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e dos assessores da Mesa, ' _. Armando Salescom auxílio, depois, dos srs
--

r:��:\ B;:;7��e,�.:�IOA��!�� 'O Sl- 'Ivo d'Aquin'o 'quer que Sla- ,Calarina Co�'ti�!�:�� l:f.l�V;l: �'kei-
,

�:��':!O�::���hoose, Pqa;:o:� 'forneçci enernia a.São P,au,1,0• ..- -. "

�O;·:I�O��O�:��:�':��:�:�:!�',.
, ,'oanha pr-monumento à Ar-encontravam mais prôxí- RIO, 17 (V. A.) � O sr.

I'
,WI:ludiram a declaraçao do tro GUimarães que h ipóte- i nacional. Ao enves do pe- �ando de Sales Ol iveirà, amos, foram separados os

Alencastro Guimarães foi

I
orador e êsí e prosseguiu de- se âêsse .gênerc podia ser' tróleo é nosso ", devemos

ser erguido na cidade Uni-contendores. ontem' à tribuna do Se�.ado clarand,? que ��o, tinha,�ê- formulada sôbre Atodols o� dizer fil:r:n,��;nte "quere-:
versitária.

para pôr os pontos nos 11 no do de trusts .de petr.oleo assunto. O que ele or,ado.r mos ,p:troleo .

P l.JJ.t· tocante ao seu parecer re-« dentro do Brasil, Afinal, queria era que o Brasil ti- CARVAO E ENERGIA
. 00 t C'Dsta a'O I, ICas latívo li livre iniciativa na os "trusts" lá fóra são mui- vesse petróleo, fôsse como ' O sr. Ivo de Aquino jU,stl- an O

exploracão do petróleo. O to mais perigosos, que aqui, fôsse, para livrar o país da ficou da tribuna um projeto
<'gu8rra", Irl-a',»sr. Landulfo Alves tinha dentro, sujeitos à nossa so- "debacle" econômico-,finan- que autoriza o Poder Execu-

,

berania e à jlç'ão policial do re ira. 'tiyo a instalar em Santa C�-
Estado. Precisávamos acabar com tarina uma usina termolé- WASHINGTON, 17 (U.

Se os "trusts" de gasolí- com os complexos. Citou o trica destinada principal- P.) - Qual e o preço da
na e de petrólep resolves- que ocorre com vários pai- mente ao abastecimento de guerra' fria? Eisenhower
sem fechar suas portas ao ses da Arábia, que, -apesar an e rgia ao Estado de São colocou hoje a questão em

Brasil, em que situação fi- de minúsculos, não têm mê- Paulo, seus devidos pon-tos, no de-
caríamos ? Se nos negassem do dos "trusts", que tanto correr de seu importarite
o petróleo e a.igásolin a, on- alarmam os nossos "nacio- A in iciativa é das mais discurso sôbre política in-
de iria parar a nossa sobe- nalistas". arrojadas, objetivando solu- ternacioual : "O mundo em
ran ia ? Poderia a nossa in- O sr. Landulfo Alves fa- cã.o do problema cruciante armas", disse êle "não está
dústria funcioí1ar sem a boa lou .do imperialismo e das do país. Disse o represen- gastando somente dinheiro.
vontade dos "trusts"? demonstrações de fôrça, tante catarinense que os es- Está gastando o suor de
Não. 'Viviamo� nurnà na- tendo-lhe o sr. Alencastro tudos sôbre o assunto já es- seus cientistas, as esperan-

cão
.

sitiada, ameaçada de Guimarães retrucado que cão feitos e que para a a- ças de suas crianças. 'O
tôdas as calamidades pro- essas demonstrações, hoje, presentação do projeto mui- custo de um moderno bom
venientes de um colapso na estão fora de moda, uma vez to concorreu, com a sua bardeiro pesado é êste: uma
indústrià dos transportes. qu.e saem muito mais caras técnica na matéria, o seu .nodern a escola construida :

Teremos que aceitar tô- que o simples entendimen- colega Alencastro Guima- com tijolos em mais de 30
das as condições que nos to entre, os governes' rães, A sociedade que vai cidades. E ainda: duas usi-
imponham, enquanto não Terminou o sr. Alencas- explorai' a iniciativa é de nas de energia elétrica,
tivermos o petróleo. tro Guimarães declarando economia mista e será regi- cada uma servindo uma ci-
Nessa altura, o sr. Lan- que admite a possi'bilidade da por estatuto aprovado p,e- '([ade de 60,000 -habitantes;

dulfo Alves entrou a apar- do Brasil explorar o petró- lo Congresso Nacional.' .dois hospita,i,s bons e, com

t-éi; �er'.<ot�'tl�1'" ,�rüreymtl0 ..leu, çjt�a!(&o ti:eT -�a,�'a iss?' "�>,;;�ro,f�f� ,�àI��{t ãbl'ii: ,ó, P'!-ê1am,ell,t.e equipàdos j âr
�,QI!1'-Q nH��ro- fl.lllnfad.cJI deba-, JS 'recursos 1'1ece.ssnn os'. iNo credito Il11Glal de (tez J11l-, cá de 50 milhas de estradas
te. O sr., Landulfó ,Alve� I :'tlo�mento, objetivamente, o, lhões d,e cruzeiros para pa- de conc,reto.
admitia a sab-otagem da r

que é necessário é obtê-lo I gamento da Comissão encar- Pàgamos por um único
produção das jazidas se ,es- dentro do território pátrio, I regada do assunto, que terá avião de caça, o preço de
sas f'ôssern exploradas com a qualquer custo' e de qual- i o, prazo máximo de um ano meio milhão de "buscheis
o capital internacion,al, res- quer maneira, como um im-I para concluir o seu traba- de' trigo. Pagamos por um
[Jondendo-'lhe o sr. Alencas- perativo da in/dependência lho.

/ ,imples "destroyer" o preço
ele novas casas que poderi-
1m abrigar mai-s de 8.000
;Jessoas.

Esta - repito - é a me

;hor mán�.jra de viver que
pode ser encontrada no ca

minho que o mundo vem se

guindo. Não é, absoluta
mente, a melhormaneira de
viver, em 'seu verdadeiro
sent�do. So,b as ameaçadoras

Um dos flibusteiros do órgão palaciano não errou

quando, ôntem, escreveu que o deputado Siqueira Belo insinuado que o represen
, 'tante carioca fôra orientanão foi eleito presidente da Assembléia porque não quis.

Na verdade, o representante de Caçador, comparecendo do pelo presidente da Re

à sessão do dia 10, juntamente com i9 � no caso de/os pública, que agora estaria

I d
. mudando de orientação.deputados todos da coligação não fa tarem - po ena ,

Alencastro
ser o eleito. Mas, como já assinalamos, não seria o vito- Disse o sr.

t d Guimarães que, se houves-
doso. O seu partido restaria derrotado. O seu ges o e '

se mudanca por parte do
indisciplina assumiria aspectos que a sua formação mo-

chefe do govêrno, a casa járuI' e o seu passado de homem de lutas, p()r certo, repe- teria tido conhecimento a-Iiriam.
través do seu líder. QueriaNinguem melhor do que o sr. Siqueira Belo sabe
declarar que, antes de ela-uue a sua candidatura não foi candidatura rejeitada, -

,
.

d borar o seu parecer, ouviuin limine, no seu -pàrtido, embora nele ela surgisse _
e
. o sr. Getúlio Vargas sôbre

fora para dentro. O que não foi possível ao P.S.D. fOI '

.o assunto, Ipois desejava tan-sufráza-la dentro daquele espírito de coesão" que ao Par-
,

I
.'

t
. ., ,

,

tanto -possive orren ar
tido tem sido o mólimé de tantas e tão memoráveis vítô- o qu

, tid.

'd I
- 'd did t d seu pensamento no sen I o

rias. E reiteradas foram as ec araçoes o can I a o e
.

idi
'

d '
'

• ,r. 't'.
. de 'comCI Ir com o o pre-

que não qnerra � e nem podia querer -: a sua VI orra a,
R 'bl' D. ,.

d 'd d
.

t·d"
. sldente da epu Ica. e-

custa �o sacrIÍlcIo a um a e par I ana. '.
d t-' .

I. .

t·
'

I· pOIS e expor s,eus pon os
In]ustIca cruel lhe fazem os cane eIrOS pa aCIallos.

G t' I' V>

.' • '

t de Vista, o sr. e u 10 ar-
f{uando, nas entrehphas do que babuJam, apresen an:t-no

I
.

d' II le tl'as'A d'
. - •t'

" gas pe 1U- l-e que pa s -

çomo um homem que, a h'oca e Hma pOSIçao, ralsse o
, t;

.

"

'1 b t' d" I

13e
com o se.u as'seSSOI ecnl-

�eu,' P§'I;'��dÓrR;; !!I���s>,;,�e�._a� uZ�T }ras�".., '� .Jor�a" '�'o;- sr. Râl'l1nlo 'de -�{lhlejda.
com 1:1 e1óO'I{1, .'l-" :Te',lld'aáe, ! cUJdavanl em, faze-lo" l,).\shu� - 1, "t',-' '. >

",' ,-,,"" .}t" "
" ','A ,:;I " '�.' ," ", _, '. ".(.' "011v:ersara !<:\11 ao ,com esse,mento,'de> um'à... d-e,sreãldatl�!:. Decepd6nolil-os ,a l'e'açao, m- v

•

t
-,

h 'd
T

m
;

, -. - l' 'eCOllomlS a,' c egan o a -

dusive a do candIdato l'J.ue se nao prestou ao, pape Ig-
b" I

-

d "lle o
'

,.

S" B I os a -conc usao. e ,...lwminioso. Com os votos pe'Ssedlstas, o sr. Iquelra e' o
't d P trobr'a's apl'O-, "

'd' t' d A bl'· )roJe o a e
, ,

Poderia ser, perfe,itamente, o pre'sI sen e assem. eIa.
,. d' I CAmara e'stava- - bt'

�

d' va o pe a a ,

Sem eles, nao. E se o� nao o, eve, eVe lS�O aos, q�e, muito difer,ente do que fôra
})011110 de lado o respeIto que a sua pretensao mereCIa, 'I 'b d

.

I Poder- Exe'. "

'

'd
.

t e a ora o pe, o -

Pretenderám atira-lo contra a seu partI' o, como, ms ru-
.

D' sr'.
'

>

, ., cu-tJvo. elxara com o
mento manejado pelo sr. Governador. Ate os foguetes Ja

RA I' d AI 'd as e-,
'

.' omu o e mel a
estav,am cancentrados' para expllllre,m, como de costu-

das que formulal.'a pe-, 'dA' d d' t d -, t d s
mel1 ,

me, flotente as reSI encIas. os p�sse. IS das . edlro a 01
"

dindo-'lhe algumas informa-
Eleito. p'ela forma e nas CIrCllllstanCIaS eseJa as pe o

-

Ab nto 'Dol's� ,
. . . ;::oes so re o assu .'

situaciollismp, o sr. SIqueira Belo estana fragorosamen- ':l' d
. repres,e'ntan-, L Ias epOlS, o '

te derrotado.
,

'

'_ ce credenciado do presiden-Não el,eitoJ, pela forma que o foi, derrotados estao os ;, dR' ',bl' Ih transmi-.

d I'
,

1
.

, I· "e a epu Ica e
que pretendIam esmora Iza- o com a maIS repu SIva e

tia as informações devida- PORTO ALEGRE, 17 (A� I cam diversos investigadoreshumIlhante das ��chas. . . " • mente documentadas. 'Com A.) � Pessôa chegada aqui I para controlar.as conversasQue um polItIco, por motIvos de prmCIplOS, de Ide-
êsses elementos e com o au- ôntem à noite de avião, pro- nos "halls", usando as ca-al'S, divirJ'a do seu partido" é comum. Que o faca em trõ- .

