 4 (V. À.) - O bri-I

.

. equipados para prestarem

cultos, sem pretensões; íntegros e dignos, sem alardes;
O seu. país, segundo l'ev�- gadeíro Nero Mo�ra, minis- pria aviação "que lamenta- socorr-os às vitimas .

.,enérgicos, sem ofensas e sem arbitrariedades, os srs.
lou, ter-ia enviado dez apl í- tro da AeronautIca, ,CllID-: vel tambem é que um fato Mas. como, meticulosos

des, Urbano Müller Salles e Edgard de Lima Pedreira to- caçõe� pará emprest.imos ,a i príndo sua. promessa, pres-! tão doloroso e brutal tenha exames constataram não ha

.ram incomparáveis 'nas generosidades de um coração Washington as. quais deve- \ tau eslarecirnento ao povo dado ensejo às explorações ver sobreviventes, hr�s ape

dadivoso; na envoltura de uma efetividade sem artifí- rao ser

e.nca�ll�hadas
aos ,Ibrasileiro .através da "voz"1 dernagogiéas que traduzi- nas despojos carbonizados,

cios : nos princípios éticos que a si se impuseram e no
Bancos Mundial e de Impos- do Brasil" sobre o desastre rarn-se em ataques .e críti- tornava-se ínutil o lança-

"

exercício das sublimes f'uncões de julgar:
.tos e Exportação, abrangen- com o "President" da Pan-! cas à ação do Ministério da menta de parãquedistas, sen-

. Sempre -atuais nas mais modernas conquistas do
do melhoramentos nas faci- americano Entre outras coí- Aeronautica, tentando des- do, organizada de imediato

Direito, realizaram-no, aplicaram e o ensinaram com o
lidades de transporte. e po- sas declarou após lamentar preatigia-lo perante a opio uma expedição terrestre pa

mais elevado instrumento de harrnôn ia nas relações en.
tencial eletrico, - devendo a catastrofe. que enlutou de- nião pública com' o enalte- ra tomar as' providências

tre os homens. .
dentro em breve serem apre- zenas de famílias e a pró- cimento de iniciativas extra necessárias que já são do

Votos incisivos, expressivos, justos, retos e claro� n 8••••��..
oficiais, "Sintetisando o tra-. conhecimento púTlt\co.· Es-

foram os seles, como límpidas', elevadas, contemporâneas
balho da FAB nessa emer-

'

(Co"ti\lúá na 6a pág.)

ã época em que viveram, as lições que ministraram, du- Sele Novos M'·D,·slro··s gene ia disse, que "cientif'ica- '.-..-............._....-.,. .........J'�

plos professores da ciência jurídica que tanto souberam 1
.'

.

.

do do desaparecimento do
,

ser: na cátedra e na judicatura;
avião "President", o Serviço ADEMAR

Impressionaram e foram autoridades pelo acentua- BUENOS AIRES, 4 CU.) ministro das Fíancas foi es- de Busca e Salvamento da .

do vigor da dialética, pela segurança e profundeza da P.) - O presidente Peron I colhido para o ll'OVO ministé, P Zona Aérea de. Belem deu X
'

argumentação, pelo aperfeiçoado poder de reaciocinio : revelou hoje os nomes dos rio dos Assuntos Econômí- inicio às operações de bus- em apeco
pelo recurso às mais puras fontes de estudos e pela acuí- membros do Gabinete que cos sendo seu lugar preen- ca, mobilizando para iiJSO (H, XAPECõ. 4 (Do Corres

?ad: e penetração com que cuidaram da distribuição da com ele governará a Argen- chido por Miguel Reviatido. meios disponíveis da FAB, pendente) � Chegou ontem

justrç'1. i
tina no próximo período pre- _••-.-.....�-_.--.,----............._-............... utilizando-se tambem da co-

r
a esta cidade o sr. Adernar

) Retificaram diretriz traçada em anteriores opiniões sidencial de seis anos, a ser operação do.serviço especi�- d.e Barros, �ue teve concor-

'·de ordem jurídica '! Talvez sim; talvez, não. inaugurado oficialmente na AUTONOMIA IliZUdO
amencano e dos aVI-li r ida recepçao no aeroporto.

"Só a ignorância é a imbecilidade não se contradi- primeira hora da tarde de .' ões da Pan-Amer ican e da, Foram tributadas ao ex-

;Zfl�l, porque não são capazes de pensar, Só a vulgaridade quarta-feira próxima. . .. .. .
Panaír do Brasit". Acres- I governador de São Paulo

e.,a esteJ"ilhla_de não v&rhl.lIl'--po.!:.g_uJ�"'são :& ej;erna/repetir "
,

? í d� (;ur,'._,a: !"ent\l'l ,qu€.-ge'fH}-il'!-.4�·10cali-! inu-mel'll.S IH)m@Rag.en�, tea-·._

çM de si mesmas. A siu.ceridade, a razM, o trabalho, b Tr�ze d(}s vinte ministros �RI0, 4 ,(V. A.) _ A A�- 1
zado () aparelho o Centro de do-se destacado �o progra·

saber não ce8sam de mudar: nào há' outl'a maneira hu- do Gabinete ànterior foram sembléia Estadual do Pal'a- ,Operações de Belem deter- ,ma a conc,entraçao popular,

mana de acertar e produzil".f. Varia a fé; varia a própria novamente escolhidos e úm ná está cogitando de obter I minou uI?a serie ?e vôos de n� pra?a principal �e Xape�

vel'dade, varia, nos seus aspectos, a criação humana ;tu- novo Ministério ac'rescen- autonomia política e adm.i-: reconhecImento vIsual e fo- co. FOI-lhe ofereCIdo um

dó salvo a intuição de Deus e a 110ção de seus divinos tado. Os que voltarão mais nistrativa para Curitiba, de 'tografico, enqfianto desloca- churasco em qual fizeram·

:rrw,lldamentos, túdo val·ia". _

I

uma vez a compartilhar da 'a�."o.rdo êom os m.esmos prin-I va�-�e para Be.lem u� dO,s I

uso �a paiavra diversos ora�

E o sempre grande Ruí continua: Os textos, ·os c'ó- administração argentina são
CIplOS que serVIram para aVlOe8 de bansporte da

I
dore,s.

digos, as constituições, guardado o mesmo' posto e a mes- os seguintes: Interior São Paulo, Santos e outras, FAB, com paraquedistas do O sr. Adernar de -Barros

'lna linguagem, na sua inteligência f:l"'ação, continuamente Angel Borlenghi; Relaç9f.s c�pitais.'
i Exercito canvenientemente, regressou hoje, às 9 horas.

,

-

se vão modificando: significam hoje o contrário do que Exteriores -- Jeronimo Re- '
___.

• _ .. - - - - � - - _ .. � .. - - - .... - .......,.,..,......,........--.,.......................y

, ôntem significavam; ama.l1hã, exprimirão coisa diversa marina; Educacão - lVIen- ···-R-·;.-·e
.....

c·
..

o---
..

·r···r�e-m�.-.,._-o-,-�s.-.·-f··u
....

n·",c·-'··o·-nor·a:;·r··.·o
..

s- a Varga·silo que hoje estão exprimindo; e, neste con"l;ín uo ácomo� dez San Martü;; Tl'unspol'-

rlflf'-se às ,exigéncias das gerações sucessivas, tomam, su- tes - Enrique Maggi; Co-

cessivamente, a côr das épocas, das escolas, dos hom:e'n's municações - Oscar Nico- lota-ootêm b�a�tA'Jramv às' pa'rtas do ·C·at�t8 D!lr'a
que os entendem, comentam ou executam". Ainda o fizes- lini; Trabalho e Bem. Estar II U li 'J.J V ii

.sem, seria nessa confissão do êrro judiciário, seguido da - José Maria Freir: Assun- 'provar saram l·Dstas as aspirações da'classe

.eonfissão da. reparação, que fnaior se tornal"iam êles; é

I
tos Técnicos - R.a?l Men- ti ti

.,

l1.ela que reSIde a grande VIrtude do apo�toJado 'pela jus- dez; J\,ssuntos Pohtrcos -

.

tiça, porque êsse ato _ frisa UTl1 grande juíz brasileiro Ramon CarilJo; Excél'cito RIO, 4 (V. A.) - Mais -:1e representantes dos inn· aumento de salarios aos ser-

-, sobrepuja aprópria vaidade humana.'

I
Frankly Sos�yrolina; lVIari- uma vez os servidores pu cíonários ali pl'esentes dt vidores públicos, expôs ao

Não há missão que, 'mais que a da magistratura, exi- nha - Anibal Oliveira e I blicos ouviram do presidente todo o pais, para expor ao chefe do govêrllo o desejo

ja só!ido sentido de máscula dign�dade .. a impôr ao juíz Ar - ,Juan Igilacio San-) da Rep�blica a reafirmação chefe .da nação o pensamen- dos funcionários públicOfl,

atuàçãoJcriadora da justiça _ a construction.- com que os Martin.
.

I de que su'a excia. considera to dos servidores públicos. que é ser incluido no ante-

juristas .. norte-americanos, em opósição a uma\ simples. 'Os novos são: Tesouro I inteiramente justas as .aspí- projeto que ,será apl'esen-

interpetration, indicam o esforço, a finalidade, o mérito, iPedi'o .José Bonani; Justi- rações do funcionalismo fe- Logo ao cair da tarde, na tado a sua excia .. pela co�

.t) eqüilibrio, a im�arcia.li?a�e d�s decisõ�s jndiciária�. I ç� -:-.Naltali �al'?ajall; In: deral a� pleitear o aumentô parte fronteira ao palâcio missão governamental, ur.n

Esta construçao do (hrelto VIVO, palpItante, eqüaclO- dustna e ComercIO _ Jose de venCImentos. No encontro presidencial começaram a sybstitl,ltivo em que o pon

nado aos multiformes aspéctos da vida de todo o dia, en- Francisco Arnllndaranin; A- de hoJe no Palácio do Cate- 'chegar grupçs de funcion�- tq principal é a tabela lor_

contra-se n� longa e proveitosa atividade dos dois 'ines- gl'iCllltura..- Carlos Hogall; te, onde grande massa po- rios empunhando faixas e gànizada pela comissão pró-'

queciveis juízes, cujos ensÍ}wmentos, de gl'a�1de conteudo Comércio Exterior, antigo pula.r� .carregwndo faixas cartazes. Em pouco tempo o aumento 'dos servi'dores. Ou-
.

e embuidos de superior essência do Direito, vicejam e Ecoômia _ �ntônío Fran- alúsivas às reivindicações transito teve de ser desvia- tros oradores se fizeram ou·

vicejarão dos julgamentos que nos legaram, todos êles, cisco Cafiero; Trabalhos da classe, o presidente Ge- do, tal o número de mani- vir para expressar o pensa..

penetrados de brilho intenso e iluminados 'de gloriosa Públicos - Roberto Manuel túlio Vargas teve oportuni- festantes. Como fosse pra- menta da clasS'e.

fertilidade. Dupeyron. Em adição, AI. dade de, receb�r, em audi. ticamente im'possivel de re- Respondendo aos .ol'ad()...

Destas execelências se impregnam as letras forenses, fredo Gomez MOl'ales atual. éncia especial uma comissão ('�eber a, todos que ali se a- l'es, o. presidente da Repú-

-d� nossa teJ.'J·a e êsse próprio Tribunal, a terem sempre;
.

chavam, designou-se uma blica declarou que, desde o

a'lsistindo-lhe�, aqu·({es'qne a morte não destl'uíu, aque- comissão representativa com primeiro encontro com 0<;

Jes cuja lembrança o tempo não fará esquecer e cu.ias o presídente Vargas, em no· funcionários públicos e a.-

saudades mantel',emos et1!llrHJ.s. , ' , .•.
_

me de toda a classe. A l'efe- tendendo ao memorial que

SENHOR PRESIDENTE rida comissão da qual fa, naquela ocasião lhe fora.

Receba V. Excia. a {loolidâiredilde que ·o'/Mnistério pJ� ,ziam pa�1;e inclusive repre, entregue, recomendou o es:

'DUco hipoteca a tão comovedOll.a.hQmenagem; é preito de sen-tantes dos Estados, foi tudQ para proporcionar (lo

gratidão, de reconhecimento e de dever ao dois ma,gistra- 'conduzida' à pl;esença do aumento de venciTl1entos so-

.

dos que, ,antes, lhe com\P.u'seram os quadro
...
s·, ao des. Ul>-' presiden.te da República pe- J' 't d S b

-

. lCI:a, O. a e que esses ,el',-,

bano Müller Salles, que lhe foi chefe, chefe digno; iJus- I
lo sr. Roberto Alves, secre- tudos já forám conc)uidos e

tre e amigo; ao tIes. Edgard de Lima P�dreira que, nas te dos s�ntimento� d�sse Egrigio .TribUIloal - por tudo ,i t�r!o particular do sr
..
Ge· I �guarda, agora, que �h: se

funções de Cori-egedor Geral da' Justiça, tão bem colabO'- quanto fIzeram pejo Ideal da JustIça. 'tubo Vargas. No gabmete Jam levados pelo mll1lstro

l'ou�'p-al'a o clima' de cordialiclade existente estre este Mi- Em memória; pod·e-se esculpir, imitando o filósofo:
I
de despachos, do chefe do da Fazenda para serem en

nistério e a Magistrai;ura; e a amb"os -=.o.cujos.perfis, tão tão' preciosa quanto o' sangue dos· martü'es' e o saerifio I govêrno, o sr. �icio Haver, caminhados ao Congresso

lJeni tr:.tcdoú f:l, eloQuêllcía _e a cultura do nobre il1terpre- dos herois é a tinta dos sábios. presidepte da Comissão pró- Nacional.
.