A'- )Cílio do referido assessor cedente de Buenos Ires, marei,ras e os "valets" co-ca de posições, não e,'nunca.
técnko da Presidência da declarou que a sitüa'ção es- mo "agentes secretos".Era isso, no entanto' ao que' a palíticagem colonial

I A
'

Re,pública, elobarara ° seu ta aparentemente ca ma na- o que tudo indica, jávisava e no que foi frustrada. O que anda agora, por aí, D' I 'd d b a pr'o nXI'ste' 11m movl'mento deparecer. eseJava acrescen- que a CI a e, em OI' -

c. 0-lias colunas oficiosas, é a consequência do ,despeito.
tal' que 'a Assessoria Técni- curem os "descamisadüs" re- ficiais 'que não estão de a-

ca da, Presidência da Repú- petir as, frases de Pe,ron côrdo com o novo sistema
blica \estava de acôrdo com, contra os "estrangeiros", de "execução pelas próprias
J seu parecer, que foi mes-

'

�legando serem êsses os I mãos", como declarou o ge
mo ultimado naquele órgão' res'ponsáveis "pela ft'lta do II:neral Peron no comício que Negado o, BUmeO-Pal'ecia, assim, que o caso custo de vida". deu Càllsa às ,cenas que ,se

�stava bem explicado. A censura ,continua no.s 1 p.assara:n nesses, dois úl- to do pão,telefones, e' nos hoteis fI- tJmos dias. '

Passou então o sr, Alen- S, PAULO, 17 (V. A.) � I •

bcastro Guimarães a d�r o Sm fa,ce da normalização do li pique oma a-
,eu ponto de vista em reia- P t nderam as 'E I

- lhastecimento de farinha

'I
·

I
'

�ão ao petróleo. Filiado ao re e '

'. XP' ·osaO ,1e trigo, que determinou a eSlra
:;��l�i;�::�i�� qel�:���an�o� salta r um Baoco .

�:g�i�����!�i�O p�l�a �e�:i!� do���u1:ic��ã��!ec�b��:�I�:nonopólio estatal para a CHICAGO, 17 (U. P.) �

:Jrimento do tabelamento do las autoridades navais, na
�xploração do óleo. Preferia PORTO ALEGRE, 17 (V. Uma explosão destruiu ho- Qão os pl'Oprietários das pa- noite de segunda-feira para[,icar com a SUa consciência A.) - Logo após a pri,são je uma fábrica, nesta

cida-', Jarlas iniciaram um movi- terça-fe-ira, quando o navio
� bem servir aos interêsses da quadrilha de assaltantes de, causando a morte de 16 mento tendente a conseguir hid.rográfico "Rio Branco"
do país, sem temores de es- mascarados,' o comandante, p'essoas, em sua maioria da COAP a majoração dos estava fundeado em frente
)écie alguma, muito menos do Parque Motorizado rece- mulh�r.es. segundo i!lformou 1 )reços daquele prod:lÍo: ao trapiche de Macapá, uma.1e escravização econômica. beu uma denúncia s,egundo' a poliCia. Os padeiros, nos ultJmos baleeira, ao se apr,oximar do

O sei! pensamento era a qual um eX-lsoldado, inte- mêses, dada a falta de fari- navio pa,ra atl'ac'ar, foi a
que se tornava necessário o grante do grupo, possuia um Foram transportados pa- nha de trigo mista, vinham pique.
l.iustaménto'de todos os es- verdadeiro arsellal de ar- ra o necrotério 12 cadáve- tendo uma completá liber- Os ocupantes da baleeira
forços para ter petróleo no mas que seriam utilizadas res, conforme adiantam os dade de comércio, uma vez foram arrastados por forte
Brasil através da ação do nas atividades do mesmo. bombeiros, há quatro mais que não pudiam fabriéar. correnteza, sendo no- entan-
óstado, do capital privaâo entre os escombros. um artigo para o qual não
lacional ou do capital es- Iniciadas as diligências recebiam a necessária ma-

trangeiro. Quanto mais se foi apreendido todo o mate- Pelo menos 32 ,pessoas téria prima. Toçlavia, diante
procurar o óleo negro, quan- rial bélico, que constava de foram atendidas em cinco do retorno do tabelamento
to maior fôr a área explo- uma metralhadora ca]i.bre hospitais, por terem sofri- procuraram o órgão contro-LA PAZ, 17 (U. P.) mda quanto maiores fôrem 45, do último tipo, revólve- do .ferimentos, ào se lança- lador para conseguir RU,-O Ministério da Imigração os capitais e o número de res, pistolas, facàs e gran- rem à rua de andares supe- mento de preços.aprovou o plano de coloni- pesquisadores, mais ràpida- de quantidade de munição. riore's da fabrica, quando Contando com novos elezação proposto pela s,ocieda- mente se poderá obter o pe- Foi apurado também que os a explosão foi sega ida de mentos, o presidente da Co-de "Uruma", formad� po-r tI'óleo. meliantes pretendiam assal- voraz incêndio. O ,prédio ti- missão do Abastecimento e I

japonêses residentes na Bo- tar o Banco Agrícola Merr- nha quatro andares. preços pôde concluir os es- [livia,' para .o estabelecimen- E o prohlem,a é absoluta- cantil, bem como libertar tudo� que estava realizando '

to de três mil famílias ja- mente essencial para o Bra- dois companhei,ros que se As autoridades policiais em torno do pretendido au-
ponêsas e okinawenses no sil. achavam presos na Casa de .informaram que, quando mento no'8 preç-ós do pãoDepartame,nto de SarlÍa A obténção imediata do Correção. ocorreu a explosão, havia tabelado; os quais demons-Cruz, no leste boliviano, em petróleo subjuga, afasta ·e I 100 pessoas trabalhando na traram não ter qualquer10 mil hectares de terras laniquila tôdas as outras I Prosseguem as investiga- fábdca, que pertencia a Ha- \ funda,mento a,quela majol'a- ,

cedidas pelo govêrno. questões. Vários senadores' ções. bel' Corporation.
'

ção. I

I ,

RIO, 11 (V. A.) - Grave

ocorrência verificou-s�:.ôn
tem, na Câmara Munidipal
no próprio recinto das ses

sões, em destêcho de, antiga
rixa existente' entre o ve

reador Luís Pais Leme e o

sr. Artur Massena, diretor

geral da Secretaria. Ha.vi,a
o referido vereador, no mi

cio da atual sessão legisla
tiva, proibido a entrada do

sr. Massena no plenário, SQb

pena de reagir pela, fôrç�,
alegando que o mesmo orr

entava vereadores" fazendo

políti'ca de grupo, em des

respeito ao Regimento.
O sr. Artur Massena, em

fa�e dessa ameaça, deixou
de compar�cér ao recinto
nas neasjêes em que era

presente o sr. Pais Leme.

Ontem, porém, solicitado

pelo sr, Pascoal Carlos Mag
no, 10 secretário da Comis-

,são-Diretora" a fim de es

tabelecer o programa de re

cepção ao sr. Jânio Qua
dros, prefeito da cidade de
São Paulo, que visitará a

Câmara no prõximo dia 20,
convite desta, estava o di

retor da Secretaria ao lado
da presidência, na Mesa Di
retora, quando entrou o sr,

Pais Leme e para êle se di
rigiu agressivamente', apli
cando-lhe um golpe, de es

trangulamento.

lotas

OS LIDERES ,DO P. S. D.
Em

'

recente reunião da
bancàda do Pa,rtido Social
Democrático, ,fói decidido,
j)or vôto unânime - exclui
do o de cada um dos dois
ilustres deputados - a re

conducão dos drs. Estivalet
Pires � Tenório Cavalcanti
aOS cargos de líder e vice
líder da oppsição, na As
sembléia Le,gislativa.
Ó entusiasmo com que es

sa deliberação foi tomada
l·essalta-Ihe bem o acêrto. O
'deputado Estivalet Pires, no
elevado e espinhosa pôsto"
revelou-se, na 2a. sessão le

gislativa, um guia comple
to, que pela acuidade, pelo
espírito de -luta, pela capa
cidade de ,trabalho e pela
segurança e serenidade das
decisões conquistou o aprê.
ço e admiração de todos. De
tal forma, na verdade, as

suas atitudes de comandan
te oposicionista calaram na

opinião pública, que, n�
Oeste, numa reunlao em

que a U.D.N.:-predominava,
o seu ilustre name foi apon
tado, por unânimidade, pa
ra o alto cargo de Secretá
rio da Agricultura. Reco
nh,eceran�,lhe, assim, 6S

llróprios adversários, que a

sua atuação no Legislativo,
embora na liderança oposi-

cionista, nunca se -divorcia
ra dos interêsses mais caros

elO bem coletivo.
O nobre deputado Walter

Tenório Cavalcanti, de sua

parte, foi no ano último,
niio só o substituto que deu
'�o cargo o mesmo realce do

titular, senão, ainda" o seu

mais próximo e decjdido au

Kiliar.
A recondução de ambos,

foi, pois, ato de justiça e de
sabedoria política com o que
a bancada do P .S�D., mais
uma vez, comprovou a sua

unidade de pensamento e' os

seus propósitos de não' fal
tar ao povo, no trato dos al
t.OS interêsses catarinenses.

JapoD8zes na
Bolivta

Florianópolis, Sábado, 18 de Abril de 1953 Cr$ 1,00Ediçlo de hoje - 8 págs.

Convocados' para
a ,Camara
RIO, 17 (V. A.) � Em

virtude das renúncias dos
srs. Marrey Júnior e Antô
nio Feliciano, o primeiro
para assumir'o lug'ar de se-

2retário dos Negócios Jurí
dicos da Pr,efeitura de São

Censura Ros Telefônes e
Hoteis

Paulo e o seo'un:do eleito nuvens de uma guerra, é a

0refeito 'de Santos, o sr:Ne- humanidade se arrojando de
�êu Ramos anunciou, ontem, l1ma cruz de ferro".
a convocação dos suplentes, to, todos salvos, sem feri

��: .

depu,tado 81'S., �edroso I mentos, com, ex�eçã� �o 1:0
) Uluor (PTB) e PhnlO Ca- ten,ente Jose Rlbamar ReiS
ialcanti (PSD.) Càsteto Branco, que se acha

desaparecido. Até o p,résen�
te momento, todas às buscas
inclusive por avião, foram
infelizmente infrutíferas.

oRISODA CmÀDE
., ....

- Se quiserem falaI' mal
,

do GQVêrllO, falem do

Getúlio, senão o dele
gado prende!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Ca,.lo�.· .oep�k e S.I A.
tUma tradiçao no �omércio e· na In�ustria �e·· Santa -Catarina
'Matriz -.Florianóp.olis

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LA�ES, JOAÇABA, JOINYILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTO�CHELL, FÁBRIC� DÉ PONTAS RITA

,

' 'MARIA, FBRICA DEGÊLO."
"

ESTADO"

_________
• ""' IiI'I __"" ·_.M • V'" - ,.,...-.-.- _ ••••

:t700
Qruzeiro do Sul \... 2.5()0
'��ulir- ::��'.� . .. 3.553

, V'arig ';c\ : •••/. ' 2�32;'í
Lóide Aéreo '

'

; 2;402

Advocacia e Confabllidade Real 2.358

DR. .STIIVAM FBJI'GAP" vw
Scan«Jinavas ...•... 2.500'

�u HOTÉIS ,,;

'__ , .

- Ad'Mgadõ - Lux 2,021
DR. SAMUEL FONSECA A.CAClO ,fMRIhALDI S. 1'BIAGO Magestiç .........• 2.276

. , -- ContabUiata ..,... M
'

CIRURGIÃO DENTISTA' etropol .. ; 3.147
tí.t1lílC10 'lPASE" - 60 Andar. I '

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado n. 5. ..�_.. ,

La Porta '" .. . ... 3.321

I HORARIO - de segunda a sexta-feira das 14 às OR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA Cacique .........•. '3.4:19

....ua A.paNlka"lII. 18 horas. Sábado - das 9 as 12 horas. _ A.i)VOGADO _

Central. 2.691

U.pda 4. 1' - ••frator - ".nome'
'

x. (ra I Quartas e sextas-feiras - atende das 19,30hs. às I.;'u. p_eat II. ;_ ltajai _ a..UI Calarl..
Estrela 3.371

....,�••• C.beca) - aeitr.da.'e 00,.,," Jb:"',.� •• Pa"'", 21,30hs. ATENDE COM HORA MARCADA Ideal ,. �t659

• ...,....
I DRS. CIRO MARQUES NUNES E ESTREITO

=�=:a._.�1a:.:;·!:"ollr" i"M... , ._- !A)t..., ta c,,""'!· DR. WALMOR ZOMER GARCIA DIB CHEREM I
Disque ....... ,....

-- "ii ,,"l· I',,' , ADVOGADOS I
' --�-

......aeI. - i".,U,. lS�ld*. J,Q. _. T9l .. lIU.

1'. Diplomado pela F�cu.ld,.ade' Nac,ional de Medicina da Causas cíveis, comerciais,' criminais e ) L'
.------.......-- � �-..�� UmversIdade do Brasil "osinheira
DR. ANTONIO MONIZ. DE ..\RAGAO I Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola 'trabalhistas 'j'

'

,
'

·...u G·a T"·""'&TOLO""·'

I (S' d R N
Precisa-se. de uma, 'para

Ca_ .. &A ....ú_ ""..... erVlço o Prof. Octávio Rodrigues Lima) ua' unes Machado, 17 - sobrado - sala 2.
Orp..... Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital )

,

I
casa de pequena família..

O"••I�d.1 .Joio PiDto, 11.,

,I.
A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro UR. CLAR.NO G. GALLET1'í Paga-se muito bem.

!IH 1.. �. l' 4Jt,riam'D�. i
• Médico do Hospital de Caridade - AJIVOr.ADO _

'

I Tratar à Rua Tiradentes,
••DOI _ Ub..... DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇÕES '" Rua: Vit�r Meireles 11. 60 __: Fone 2.468 - Floria�ópoIi8:' 7 (Sobrado) .

.... ••iua lll. ""'UI a. 714. Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. I ---- ----::---��_-_-__-�-..;;;;.... � --;:_--".:.

DR. ÃiFiiE'riOCHFiEM--'�'�H Pela manbã atende diàriamente no Hospital! NaY·I'o' Moto "e' I 'H k'
.

"
C.u. N.eI... 1 liia fIl. 1II••Ial.' �esid: ::aC��::::i Bittencourt n. 101. Tel. 2.6,92. I

.

.

-" ,r' ,ar 'oepc, eh-lli'.toT 4e ROlpl..1 Colhia 6 Au,�
...., RAPIDEZ - CONFORTO - S.GUliANÇ�.·

ORA. WLADYSLAVA W, MUSSl
E

'DR. ANTONIO nm MUSSJ
.6iI'-

O\rarp-CUDiea 6or.I�P.no.

k1'rt.. _�pl.to • I.plei.lisaiio. da. DOJ&'N\.)Á� n. 1111411"

!I..ASj _III moMl'no. método.' d. dia,nó.tleou • trat.:>.m.oCo,

�OLl'08COPIA - HIáT••O -- 8ALPlNGOOJUJl'U - • .-rUO

LIS.O BASAL

�1..1.1:a • ·Infra V.ruHlÜlO.
,

C..... lt4rl.1 aua ,TrAjaDo, a, I, 1· 4111111" .. "in_i" ......

-'.,

••r'rI.1 D••• D 11 laou• ...:. Dr.••••t,

Ou' 11 .. 1. kor•• - Dr•.••aa1.

.......ela A.yeRi" TNlIljJO".lü, h

DR. A. SANTAELA
"':arma.o pel.' I'.",rildaj. 'NaeloJ\al da ••dict....

�,.<!. •• lIr•.u).
......tco 1>01' _an,...,. 4. 'j,aaiact••u. a ...ttlt)lIllot&it .. rn.l1'....

......_r.J."
•

" b-irit.tlllo ia 'UoOjpital ..,tI,.14tri... lb.l..... , h4.!c1� .»

-':11111r.1I ]Udiea - I>oeDi)a. N.no .

o.!Plla'''rt.: .'iflcio AmfU. N -- .....

iil.n'i'ari.: lha Bocaltn." lU.

ceu.l"'1 Du 11 .. li )loN1A.

()eD••IUriOI l.Jfll. ...1'..... ' 1.111

. -....- .._------_ ....._-"-_ .......__ . '-'-'�

DK� JOSE BAHIA iS. BI'ITENCOURT
•• D I C O

CIDIlca Qeral - ".OU'l'BlA
... ' 11 •• 1Ial.. 11 :... I..,ai

f'U•.uCULTURA-- P.DIotTJU.A - CLINIOA SIUlA!.

(loau....I. • ...•••el" - aua B'Aldo 'fla.. a. , (Lar.. u

:;. ,Mal.) >_ I'loria.6poU•.
it_Arl.1 ... 11 llora. _, DUlr1Ju."._
��.,.._,--_._--------------

OLIOII - OUVIDOR -' NA.IS • GÜ�.l.NT�
DR. GUERREIRO DA FONSECA

"podaD 1 .

DoeRO•• D."O•••' ." m.Jlt.ai..a.

ImpoMDcJa 8exul,

••• 'l'tRíI••tM a. I,

0....11... •.. 11 la 1t laoru.

9'ON111·.; UI

.... 1 ••• SaDk>I Sar.1YIl, •• - a.tu'''',

DIt.. MARIO \VENDHAUSEN
CU..".. lIl�ea .� ..... II _••�

'r-a.Jt6ri. - ]lu Joio Fiua•. lI _'o Tel.• _ r••

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

OIt AR.1\lANDO VALEIUO DE ASSIS
\f:s:DICO

a- '''''''''''''' li. CUlÚ.... llÚ'alltll .. üaJ.'••cl••"aid. .."" ••_

,1,",,1 4 .. Carlta"",
CLINICJ. ...DICA DI. C.lü�OÀS • ADULl'Ofi

('_.U4rl.: .&u Non•••,,�,àatlo. 1 .- C••nU... lhu :W tA l.�

• U. U'y, l'�)r.r...
ltaat••iscla: .Rua ••r.ehl G.Ult.'I'Jfi., J ,-- ....:O"' �\I)'

AO'VOGAD,OS
O�. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Clillilea Médiea - DOClRçaa •• crl••çaa 1"(lro em �eral. Recursos perante o Supremo Tr1b.
� TI'&�m.Jlto .d. 1I1'onqoàt.. "m adulto. a' eri.u.... ), I '" d J T 'b' I F d I d R� lia [' il era e 1'1 una e era e eeursos.
C nltórl6: Vitor X,irai•• , 18 ..c_ l° and.r.
&'/, 1.: ncm 10.aO ... ·U.IO 'II d•• 1.10 à. 1,10 1I.0r.. I·

. ESCRITóRIOS

lS�lel**el.: Aveuida Bio Branco, 151 �. 1'00. 1.e... .

I<'lorianópolis -- Edifício São Jorie. rua TrajaI.

_______..,...--'-:� ---.-�--,'---4'--.;....,---.-- �
- 10 andar. D sala 1

'

'( D�. N�ON D�AVILA t
"

! Riu de Janeiro,
�! Edi:fi�io Borba Gato, A'Vel!lfi

Cl�.ra!. &e.r.l· - Doenç•• de Senor.. _ P,reccetecta \
tôoio CarIos 1207 .....; .sali ro()a.

Eletrlcldàd. M�ea
'

lm...,alt6rlo: Ru Vitor lIaiNI",. n. 18 - T.I·.foD. '1 .." ..

'l:'lIl1l1lte.: Aa 11.'0 har.. , ... tarde da. 11 laora. am 4•••UI,

aie;s;II!lIlcla: .Ru Vid.! R�mo., -- Tel.foDI 1.411.

__ w ....__

BR. )U,LIO DOlN' VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de 'Janei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa:

Curso no Departamento Nacional de, Saúde
Consultas àiáriamentc das 10 às 12 horas. } ,

_,_���.a_��ão.,,���to� _- 1° ���-�:_-----_ .._.---L.
ea, I. LOBATO FILHO

n-Jí�aa 40 aparello, ruplrat6rl.
rUE.lIlCUI.-OS.

,y"t.l1fOGRAJ'!.A • RADIOSCOPIA DOS PULa0..
Cl r.rela, 40 Toras

'''1'''''' .. \.0 1i5ia F ...culdade Nacion.l d.. "adielua,' Tl.l..1orl._ •

l'l.iocirll,rcião do HOlpital Nuh "mM
'

Ú'HIIO «...paeidinoio pIl. B N. T. h-intorno • II:I:-a."'.",.-,, .t•.

CiruTi'ia dc"-Prot. Ueo Pinheiro Gnimarl•• '.( ato) IGOllault6rlo: :Ra" .F4lipI Bclamldt D. U.

Res.:, Rua Sio J (ir�e •. 80. Diuiamenta,' d•• 16 àl 18 -laora. :._
I:
!

IDR. M. S. CAVALCANTl
CUldcà exe!ul"a1lileate II. eriuças

a". S.ldanÀII Xsriuo, 11. - TIlefon. (I.) flt,

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO'

i
I,

Dr. Alvaro de �Ca'rvalho
C�munica aos seus clientes, ,ter reassumido a s�a

c.linica de, crianças. ,

Consu,lotório: Ru,a - Trajano n. 12 - 1 () andar, das
14 horas ás 18 horas.
-----------------,-----_ .._---

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
. DRS._

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
.

ARMANDO CARREIRÃO
_- CONTADOR --

.

Rua Jerônimo Coelho, 16 _- Flori::mópulis
_-------_.,.,--'''''_, ".".�--"�'-,._-�'_._-'----,._---

ADMINISTRAÇÃO'
Redação e Oficinas, - à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el, 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor; RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representautes:
.

Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5,° andar.
TeI.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejon Ltda,
'

Rua .Fel ipe de Olívelra, n, 21 - 6° andar
'fel.: 32-!l873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 170,u,",
Cr$ 90,00Semestre '

.

No, Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre .. '1' Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráte.
Os originais, mesmo, não publicados, não

serão devolvidos.
.

A direção não' se responsabiliza peles con

J c�itos emitidos nos artigos assinados.
-----

IIDrormações.

O I'i�f:��"'ã.•es-
ta coluna" informações que .

necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS. Telefone.
O Estado .'......... :;'022

.
A Gazeta : 2.656
Diário da 'farde 3.579
Diário'da Manhã... 2.463
A Verdade 2.01(1

Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS
( De Caridade:
,(Provedor)' .. ". �.. 2,3U.
(Portaria) "',' 2.036:
Nerêu ,Ramos' ;'ó· •.•. ·:;.831

.

Militar �, :�.157
sãó Sebastião (Casa

de Saúde)
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) .........•

Polícia (Gab. Dele-
gado) , .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC ., .•.........