\
.
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI

E

é 'DJ:t; ANTÔ_NIO D�B MÇSSI
',o � .: -:..: " •. : "i .,9 M�jco!l .

'.

Cirurgi";-Clínit'.a Geral-Partos

complet.o e ��pecializado das DOlmçAS DE SENI-IO-

,_,,__...,,;._. w-.-.,... �._.,. .t-.l" _•••._.-••_._ -.__-.-._.� -..�.-.w..-� r.- _ � .-�_..-..........,._..••......,
.. .

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôr to Alegre e Buenos Ayres

.
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

Consultório - João Pinto, 18 - l° andar

Diàriamente das 15 às 18 horas

DR. OCTAClLIO DE: ARAUJO,
�

. \ CIRURGIÃO DENTISTA'

.1
Ruâ Felipe Schmidt - ·Edif. Améliá; Neto - Sala 1

Tràtamento cirúrgico e cura da P.iorréa Alveolar. .

Trat"mlent�' drúrgico � cura de Abcessos, Granulmas, QuÍstO'lD-
I
.' .

__________________�
' rudlcu lares, etc.

"

I·
ATENÇÃO: .-- Granr]e redução de preços, nas DENTADURAS,�.·

para as pes sô as que vivem de ordenaao. '

LaboratÓrio Protético sob a direção de. Técnico contratado es

') pecialrnente no Uruguai, formado sob a orientação de um dos matsc ,

credenciados especiahstas da América.

I Dentaduras sem o Céo da B�ca (Abobada P'[a tina)
. t' Pontes :\�O"eiB ê- F'i�a""

Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técnica mais re-

cente,

·'3erv.iço
J:!\t;;. 0.:'"'' mf)d�rnos métodos de d'iagBósticos e tratamento.

:-'�.H.roSCOPIA -- HISTERO - SALP.INC.OGRAFI,A - METABO

LISMO BASAL

R,,�liotm'api.a por o�das cu rtas-Ele trocoagu lacão 'Raios Ultra

"l",!eta .e 'lnfr� Verrn'elho.
.

Óm�u1iório: Rua Trajano, n. 1, l° andar -...:. E<.Iifício do Mon-

)�i!$-t.)-. "'

KCH·iú·io: Das 9 às 12 horas .- Dr. Mu ss i.

Das 15 às 18 horas '-. Dra. Mussi.

ResitlêRcia:" Rua
.

Santos Dumont, 8, Apto. 2.

SANTAELADR. A.
_

Medicina da Uníversi-! Fú-.mudo pela Fac'uldade Nacional de

',w,,$e do Brasil).
Médico por concurso da Assistêncja a

."�eral.
Psicopatas do Distrito

I!:x-interno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio Judiciário da

t:?pítaJ Federal. ""\

Ex�interno da Santa Casa de Misericórd·ia. do Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Doenças Nervosas.

Consultório: Edifício Amélia Neto Sala 9.

Residência: Rua Bocaiuva, 134.

Consultas: Das 15 às 18 horas.
Te!efone:

""'onsultõrlo: 1.268.

.Residência: Vi85.

Dlt JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

Clínica Geral - P'EDIATRIA
Rúa 13 de Mai'o, 16 :- Ita iai

PUERICULTURA - PEDIATRIA -- CLINICA GEJ;l.AL
Consultório e Residência - Rua Bulcão Viana n. 7 (Largo 13

ile Maio) - Florianópolis.
Horário: 8 às 12 horas - Diàrramente.

OLHOS - ouvmos - NARIZ E GARGANTA'

DR. GUERREIRO' DA lFONSE,CA \
Especialista do Hospital

.

Moderna Aparelhage·m.· .

Lâmpada de Fenda - Refrator-:""" Vertornetro etc. Rai o X. (1'11-
õi�grafias da Cabeça) -. Retirada de Corpos Extranhos do Pulmão

.. EsofagQ. .
\. .

Receita para uso d-e Oculos.

C�m8uJtório -:- Visconde de Ouro Preto n. 2 -; (Altos da Casa

80110 Horizon�e).
Residência - Felipe Schmidt,' 101. - Tel. 1560.

(

DR.' ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO.

'.

ClRuiWlA TREUMA':!'OL()GIA '

Ortopedia
Consultório: João Pinto, 18.

Dal! 15 às 17 diàriamente.

Menos aos Sábados.

Res.: Bocaiuva 135.

}i'one M. 714.

,
,

DR. �OLDÃO CONSONI
{:i�urgi� Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de Senhoras

- Cirurgia dos Tumores - ,

J)a Faculdade- de Medicina da Universidade de São Paulo.

Ex-Assjsten�e de Cirurgia dos Professores Alipio CorJeia ('"

Neto e Sylla Matos.

Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares, intestinos del�

il'ado. e grosso, tiróide, ril).s, próstata, bexiga, útero,. ovários e tl'om_ji�. Vari'cocele, hidrocele, varizes e hérnia:
.

Consultas: Das 2 às 5 horas, r�a 'Felipe Schmidt, 21 (sobrado) ..

.. 'l'�lefone: 1,.598.
Residência: Aven1.da Trom'po\Vsky, 7 - Telef,me 1.764.

DR. I. LOBATO. FILHO
Doenças fio aparelhq, respiratório
'fUBEUCULOSE

RADfOGJIAlnA E 'RADJOSCOPI'A DOS PULMÕES

Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, 'fisiologista e

Tisioci�urgjão do Hospital Nerêu Ramos I
Curso de especialização pela S. N. T. Ex-interno e Ex-assistente de

Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (lho).
C�msultório: Rua Felipe Schrnidt n. '38.

Diàriamente, das 15 às 18 horas,

Residência: Rua Felipe Schmidt, n. 103.

DR.,ALVARO DE CARVALHO
Doenças de Crianças

ConsuÍtório: Rua Trajano s/no Edif. São Jorge -- l°'l.nclar,
Salas lA e J 5.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/no - 3° andar, (chá
cara do Espanha).

Atende diàriamente das 14 hs. em diante.

..

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rli-a Saldanha Marinho, UJ. �- Telefone (M.) 736.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica - Doenças de crianças

'Tratamento de Broriqui tes em adultos e crianças).
Consultório: Vitor Meireles, 18 - 1° andar.

lhráiio: Das 10,30 às 11,30 e das 2,30 às 3,30 horas.

Residência: Avenida Rio Branco, 152 -- Fone 1.640.

DR. NEWTON D'AVI,LA
Cí ruj-gla geral - Doenças de Senhoras - ProctoJogia

I I EJef'ici.f,lld'9 Médica I .

. j,
Consultório: Rua Vitor. :Meil'cJ�s n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: As 11,30 horas e à tarde da� 15 horas em diante.
Residência: Rua VÍ'tlal Ramos, -- Telefone 1.422.

DR. MARlI) WENDHAU8EN
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório -- Rua' João Pinto, 10 -- te]. M. 'i69.

Consultas: Das 4 às " horas.

Resídêneía : Rua Esteves Júnior, 45, Tel. 812.

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

DR. ARMANDO VALERIO D�, ASSIS
, MÉDICO

Dos Servieos de Clíntca In,fantil da Assistência Municipal e Hos

pital de Cnridade

CLIN�CA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro �afra, n, 16n..

Te!. 1022 - Cx. Postal, 139.·

Diretor: RUB]<�NS A. ·RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

c.

Hepresentantes ;,

Representações A. S. Lara, .Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 ... - 5° anoar.

Te\.: 22-5!J24 -- Ri o de Janeiro .

Repr'ej o r Ltda,

Rua Felipe de Oliveira. n, 21 - 6'" arrdar,

, Tel.: 32-H87;l -- São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . . . . . ... .. . . . .. Cr§.. l1O-.6i)

. - Alergia -

Consuttórto : Rua Nunes Machado, 7 - Consultas das '10 às- 12
e das 15 às 17 horas.

\

Residência: Rua Ma'rechal Guilherme, 5 - Fone: 783.

DR. ALFREDO CHEREM
Curso 'Nacional de doe.nças mentais

Ex-clil'etor do Hospital Colônia Sant'Ana..

Doenças ne�vos.ag ·e·mentais.

Impotência Sexual.

:Rua Thadentes. n. 9.

Consultas das 16.às 19 horas.

FOpE: M. 798.

J;l.es.: Rua 'Santos Saraiva, 54 -- Estreito.

, I
I
J

,

c-s 1)0',611
No {nterior

c-s 200,0'0

Cr$ lla,ÓU
A IH'

Semestre

Anúncios mediantes contráto,

Os �}rigÜlais, rr1('S1110 nã o pub l.icados , nã o sgrãm: ...

rlevo lvi doa.

A di reção não se. l'esponsab�J±z.a. p-e-Ios. conce itoss

emitidos nos ar.cigos assinados,
-------_._-- .. --_ ....._-_.- _ .. _ .. _._---_ .._-_.---_.__._---

I' ADVOGA'DO.S
DR. CLARNO G, GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelles. 60. � Fone IASS.·� Florianópolis,

DR. }RENATO RAlltOS DÃ SILVA
- ADVOGADO ..,1-

Rua Santos Dumont, 12'. - Apt. 4-.

"._ .. _ .. __..�.- - ," �.,. . _ ... " ·-r-----·----------

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGt,\DO-

Caixa Postal 150 - Itajaf - Santa Catarina

DR. THEODOCIO lVflGtJEL. ATHERINO
- ADVOGAD@; _.

RUI< Trajano ri. 12., l° andar, sala n .. 1: - Edifício São 'Jorg®1>'
.

(Escr. Dr. Waldir "BuschL

Telefone - 1.340.

DENTISTA

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

o DL DjaJma Moelhuann avisa à sua distinta clientela qu®"

estará ausente até o' mês de setembro em viagem de estudos à.··.

América do Norte.

Comunica ainda que o seu Instituto de dlagnôsti co clinico con-

I tinúa funcionando de'maneira regular, fi'cando' como seu s'\lbstituto,.·.
o competente clínico Dr. Orlando SCbrotdel' que h!i mais de um.,

ano, vem acompanhando, passo a passo, os serviços clínicos dav.

Casa de' Saúde São Sebastiao, e de seu consultório.

Os serviços de rádio diagnóstico, radioterapia e os 'de Jabora-··

sobeja-...

.

�
.

.co Mor«f"'" �.oGoro• .34I,. 1.° CI"J.. ''"'�
l ..... '

CURITIBA tELE.CltAIIÂ: PROSESRAS

BANGU EM
.

FlORtANOPOLIS
Dia 7 de, junho' no

.