3.153

3.121

3.313

2.404

2.038

2.59·'

06

"'lll,�WI entrt' FLORIANOPOLl8 te RIO DJ: JANBIRO

El!!.,.,.uail intermediá.r:alt em ItAJal • S•• t.o., ••• do ••!lr.. íi!tlrf'�)

para o movlme.to d. pas.al.iro..

de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas.oi

Pu .. mAI!'I infotmaç{lell dirijam-II. à
.

:U'IPRJSA NACIONAL n. NAVIlGAÇAO HOEPCD
Rua Deodoro - CaiU POlt&1 •• 'I - ,..I.to.. : 1..111.

NAVIO-MOTOR CARL
Próximas saídas

I D A
de Fpolis. de Itajaí

10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6

de saída:

19/4
,

-1/5
12/5
23/5
3/6
14/6
Horário

Lavando com' Sabão \

-y>jr;ge.m ESlJecia)idé3de
da' O Q� ." Z L .·INOO , IAL�J.81.Dv[1I8. ',(marca ',eu'istrada)

ecooomiz��se tempo e dinheiro
u,;':'_'__. ,_._'�:-_�";"_,v:.�_._· .... ,, .�. ... ,

__ •__
.

_ ..._�__ . ..,...._..._. �

HOEPCKE

VOLTA
de Santos

16/4
·27/4
9/5
20/5
31/5
n/6
2�f6

do Rio
15/4
26/4
8/5
19/5
30/5
.lQ/6
21/6

\

rarmacias
de Plantão

18 Sábado - F.armácia No
turna .- ·Trajano.
1!1 Domingo'-- Farmácia No

t!lrna ,- T�ajaJ}o:
_25 Sábado - Farmácia Es

perança --" CoP.!!, ,Maf,r
26 Domingo -- F'al'm,áGtil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
Florianópolis, Sábado, 18 de Abril de 1953

_ ...................""""...".,..""",.......".".....".. ""'._"",.r..,..._��..._�.5·.. _�. __ �:._.�,.... ",. '_",_.-.e- ...•. _ •• -' . .;!

ALGUNS DESSES PRECOS
� .

ESPANTOSAMENTE BAIXOS

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONAL

MODELAR
SE DESPEDE, E BRINDA À SUA FREGUESIA, DE QUASI 30 ANOS,'

-EM-

VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS:

CASACOS PURA LÃ - FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A

. / .

�

CASjCOS 2/4 - PURA LÃ A "".",

,CASACOS DE PELE DESDE ., .. """

Cr$ 275,00

........................ Cr$ 168,00

........................ Cr$ 1.250,00

,e.

CASACOS DE LONTRA DESDE

TAILLEURS DE PURA LÃ A

......... " '.' . Cr$ 1.650,00

Cr$ 350,00

E MILHARES. MILHARES DE OUTROS ARTIGOS PARA SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS POR PREÇOS IGUAL

MENTE E EXTRAORDINÁRIAMENTE BAIXOS,
G,

___________--,- '--:--,--o

��Q
NO LAR E NA SOCIEDADE

'------,------- ------ ----------

!Ampliação de Beneficios Para'
.

os Indusíría'ri-os II.aFalJlília que se muda pa-

Pôrto Alegre, necessita

I·,...()���(,._.I)
.....(,,._.I,,_.()�()._.I,_.

STA. NADIR POSSAS HOJ·e· n'o Pass'ado'Ocorre hoje o aniversário

natalício da sta. Nadir Pos

sas, filha do sr, Olavo Pos

sas alto funcionário da Ofi

cina "NOSSO pôSTO".
.

toi de "O
nos que:

Os cumprrmen os

ESTADO".

ação e criação de postos mé- blica. Este posto quando es

te êle seda a vitima da ma- dico-cirurgicos no Rio e São tiver acabado contará com

Paulo 48 consultórios médicos e a- A CI·dade e 'os Mendl·UosRio (Agencia Nacional)
tenderá dasB da manhã às . ...

4 faleceu O 8 da noite em três turnos (Alvarus de Oliveira) dutores de veículos, jorna-
- em 1.8 8, � Há no Brasil cerca de 2 .

IConselheiro Saturnino de diferentes. Em São Paulo Há medidas que não po- le iros, guardas etc., homens
milhões de, trabalhadores

Souza e Oliveira, S d estão em vias de conclusão dem deixar de ser tomadas
I que lidam com o público,

.

ena 01'
na indústria sindicalizados. I

d I
,.

b três grandes postos de as- para uma cidade quê se pre- mais gentis e instruidos pa-o mperro e 'que se atera No Rio de Janeiro e S. Pau-
em defesa da Regencia (17 sistênc.ia médica, com capa- para para ser metrópole tu- ra darem informações' e fa-

lo existe a maior concentra-
de. ��b'rH de 1s32) e presí- cidade para atender a 3 'mil rística. O-Rio de Janeiro se cílítar os turistas.' Já vimos

,--. �
-""'- -. __

'. cão dos industjriár ios, éerca " .

d· P
. .

d' R' G d"
.

'"' .

- ·_te •., ,.<
"

.

indúatriârjos por dia,' '''Em anresta efic ialmente e aJu- estrangeiros á rua ql\eren-lU a rovmcia o 10 • o de 60,% da numerosa cfasse; "f" '"

IS 1 d t doutros Estados que possuem dado pela
-

iIi,icIativá' priva- dó' ir ao Corcovado sem sa-u, uran e a guerca os O' Instituto de Aposentado-
"F "d 18 ....9 1840

. percentagem menor de tra- da, para tornar-se cidade de bel' como. Ajudamos, masarrapos e varia e Pensões dos Indústrá,
e d 1841 a 1842 respectí I . 'balhadores na indústria, 0- turismo, pois possui belezas.. um guarda que -encontramose· ,

-

rios atendendo aos interes-
vamente; I ses dêstes operários vem

. .
' provocando ampliação dos

- em 1.870, a Brigada do
benefícios anteriormente

Coronel Francisco Lourenço d id it d dconce 1 os e cog i an o e

tiavam; de Araújo, voltou triunfal: .

d l id d damizades, às quais nos as- I errar novas mo a 1 a es e
ao Rio de Janeiro após as II .

'
" _

sociamos, respeitosamente.
. ,

vantagem para os seus as- Setecentos milhões
- em 1.736, saiu da Colo- sangrentas lutas' nos cam-: , _ ISra. Felipe Gama d'Eça .'.

.

"
I sociados. Estudos estao sen- meses

. nia do Sacramento o Alfe- pos do Paraguai. Conatítuia I
d f it 1

-

dAssinala a data de hoje
F""

o erros para a e evaçaoo. "
.

res João Batista erreira o quarto contmgente a re-I 'I' f I d C $50000 I O Instituto dos Industr-iá- Falta-nos barco com músi-
ó aniversário natalício da

.

d tê Pô t d V
auxi 10- unera e r ,

.

. . in o a e o 01' o as acas, gressar do Paraguai e com-] C $ 120000
.

tA'
r ios pretende utilizar as ca e bar para vermos outra

exma. sra. d. Eurldíce Car- ',' para r . , Impor an-I que se está travando contra
.

C h L d'E
onde se apoderou dos arma- punha-se dos 35° Batalhão . . .

I t 1"
suas reservas técnicas, de I maravilhosa obra prima da

ne11'O da un a uz ça,

I
-" era equiva en e ao sa arro

.

a mendicância nas ruas. Já
.

C F Ii
zens dos espanhóis, bem co- de Voluntários da Pátria, de " D' trit F d I

acôrdo com o pensamento do natureza brasileira, a Gua-
esposa do sr, ap. e' ipe .,

rmrumo no IS 1'1 o e era. há lugar para encaminhar
d E!'t mo de dOIS navios ; São Paulo, 420 de Pernarn- Presidente da República pa- nabara. Há pouco foi inau-

Gama d'Eça, o xerci o No último exercício, afirmou e localizar os mendigos.buco e 46° da Guarda Na- ra facilitar aos industriá- gurado serviço que estava
Nacional. ' o sr. Af'onsco Cesar, presi- Era uma vergonha, cidade

- em 1.760, foram expul- cional da Bahia. . rios brasileiros a aquisição faltando á cidade, organ íea- .

Cumprimentos de O ES- dente do LA.P.L foi criada como o Rio, capital do país,
sos da Bahia os jesuítas André Nilo 'l'adasco ou construção da casa pró- ção para vigiar 'os automó-

TADO. a aposentadoria por velhice, com visitas diárias de es-
que ali serviam; foi' instituida.a Carteira de pria. A medida teve a maio!, veis á rua, com 'pessoas uni-

receptividade no seio da nu- formizadas e adestradas.
Acidentes do Trabalho e o

merosa classe, sobretudo Essa grande lacuna,
nos grandes centros 'urba- superada por iniciativa par-

sendo concedido com mâxí- , doentes, expondo suas ma-
nos. Nos meses de Outubro, ticular. Há outros pontos

ma presteza. O associado' . zelas físicas. Alcoólatras, a-
, Novembro e Dezembro do

I
que o Departamento de Tu-

_ .. , .

portador dos devidos doeu-
f' d C'

.. .; . le ijados, mendigos e falsos
ano in o a arteira de F'í- nsmo preCIsarIa procurarmentos espera apenas 20mi-. ,.

f mendigos serão perseguidos
nanClamentos recebeu pedl- VIsar com campanha educa- .

"

nutos para a concessão do '. e encammhados ao ServlCo,dos no valor de cerca de 700 Uva: -' Tornar os nossos
.

.

.

'lh- d
.

A d d
A

'b
de Triagem..

mI oes e cruzeIros. s troca ores e om us e con-
Ê notícia alviç,areira pa-

ra a cidade e para aquêles

de hoje com início às 22 auxílio. O serviço de assis
horas e domingueira ama- tência médica �erá também

confidentes ao terem conhe- ,

nhã, com início às 20 horas. extendida brevemente aos
- Sra. Rute Pereira de cimento de seu teor, entre- .

A Diretoria dependentes dos contribuin-
Campos Loho, esposa do sr. garam-se as desespero, in- I 1

1
; teso . I

Alvaro Campos Lobo, do a' - criminando-se uns aos ou-

Vdi'to comércio local. tros com a atribuição de en . e-se Dois m�l no. Rio de Janeiro
- tres mil em S. Paulo

- Sra. Ondina Clímaco I culpabilidade. Somente Ti-
Uma casa de mate'rial si- _ Só no Rio de Janeiro, o

Macuco, esposa do sr. Wal- . radentes se conservava cal- C
.'

ta em oqueirns, ·na praIa L A. P. I. atende mais de
dir da Luz 'Macuco, sUib-di- mo e imperturbável. Horas d

.

Io melO."
"I

.

d t'"
1 f

-

t R d dOIS mI m us narlOS porretor do Tesouro do Esta- de,pois de ouvire� a leitura n ormacoes nes a .e a-
.,

I dia em mais de cem consul-
do. da sentença tiveÍ'am conhe- ção,

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

ANIVERSÁRIOS

18 DE ABRIL.

A data de hoje recorda-

- em 1.630, um destaca-

mento holandez foi 'surpre
endido junto das Cacimbás,
na c Ilha. de .Santo, Antônio,
pelo Capitão Frap.cisc-o -Go
mes de Melo ;

Sra. Wilmar mas
,
, Ocorre, hoje, o anivIH·'s�.
rio natalício' da·.�xma:'siã.
d. Alcinoé de Oliveíra Dias,

esposa do sr. Dep. Wilmar

Dias, prestigioso integrante
da bancada do P.S.D. na As

sembléia Legislativa ..