Clube t 2 de: Agosto, maravilhosa lest� dança�te intitulada Bangu.
etn Florianópolis. Desfile de modas Bangu por sen:horifas 'de nossa socie�.,
.dade, em. b,enelicio da Soe. de' Amparo aos JuberculosoSi As ,mesas estar'oo; à-.�, ven-

da, bre�emente, ao preço de, Cr$. i100,00.
"

"

..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BAGDAD
NoI'programa: Cine

.nal Nac. ,

Preços,: 5,00 � 3,20
Imp, até lt1 anos,

./

F�r�n�oli�Qu���ek�5�J;u:n:h:o�d:e�19�5�2�_� ��
3

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

Vida Soe ia II B:.��d�t�!����,á�O �e�j�:S!o��,��c�p�o��!� Mi�J!!�Or�5.�!R,��I!�ha
" I natalício do sr, Siqueira Bel- cador, Concurrência Administrativa para venda de um autoANIVERSÁRIOS: . derley Santana, espôsa do 10,. o Presidente da Assem-

"

A reunião t.ranseorreu nú-
. De ordem do exmo. sr, C, A.' Carlos da Silveira Car-;SR. J:.�\7ALDO SCHAEFER sr. João Santana, bléia Leg isl'ativa, deputados ma atmosfera altamente a-
ueiro Comandante comunico aos interessados que 110 dia'I'ranscorre, hoje, o an i- - Ocorre, "hoje, O' an iver- de diversas bancadas e os Ietíva, tendo discursado, em 20 de' junho corrente, às 14 horas, na sede dêste Contando/'

versár io natalício 'do sr, gá,rio �atalici� do sr, �lt�-Ifuncionários daquela Casa, nome �os Pl'�sentes: ': dr.
{ à rua Nunes Machado, serão abertas as propostas para.Evaldo Schaeffer, alto fun- mrro B. Moreira, funcioná- I estiveram reunidos, no Bar I Armando Cal il, e, agrade- venda, por êste 'Distrito, de um automóvel de construç.ão-c ion ár io da Consultoria Ge- rio da ,110s�.a conrreira � I Neptuno, para homenageai' I cendo ,�hom:�agem, o depu- americana, marca Ford, modelo 19'18, de 100 HP, oito

�:�:�:,��::�:, ,���;��j:.ni:: �,m�t���iOSCHUTEL I, 'oB_;:!a;:�n-!.:!..u;::.?u�::..!ee�m·��:F)�1!�o!.r�;I:-a���;n:":::o;:p·�I-·IS ���::�:5J'�:ii:�a�:2iI�!::i;:1ij�:HC��;;a n:fj��:í
!.;��(,:l�el�(��;� .i:�l;;���i�� �:� ri���:��d�. :��;l�t�·��s c:;:;

.
...., ' '.' a j ����:��� :�:�e;:ai.!�j::n�)i:o�(�S��,:ro;�1::�;:it:�:yac1<is comissões, 'será alvo per,da ü'l'epará;e� com o �a-, Finalmente, no próximo I dernos. salões' do "velho" 12 presentada. até o dia 18 '<lo corrente mês; decla-,<lo' homenagens dos seus :1- Iecimen to, 110 último domin- sábado, nos sal�es do CLU- 'I de Agôsto.

.

rando a importância, por extenso, por que pre-'TJj;gG5 e admiradores, go, na CIdade de Blumenau, BE 12 'DE AGoSTO, a so-' tende o interessado adquir ir o auto pa.rtindo do
"Q ESTADO", curnpr i-]"onde residia atualmente, da

cicdade flol'ianopolitana te-I O "soirée" terá início às mínimo c-s 55,000,00;menta-o, assoc iando-se, pra- Profa. Enóe Schntel, cuja rá o 'ensejo de assistir o 22 horas, .estando o desfile b) pagamento à vista, em moeda corrente da im-
zerósarnente, as homena- fôlha de serviços prestados grande de�file de modas, in- programada para às 24 ho- nortânc ia total, efetuado vinte e quatro horas
.:g·e):lf', ao ensino conta com exem-: titulado "BANGú EM FLO- raso Após o desfile, que se-' após o resultado da concorrência.

.

pio de dedicação à causa da )ÜANc)POLIS", em benefí- rá f'eito sôbre un�a pista es- Caso seja verifiacada igualdade de condições entre
''1'EN. IvIOIZÉS CóRDOVA educação popular, cio exclusivo da Soc'iadade pecial, &'3 senhoritas que as propostas apresentadas prevalecerá a daquele que ti-

DE OLIVEIRA O seu passamento cons-
de Amparo aos 'I'uberculó- participarem da moravilho- ver sido em primeiro inscrito.

.Paasa. hoje, o aniversái-io ternou a qu antos .« conhe-
sos, sa parada de elegância, dan- As inscrições deverão ser requeridas até o dia 18 do:natn.lid.o do sr, Tenente c iam e a estimavam, quer Póde-se' antecipar 11m su- çarão lima valsa .vienense, corrente, podendo os' interessados procurar ,o secretário

lVIni.."ég Córrluva de Ol iveira.] nest.a, Capital, ,q�le,r ainda

II cesso Rem precendentes rios para

que. t�da a ass,istência da Comissão de Concorrência, CT-Bonifáeio Ferreira de
-of icial dá reserva rernun e- em varres mumcipios onde aliais sociais da cidade, pois póssa admirar, mais deta- Carvalho Netto para qualquer es,c1arecirento, n'ecessál'�o-rarlp� da Polícia Militar elo' exerceu, nobremente, a sua 'que a procura de reserva de Ihadamcnte, os vestidos a- diàriamente das 12 às 17 horas exceto aos sábados CUJO
'Ests do, cátedra, '

, mêsas, no Salão Record, tem

I presentados,.
llol'ãrici é de 9 às 11 horas, Estado de Santa Catarina: ci-

"(I ESTADO", :f'elicita-o A il101vi�ável :nest�a dei-
sido das maiores, prognos- O último, vestido a desfi- dade de F'lor ianópol is, em 4 de junho de 1952', (Ass.) Bo-

.
.

"

xa �� Segl�mtes Í1!,�os: ,Prof; tirando-se, assim, trina assis- I lar será leiloado _entre os nifácio Ferreira de Carvalho Netto, Capitão Tenente, Se-
-- Faz anos, hoje, a exma. Mana da Glona Schutel tência das malores nos mo-I presentes, cretário:

-sr». d. Otília Luz lVIanneba-1 Grisard, esposa do nosso

-ch. viúva dó saudoso conter- c?lega de �mpre_nsa, Jorn�- Hemenagem do P.OV.O A t Idóneos.s-ân eo sr. Ogê Maunebach. lista Waldir Grisard, Maií-
, gen es, .

. �. Festeja, hoje, o seu H- 'lia Schutel Santos, casada
co t A Companhia Bandeirantes de Investimentos, com.niv�rsário natalício o ga- com o sr. Otomar ..0al; '�s,

A L· denam-Ioar se á Bua sede em Sã0 Paulo, à rua José Bonifácio, 367 - 30, Es-l�nte r�H'nino Edgar Sch- Marinha Schutel, Mano, roa, ales \

.. - « .

d "GEND t tado de São PaulQ, está selecionando e hom�an o ...,. -midt, filhinho. elo sr, Diler- MoaC'ir e MaUl'a uar e

d RG
�. S V I·a,· ra a osa TES, idóneos, em tôdas as capitais de Estados, e prin-TIHtr;c]o Scbmidt, funcioná-! Scnutel. . . Bnera, u

.

.

J)
eipais cidades do Brasil. Os AGENTES receberão instru-�'io <la Se(·.l'et'· ria do Intel'i0r

.

O ESTADO, notIclando o
1 'P

,

I cataI'!' - b Ih
L - - U

I f A Câmara :Municipa vaI .L eren'a ao gl'an( e cões detalhadas e material que os habilitam a tra � ar-e J,.lstiça., . I c\esap:ll'ecimento �a, Pro 'a,

prestar expressiva homena- ne�se,:, _

�. base' de "comissões, em e!l1preendimentos mobiliáriüS',-- A galante menina Léa,

I
Enóe Schu�el, �ueJ' Oldexdem- gem ao Gal. Vieira da Rosa,: . In:c/lOu-se bem cedo na (colocação de ações de Companhias, e etc,), e em empre-filh ín}l<l do S.L. N,e\�to,n da pIo ,de dedlcaçao,'_ ).�n a,.e .e_ l"lldo o 'nome do brl'lhante c,'II'r"elI'a das al'nlas, Fez. a "

t
'

b'l'" ( t 1 t el to.. " bl ,.
- enCtlll1en .os Imo 1 lanos, casas, erre lOS, apar am l' Sl'·'''',�.lI.i.raCLI'·O, Presldente

.

da

I
carmho na. educaC;.,ao P'Un ,1_ ("

.

L I h tl'a os fe"eI'a '
"

' c, J.V_ v

_ milital' à atual Rua ages.
I
campan a con a -

etc,), Os interessados· deverão escrever, com urgenCla..C:üxa. Econ�mica Federal, ca de Santa Catanna, a1,le
. lista;:; no sul do Estado, Par- fornecendo todos os detalhes, três fontes de referências�,."; ·pa,�.S<',l', hO.l'e. m.�I'S tlm senta à exma, familia enlu-·
"d h I C '

v," -' ',' -

"I Para êsse fim o vereador tIClpOU a campan a (Q on- :pessoi.:.Ís e juntando 2 fotos tamanho 3x4, de frente, sem.:feliz aniversário,
I

• tada as expressões do seu

d P' d
.

P l'l'a te,.;t.'.lL.J() e foi o pacificador' " ' '

t h 't'
.

! f d
- Antônio ,e a na ere , - LI !'hapéu, Há preJ.erenew 'para os que en am escrl orlO- ""'1'az al'JOS, hO,l'e., f\' ex' - pro ,un o pesar.

d C "'b L e' d
. .

primeiro secretário da Mê- e urlél anos, ages montado e já entendam algo dO"l'amo, Cartas em nome ama, sra, do. Rodelmira Wan-'
-..••w.. .....,.. sa e destacado representan- Campos Novos, éomarrdou o Companhia acima, atenção do Departamento de Planeja-..".�.....--.........._........._.......- ....-......_...�

R' t d 'f t .! - de '

f Ih' I bte
- do Partido Social Demo- eglmen'O e lU an alll1. mentos' e Pesquisas, As In ormações são co l( as so, J'e-. ,

n I tuJ' t· O crático, encaminhou. á con- Cruz Alta, e Brigada de serva.

(' 'I-De -D,-a' rltlO' m C aOUes 10 sideraçáo de seus' nobres Santa 1\1aria, o Sextci Regi- _vY'�'''''''''_�V- �.
-

11 �ares,\�um projeto de lei, vi- . mento do Rio Grande e. Bri-
.

, aos ao.,s... sando <1 concretizar aquela gada de Pôrto Alegre, E �'I TA J ..
,RITZ I' RIO,4 (V, A.) - Um ga- providência, Foi chefe da Inspetoria...... ..Ás 5 - 7,45hs, roto áe apenas 11 anos de Não faltaxá, à iniciatiya, de Pl'otec;ão aos Iudios e da SINDICATO DOS ESTI- solidação das Leis do Tl'a-ODEON -

idade acaba de' ser preso por certo, o integral e since- Comissão de Exploração do VADORES DE FLORIA_! balho, maiores de 18 anos,Ás 8hs, como clandestino, a bor.do de
1'0 apôio de todos os siso Rio Tapirapés, território

. NóPOLIS' sabendo' ler, e escrever e"Sensacional. " em 1° mão um q_vião que procedia da vereadores, \ dos Xavántes, em Goiáz.'
que estivere� no gozo dos

-para Florianópolis, Bolivia. O menor que tem Foi autor da primeira co- Pelo presente edital, em direitos sindicais (art. 20Repoí:tagem completa . do tipo 'de indio, declarou às E' qüe o Gal. Vieira da
rografia de Santa Catarina cumprimento ao disposto no das "Instruções"),·n:::::ARNAVAL DE FLORIA- autoridades que veio ao Rio Rosa, filho de Síj.o ,�os� e.e da carta itinerária do Es- art, 80, letra "f" 'das "lnstru- Os associados deverãoNóPOLIS moraI: con� uma tia dizendo de;;cendente de f��iha llus-
tado publicada em 1914. São ções" aprovadas pelá Por- compUTecer durante o horá-Fred l\fAC MURRAY não saber o seu nome e so- tre, soube prestigiar .com inúmeros os seús el?tudos e taria Ministerial n. 48, de 8- rio de funcionamento da �Ie-j)'Iaul'em O'HARA �erit� a rua onde .morava.1 vida �e militar brioso e .?r�- publicações sobre corogra· 4-52, convoco os associados sa Coletora, . perante' esta,'em: Apresen,tou após, um pas- j\vo, uao ape�as a glollosa fia, zoologia,' botânica, mi- dêstk Sindicato' para a vo- munidos do recibo de. quita-PAPAI FOI UM CRACK' suporte que não estava' visa- ,farda de CaXias, mas ta�- neralogia e geologia, tação no pleito para a elei- ção dá mensalidade sindicalNo programa: Noticias da do pelas autoridades, A po-I bém a terra que lhe serVIU Ainda hoje, 11ão obstante, ('30 da Diretoria, Conselho ou declaração do Sindicato·�.s0mana, Nac. lícia vai tomar as

provídên-I'
de berço. os seus 83 anos de idade, Fiscal e Representantes da para supl'í-Ia, bem assim,Preços: 6,00 - 3,20 cias cabiveis e decidir o des-.
Justifi�ando � �omena- ..:ontinua o GaL Vieira da entidade no Conselho da Fe- para a prova de sua identi-Censura Livre, tino que dará ao pequeno gem, 'aSSIm �e :'e em} ? ve-. Rosa os fíeus estudos e tl'a- deração. dade, com um dos seguintesROXY clandestino. �rreadol' Antolllo de Padua, balhos sôbre a fauna éata- A eleição será realizada documentos: carteira pro-'Ás 5 - 7,45hs, ,.,. _.'f _- _ _ _._ _ .t"_ :.._....••.t"...................

rinense, trabalhei que' se1'- no dia 8 do correl1te, das 8 fissional, carteira de identi-Edward NORRIS - Ed· vira de fecho a uma corogra- às 14 horas 'e será processa- dade, caderneta militar ouilie QUILLAN
.

P'.artl·Cl·pacãO fia sôbre o ·nos.so Estado, da perante a MeSH C.oletora carteira de Instituição de
em: A quem tanto t.em servido designada e que funcionará Previdencia Social.BANDIDOS DO MAR ALBERTINO RODRIGUES e DORVALlNA RODRIG�ES ao nosso Estado, nada mais na Séde do Sindicato, à rua O flssociado poderá 'obterNo programa: Cinelandia. participam aos parentes, e :pessoas da� suas rel,açoes, ju�'to que nós, os seus con- Padre Roma n, 17, nesta Ca- informes na Secretaria' da.Jornal. Nac.

o contrato de casalpento de sua filha Marla de Jesus Ro- terrâneos, prestemos uma pitaL entidade sôbre o local. emPreço: 5,0::1 unico. drigues,' com o sr. Guilherme Silva. homenagem das mais me- - Só poderão votar os asso- qUê deverá votar, sendó-lhe1m, até 10 anos, Florianóp�lis, 31 de maio de' 1952. recidas, dando o seu no- dadós quites, contando mais facultado examina'r as listasIMPERIAL -0-0-0- I me a uma das riias da nos· de 6 meses de' inscrição no de distribuição dos votan-Ás 5 -\- 7,45hs. GUILHERME SILVA
. i SR Capital.' quadro sQcial e mais de 2 tes,

Maurem O'fIARA - Vi- participa aos parentes e pessoas das �uas l'ela_?ões, I ,Assin.:, submetemos·á cO,n- a�os de exerCÍcio da profis- Florianópolis, 4 de junho::f:ent PRINCE
seu contrato de casamento. com a senhorurha Mana de,! sldel'açao da Casa o pl'o.le,

I
,ao, a menos 'que se encon- I de 1952. '.

."ID' JO
,

's Rodrigues. to de Lei que é encaminha- .trem nas condições previs-! Turibio Custódio de. 1"a-
' - -

'.

I
esu

, -' ." t 540 Q 2° d C
.

p, 'd t
BAGDAD /

Floria:ri.Ópolis, 31 de maio de 1952, do a Mesa , tas no ar , , )! a on- nas -

. I eSI en e.
Technicolor '. _

�.--� .rlaN�em����;r���.: Noticias
. ,AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ... '

'. '. ';"A História de Mac AR-l
' .

_. ....._===-=:=''''''''=,....,====='''''''....<l'!iUR. Shol't, I

. ,--'--
oJ •t � iPreços: 6,00 - 3,20

' ..imp, até i4 anos,.

I l
. IMPERIO I: \'

-

I
As 5 - 7,45hs. 1t �ivIaurem O'HARA - Vi- l

. cen't PRINCE
e'm:

Jor-l

\
I

.

./

I
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I

I 4 Florianópolis, 'Quinta-feira, ·5 de Junho de 1952'

ominoo próximo, em JoinviUe" �erá realizada a primeira partida' da
finalissima entre',Avaí e'America, pelo' 'certame máximo do Estado

. ;:_..<...� .
- . (.....

,

.

i

·

••••••�•••••,�,..�..��..04..KM..�..��..�..�..����..�..�..��..04..

Esportivo
"

Intermunicipal Noturno (PROVA DE ESPADA

P,'alm e' iras G
'

.' I Ainda o troféu «Dr. Salz8uo»
e ua r·In I .

I Conforme prometemos, 11)8 Oficiais Paulistas sendo

Um bom intermunicipal O' quadro campeão do Cen- tituido de grandes valores, o estádio da rua Bocaiuva I coní.iruiamos a dar com de- derrotada pela contagem de

amistoso veremos, hoje, á 'tenário de Blurrienau que com os quais pretende vol- deverá apanhar uma boa as- I talhes 'os resultados de ele- ,4 vitórias contra S, a&"S.i.D?

noite, quando estarão-fren- tintas recordações deixou tal' a seu campeão blume- aistência na noite' -de hoje. I gante e fidalgo torneio de: distribuidas: AABV - 1,00-

te a frente nela primeira com as suas brilhantes "per- nauense. Promete uma gran- Como partida preliminar, e�grimn realizado �esta Ca- ! nel Pereira
.

3 vitóri�s e .1
Vez os conjuntos do Palmei-. forrnances" nesta Capital, de atuaç�o o forte "tearn"

I
com inicio às 19 hor�s de- pI�a� �ntl'e aAs eqUl?es. dos I d:J',rota: Benito Nappi 1 vr

ras e Guãran i. vem com um conjunto cons- esmeraldino, frontar-se-ão os conjuntos I oficiais da Fõ rça.Públ'ica de I tona e 3 derrotas; Fernsn-

. Por sua vez, o Guaraní do Gauraní (aspi�a:ltes), e I S�o P.a�ld, ofiCiais. da_ Polí- I do Murilo de Sou.zá O vit. �
�_","'••"''''''''._iJ'."" _.� _""._".._""-w_-_· ,..·.""·.".,· ·_""· -,...,..·_,.,""·_".·'"".·w.· ·�_-,.. "I..a.l_··4I_�".""""!'V encontra-se atualmente com da Seleção Bancária que CI� .1Vhhtar � Associação A-,14 ,�er.; ,Rona1d FItzgerald O

Bl' -Camoeã .dOS )0,g05 ,U n·.·_ um esquadrão bem organi- taritbem prometem bons lan- tlêtica Barr-iga Verde. vit. e 4 der, - F.P.S.P. -

F' sado e treinado física e eéc- ces.
'

Na prova 'de espada o sor- cap. Adérito A. Ramos 3'
.

tã
.

f Id d nicamente. Sõbe o "bugre" Para o espetáculo noturno teia colocou frente a frente I vitórias e 1 derrota; ten,
ver SI arlos a acu a e que vai e,�frentar um adver- de hoje vigorarão os seguiu- em primeiro lugar as equi- Francisco Bianco Jnr. 4 vi-

, de Di re i to sano experimentado nos tes preços: pes do Barriga Verde e dos I tórías e O derrotas; ten. Luiz
embates de proporções as� Arquibancadas Cr$ Oficiais de Santa Catarina. 'I F. Peçanha 2 vit., e 2 der.;

COLABORAÇÃO DE JOÃO LUIZ NEVES sombrosas e para sair-se 15,00,

I
Venceu o, Barr-iga Verde

I
ten. Carolino Xavier de ou,

Encerraram-se com fecho de ouro os V Jogos Univer- honrosamente da refregá, Arquibancadas (sócios) pela contagem de 9 vitórias veira 3 vit. e Li der. "

sitários Catarinenses, promovidos pela Federação Catar i- estâ prevenido, para o que - Cr$ 10,00.
' �ontra 7 assim distribuidas :

I
Eu outra oportunidade da-

nense de Desportos Universítártos e com a participação dér e viér.
'

Geral - Cr$ 8,00.
.

. BARRIGA VERDE - Leo- remos os resultados da pro-
das três Associações Atléticas filiadas - Direito, Odon- 'I'rata-aerealmente de um Geral (sócios) - Cr$ 5,00. nel Pereira 3 vitórias e del'-, va de sabre.
tclogia-Farrnácia e Ciências Econômicas. bom confronto. Palmeira e Mil ita res �ardados, Estu- rota; Fernando Murilo 'de

I
' '

'

O título máximo dos desportos universitár-ios, como Guaraní vão empregar o dantes e cr'ianças na Geral Souza 3 vit. e 1 der.: Boni- Ao que se sabe, nos próxí-
ocorreu já em 1951, decidiu-se somente na última compe- máximo 'das suas possibili- - Cr$ 5,00. to' Nappi 2 vít, e 2 der, ;._,Ro-l mos anos a prova de esgri

fição - o campeonato de remo; pois que antes do início dades ,técnicas e físicas' pa- Todos ao estádio da F.C. uald Fitzgerald 1 vit, e 3! ma Ten: CeI. Salzano reuni-
desta disputa; o total de pontos .conqu istados por Direito ra vencer. Assim, pelo visto, F. der. POLICIA MILITAR �!: rá em F'lorianópol is Oficiais
e Odontologla era exatamente de 63 para cada Faculdade, I

.

Rui Stockler de Souza 4 vi- da Fôrça Pública de Sãl}'
A vitória que Direito conquistou nas provas de re- ,._.._.._ ••••• •__ • _ w ·_•••__ tórias e O denotas; ,Carlos Pau lo', Polícia Militar do Pa-

'1110, vencendo folgadamente tôdos os páreos, deu, entre- ,., '. , r
' I Hugo' de Souza 2 vit, e 2 raná e Brigada Militar doo

tanto, à tradicional Faculdade da rua Esteves Júnior o A
Hélio Comandul lio (FFO) x Walter J. Jose (FD) - der.; Manoel Gomes O vit: e Rio Grande elo Sul, além da.

título duas vezes, consecutivo de campeão dos Jogos 'Uni- r, x 4 e G x 11. 4 der.: Zizimo i\iol'eira 1 vit. participação dos clubes ci-:
veraitár'ics Catarinenaes.: , , Urbano-Walter (FD) x Comandullio-Ayrton (FFO) e 3 der. : vis desta 'Capital Barriga

Os Jogos Universitários crescem de vulto e interêsse
- Gx 9t e 6�,1.�.' Vencedora na eliminató- Verde 12 de Agôsto e Lira,

de ano para ano, reforçando-se as equipes com a sempre Consiguando duas ,vitórias, urna "single" e uma du- ria a AABV bateu-se contra Tênis 'Clube.
' "

crescente afluência. de estudantes às nossas casas de e11- pla, a turma de Direito levantou brilhantemente o cam-

sino superior. 'I ,

peonato de tênis, cabendo o segundo lugar a Odontologia, ..___ & _
•.,.._,.�._ ,_�

, Cabe-mos, neste rápido registro, apresentar nossas
não téndo competido C. Econômicas.

.

calorosas felicitações à' A.A.A. da Faculdade de Direito Direito, campeão de xadrês
pela bri1hantí�sima' 'conquista, bem como aq_s dirig'entes No Club 12 de Agôsto teve lugar sexta-feira, à noi-
da F.C.D.U. pela operosigacle demonstrada nos Jogos de ce, o campeonat'o de xadrês,
] 952. 'A equipe da �<'aculdade de Direito, formada pelos a-,

Colocação e'títulos conquistados
'

eadêmicos João Ribeiro, Ernani Ribeiro e Piazza, sagrou-
A Faculdade de ,Direito Iconquistou quatro títulos de se campeã após vencer brilhantemente todas as partidas

campeã: Atletismo,_ tênis (bi-êampeã)' ,. Xadrês (tetra d' t d
'

' ,

lSpU 'a as. ,

campeã) e Remo (bi-campeã). O segundo lugar coube a Faculdade de Fàrmácia-
'. A Faculdade de Farmácia e Odontologia conquistou Odontologia.

\

três títulos de campeã: .Futebol (tetEa-cameã), Voleibol, Farmácia-Odontologia, campeã de Futebol
Basquetebol (penta-cameão). Vice'-campeã com 71 pon- Prélio sensacional, renhIdo e duríssimo, que trouxe
tos;'"

-

em suspenso a torcida dUl'ante o seu desenrolar, foi o que'3° Coloc�lda - Faculdade de CIências Econô�icas disputaram 'Di'reito e Odontologia, sábado à tarde, no
c�ml 28 !pontos.

.

. , ,

'

Estádio Adolfo Kondei',' decidindo o títu�o de futebol..
.

Odontologia, càmpeã de basquete, .

�
Na primeira fase, a equipe de Direito depoi deestarEnfretando na última rodada o sexteto de Direíto, a com a vantagem de .3 tentos a 1; c'onsi�'llou a, vitória parFa�ul?ade de Farmácia e Odontologia levantou, ,na noik cial de 3' x 2. O segun'do período, foi muito acidentado, vede qumta-feil'a, O,título de bola ao cesto. . rificando-se três i�terl'upções e o mesmo número de jo�

.• A. partida foi renhida e sensacional, transcorrendo a gaelores expulsos: Cordeiro e Carneiro (FD) e Justino
pnmelra fase favorável a Direito, que vencia, entã,o por (:t:FO).

"

11 a 7. No período, final, todavia, faltou preparo fI'sico'aos A 26
'.

t t' f
.

I'e
os mmu os a cou agem 01 amp Iada para 4 x 2 Os ganchos :não a,ceitaram .....:. Div,ulga-s€ que os gau-'juristas" p,al'a manter o ritmo de .l·ogo ,e assI'm na-o p',,'de- a favol' d F d D' 't A t d 'd'

.