Muitas serão, por certo,

as homenagens que recebe

rá do seu vasto circplo de'

- em, 1.648, o exército ho

landez, que fôra aumentado

com tropas vindas da Euro

pa, saiu de Recife, afim de

dar batalha aos que os si-

FAZEM ANOS, HOJE:
- em 1.792, foi lavrada a

_ Sta. Solange S. Guima- sentença contra o Alferes

rães, filha do sr. João Paulo de Milicias, José Joaquim

Guimarães, rádio telegrafia- da S'Í!�a Xavier L. O Tira

ta do Exército Nacional. I
dentes - que dela teve eo-

_ Sta. Uma Pichinatti. I
nhecimento no dia imedia-

_ Sr. Edgar Schneider. to, cuja leitura teve a dura-

_ Sr. Bráulío Silveira. ção de duas' hcira�. Os ln-

Lúcio Veriano de Souza.

cimento de que a clemencia
real lhes comutara a pena

de morte em degredo perpé
tuo ou mesmo temporário,
com exceção de Tiradentes

- Sra. Braulina C. Ri·

beiro, esp�sa do sr. Ciro

Costa Ribeiro.
- Sra. Maria Isa:bel da

Costa Souza, esposa do sr. para quem devia a sentença
ser aplicada em toda a sua

ii1tegtidade, e, o Alferes
- Sta. Zilá Nicolich da que, antes se mostrára gran-

Si'lva. de, .'pela sua serenidade' e

- Sta. Zita Flôres elevação mora'!, tornou-se

-'- Sta. ,Ivone Marinho ainda maior pela satisfação
\

Ferreira, filha do sr. Ma� que expremiu aos compa-

nO(l1 Marinho Ferreira. nheiros sabendo que sômen-

Empregada
de uma empregada para le

var'consigo. Bom ordenado..

Tratar à Avenida Mauro

Ramos, 240.
.

x x

A assistência médica será tórios das mais diversas es-

extendida aos dependentes
I

pecialidades. Já está funcio

dos associado� Aumento do I
narido parcialmente o Pôsto

auxilio-funeral - Finamen-I de Assistência da Praça
to de casa propria- Ampli- Mauá, na Capital da Repú-

prepostas estão sendo. aten

didas com a maior brevida

de possível.

Diario da Metropole

lograda emprêsa ;

bras semelhantes estão pro- naturais ímpares, principal á rua não soube informar
gramadas com capacidade motivo de atração. nada. Ê 'o que chamamos de
calculada na razão direta Há na metrópole coisas "consciência turística" que
da concentração da massa que causariam mal-estar I todo carioca precisa urgen-
de operários. 2,OS .víeitantes, falhas. que temente criar.

precisam ser supridas. ôni
em três Lemos, entrevista do dire

bus para mostrar os recan-
tor 'do Departamento de As

tos pitorescos já temos,
sistência da Prefeitura .em

que dá conta da campanha

trange iros, com tantos po

bres .estendendo a mão à

caridade pública; muitos

RECREATIVO CLUBE

CONCÓRDIA

A diretoria do C. R. Con

córdia, convida, seus asso

dados, e' exmas, famílias,
para o 'baile qu,e .fará reali

zar em seu salão na noite

auxílio-maternidade vem

que vêm desejando se inten

sifique entre nós a lucrati
va indústria do turismo tra

zendo-nos bastante dólares
de que tanto carecemos pa
ra equilibrio de nossa dese

quiIib�'ada balança comer

cial...

Dr. TOLENTINO OE CARVALHO
(

ESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA comunic� á sua clientela que, trasferiu seu

consultório para a rua Nunes Mac·hado 7 - 1° andar,
'Edificio São Franscisco elo'quina com a João Pinto

DAS 15 às 18 HORAS

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. .. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Torneio Triangular ·Amanhã em Itacorobi
.

"

COM O CONCURSO DOS CONJUNTOS DO CARAVANA F, C.,'TAMANDARE' E 25 DE DEZEMBRO, ESTE 'ÚLTIMO, PROMO
VERA' AMANHÃ, EM ITACOROBI, SENSACIONAL TORNEIO TRIANGULAR DE FUTEBOL, DEVENDO NA OCASIÃO PRO

"

CEDER-SE A ELEIÇÃO DA RAINHA DO GREl\HO LOCAL BEM COMO O BATISMO DE SUA BANDEIRA. REINA GRANDE
ENTUSIASMO PELA DISPUTA

--------------- --- -----------------------------�-------------;..:.----/r----------------------

"O -E s t a d o E -s P o r t i v o
,r

_.__o__o__.__o__o_._o_< _.�_o�......,_,_;.o_.__o_<_<_.__
FEDERÀ.ÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE I FESTIVAL DO FLAMENGO ESPORTE VETADOS VÁRIOS CAMPEONATO DE BASKETBALL DA

'��l�',i;'i.iir'fi., CLUBE JOGOS DO CIDADE
\

Relatório referente ao ano de 1952
-, =

Promovido pelo Flamengo Esporte Clube, de Capo- l\'IADUREIRA Terça-feira, pela primei-,
UBIIRATAN' - Osvaldo

'f' f � 1l:1" eiras, em benefício da construção de sua séde social, se- RIO, 17 (y. A.) =: A C. ra rodada do Campeonato (13), Dilson (12), Mulino
A Federação Atlética Catarinense, correspondendo rá realizado nos dias 19 e 21 do corrente, no Campo do B b I (1) C

. _

(2) V·
.

, B. D. negou licença para o Citadino de asquete o , I ' onceiçao , mI-
às finalidades, a que se destina, cumpriu, fielmente, o Campinas" um grandioso festival futebolístico, constan-
seu programa traçado para o ano em causa e que constóu do do programa abaixo: Madureira A. C. disputar disputaram as equipes do cius (4), Neves, Sbissa, Pi-
I

•

t D' 19 D
. '[-competicões amistosos de UBI,RATAN e LIRA, nas erre.co segum e: la - ommgo \ -..

le

I ---: Fevereiro - Competições pré-olímpicas de atletis- 3;30 - Avante F. C. (Juvenil) x Botafogo F. C. (Juv.) futebol no dia 21 e 23 do modalidades de J:t)VENIL, Primeiro tempo LIRA 16,
mo, femininas e masculin'as : - Honemagem ao Café,Otto., corrente, em Pelotas e no ASPIRâNTES e TITULA- UBIRATAN 11.

,

II - Março ::__ Tiveram início os Campeonatos Regio- �,10 - Esperança F. C. x Campinas F. C. -' Homenagem T" LIRA 2 UB' I' , dia 26 do corrente, na e ida- RES. ermm o : B,-
nais de Basquetebol e de Voleibol, masculino, ferni- ao Bar Nanubio.

'

I
nino e juven il; 9,50 - Caramurú F.C. x Defensor F.C. _ Homenagem ao de de Rio Gr�nde, contra ,o C�m início, �s 19,�0 horas i RAT�,N 2?

.

iII - Abril -'- Realização dos Torneios Escolares de A- Põsto Texaco. Pelotas, BraSIl F. C. e RIO preliaram os .l.L1:,e11ls, ven- i
Ju ízes -.-- Osvaldo lVIell'� e

,tletismo, mascutino e feminino; 11,10 - Vasco da Gama F.,C. x C.A. Independente - Ho- Grande F. C., por se acha- cendo com dificuldade a Donaldo Abreu.
IV _:_ Junho _;_ Realizamos o Campeonato Regional ru. menagem ao Dr. Mtilton Leite da Costa. rem as respectiv�s entida- í equipe do LIRA por 28 a 22.' .Às 20,30 .horas di�slputa-ven.il 'de Atletismo, masculino e feminino, nessa ca- 14,00 - Santa Luzia F.C. x Olaria F.S. - Homenagem des em débito, de percenta-j: QUADROS e CESTI-,' ram sensacional partida os

tegoria, 'f'oram as primeiras competições -realizadas ao 'Dr. Rui Soares.
'gens de jogos anteriormen- NHAS - O. Boabaide (7), aspirantes, sagrando-se ven-

no Estado. 14,40 - Duque de Caxias F.C. x Vendaval F.C. ,- Home-
24 de Junho - Como lembra a data, aí teve lugar a tra- nagem ao Café Fiél. te ali realizada, cujo ,prazo G. Pereira (2), J. Paladini cedor o conjunto do UBIRA�

''''_: dieíonal, ,"CõlTida, da Fogueira", da qual participa- 15,20 - A.D. Ponta do Leal x Continental'F.C. -'- Home- para reconlhirnento já se ,e,s- (13), J. Farias (3), L. Gou- ·TAN, \pela apertada conta-

ram, vários atletas do interior além do grande mime- aagem a Luz & Cia. , gotou. vêa (3), Dobs e Ronaldo. gém de 34 a 31.
, � '1'0 dos desta Capital ; 16,00 - A.D. Flávio Ferrari x Continente F.C. - Ho- .)__()....o_o...o....()�()__,.()-()_O_()... QUadros e Cestinhas
V'I 5, 6 de Júlhó - Superintendente, em Blumenau, os ,menàgem ao Sr. Paulo Malti.

OM'DIO VAL' RIO UBIRATAN Rubinho
Campeonatos Estaduais de Basquetebol e de Volei- 116,40 - Cruz e Souza F.C. x Fluminense F.C. - Horne- REGRESSOU Ü CENTR E E
boi, juvenis. Estivemos presentes ainda nêste mês,

I

nagem ao Sr. Manoel Martins.
'

'

Difícil O seu inzresso no Palestra, de Curitiba, (6), Dilson (10), Cantídio

no. Ca�peon�to �rasileiro Juvenil de Basq_uetebol ", Est�rão e.m disputa h_Ja.is os següíntes prêmios:� O "pivot',' Valfu'io, a M-I tuações dignas de, um le,gíti-
(7), "Lenaide (6), Gri'llo

cuja Sede fOI .a CIdade de Santo,s Est,ado
de Sao Pau-, faças Simpatias - Classff'ícadas pelas vendas de

tomo, ti "

I' -

d P I "chack" Patenteadas (1), Walter (2), e Manita.
I

. .'
I -" irna leve acao, o au a mo, . '

I ,

o; promovemos ainda nessa época, nesta Capital o boas.' 'R"
>

d I lid d P I t
LIRA - Ferrari (6) Jeo-

C d A
.

. ,

1 T C h' A t
. amos ja regressuo e suas qua I a es, o' a es Ta '

ampeonato e tletismo de Estreantes; .0 - aça ompan Ia, n artlca.,
..

'

I '

'

"
vá (8), Uribejara (7), Rose-VI - Agosto - Supersionámos em Blumen.au a dís _

2.0 - Taça Sr. Paulo Malty. I Curitiba, onde. se submeteu
j
consultou o Paula Ramos, '

.

• •

' "j;,PU
• . � • . ',' I lho (2) Fausto (8) . Ledu ir

_

ta da la. Série do "Troféu Blumenau", de Atletismo ; 3.0 - Taça Cafe Amel ia, I a alguns testes no

es,qua-',
sobre ai? possibi'Iidades da i

_
.' .'

'

VII - Setembro - Representados pelo Delegado desta 4.0 - Taça Dr. Nicolau Haviaras,
I drão principal do Palestra transferência do jogador pa- Ernan ie Zoo

,Ent.idade, fomos à. J.oinvil�� a f!m de supervisiona- 5.0 - Taça Dr. Alvaro Millen da Silveira. Itália,' chegan-do a efetuar,' I:a ,curitiba. Ao que soube- Prim.eiro tem�o U'Qira.tan
a disputa da 2a. serre do Trofeu Blumenau" Taças Uniforme - Classificação pelas suas 'l'epre- ti das I'

-

tr i I d P
.

d 21 x LIra 17. FInal: Ubira-
VIII ,- 4, 5 Outubro _ Estivemos empenhados na' real i- sen tações.