'" c a. e IreI o. Sol' e a partI a parecla en- chos não aceitaram a proposta dos mineiros 'par.a dispu.- ,

,

ram se antepôr à ,reação dos advers·ários, qlle vI'r'am co- .La-o selad" l\ll'as -o t f d t- " L.. lU
" na se en regaram os arma on os e aos, tal' a terceira colocação no Campeonato Brasileiro de F'u-i'oado seu melhor desempenho, vencendo !orgadamente 30 e 33 minutos consignaram o terceiro e qUa'rto' tentos, tebol.por 38 a 17. . ,

.. d
"

, .. '
, cmpa"an o a pelej�l. E coube a Odontologia, aos 39. minu- O Bangú no Perú -:- Rio, 4 (V. A.) _;_ A delegaçã.c;.

, 'As equipes - ODONTOLOGIA (Campea-) - GUlneI'- tos estabeleceI' a vant�g d f' 't'
'

,"
'

0, em e 111l 'Iva. (1'0 Bangú deverá embarcar para Assunção na próxima.CIndo (13)4 Molotof (4), Justino, Dani!' (2), Ayrton (17) Para os vencedores golearam, nesta ordem Justino segunda-feira, onde realizará três pelejas amistosas.€ E�asmo (2). DIREITO - Heitor, Meirelles (4), Massi� Gumercindo, Gil, Danir é Guaporé e para os vencidos Cor-' .doleados Os irlandeses pelos espanhois � Em Ma- 1 ,

ta (4), CO,rdeil'o (7)', e ,Cezal' (9). 1e' (9) Ad ld C
'

- C 11'0 �, roa o e arne11'O. drià, domingo último realizou-se no Estádio San Martin,
.

Coube à Facul(hide de Dire,ito ° "I'ce-campeonato de DOI'S fOl'am 'b't b" - '.

b
v

v os ar I ros, am os com atuaçao muito ;;en�acional partida internacional ent,re os selecionado�asquete. .,' " . '(
IrregUlar. da Espal1ha e Irlánda, venc:e�do os espanhóis pelo amplo

: _Direito, 'vice-ca1Jlpeão de voleibol
'

Campeã de remo a FAC. de Direito • escore de 6 x O. Na fase inicial foram assinalado quatros:N� p.a,l'tId,a, preliminar" a Fac.uldade de Direito bateu I Na raia oficial da Baía Sul foram disputados, na t
'

ém el t (15
teu os.

(
.. OIS se s. 'x 5 e 15 x 5) a Ciência Econômicas, manhã de domingo, os três péreos constantes do campeo- Q nanfield em São, Paulo _ São Paulo, 4 (V. A.) _
sagr�ndo-se. VIce-campeã. de �oleiboI. ,! n�to, de remo, registrando as eq�iipes da Faculdade de N'oticiam os jornais que na próxima s'emana, no Pacaem�

,

As eqUIpes .atuaram aSSIm: DIRE,ITO - Cezar, Ar- DIreIto -três espetaculares vjtórias; por larg,as vantagens. bú, deverá /estrear o �esquadrão do Banfield, vice-campe.-
11TO; Nauro, Masslta, �azareno e ,Cláudio. CI1l:NCIAS ECO- "CANóE - l° 1,aélio J;.uz (FD); 20 Ce�ar Batalha ão. argenüno. O São Paulo será o adversário do grêmioNOM,IC�S - Massolme" Krassme, Aldo, Melo e Izaias. (FFO). , portenho.E (hgl)O de nota o espírito esportivo dos financistas, "OUT-RIGGERS" a 2 C/PATRÃO __: 10 equipe da F. Nivaldo para o São Paulo _ De Cul·ltiba chegou-nos.
que embo:'a contando só com cinco elementos, dispuse- Direito, com os seguintes 'remadores: Antônio Boabaid e a noticia de que o arqueiro conterrâneo Nivaldo, titularl'am-sE) a Jogar.

..

'

Calixt_rato - 20 equipe, da FFO. da última seleção paranaense, está sendo pretendido pelO'
, DIreIto,. campeão de tênis "OUT-RIGGERS" a 4 C/PATRÃO - 10 equipe da f.'. São Paulo, da Capital bandeirante. Adianta a noticia que

,.

Nas quadra� do., fIdalgo clube, da co�ina,' desenr<?la- Direito" com os seguintes remadores, Antônio Boabaid, o guardião do Coritiba submeter-se,.á a experiências na

! \ l:,ah1-se, sexta-feIra, � �arde,. as tres partIdas constantes Moac.)'r Werner, Cláudio Horn e Laélio 1,\1z ;-- 20 equipe! tricolor paulista ainda esta semana ..

(;0. campeonato de, tems, CUJos resultados foram os sé- da F.F.O. e 30 equipe da F.C.E.. '

O Coritiba campeão do "initium"paranaense _ O
g'llll1tes: , Sagrou-se, assim, brilhantemente campeã a Facul- torneiQ-início do Campeónato Paran'aense de Futebol

Urbano Salles (F.D.) Ayrton Sousa, (FFO) dade de 1)ireito, vindo em �egundo' Farmácia e Odontolo- disputado domingo', foi ganho pelo Coritiba, seguido pe:,6 x 1 e 6 x 3.
: gia e em terceiro Ciências Econômicas. I lo CambaráensG.

.

,

\

Hoje.:'
Entre

CHERÉM
Viu

..
h·anscorrer no· últ�- 'I :nund� eSPol't�vo, soc�al e.

mo dOffimgo a sua data mal- mtelectual, Dlb Cherem te
or O. nosso talento.so colega' ve ensejo de ser alvo' de

ga de imprensa acadêmICO grandes demonstrações de
Dib 'C4erém, diretor da sec- , simpatia e apr€ço por parte.
ção esportiva: do no.sso con- dos seus- inúmeros colegas e
frade "Diário da Manhã" e . admiradores,
Speaker-diretor do aprecia� I

' I

do prog.rama "Momento Es- "Q ,ESTADO ESPORTI-

portivol" da nossa invicta' ..VO", embora t�rdiamente
Rádio.

G'uarujá'l
I

leva-lhe o seu abraço .amigQl
, Figurandó entre as maio- e �incero, almejando-lhe fe;-.
'res expressõe� do no�so' liciç.ades perenes., .

,018

, .

�����__...,.w.......�_...,..."...,..�,..",.,,,,,.,.,,.

, Noticias _Diversaa
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Florianópolis, Q�irita.feira, 5 de Junho de .1952
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fi

lDJA 21 DE JUNHO - SÁBA�O -- TRADICIONAL·FESTA JUNINA, ÀS 21 HORAS' -- CASAMENTO NA ROÇA QUADRI·
LHA -- DANÇA DA RATOEIRA -- CONJUNTO DE ACORDEON EXECUTANDO MUSICAS CARACTERISTICAS _, ORNA
:MENTAÇÃO A ,CARÁTER .; DISTRIBUIÇÃO DE PINHÃO, AME'NDOIM,E QUE'IMADA _' OUTRAS, SURPRESAS. RESERVA DE

.

'

MESAS NA JOALHERIA MORITZ NO DIA 16 DE JUNHO.
.

,:

)

\

Por AI Neto
'

te dos Estados Unidos, e

Afinal de' contas, o que é respondeu:
"'ll1e fi, Rússia quer? . "Nós não vamos ir muito

Estn pergunta foi feita a mais longe".
.José Stalin em fins de 1946 Depois desta resposta de

"pol' Walter Bedell Smith, na- Stalin, os comunistas fize

�uda época embaixador nor- .rarn apenas o seguinte:
:te-anlericHllo em Moscou. 1. Deram o gnlpe de esta-

lv} faze-Ia, Smith explicou do que anexou a Tcheeos

"que as at itudes russas esta- lovaquia ao imperio soviétí
"'Vanl causando 'Xpreensão no co;

.seio do povo dos Estados V-I 2: ',Intensificaram a g�er-
J'lidos.

. ra fria con tra a Iugoslavia ;

Stalin não respondeu 10-' 3. Crearam um governo

:1r0,' satélite na Alemanha ·01'i-
Enquanto o embaixador 'entaI;

"'l'101'te,"umcl'icano prosseguia '4, Bloquearam o controle

,.�xplicaJldo as razões de tal internacional da energia <1-

'perguntil, o chefe do govêr- tornica nas Nações 'Unidas; I'no soviético desenhava pe- 5, Instalaram um mare-

:,(luenos corações com um la- chal soviético no governo da I

-'pis vermelho. Polonia; ICada vez que desenhava 6. Reconheceram. o gover-

um coração, Stalin coloca- no cornun ista instalado pela
-va no centro dêle um-peque- força na China; e

-no 'p-CllltO de interrogação. 7. Apoiaram' agressões ar-
.

Walter Bedell Smidt ma- madas contra a Grecia, a In-
mife."tou o desejo dó govêr- do China, a Malaia, a Bir
-mo dos Estados Unidos, no mania e a Repúbl ica da Co

únhclo de cooperar com os
.

réia .:

':rUSSOS 110 estabelecimento A entrevista com Stalin é
, -da paz mundial. descrita por Walter Bedell

Disse também o embaixa- Smidt n Um livro de memo

,dOl; qu� o Presidente 'I'ru- rias que acaba de publicar.
-man estava disposto a acre-

-.-.ditar na' palavra do chefe
..do governo '\russo, Isempre

:'<lue tal palavra: fosse confir-
'.romla pelos acontecimentos., Vende-se, por motivo' de

Fi11almente, Stalin se dis- mudança,' uma cama de ca

'pôs a responder. f

sal, uma ,p�nteadeira anti

.. Começou o marechal so- ga (lavatono) com pedra
'Viético por afirmar que os marmore, um �llarda corm

'E�tados Unidos estavam a- da, uma banheira completa
Iiados á G�'ã-Bretanha con-' mel:t� nov�.:
"tr& a Russía. . '\ er e tr atar á Rua Tte.

Mencionou a seguir "a, Silveira n. 86.

;"�lIestão do petróleo ve d�,lQuarto,Ir��'gUndO Stalin, a, Russia I mob".I.-ado'teria, direito a obter um qui- nBlDAB. BUlIAm..

C" dai M '1 P d· I:7n�����; ;�t,:�����:ç:� ::�SU;:::��:�dE:o�;:. ili�:N;ka re 1·0 O 00 re 18 !
Aqui, o marechal voltou a na I, ou no Estrela Hotel, ••IU..... awDitar.. .... (

,

.:atacar a política anglo-nor- para sr. Janis. .......to •..t,tU. '
RESULTADO DO 6111' SORTEIO DO PLANO B" REALI-

'i;e-,arnel'Ícana, condenando MAGRO'S E FRACOS I ZADQ NO DIA 31 DE MAIO DE 1952
especialmente as atitudes
-de, Winston Churchill. V A N' A O I' O L'Como a conversa estava a-

'vanàonando o motivo prin
-eipa], Walter �edell .Smith
"Voltou' a repetir a pergunta
'iJ:ücial.
E para' dar-lhe contornos

'trlais específicos, o embaixa
'<rloi norte-americano acres-,

<eentou:

'1"Até onde a Russia quer
�}"?"
). Nêste ponto, Stalin fitou j
-s iH;tamente o representan-

E indicado nos casos de fraque
ea, palld�, magreza' e. fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líci
t.ina,' Gilcerofosfatos, pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
, nos casos de fraqueza e neuraste
nias, Vanadiol é indicado para bo,
mens, mulheres, crianças, sendo for
mula conhecida pelos grandes me,
dícos -e está Iícenclado pela Sande

,
.

los Bastidores do 'Mundo

...A Palavra de Stalin

Móveis'

i Graça
1 Uníversina Mendes Mota
I agradece a São ,Judas Tadeu

O resultado acima é' do sorteio' do mês de MAIO de uma graça alcançada .

1952, extraído- dós cinco primeiros prêmios da éxtração . .Elor ianópol is, 3 de Julho
da Loteria Fe'deral de 31 de maio de 1952. de 1952.

' ' .

Florianópolis, 2 de junho de 1952. '

Visto:' Orlando L.ISeál'a - Fiscal de Rendas-Interfno.
Alcebíades Dias.'

,

•.. E milhares de oessocs

dizem o mesmo colso.
/

Po'rque Elmo é um

. cigarro de aromo, gôsto e

pure zo inconfundiveis I

,

•

CIGAR'ROS

UM PRODUTO SOUZA CRUZ
PREÇO NO VAREJO Cr$ 2,60

e...

CADERNETA N. 09.204

Prêmio maior em mercadorias no valor de Cr$ �.OOO,oo

Aproximações superiores
em mercadorias no valor
de Cr$ 1.000,00 cada uma

Caderneta n. 09.205
Caderneta n.19.677
Caderneta n. 13.791
Caderneta n. 10.738
Caderneta n. 03.210 , '

Aproximações inferiores
em mercadorías nó valor
de Cr$ 500,00 cada uma

Caderneta n. 09.203
Caderneta n. 19.675
Caderneta n. 13.789
Caderneta n. 10.736
Caderneta 11. 03.238 ,

-' Vende-se o ún íco existen
te em Saco dos Limões, si

. tnado em ótimo ponto.
"ATENÇAO MOÇO E MOÇA DE FLORIANÓPOLIS" i Tl'atar 116mesmo, em fren

Nossa Páscoa s.erá' no dia' 15 de Junho às 7,30 horas i te �i Vi.la Op�l'ária durante
.

no Colégio Coração de .Jesús.. i o dia .

COITRA CISPA.
QUEDA 80S CA�

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

A Comissão .encarregada
da realização da Pás(c;a
dos Funcíoharios Postais
Telegráficos e demais. fun- '

cionár ios públicos civis, em

Santa Catarina, tem o imen
so prazer de convidar não

I
só os colegas católicos, e

exmas. famílias em exerci

.cio, como todos os aposenta-

I dos, para,
-no dia 8 de junho

corrente, às 7 horas, se R-

cercarem da Mesa Eucarís
tica e asaistírem à Santa.
Missa, 'que será rezada na'

Catedral Metropolitana.

MAU ,TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

Troca de casa
por sitio

.

.
Troca-se grande Sitio, tem

casa grande - plantação de
bananeiras, cafezal, grande
farreira, bôa água etc. 37m.
de frente por 1.500 de {un
dos, por uma na cidade. Ver
e 'tratar na costeira do Saca
dos Limões n. 3.35.

.Participação
Ary Berretta 'e Senhora

participam' aos parentes e

pessoas amigas o nascirnen- "

to de sua filha Mal'ilene,
ocorrido a 30 de Maio na

Maternidade Dr. "Carlos
Corrêa",
Fpolis, 26-6-952.

t,
'

Vende�se
BAR E SORVETERIA,

•

,(

,P Á s C Q. A

I 'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fi Florianópolis, 'Quinta-feira, 5 de Junho de 1952 O-BSTAOO ....

Da Bancada- Pessedista na A,,�mb'éi. vIDa UNIVERSITARII
Postos de Saúde em Rio A S ga d C f ,"

CI" dft ne:-dizar�m�s,e �a noite de'l A:ymoré. �alhal'es., secret.á�
do 'Su', e 'V.·del-ra

' e n a 00 eren a v segunda-feira última.ma se- no Auxiliur � Eduarda;

,

Cursa de E
-

C I' 'I
de da União Catarín ense de 1 Lins, Walfrido Benke e Joãú

O sr. Dep. Siqueira Bello, dências preventivas, porque urso 'e 'XpanS8n u tura Estudantes as eleições 'para Adair Kieling. 'I'esoureiro
d P S D t 'b 11 d 'd

a escolhade sua direto,ria e- Geral - Déa Cunha. T..sou":'
0- . , ., apresen ou, na um tra a la 01' sem sau e O Curso de Expansão Cul- Estadual de Geografia e

�

. -

d t da Ass d
-" xecutiva e Mesa do Conse- reíro Auxiliar _:_ Luiz Car-

sessao e cm em a ssem- não pode produzir nem po e tural, associação recente- Cartografia .

.

I'" L
.

I t' Ioi d
- lho. los de Oliveira. Orador -

b ela egrs alva,
,

(OIS pro- colaboras, na grandeza a mente fundada e inaugura- O tema a ser des_envolvi-
."- dI' d .,. .Saiu vitoriosa a seguinte Eernando Caldeira Bastos.
]eIOS e ei, propon o a CrI- pátria. da nesta Capital, cujo in- do' pelo ilustre conterrâneo '

-

d t d 'd'
� chapa, que deverá duran te Conselho Fiscal:

açao e pos os e sau e em Quasi ident.íca é a, s itua- tercâmhio cultural se pro- será todo êle sôbre a fisio-
P.' d fi 1 Videi

.

ti 1 J
'

- . um ano reger os destinos Eunice Valente Ferr-eira•

. 1(} o ,- u e I erra, JUS 1- dia u» tam »em promissor põe estabelecer com perso- grafia .do solo, matéria de
f icando-os com o seguinte I ;nrmielpio de Videira, co-

daquele órgão máximo da Otto .Heínnich. João Luiz,

t:
nal idades as mais destaca- sua especialidade. classe estudantil barriga- Ramos Júnior,

cc;:;curso:,' muna nova, mas cujo pro- das nos diversos Estados da "

"Sr; Presidente,
I
gresso é tão volumoso que Federação, real izará, no Ainda no corrente mês te- veDrdl.er,e:torl'a Executiva: Mesa do Conselho:

� 'D t 1 de ser ecui do
ã , Presidente - Praneisee

,_'1:'s." epu �,(os: po e, ser equrpara o as mais próximo sábado, às 15

hO-1
remos a conferênciã do ilus-

,O Problema da Saúde PÚ- adiantadas do Estado" cuja 1 d
' Presidente - Paulo Hen- Simas Pereira. Vice-Preaí-

b1'
.

I
ras, nos sa ões o veterano .tre jurist.a drvNelson- Hun- rique BIasi. Vice-Presidente dente - Paulo Unger, Se-:

,

uca é um dos que mais me- arrecadação Estadual sobe Clube Doze de Agôsto, à rua gria, eminente ministro do
t

-

d d' 'Ih
-

d
' � Gumercindo da Silva, cretário Exped. - Ayrton

recem as a ençoes o gover- i
'e sers 1111 oes e cruzei- .Joâo Pinto, mais uma reu- Supremo Tribunal Federal, Procurador Geral �,Jtlcélio Andrade. Secretário Atas-

no, ,não só porque o nosso rns d C
q fi

Presidente il!ao. pura a s,e�lln a confe- q?e, nesta apital, recebe- Costa. Secretário Geral Abel Capela,
T'()\-O se' eJ','lutra à. mercê E' por isso, sr. - rencra que esta a, cargo do ra as homenagens que lhe
de inúmeras doenças que e sr", Deputados, que nós, h' d V' P Ilhe minamo organismo des- completando a elogiável in i- er:gen erro r.' ítor eluso, es�ão sen�o reservadas pela

' ,

DIretor do Departamento elite barriga-verde.

ISenda d r-
de a infância, mas também ciatíva do sr. Governador do O �rlme
porque sendo um povo des- Estado quando entregou ao

provido de recursos, em sua estudo desta Augusta As- (Fai ii o MiDI-S trogrande maioria, não possui I �embléia Legislativa,' pro-'·· ,

.I

Moura"1 « aguO''t'.pu» de um'a C�mp8Db·la. 10!01m610S de combater as enfer- jetos de lei cr-iando postos N
8 U II,...

mídades que censtan temen- de saúde em diversas zonas era It 10 P t t táte o assaltam, do nosso território, vimos clarecendo a q,uestão da Ú�-I coleta de elementos que ne- V9r s
.

res amls as e es
Temos, assim, sr. Presí- submeter os projetos de lei cusa do transporte às f'amí- ascessitavamos para' invés- r"e"Rlbl·do ao x'drAsdente e srs. Deputados, que passamos a ler e .para lias das vítimas afirmou que' tigar 'as causas do desas-

.

'ltI II 'ti
gl'ande e urgente necessída- os quais contamos, desd€ já, agiu 'no sentido de evitar tre, etc, Finalizando reafir- "

de de multiplícarmos os hos- com o pleno e patriótico a- embaraços para a comissão mou que a atuação da FAB A ação da Polícia CívÚ)' nefasta dêsses elementos.

pitais com capacidade suf i- poío dos nobres pares": de inquérito, acrescentanelo: foi determinada pelo' bom que é na sua maior respon- Vai mais longe, quando
ciente para atender aOR ne- -0- "minha atitude" contudo, .;;enso e esperava' que' ficas- sabiJidade, repressiva, se atentamos para fatqs que o.

cessitados do internamento, "PHOJETO DE LEI N. não foi compreendida, dan- sem desfeitas as criticas, al- vem dirigindo, últimamente, noticiál"io tios jornais es-

€, juntamente com os hospi- Autoriza a construçãl> do origem 'à organização em qumas de má fé e outras no �entido de isolar, do meio I tampam - roubos, furtos,
tais,disseminarmos cada'vez do P,ôsto de Saúde em S" Paulo de expedição cons- tendell.ciosàs (�m torno do soçml, elementos que,' por, "contos", etc. Consequência
mais os posto's de, saúde Rio do Sul. tituida de paraquedistas vo- !amelitavel ",,:sódio, \ vicios de embriaguês ou de lógica, est;c'. claro, da vadia-

com o fim altamente s�ciai 1\1'1:. l0 - Fica o Poder luntários". vadiagem, se. tornam l}OCi- gem, do vicio que adquIrem,
e p�triótico de soéorrer a Executivo autorizado a man- Sobre estes declarou que .....,._.....-.-_-...- .............,."..,....,..,..,. vos. qllando despreocupados, va-

pobreza enferma e melhor da'r construir, na sede do demonstraram rara cflragem Alguns desses individuos guêüim pelas ruas das Ca.-

-orientá-la no ,combate aos Município -de Rio do Sul, um e sangue frio f cumpriram t\b·erraçã ()! Be encontram recolhidos ao pital, com a única üitensão-
-males físicos. Pásto de Saúde, nos molrle� o principal objetiv,o de sua xadrez da Delegacia Regio- de ludribiar o próximo, rou-

B d
'

r dos já, construídos neste Es- organização: chegar ao 10-', .

nal de Polícia. bando-o, agTedindo-o, q·l"n_
em an ou, ,aSSIm, s.

I
I I t

t _"'.

Presidente e sl's.'Deputados, 'tado. (;(tl nrimeiro que a eXIiedicão . nCrIve esse' acon eCl- Na maioria, presos por' do nâo pro\'ocando crimea

o oxmo. sr: Governador Iri- Art. 2° - O Chefe do Po- ofic'ial: ,mas alí enco!1trar�m �en�o". �as, i�feUzm�nte é '�adiàgem.- Há, entre êsses,' de morte,.
'

'neu .. Bornhaüsen, que, com- dei' Executivo, em merisa- o que Ja se esperava: os des- lerdadelro, gritante contra os que, na vadiage,m, são Na Delegacia llegional de
,

preendendo a realidade do gem, solicitará, à Assem� troços e cadareve.s. Este, re- ta. adm!�istl'�ção q�e pr,ejl�- inveter,ados amantes do ;il- Polícia,. segundo nos 1'e1a

l;OSSO Estado e sincel'amen- bléia Legislativa, o crédito sultado veio confirmar' fi dIca a�e a mstruçao ,pubh- coól.
_ I tou pe\Ss'ôa de inteira con

te preocHpado, em -apliar a necessário à aquisição ,do inutilidade do risco a que
ca na Ilha, com,o .se n�o che- Com a "venonosa", enten- fiança. há um dêsse� Índiví.

assistência médica ao povo,
terreno e construção d6 res- foram expostos: lanear-se �assem os pre]UIZOS llUpOS- dem que são os "senhoi'es I' duos que se intitulou agel1ie-,

tào bem iniciada pelo hon- pectivo prédio. em plena selva sem estarem tos aos pescadores, agric:ll- do mundo" e, nêsse andar, ! da 'Edificadora do Brasil,

l'"do e dinâmico governo de Art. 3Q - Esta lei entra convenientemente ,equipados tores e lavradores, pe as acabam provocando desor-! grafa& ao que consegúiu 10-

Kerêu Ramos, encaminhou' em vigor na data de sua pu- 'e nem mesmo terem assegu- péssimas estradas .que aí denso
. I grar 'i;árias pe;;sôas ..

r. esta Casa projetos de lei blicação, revogadas as dis- l'ados os meios de retorno estão... .::'em, en�ã�, a ação da�Po-1 A �,ossa reportagem está.

destinados a instalar, em posições ,em contrário. à civiliz3\'ão". "Haja vist;!
I'_...............w.....-.-.-................-.-.....

11::1a" repnmmdo os abusos, I averiguando melhor o fato,

diversos municípios cntari- Sala das :Sessões, 3 de ju- o incidente que se ia origi- para manutenção' da ordem

I'
para, se possível, da-lo a co-

t
"

d 'd nho de 1952: nando entre os membros da e moraliz�ção dos. c?stumes. nhechnento dos seus leito-
neI1ses, pos os e sau e." - , ,

\ As co�una8 contemplada� Siqueira RelIo - Depl:l'ta- expediçâo de paraquedistas ' Mas, nao para aI a ação res.
.