'

'Par I as Ipe o vicecampeao m�s, o
_

rrco 01'. a rala e

tan 34 x Lira 31
zação dos Certames EstadJais de Basqutebol e Lan- 1.0 - 'I'aça Baldicero Eilomeno paranaense. Fora nao deseJa perder o

Juizes: Osvalcti� Meira e
ce Livre, e Voleibol masculino e feminino' 2.0 - Taça Uniforme, oferecida pelo Dr.' Alvaro Millen concurso de ,seu melhor va.-

23 a 30 -:- Outubro - Comparecemos ao C�mpeonato Disciplina':_ Classificaç,ãõ segundo aS',condutas das Nos exercícios e mesmos 101' e responderá negativa- Hamilton Platt.

Brasileiro do Voleibol, masculino e feminino, que equipes., nos jogos frente ao Agua mepte ao clube da "Cidade Nos titu..1ares
teve por séde a cidade de Porto Alegre, R.G.S.; I'

_

1.0 -' Li�do jogo _de meda:1ha,s ofere'cidas pe-Io Sr.
yer,d�, Atlético ,Pa�',ilni'�n,se, S,p,rriso", ,,'d,_e sor��::. ,que já O Ubiratan" apres,entando

IiX � 8, 9 Novembro - Organizamos e realizámos o I Joao Santos SIlva.
"

I' - � um conjunto mais categori-
Campeonato Catarinense ue Atletismo, masculI'no e I Artilheiro - Classificação, na sua partida do :-9>0,,r,i.t,l.par e:.4'EsP�l'te ·,'--ctu!,?d I 'p,@demos"'terco,Íll.ocertaaB= h f t d V I I zado, c'onseguiu suplantarfeminino, sinultaneamente com a Sa. série do "Tro- 19-4-'53. '

,

'ai' Ia, o Jovem e ' u Ul'OSO i presença e a ,eno no p an-

féu Blumenau";
,

1.0 - Taça Diamante Azul. .' "�:nterha1f!", ,br!n�ou o eI?Ú-j tel pau'laíno por' mais uma
de maneira' bem difícil o

24 a 30 - Novem�ro - Foi esta Capital, pela segt!nda .

Dia 21 (Feriado Naéional) blIco tias araucal�las ,com a- I temporada. I quinteto do Lira; pelo esco-

vez, paIco de OUtTO Campeonato Brasileü;o, pois, ês- PartIda d�e futebol, em homen�gem aOS Clubes que �" , ....--_-_ ,re de 34 a 30.
,te ano tivemos o de Cidismo que organizamos em ��maram parte. no FestIval - DedIcada ao Sr. BraulIno. 16;QO -,1,0 lugar Simpatia x 2.0 lugai' Simpatia. Movimento técnico
,colaboração com a Confederacão Brasileira de Des- :::;Ilva - Um Lmdo BRONZE. Ao riIelhor artHhei,ro desta pàrtida -;- Taça 'R. Mon-

>

1400 3 I 'S' t' 4 I S;' BI h'
' Quadros e Cestinhas.: U-

portos. Fomos bem sucedidos mais uma vez, lográ- ,- .0 ugar n:npa Ia x .0 ugar ImpatIa. te' anc '"

mos as melhores referências pelo sucesso e pela 01'-
PARTIDA DE HONRA NO CAJ.\:IPO 'HÀV;ERA' CbMPLETO SERVIÇO DE BAR, biratan -'E'r,ico (5), A'ldo

ganização do Certame; H<.Dimagem ao industrial Amaro Ferreira de Macedo.
'

CHlJ�R�SC�DA, E \BÉBlDAS GELADAS. Nunes (9), Lahge (8), Tico
X - 14 de Dezembro - Finalmente, coadjuvados pela (4), Dedéco (5), Nilton (3),

Gazeta Esportiva de São Pa,ulo, realizamos a tradi- AS, VERD,U','RAS'" ,CO'LHI,DAS' " "EM 'CASA"" I{alil e Odilon.
eional Eliminatória da Corrida de São Silvestre.

',' Lií'a' - Barbato (4), Es-
(Continúa). �.

pindola (7), João Dobs (6),
\ x x

.1.-."...0....0__0.-.0.-.0....0....0....0.....0_ Ronaldo (2), Lenio 'Macha-
do (4) e Batista (7).

,I

NOVOS RECORDES BRASILEIROS

,

Para faze." uma hoa.-taorta •••

Comece adquirindo boas sementes !

S'ÃO SEMPRE,
�

•. MAI'S SABOROSAS!
HOMOLOGADOS

RIO, 17 (V. A.) - A

C'I
ca Rio Grandense, com 38ms

B. 'u, &Gába de, homologar 87, obtido erri 21 -de março
os seguintes resu'ltados co- de 1953.

mo novos recordes brasilei-,
ros.

Revezamento 4x200 me

tros - Vanda dos Santos,
Anice Leal Burgos, Melania

Salto em aitura, para mo- Luz e Juliz Heinki, da Fe

ças - Deise Jurdelina de, deração Paulista de Atletis- '

Castro, da Federação Pau- mo.

lista de Atletismo, com 1m. Arremêsso do pêso para

58, obtido em 22 de março moças - Vera Trezoitko,
último., da Federação, Paulista de

Arremêss� do dardo, pa
ra moças - Anneliese Sch

midt, da Federação Atléti-

Ehoas sementes, de gerntin,a.
ção garantida" voc� encon

trará nos Postos df" Venda:
({C. A. CAIlVALHO})

:.lUERCADO PÚBUCO

* RABANETE

* PF.l'rNO

* ERVILHA

* ALFACE

... CF.NO{]RA

* BETERRABA

Atletismo, em 28 de feverei

ro de 1953, co mo resultadr

de 12ms.24.

e
ELEITO PRESIDENTE DO PAULA RAMOS

O DR. ROMEU SEBASTIÃO NEVES
CASA AZUL (Ed. São Jorge)'

, �m run�ã� �e asseb.bléia ,I (.�entes foram eleitos os srs,

GeLai Opdll1arIa, reahzada ar. Abelardo Rupp e verea

qllarta-feira, foi �leita a I dor Bruno Schlemper, res

nova diretoria do Pat!la Ra-I pectivamente.
mos para o periodo de 15-4-

'53 a '15�4-54, tendo sido es- Para presidente do Conse-
colhido para presidir os lho Deliberativo foi eleito
destinos da volorosa agre- o esportista Bento Carioni.
miação da Praia de Fóra o Aos novos pare�ros do
Dr. Romeu Sebastião Neves, 'grêmio da "estrêla sali'tá-

... COUVE-FLOR
* CoUVE MANTtIG.l
... NABO BRANCO
'* COUVE RABANO
... REPOLHO
... NABO AMABELO
* TOMATE

elemento muito s,elecionado
nos meios des'portivos da

l;'lpital.

:Pal�ll,l�() e -{2.o Vicep.resi-

ria" os nossos cumprimen
tos com votos de prosperi
dades na gestão ora inicia
da,

!.

•

, Renda

A, renda foi -d/e Cr.�
175,0,0.
Próxima rodada - Ban-i

g-a Verde x Clube Doze de

Agôsto.
.

Por Nestor Eduardo Du
tra.

Outras notas

O Ubiratan praticou 13
f:,ltas ü o Lira Hl (técni
cas). Contra <> jogado,r Bar
bato do Lira fora'In apitadas
3 faltas técnicas. No Ubira
can uma contra Aldo. Nunes
e oll...tra contra a a,ssistê,l1cia
do mesmo clt�Qe.
--Des'classificação - Por
-motivo de' desres'Pe'i1;ú �o ár-
bitro foi expulso da"quadra
p jogador _Espín'dola do Li
ra T. C.

Urgente
NegóciO "de

f'

ocasião
Vende-se um terreno eom

8 casas de material tod'as

alugadas.
Sito na Rua Campos No

vos n;:;.' 6 a 20. Medindo de
fr'ente 22 e 33 de fundos; In
formações diretamente ao

J
vendedor �r. Nicolau Doko
la, Alamêda Adolfp Konder,
y...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Ploríanôpolijs, Sábado, 18 de Abril de 1953
._------�----,,-- --, -

'Obrig�torio O 'Ensino Primário Gratuito
COInerciária na Indústria/ e no Comercio

.Terade« São Peuro
. -, ." ....

'Vítima Uma
S, PAULO, 16 (V, A.) -, prosseguimento a séquên

Mais um doloroso e mons-I cia de atentados dessa es-
truoso caso de morte e es- pécie que as autorid d

, ,
a es

tupro crrmmoso ,acaba de
I não têm podido conter.

ocorrer nesta capital, dando Desta vez, a vítima foi a

Sementes 'Dier�erger

Sementes de flôres e hortaliças a

provadas, pelos departamentos oficiais.
Calâlogo grátis

'DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.
Uma organização garantida por 60

anos de experiência '

Rua ,Libero Badaró 499 T I,
- e.

36-5471 - C. Postal, 458
SÃO PAULO

A Dra. L. Galhardo ex

médica do Centro Espirita
i Luz, Caridade e Amõr, aten
'de á consultas. Novo ende

reço: Avenida N. S. de Co

pacabana, 540, Apto. 702
- Rio de Janeiro.

,

Consultas Cr$ 30,00.
/

Novo Esc8ndalo Irmandade de N.S. do Rosario
D!EL!4f!'ZQNTE, 16

'I e S. Benedito
(v. A.) - Um vespertino:
divulga hoje que um novo

I FESTIVIDADES DE SÃO BENEDITO
I

escândalo administrativo na : A Mesa Administrativa desta Irmandade, convida

Delegacia Regional do I. A. 'os Irmãos e demais fiéis, para as festividades que em

P. T. E. C. vem de ser de- louvor do glorioso São Benedito realizar-se-ão no pró
nunciado. 'Desta feita, tra- ximo domingo, dia 19, e' que obedecerá ao seguirite pro

ta-se da questão da compra grama: Novenas a começar do dia 11 às 19,30 horas; dia

de 'terrenos para a constru- 19, às 7 horas Missa de Comunhão Geral para os Irmãos

ção da casa própr-ia para os f: fiéis em geral; às 10 horas missa festiva com sermão

motoristas profissionais de ao Evangelho e às 19;30 encerramento.

Belo Horizonte. O caso tor- ! O Irmão provedor solicita o comparecimento de to

nou-se conhecido por inter-
'

dos os Irmãos para o maior brilhantismo das solenidades.

médio do Sindicato dos 'I'ra- i Consistório em Florianópolis aos 14 deabr il de 1953.

balhadores em Transportes (Érico Rosa - 1° Secretário
'

Rodoviárids, que considera
a transação lesiva aos in te

rêsses dos contribuintes.
Essa aquisição de terre

nos envolve quantia apro
ximada de 8 milhões de cru

zeiros.

QueAI Perdeu 1
Em poder do sr.

Pereira, Comissário de polí;
cia, encontra-se uma bolsa

de senhora, contendo, certa

'importância, encontrada por
Vende-se ; «8rêmio Contado-
Vende-se uma casa de � res de 1953)

Do "Grêmio Contadoran-

dos de 1953", da Academia

de Comércio de Santa Cata-

aquele senhor, em uma das

ruas desta cidade, na manhã material nova, sita, á rua

de ontem. Será entregue a
Antônio Matos Areas, sem

quem provar ser sua legití- número. Estreito. Canto.

ma dona.
Vêr e tratar .a rua CeI. rina - Florianópolis,

l bemos ;
Residência: Rua Melquia- Pedro Demoro. 1.617.

rece-

des de Souza, 36. Estreito. Canto.
'

sente comunicar a V. Sa.

que, eleita em 26 de março,

e empossada a 30 do mesmo

niês, assim ficou constitui

da a nova diretoria do "Grê

mio Contadorandos de ... '

1953":

Presidente. - Francisco

Braga.
Vice-dito - Aldo Belar

mino da Silva, I

"Prezado senhor:

Tem por finalidade a pre-

SÃO PAULO
RIO?