çom a providencia governa-
do pelo P.S.D.". e o oficial da FAB encal:re-

mental, estão por certo, de- -0- gado da comissão de inque-

la grarí.demente necessita- ,"PROJETO DE LEI N. rito em virtude da priorida-

das. Deste modo o Chefe do Autoriza a construção de de utilização do unico L'IRA \YENIS CLUBE'Executivo foi ,ao éncontro '
do Pôstq de Saúde em meio de transporte então '

,

de uma grande e justa, as-
Videira. existente, um helicópter� a- /,

' . ,

p'Íl'ação e esta Casa;- tenho Art. 1° - Fica o Podei' mericano",
n DE JUNHO PROGRAMA PAR,A O MÊS' DE JUNHO

cel'teza�, ha-o 11,ega;'u' ao l'ltlS- Exec.utivo autorizado a man- Terminando, o n1inistro .... 14 S 'n ADO S·'
_ A data de ,hoje' record'a· uIa - "A .,."\. ,�oll'ee com a apresentaçã(;}

tre governante, as medidas dar construir, na sede do Nero Moura relatou as pro- da famosa cantoi'a francesa Lucienne Dugard - Mesas>

por êle pleiteada. Município de Videira, um vidê�cias tomadas pela co- n�q:�: 1.64( foi embacca- reservadas. Dia 21 - SÁBADO - Tradicional festa de
T' t' I t

,Pôsto de Saúde, nos moldes missão de inquel'ito -depois ' Sa-o J.oa-o' - G"a'ndes P' I'epa"atl'"oS esta-o sendo'f'eI'tos -uamen a�e men e,_ porem, do na Bahia 'e remetido pre-
• • '

e isto só podemos atribuir a
dos já construídos neste Es� que ;atingiu 'os destroços,.

80 para Lisboa, o Marques· Apresent.'lção de, um conjunto de 10 acordeons --' Casá--

um lapso involuntário da
tado. tais como sepultamento de

M 1
�

d 't d mento de sinha Joana com Nhô, Antônio - Q,uadrilha, _:..,.
Art. 20 _ O Chefe do Po- eorpos ante a impossibilida-

de onta vao, epos o o

parte de sua Excelencia, la- ele de I'dentl'fl'caça-o dos m,es-' éargo de Vice-rei do Bra� Dança da ratoeira - pfnhão - Amendoim - Queimada.
mentàvelmente, repitimos,

der, Exec1'utivo, em mensa-
sil;'

etc. O arraial da Colina estará em festa como nunca -

não mereceram igual aten- gem, so icitará à Assem- mos: reeolhimento dos obje- Al€gria - Danças, - e todo o mundo a caracter - Re-·
bléia Legislativa, o crédito tos encontrados e entregu�s

- em 1.821, no Rio de Ja-

ção administrativa, dois dos . neiro, houve uma sedição servas de mesas na Relojoaria Maritz a partir do dia 1"6-.

mais fortes núcleos eeono-
necessário à aquisição do ii. Puname,rican para serem I d
t t

-

d '''llcaml'n'ha·dos a' s faml'II'as, militar das tropas usas o

n'iicos da nossa terra, que,
erreno e eons ruçao o res-

-�__
- General Avilez, exigindo a

sãci Rio do Sul e Videira. pectivo prédio. .

"
.

C
Art. 3° - Esta lei entra MOVE IS I

demissão do Min:stro onde
Esses municípios recla- dos Arcos, o que se deu;

,
' em vigor na data de sua pu-

mam e não podem deixar de
bl' ,.. )

- em 1.82;1, nasceJ,l em

t d'd t' lcação, revogadas as dis- POI motlvo de mudança, IV1:' G' A" t' hReI' � en lOS, uma repar 1- Inas eraIs gos In e

pOR,'ições em contrário. vende-se um quarto de ca- 1 P d.' - M' Ih .

ção de assistencia médica à M e er Igao a el

população pobre de Rio do Sal{\ das, Sessões, 3 de ju- sal, uma sala de jantar, um} arq':l � ,

f 1 3 d-
nho de 1952. � quarto de solteiro e uma co- :'os, VIn o a a ecer em e

Sul, principalmente, neCéS- 'h d 1881'
sítaria ·e mereéeria,mais .do

d SiquleipraSBeD!!o
-

Deputa-I Pta laRqueaccla. VMerf e ltI7'aO- JU�Geme 1.827: o então Ma-

que 11m pôsto de 'sau'de. Ne- o pe o .. , . ar a ua on. ara, '.

L" AI d L']01' UlZ ves e Ima e

tA(iRADE(IMEMTO j�:��:f:;�f;�;�;�:�::'� 'G"�·'·e·-r··I·"a'
.....

de,P
....

ec
..

a:-e
..

�,·c
..

e�s's··o'·r··I··''':s·-,

,
,

_

- em 1.837, no arroio U, ii ",

e MISSA
-

Santa Carbara, o General
,

,.
.. 'Sebastião Barreto foi sur- '- SÃO' JOÃO

ANDRÉ VILAI�, E ESPôSA pl'eendido e derrotado pelo ,de
Vêm tornar públicos seus agradecimentos pelas ma- I General Bento Ribeiro a ser- JOÃO VIEIRA & CIA. LTDA.

nifestaçõe� de pezar r�cebidas por ocasião do falecirrien- 'I viço da revolução dos far- Rua Santos Saraiva, 250
to -dp seu Idolatrado fIlho SIDNEY. . rapos; ESTREITO - Florianópolis - Santa Catarina

\

'E cOl).vidam os parentes e pessoas amigas para assis- i � em 1.843, em Alegrete. Peças legítimas em ,geral para automóveis e camÍ-

tirem' à missa ele 70 dia a ser l'ealizada, no próximo dia i 110 Rio Grande do Sul, o Ge- nhões - INTERNATIONAL - DODGE FORD -

7, sábado, às 7,30, horas, na Igreja São Lu�z, à Pedr� ! neral 'David Canabarro foi CHEVROLET, etc.

Grande. J repelido pelo Coronel Fran- Oferece as melhores vantagens nos preços d�s mer-

Desde já se confessam gratos a todos que compare- : cisc.o de Arruda Câ.'mal'a. adnria,-;, favorecendo desta forma aos senhores consu-

cerem a êste ato de fé cl'istà. I André Nilo Tadasco 'uirlores.

Sábado, DO Clube -DOZ8
I

'_

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. 'GUERREIRO DA FONSECA
Esp�ciali8ta do Hospital

Receita de Oculos.....,... Exame de Fundo de Olho par&

Classificação da Pressiio Arterial.
Moderna Apar�Ihagem.'
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

c'essitaria e mereceria um

centro de saúde, pois sobe a

doze milhões de cru'zeiros a

soma que o Estado arreca

da, anualmente, no municÍ-

pio, que é, sem 1a\'01'" uma

enorme e exemplar colmeia
de trabalho, cheia de indús
trias florescentes, contando
,com movimento agrícola e

comercial dos mais adianta
dos.
.Há, nàquele promissor

rnul1lclpio, enoÍ'me popul�
('ão operária, e _essa popula
<,:,<10 operária que nós- preci,
samos amparar eom provi-

/,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não pinte mais sua casa
Está se usando nas grandes capitais

"O PAPEL DE PAREDE"
.

Para sala de jantar, copa, quarto de crianças, etc.: _
Lindas Padronagens. '

Representante e Distribuidor neste Estado:
IVANDEL GODINHO

Rua Pedro Ivo - Àn�xo Depósito Florida.

--

Plortanõpolis, I Quinta-feira, 5 de Junho de 1952 7 f

Vi.agem' 'com segurança
.

� rapidez
.so NOS CONFORT�VEIS MICRO-ONIBUS DO

IA?IDO _. «SUL-BRASILEIRO» '

Agência: hU& Deodoro e-squina da
Rua Tenente' Silveira ,I

Flaríanópolís - Itaja.i - Joínville - Curitiba

linha ltaiat
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARIO"

, CAMINHONETE:

IDA:
; Saída de Itajaí
Chegada Fpolis,
VQLTA:'

,
Saída Fpolis.
Chegada Itajaí

7,15 horas
!),45 r r

14,30 horas
17,00·

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpol is. é a15 13,30 h. e a chegada à, Ita
jaí às 16h.).

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpol is .. é às 13· horas ,e a chegada à Ita
jaf à('3 17h).

\,

ôNIBUS

I�A:
Saída de Itajaí
Chegada Fpo!is.
VOLTA:
Saída Fpolis.
Chegada Itajaí

7 horas
11 "

15 horas
19

.

.,

-:-:-

'T L.�A. N T I I:) A RAO o
OS' MELBORESL�"AKTIGOSl' os,' MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACllIDA DES� .r .

,RADJOS _.' ELECTROLAS - AMPLD1CADORES - TRANSMISSORES. - ·DISCOS. TOCA-ÍHSCOS - AGULHAS
,ENCERADt7IRAS' - GEf,ADERAS - LIQ11IDIFICAOOt;tÉS - .BATEDEIRÁS - VALVUL;\S ALTOFALA.�S .SE-

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

SlSTENCIAS

9 '

t),mais <'omptt>ío estoque de peça, pura radio
Em! 1 de Setembro, 21 e 21 A - �G9anó ,,)otit

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

MovilDenla�se o-Funcionalismo IPara a Estradd 'A- ber r a c
f

al"llll o' '.
I

• Estadual
. ,de Ferro Pa�aná

Em audiência especial, o Br Gomnado<dd E,tado �,�14a(vÇNarl��i: 25 escolares, na Barra da Lagô,a, hà
receberá hoje, às 17 horas, o Conselho Diretor da Asso-

nistro da Fazenda autori-
'

I
.

,

d dciação dos Servidores Públtcos que fará lentrega a S.
ZOll o Banco do Brasil a le- mêses sem ·.ao a·s em .virtu .

e e uma
Excia. de uma exposição de motivos acompanhada das

var a crédito da conta: "Te-
respectivas tabelas de aumento de vencimentos' dos fun-

• d "'d ,
SOUl'O Nacional - cl Plano -pente que catu e po rn

.

cíonários estaduais, organizadas pox unia comissão de .

. Ir,

SALTE" a, importância de
. .'-

:funcionários de diferentes setores da administração' es- Cr$ 48.002.000,00, destinada Chegou-nos ao conheci- ou onde as condições de ainda 25 alunos, que se en-.

tadual,
I -,

I/a Estrada de.Ferro Paraná- mento, ontem, um fato dolo- transporte são precaríssi- i centram completamente a-',

A Associação dos Servidores Públicos convida os
Santa Catarina. roso, porque diz respeito à mas, ainda assim mesmo po-

; bandonados pelos poder lní.-

servidores estaduais para acompanharem o Conselho Di-
,

_�- -.J"J" P v - educação de crianças, tôdas deria ser explicado. Mas, bl'ico. Incrível que tal acon-

reror a palácio, à hora acima indicada. S
.,'

-
-

_., ;...,,..- -_-..- _-.__w.-..-_ ....---.................... OS.pensas as res"
filhos de humildes pescado. francamente, na Ilha de teça, nesta terra. Condenã,

res--ora sofrendo as conse- Santa Catarina, a alguns vel, não há dúvida, e proce•.

tri"ões aos vôos quências da má admínístra- quilômetros da sédé do Go- dimento do responsável por-

\I ção da Prefeitura Muníci- vêrno Municipal; é Iamen- êsse relaxamento, que pre-

RIO, 4 (\1. A.) -,A Dire-
pal _ vinte e cinco escola- tável e até intolerável. judica, de' maneira impa..

tor ia : da
-

Aeronantica Civil .

res, há seis meses, faltam Deixar crianças sem esco- triótica, aqueles escelarss
.

suspendeu as restrições de
às aulas, na escola munici- la, por estar uma ponte en- que não comparecem à es

vôo impostas às aéronaves
pal de Barra da Lagôa, por- tregue às baratas. porque cola porque a ponte que-

civeis. As empresas comerei-
que a ponte lá existente caiu de podre, é imperdoá- lhe" dá passagem está por

ais voltaram a realizar vô-,
� ,'" ..

está cal'da cem que seja a vel, quando o Govêrno da terra.

extraordinários especi-
'" , '"

o� sua reconstrução províden. União gasta milhões e mi- }?.rancamente, não há qua-
ais. '.

d lhões com o problema da al- .

Continuam, entretanto vi- "cla a.
. f

lificativo
.

para o dolorosa-

-

.' ,No 14 BataJha-o de Caçadores gorando as restrições para ,

'ral aconteCImento,. osse Iabetização, , fato. Não há razões que-jus•.

I
d d EtA escola municipal, ali na

vôos de treinamento em avi- no interior e um � s a- tifiquem a razão, dessa in.

d C t
. d Brasil onde Barra da Lagôa, está sendo

! I
... I ca d·d

ões civis e militares, embo- os en rais o " cúria, desse, menospreso à.

mo�o ao gDDor'a
'

o I O'
.. d 't há para povoar prejudicada e muito mais • "

B_fu!�V!��f���U �m*� �O:�I�lr�p�o=s�tmo�u��
quartel do 14° Batalhão d.e palavras como uma lern-

'
_

parar uma ponte que caíis

���:�O:::�l u� ����;�l e� ��;:n;�u� l�:��l�ge�erv��� Pessedistas e tldenistas pedem p���i��_����_� __I!:1��_a_s.:�ág._.��__

�:�ii��o c;::���a�:��\��= :��t:�, �O�;l�u�\�!��:: mi��s<�����:�t!)�d��!e f;;: 1������n���.::�r:·u��rf�l:i�lr�nR·�-··Eoor-:-��C�·H A '1 . D O'nico edé Produção do Exér- nas asperezas da vida ter. populações rurais, a. intole- !cação na Câmara, solieitan- t:' «
;

,

•

cito, ora em gozo de férias rena. Lembrou s. excia., pro- rável elevacão do Imposto ,.
do que fosse telegrafado ao

nesta Capital, e oferecido' fundamente comovido, as

ter,'ritàrial, p.�ló Esta,do, che-
sr. Governador �rineu Bpr-I Quando um jornal aparece" �l rernessn de um

.pelo Comando e oficiais da unidades que antecederam
gando essa tributação às

I
nh�u�en, sugermdo nova , exemplar para os outros jornais 'e para as bibliote-

Guarnição Militar de Eloría- ao 140 B.C., notadamente o raias do absurdo. revisao de lançamentos. ES-I
.cas locais é mais que praxe, porque é dever .

. nópolis. 370 Batalhão, no qual veri- sa indicação, louvavelmente A EVOLUCÃO fugiu a essa regra, com evidente'

Ao chegar s .excia. àque- ficára praça como Soldado, O contribuinte está em foi unânimemente .aprova-]
'

luero para os d"emais órgãos, que,··assim,.se viram li-·

1e Quartel, uma Companhia 'cuja recordação muito lhe desespero, e nesta hora em da, inclusive. pela bancada vres de perder com a permuta. Faltou também para

de Guerra, sob o Comando envaidecia., que devemos cuidar de fi- situacionista, o' que, afinal com a Bibliotecà Pública, onde não se lhe encontra Ih

do Capitão PaUlQ Mendonça, E, ao falar aos jovens ofi- xar o homem ao. nosso só- de contas, só temos prazer coleção. Jornal de zigue-zagues, mais mobile que

prestou as continencias ,de ciais, sôbre o passado des- lo, porque o própric recen- em elogiar. dama do Rigoleto, é possível que haja feito isso de

estilo, após o que foi o ilus- tas Unidades, teceu oportu-
.

seamento de 1950 foi o gri- Recue o Govêrno do Esta- premeditação, para que ninguem possa citar-lhe edí-

tre visitante recebido por nas considerações. sôbre os to de alerta contra o despe- db, porque não adianta o ções passadas.

toda a oficialidade, passan- dias do presente, declaran- voamento do interior, parti- crecimento e calçamento de

90 a' percorrer as dependen- do olharem de frente para os cularmente ao Distrito da cidades com o simultaneo

cias daquela nossa Unidade. dias do futuro. proc'uralldo séde municipal, - o que se despovámento das zonas

e p,ue, a.nos passàdos, esti- t d t' l' d" f' t f' t
.

., a o o cus o e evar e 19n1- az e aumen .ar o so nmen o rurarg.

vera sob' seu Comando. ficar, cada vez inais, o prê.,,- daquelas .populações, esfí- R-ecue e aplaqdiremos o

Tudo o que lhe foi dado tigio do Exército para maior m}tlando-as ao crescent; seu ato porque acima de

v,er e observar s. excia. ma- grandeza da Pátria Brasilei-- exodo para o Norte do Pa- partidaril:lmo Ipolítico, de

nifestou, através de pala-, ra que, por ser grande,. tem raná,. Gua.rapuava, etc. vemos e,star todos com os su

vras e mesmo expressões fi- a rondar-lhe as fronteil�as Será .assim que construi- premos interêsses de nosso

sionomicas, a grande satis- abutre» que a espreitam e 1 remos a grandeza p.e nossa povo que são, afinal, os su

fação em ver o estado geral aguardam oportunidades pa. tel'ra? Ou devemos amparar periores interêsses de Santa

aprimorado, que bem de- ra fazer ruir todo o n'osso I o povo do interior, conven- Catarina' que pretendemos
- monstra o interêss·e carinho· Patrimonio Histórico e mo- cendo-o da verdade que, com ver retomar a trilha do pro

so dos atuais�rvidores da- raI. Uma prolongada salva I boa adiministração, aqui se gresso, ultimamente desvia

quela Unidade em conservar de palmas. coroou as últimas vive melhor que nos decan- da POI; fatores multiplos e

e preservar tudo o que foi palavras do hom�nagéado. tados eldorados onde muitos complexos, ,que é nosso de-

legado pelos antecessores. vencem mas mumel'OS ape- vel' enfrentar com decisão e

Às 12 horas teve início o Após os momelltos de nas Vão encontrar desilu- sinceridade.

ágape, cuja mesá, em forma franca e leal camaradagem sões? ! Do Ba�iga-Ver.de, d·e Ca-

,de "T" se ach�va localizada vividos no Quartel dàqllela Reina profundo descon� noinhas.

Ino Salão de' Honra daquela brios� Unidade do Exército,' ten_tamento. o. govê1'llo pas-I. ..
' , � ,

'.

Unidad� e à qual tornaram o sr, Gener'a,l Ca·ndl·(lo C·al- 'Ih 'd
.. -.............---�-...,.,..,.....-....,.

so_u a ser o a o como 1�1- Leia "O ESTADO"
.

assento, além!io homena· das retirou�se, não sem an- ,mIgo. E nunca se falou tan. ..................,._.___.--'••.."..........."""-

geado, os Tenentes Coronéis tes -agrade-cer, pessoalmen- 'to em exodo, como agora!!!
.

- Paulo Gonçalves Weber Vi· te, a cada'um dos presentes, Sentindo esse estádo de I ,IN8UIRDI»)eira' da Rosa, Comandante as homenagens de 'que fôra cousas funesto para 'Canf>i- �(. a
da Guarnição e do 14° B.C., alvo, apertando a dextra de nhas, o honrado vereador

e Rafael Munhoz, Chefe da cada um. I pessedista e .ex-Prefeito Mu. O sr. Israel José da Cos-

.16a. C.R., Majores Ciro Den.
" ta, diretor da Revista "A

tice Caldas"Jaldyr Faustino -- - -- .-.- "...•..". -;. -.-•••••-.-. ..,._ VANGUARDA", qu·e s,e edi-

da Silva, da 16a. C. R., Syl- ta
.

na próspel''à. cidade de

Vio Pinto Ida Ll1z� Mádo Fa- 01·'0'rel·u dl·a 11 DO plena'rlal Blumenau, visitou-nos, on-

gundes e Domingos da Costa .,,' teesmpe'cl�arlazdeel1sdsOe-noo�r·g.. aa_OediqÇuãOeLino Sobrinho, do 140 B.C.;
Capitão Médico Dr.,Ruy Por- da Câmara dos .. Deputados honra a imprensa bal'riga-

ti1�ho de MOl'rais, do H. M. Verde.
.

F .. e os d.emais Oficiais qlte RIO, 4 (V,. A.) - O pre- Constituição deve ser anun- Contando com esplendida

servem nas Unidades e Es- sidente da Mesa da Câmara, ciada com antecipação de matéria, desenvolvendo óti

tabeh!cimenios Militares _a� sr. Nereu Ramos, transferiu oito dias com avisO. direto mo noticiário sôbre às di.

qui sediadOs. do próximo dia 5 para 11 do a todos os deputados sobre versas cidades' catarinen-

Usou da palavra, ofere- corrente a data da 'votação o assunto, o sr. Nelson Car- ses, com farto serviço de

cendo a homenagem. em no- da E.menda Constitucional neil'o, levantou uma questão clichérie, "A VANGUAR

me do Comando e 'Oficiais que propicia a implantação d� ordem, para saber se o 'DA", cujo ilúmero especial

da Gual'lliçãH, o Major Jal· do 'divorcio do Brasil. prazo de oito düis deveria rios foi gentilmente aqui

dYl� Faustino da Silva, enaI· A fixação da data de 5 ser contadô da data da pn- trazido, está fadada à longa
tecendo as qualidades do de junho resultará de uma blicação ou de qualquer ou- vida, útil às letras e às ar

homenageado e relembrando interpelação feita ,há 'dias tra oportunidade anunciada tes e,m Santa Catarina.
os 'tempos passados em que pelo monsenhor Arruda Ca- pela Me-sa.

.
Agradecendo a visita do

o ilustre militar aqui ser-. maia, quando se achava, na O sr. Ner,eu Ramos res- ilustre GOlífrade 'e à genti-
-

vira, juntamente com mui- presidência da Mesa o s·r. poi1deu que o prazo deveria: leza da ,oferta, consignamos,
tos dos presentes. O orador José Augusto. Todavia,.fi pu_' ser contado\da data. da pu- ,aqui, os nossos aplausos pe

ao terminar seu belo discul'- blicação a respeito 'só saiu blicaçáo e, por isso, marcou lo muito que poderá prestar
&0 Toi muito ap]au·iidQ. publicada no órgão �ficiaI a nova. data de 11 de junho. t "A VANGUARDA" à terra

Falou, após, ag'radecendo d� dia 30 de maio. a�unciandó _que � ��nvoc.�-I
cafarinense o que, efetiva-

a homenagem de que estava Nessas condições, estabe- çao a respeIto SaIrIa pubh-' mente, vem assinalando a

sendo alvo ú< ilustre visitan- lecendo o Regíménto Clu·e a cada oficialmente no órgão sua existencia como órgão
te que, declarou, desejava votação . das Emendas.á oficiál de ontem, dia 3. de cultura. .

Florianopolis, ,QUinta-feira, :) dei Junho de 1!J5�

x· x

x \

, Está êsse jornaleco a fafer exploração COrIl o fu-
to de uma caricatura política do deputado SaulQ
mas haver' sido atribuida ao jornal úLTIMA H

. o

do Rio, 'quando, na vel;�'1dé, fôra publicada
TRIBUNA DA IMPRENSA. H explicamos o enga

no. Êsse artigo de crítica foi pór nós mandado para'

diversos jornais do inte,rior ,e neles repr0duzido com!

a origem certa. E aqui ,mesmo nesta coluna, na edi

ç.ão de 16 de abril último, depois de arrolarmos di

versos outros comentários, ironicos e sarcásticos,

com que a imprensa da Capital Federal situ3ya o ir-o

requieto e nebuloso representante trabalhista, acres-

centávamos:
.

I'
"E ainda agora, a TRIBUNA POPULAR, de Car··

los Lacerda, pela pena de João Duarte" filho, traçou
lhe a caricatura no ARAQUAM!"

�

Embora isso tudo, os cegos mentais da EVOLU

çÃO
.

i,'em insistindo que não corrigimos um engano

casual, tão comum e tantas vezes prepretado por a

quele órgão. A má-fé dos seus caneteiros, como res- .

salta; corre parelhas com a sua má fama.

. 'Quanto a nos chamarem de intriguistas, não

perderão por\ espel'ar a resposta. Certa,s provas que ..

'

põem em fraldas os moralistas faisandeé da EVOLU-
. çjO ainda virão a público. Publicá-las agora seria.'

fazer-lhes o jogo. Mas elas Vlrao, oportunªmente,
quando não possam mais prejudicar a terceiros. Es

tamos, por enquanto, na defensiva, aparando QS gol-·
pe!:!' baixos e s·ujos. Mas passaremos à ofensiva e, en-··

tão ,faremos. com que êsses sacripantas mudem de�:'

indústria e passem do jornalismo para o armarinho•.

afim de aproveitarem' as máscaras que lhes ar.

caremos dos focinhos.
�2:Ziiil'!'''''':II

Par� pano de amostra: os nossos Frechandos.: \
andaram sendo exibidos, fóra d,aquí; a altas persona-\
lidades, com a informação de que eram escritos por']

pessôa outra; a qu,em procuravam pl'ejlfdicar com'

ess� prova 'de honestidade!!!
"

x

.
x

Em um ponto estamos de acôrdo ()Om o editaria-·
lista de domi'ngo: o trabalhismo é 'um�� iii�lã; fútil

.

qoutrina., um sistema político, social e econômÍtop
que se desenvolve no' mundo intefro, independent
nie�te 'de intrigas, de emprêgos públicos, ele compen-·

sações, de espionagens e traições.
Certo! Certissimo!. Ê justamente por ser o tra-,

balhismo tudo isso, que o trabalhismo praticado pe-.
la EV.oLUÇAO aO invés de se desenvohTer, como DQ

mundo inteiro, está r.egredindo, mi'nguando, sumio..,

do, estraçalhado pelos oportunistas, ambiciosos é
desleais 'que não respeitam o Chefe e procuram de-I
vorar os próprios companheiros, quando estes Sf,»

elevam.
'

..

/ GUILHERME'" �1J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