�

1° Secretário
Passoni Júnior.
2° Secretário

Ger: til Costa.
1° Tesoureiro - Walter

Silva.
2° Tesoureiro - Alvaceli

Carlos

NOVENA DE NOSSA SE

NHORA DO SAGRADO

CORA'ÇÃO
Aos devotos de Nossa

Senhora do Sagrado Cora-

Miriam

ção, a "poderosa advogada

das causas difíceis e deses- Conselheiro
peradas', convidamDs a as- 2.358
sistirem a Novena que terá

in içío dia 18, sábado, após
a Missa das 6 horas na Ca

pela do Azilo de Orfãs.
,

"Amigo leitor e amável

leitora, lembra-te do últi

mo Domingo do mês que é O'

Domingo da Esperança, no

Asilo de Orfãs, aos pés da

imagem da Rainha do CD-

ração de Jesus e dD

sH".

Bra-

Macuco.

M f 6 F
Conselho fiscal - Mau-

a ra • one
['Y Martins,José Steffen Ou-

riques e José Zommer SO'-
ratamento da sifiJis brmho,
E �LACAS SIFILITICAS.

\ Sem outro particular, e

Illxlr de Nooo.,lra ant:cip�d.amente gratos pe-

Medicação zuxílíar no tra-] la publtcldade que V. Sa.

tamento, da sifilis; I der à presente, subscreve-

V.'nd-e I
mO�:���almente

-5e Francisco Braga :- Pre-

O Bar MOTORISTA, Rua sidente.
I'

do Mercado' n. 39. ,I Carlos 'Pass�ni Júnior -
Tratar no mesmo. ,1° Secretário".

to, a regulamentação final

do preceito constitucional,

.E �;;;ino pr imár!o gratuito
Como se sabe, um dispo

sitivo constituciona'l tornou

obrigatório aos patrões co-

de um plano provisório, a

fim de que seja organizado
o inquérito dentro das ba-

mcrciais, industriais ou' a- ses mais maplas e mais a

gr-ícolas, quando tenham dequadas a cada centro co

mais de 100 empregados, a mercial, industrial, ou' agrí

ministração de ensino pr í- cuia, do país.
mário :lOS que dele neces- Logo depois, então, será

sita rem, em caráter gratui- redigido um ante-projeto de

to, Não foi feita, no entan- lei, a .ser encaminhado ao

-----�.-------------------------------
-------

� I'"
.

nos \lAPCJOS

�.'"DJ""-, /.?ft�"":it'; � �

»'" � ��
- ",' � .,.

-?�, �

Part.icipaçào
DIONISIO DAMIANI VVA. FRANCISCO SAL

LES DOS REIS

participa o contrato de participa o contrato de

casamento de sua filha MA- casamento de seu fHho

RIA DE LOURDES, com o FRANCISCO, com a srta.

sr. Francisco de Salles Gar- Maria de Lourdes Darnia-

dani doe Reis:

Florianópolis, 4-4-53.

ni,

Distrfbuídor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolís

OLHOS - OUVIDOS -, NARIZ. GARGANTA

DR.. GUERREIRO DA FONSECA
..�ta •• B......

Rf'ef'it� de OClll()fI - Exame de Flladn, d. nlh., I''''

"a,llIJificIP,çlo �.' Pl'ell8in, Arterial.
Moderna Aparelhaj'em.
ConAultórle Vlscolldr de Ouro Preto. �,

Congresso Nacional, em que
sejam estabelecidas o' regi-

Obrigatória a medida

A proxima realização, trabalho completo, sôbre seu

em, Curitiba, do II' Con- : tema especial. As conclu

gresso Brasileiro de! sões finais serão tiradas

Proteção à Infância -

I pelas Con"iissões técnicas

go-
I
encarregadas de cada um

-I dos três temas oficiais, de
te- l ven do ser' submetidas à a

preciação do plenário do II

Congresso Brasileiro de

RIO, (Agência Nacional) I Proteção à"Jnf�ncia.
- A Associação Brasileira i
de Ajuda ao Menor promo- I A delegação do Distrito

verá em breve o II Congres- Federal

$0 Brasileiro de Proteção' à

clava terá como séde a eí- deral, que será integrada
dade de Curitiba, devendo ainda pelos demais dir'igen.
realizar-se de 14 a 21 de ju- tes da Associaçito Brasilei
nho do corrente ano com o ra de Ajuda ao Menor, além
apoio integral do govêrno I de figuras, de relevo no cir

paran áen se, O governo esta-I cu lo dos 'estudiosos da cau

dual, naquela ocasiao, hos_1 SR' da infância, ;entre edu

pedará todos os delegados, cadores e profissionais, es

devendo proporcionar os re- pecializados em problemas
cursos materiais necessá- relativos à educação e à as

rios ao desenvolvimento dos sistência aos menores.
,

trabalhos congressuais. 1 ---:_---:-., _

A Comissão Organizado
ra do I,I Congresso Brasi
leiro de Protecão à Infân-Ida, designada pela sra. A

dalgisa Nery Fontes, preL.!
ridents da Associação Bra-!
s ileira de Ajuda ao Menor, I
'á elaborou o ,temário da

-eunião, incluindo nele três

.emas gerais, que abrangem
adas os aspectos dos pro

'ilemas da criança brasilei

ra, Os três temas escolhi-

dos são os seguintes:
I - Proteção Jurídica ao A.4ldne "O ESTAD(Y'

,

Menor; -, 1II - Proteção do Menor
.

I
no Campo da Educação e j
3aúde;
III - Proteção do Menor

no Campo da Assistência
Social.

Equacionando
de Ajuda

Apôio integral do

vêrno paranáense
Escolhidos O'S três

mas oficiais.

Infância, com a' participa
ção de delegados de todos

os Estado� do país. O con-

Três ternas em discussão

Relatores especiais

Ainda dê acõrdo com 01

que foi deliberado na Co- I

missão Organizadora, cada

grupo de Estados será en-

carregado
dos temas,
delegações

de relatar um

cabendo às suas I
apresentar um

os Problemas
à Infância

A sra.." Adalgisa Nery
Fontes caberá a chefia da

d.elegaçião Ido 'Distrito F e;..

•

GnClHIlt?lldf?
PIII 1P1lI/W
o SEU

SOBRETUDO

REHHER
DE PUI;1A LÃ

- SO'B MEDIDA -

LOJA: Rua Felipe Schmidt

) 7-A

FLORIANóPOLIS

__
,

-----_.__
. .....0.-._--_.
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PROGRAMA PARA O MES DE ABRIL' '.

DOMINGO - DIA 19 - TARDE DANÇANTE;COM JNICIO ÁS 17 HORAS..
SÁBADO - DIA 25 - "SOIRÉE" COM INICIO ÁS' 21,3.0 HORAS., .

TODAS 'SEGUNDAS E QUARTAS ..FEIRAS, �ESSÕES. DE CINEMA, COM INICIO ÁS 19,30 H?RAS.
,,/

.

Para que não falte terra ����p�=::�!é;�:�' cata-I �1�'�'!���ú-
aos h"emens do campo ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ;�":����O�I������O:.

EDITAL 'DE CONVOCAÇÃO
quereu. a este Conselho o

Na forma d�s estatutos e de acôrdo com a lei em registro, de CONSTRUTOR

vigor, convocamos os senhores acionistas desta socied;:t�. ar título precário, para JA

o c para a assembléia geral extraordinária, que se realí- GUARUNA ___:. Santa Gata
zará no dia 22 do corrente mês, às'.17 horas, na sede so- rina de a�ôrdo com o .pará,
eial à rua Felipe Schmidt n. 14 - sobrado, nesta capi- grafo único do' artigo 5.0
tal, com a seguinte

do Decreto n. 23.569, de 11
RIO, (A. N.) - A Comís- "prévia e justa Inden ízação Ordem do dia de De�embro de. 1933.

são Nacional de Política em dinheiro". Ao contrário Terra improdutiva e terra 10) Ver if'icacão do ·auménto do capital social -

- Ficam, po�s, ;convidados,

Agrária está discutindo um do que pensam qs srs, Aloi- em produção 20) Reforma dos estatutos ,

- .

d
.

t
- ,.

I os profissionais interessa-ante-projeto de acesso a e-x- sio Campos e Hermes Lima, Coube ao sr. Miller Paiva 3°) Outros assuntos e 111 eresse SOCla. \

Florianópolis, 14 de abril de 1953. dos já registrados neste
ploração azricola da terra, não acha o sr. Cardoso de sugerir que, alem do que já I Wip WILSON em'- -

João David Ferreira Lima Conselho, a se pronuncia-· .

de modo a Criar 'para o Bra- Mello que o adjetivo "justa" fazem nesse sentido tanto o
.

. ! CHICOTE TRAIÇOEIRODiretor-Presidente rem a respeito .para: que ,
"sil uma política que, afinal, dependa de interpretação do projeto quanto o substituti- Luiz Fiuza Lima , Ih

',:
did raz de I Allan ROCK LANE· em:

es e conce I o o P o '

.

,o conduza a uma reforma a- legislador. Enquanto aque- vo, deve a Comissão separar Diretor-Superíntendence

30, d'
'

t d p bll'!
O SEGREDO DAS CARTAS

,
, Ias, a con ar a u -

grârla, les entendem que "justa" in- com a maior clareza poss i-
cação do pre�ente' Edital: Início do seríado :

Ao ante-projeto da Sub- denização deve ser a iride- vel a desapropriação que se
Pôrto Alegre, 6 de Mar-', MISTERIO 'DO DISCO

Comissão de Acesso à Terra' nização que corresponda à abata sobre, terra improdu-

A decí
.

t
/

ço de 1953 _

VOADOR
Própr-ia cujo principal au- justiça social, o sr. Cardo- tiva e a que busque terra em ·gra "eClmen O (as.) Walter Boehl Continuação do seriado:
tor é o. sr, Aloisio Campos, so opina que "justa" deve regime de produção e cria-

E P id t O SUPER HOMEM
-'

'

I
"

" ng. resi en e
opões-se um substitutivo a- ser tomado em seu sentido çao de rrquesas, A desapro- A Sociedade de Asaistência aos Lázaros e Defesa ',,' Preços: 6,20 - 3,50
presentado pelo sr. Cardoso- nítido de correspondente ao priação, disse, deve ser fei- :<ontra a Lepra em Santa .Catartna, que tem na pessoa '�I

-

Õ dos Imp. até 10 anos.
de Mello Filho, representan- valor atual da terra a ser ta de acordo com a produti- ::\0 Senador Ivo dir"Aquino, um grande amigá e colapôra:-11j elç es

"

te, na Comissão de Federa- desapropriada. vidade da terra. O que se .íor, bem as�iin,; a sua distinta senh?ra D. Irene Gama "CODSuueresção das Associações Rurais Quanto ao arrendamento deve evitar é que toda a re- O'Eça d'Aquino, vem agradecer a valiosa oferta de -duas .

\

máquinas elétricas de lavar roupa, enviadas por inter- lRM'ANDADE DO SENHOR
do Estado de São Paulo. eonpulsório, considera uma 'forma agrária seja; feita á

-nédio do Serviço Social, para o Educandário Santa Ca- JESU� DOS PASSOS E
·limitação inconstitucional custa da classe agrícola, que tarina.' ", '

HOSPITAL DE CARIDADE
Desapropriações por inte- j do plano, direito de propr ie- é o esteio da economia na- Esta dádiva valiosa será empregada para a instala:

'

Fundada em 1765 . As 8hs.
ressse social dade. Não acha que possa cional, e, sobretudo, que ve- cão da lavanderia elétrica da créche, daquele Educaridá-

De ordem do Irmão Pro- Burt LANCAS'TER.-
O projeto da sub-comís- ser comparado à limitação nha somar o desânimo en-, rio.

vedor, . para cumprimento Joanne DRU em:
são, que está servindo de desse direito o contrôle dos tre aqueles agricultores que dos dispositi.v'os 'dos artigos OUSADIA.
base principal ao debate, re- alugueis de prédios urba- estão realmente mantendo e'

.23 e 24 do Compromisso, Elvira PAGÃ _ Paulo .

flete com fidelidade o pen- nos. Neste último caso, o criando a grandeza do país.

eh
·

H· I
convoco os srs.Irmãos Elei- PORTO em:

.

sarnento' expresao
'

pela Co- 'urrascarla orl-z-on e rores.ipara, no dia 2 de maio, O DOMINO' NEGRO
missão nas suas "Diretrizes

'às' 17 horas, comparecerem Preços: 7,()0 _ 3,50
para uma Reforma Agrícola

"1 Consistó rio da Irmanda- I t' 1 8
. ,

- • o mp.- a e anos. . .

no Brasil", aprovadas pe- '. Rua: CeI. Pedro Demoro - CANTO ..:_ ESTREITO de, �fim de se proceder' à
lo President� da República. ...1II....n... D.�_a4I.I_· ••J., '-'" ••, A'dois passos do'ponte-terminal dá linha de ônibus .. ·

c,leiç-ão"dos Consultores pa-, CUJlITIJIA rw:CIlAAlA PROSEBRA. CHURRASCO �E la QUALIDADE A TEMPO E A'O art. 141 da Constituição I
,'a o biênio de 1953 a 1955.HORA

\.

Debates na Comissão Na-' as idéias. Em primeiro lu-. aluguel pode ser .fixado por

cional de Política Agrária. I gar, acha seu autor que o I lei, contra a vontade do pro

Preparando a, Refo-rma A- I interesse social, tal como as prietâr io, mas ninguem é

grária. demais modalidades' da de- obrigado a alugar sua pro-

sapropr iação ,depende da priedade,

de Ül46 diz, em seu § 16,
que "é garantido o direito

de propriedade, salvo o caso

de desapropriação por ne

cessidade ou utilidade pú
blica, ou por interêsse social

mediante prévia e justa in

denização em dinheiro". En

tende o projeto da sub-co

missão em harmonia com as

"Diretrizes" .que ao criar a

figura do "interesse social"

os constituintes tinham em

,/mente uma forma nova de

desapropriação. Se, mesmo

quando a desapro-priação
fôr pór interesse social, ti
ver o governo de 'pagar pe

la terra 'désa�roi>riad.a o que

paga.ria um comp�'ador qual.
qúer,' a reform� agr,ár:ia fi

éarâ pràticam�nte' impossi
vel. O ônus para o Tesouro

seria fora de toda medida.

Assim, dispõe o projeto que

a desapropriação por inte

resse social não leval:á em

conta - para pagamento de

indenização - .a desvalori

zação da moeda ou o valor

espeCUlativo da terra: ao

desapropriamento, se paga
rá o custo acrescido dos j.u
ros legais.

Ar�ndamento de forma

obrigatória �

Outro ponto do projeto
que tem des·pertado a mais

viva oposição é o do arreu

dilmento. compulsório. Base
ado no que se faz na Ingla
terra e em outros países, o

projeto autoriza o governo a

arrendar compulsoriamente
até 15 por cento das proprie
dades, para aí realizar seus

planos de colonização com

os agricultores sem terra.

Uma opinião .divergente
O. s,ubstitutiv() do',sr. Car-

lodo ao Rio de Janeiro
Hospede-sé

Grande 'Hotel

CHURRASCARIA "HORIZONTE", -
- CANTO DO ESTREITO .;

.' Informo que é permitido
,AMBIENTE FAMILIAR ,lOS srs, Irmãos Eleitores,

,lue 'não poderem compare
cer, por motivo justificado,
remeter ao sr, Irmão prove
dor as chapas, . dentro dé

. ,

carta fechada e assinada

(art. 28 do Compromisso).'
Consistório, 15 de abril

de 1953.

Luiz- S. Bezerra da 'I'rin

cade - Secretário.

no

0, K.
Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maionése.

I BEBIDAS GELADAS.
'

Aberto durante o dia e á noite.

Todos os aptvs com banheiro, completo, telefô

ne, rádio e colchões ·de móias, "Beautyrrest" Diária

para solteiro- Cr$ 140,00, para casal Cr$ 200,00, com

café compléto pela manhã.
Rua Senador Dantas - 24. Telegramas para

Hotelok - RIO.

-0-
.

A churrascaria "HORIZO}ll'E" também aceita encomen
fias de almôços e jantares festivos, bem como churrasco

para casas de família.

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

ECONOMIA absoluta"
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
'; í

Grand'e ECONOMIA "

,.. I I .- .:,:t(�:��<.,,��"'_-'""
'.'''. "��;'>;;�"" "

\:. .

,
, ,-

AQU'ECEDOR fUTRICO-.CENTRA!:'

, Capacidaóe:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��.4
IMERSÃO � CHUVEIRO

___..,..lõóII_,__

Capacidade 30 LITROS'

, _.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Construido inteiramente de

cobre',

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

, '

.

Fabricados nos tipos
",ori';�ntol e 'terfico.'-

/

O MISTURADOR DÁKO. de re.9u

logem insf"ntanea, permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

R�sistência. do tipo tubular, il')teiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por:" T�.RMOSTATO,

que proporc:iona grande ECONOMJA.
',;"--"

. -.

f

GARANTE O QUE FABRICA
"1

I

I,
'

l?ITZ
\

As 2 - 4,30 - 7,30 e 9,15h�.
Antony DEXTER - Ele

onor PARKER - Patricia-
•

MEDINA em:

VALENTINO v:

em Technicolor
No programa :
I

,-Cine Jornal. Nac

Preços: 7,60 ., 3,50
Livre.

As 4 - 8hs.

As 8hs.

Antony DEX'I:ER � Ele
-:>1101' PARKER _:_ Patr-icia
MEDINA 'em:

VALENTINO
ém 'I'echnicolor

No programa:
, Cíne Jornal. Nac

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

AS,8hs.

Martine CAROL em:

OS A''IORES DE CARÓ-
LINA

No .programa::
. "\: '

(: in-e J,oI'lla,l. '�ac� ,

Pi'eç6s:' 6,2ó�·_13,50
"_

-1-- .1 _\ I ,"

IIl1:p.�"àtê 18.. , anos.:, ,',
.,

_" ,,�,
__ ._i .... .;._.

f3L()l2IÁ
EsfreUo

As 5,30 - 8,3,0 hs.

Arit6ny DEXTER - Ele
onor PAR,KER � Patrieia
MEDINA em:

VALENT!NO
, . em Technicolor

No programa:
Cine Jorná!. Nác.

,

Preços: .7;00 - 3,50
Livre.

/
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mores.

MORTOS E FERIDOS
BUENOS AIRES, 16 (U.

P.) - Informa-se que um

inspetor do subterTâneo
disse=qtre -houve B 1ll0l"to).l..,:;"e. h

uns 50 feridos em COnse

quência-da exptosãõ da bom

ba na estacão. Não se co

nhece aind; o número de

feridos que causou a bomba

que explodiu no restauran

te Conte.
INCENDIADA "LA VAN.

GUARDIA"
BUENOS AIRES, 16 (U.

P.) - Pessoas que partici.
param da manifestação de

hoje na praça de Mayo in

cendiaram o edifício do jor
nal socialista "La Vanguar
dia". A polícia dispersou a

multidão com bombas de

gases lacrimogênios e ,os

bombeiros estão lhtando
contra: as chamas.

O fogo' envolveu ràllida
mente os qQatro andares do
mesmo. Os bombeiros se vi
ram obt'igados a abandonar

seus esforços para salvá-lo,
concentrando seus esforços
na luta por impedir que as

chamas se propagassem aos

edifícios vizinhos.
No edifício fl,lllciona'va a

"Casa do Povo", sede' cen

tral do Partido Socialista, e

as ofi'cinas de impressão de
"La Vanguardia", que não
é publicado hã muito tem

po. -

AMPI�OS PODERES A
PERON '

BUENOS AIRES, 16 (U.
P.) - O secretário·geTal da
Confederação Geral do Tra

balho, Eduardo Bul'etich,
disse em meio de gritos de
aprovação da enorme massa

que se congregava na Pra

ça de Mayo que os traba
lhadores acompanharão Pe·
rón atél a morte, e 10go deu

ao Prüneiro Mandário am

plos pode'res para eliminar
"as camarilhas ou grupos

que Perón considere inca·

pazes ou que não hajam
cumprido com o programa

peronista".
.()URTA "REVOLUÇÃO",
SEM BOMBAS .

. BUENOS' AIRES: 16 (U.
F.) .� O governador da, pro· I
víilcia de Buenos Aires, ma- :'

j�r Carlo,s V. Aloe, velpo a- I
migo de Peróil e um de' seus

mais íntimos colaboradores, Perón e sua ação de govêr
reclamou ontem outra "re- no.

volução"; como a de 17 de Na Praça de Mayo, já se

outubro de 1945. viam esta manhã grandes
A batalha contra o au- cartazes, nos quais se assi

menta do custo de vida fi- nala que o povo apóia o pre
cou quase esquecida,. em

I sidente.
Sôbre a fachada do

meio à intensíssima propa-: edifício do Banco da Nação.
ganda relacionada com a: Argentina, por exemplo, foi
concentração desta tarde,! afixado um enorme cartaz,
cujo "leit motiv" é agora, I que diz: "Os. bancários com

decididamente, o apôío a Perón",

A in Ia o ateI ta IfJC,erâ�ic� São Caetanoj cor�!p�!:iaR���!�DSa
r. � ", \

I UOLOS I�itJt.,.�Sj\lJOS, TEL1v\;.,;, L�DRI- í ' . ,

,

't P .

_

LHOS, RODAPÉS E ,MATERIAL REFRA-I
.

ELo; o titulo de um artigo me descoberto, co�� homem

CO I a ero,n
'" v' TARIO . estampado no "O Diário da, ou pelo ampáro da Justiça,

,

PRONTA ENTREGA I Tarde", da Capital do Esta-! confirmar à minha frente

O G C·
(lo, no dia 1° de Abril, no! as ca�ilosas acusações à

SnY ama OA. Ia qual en:�lve o meu nome,
I
honrá e� �' dig-ni(�a�e da n:i-ex • desclass íf ican do o meu pro- nha pessoa, pOIS se assim

JERONIl\10 COELHO, 14 - Caixa Postal, dimento em baixo calão, jo- não o fizer, eu irei pelos

239 _ Florianópolis gando-me calúnias tão meios' legais, buscar o seu

DISTRIBUIDORES
monstruosas quanto é mons- nome à publicidade, para f'a-
truoso o articulista anôn í- ze-Io provar tais acusações,
mo. próprias de indivíduos de

Os artigos trazidos a pú- baixa estirpe,

Testemunhas de vista dis-

que várias pessoas
seram '

foram atiradas ao solo pela

explosão e que o,utras san-

m Profusamente dos
·grava
,ferimentos causados pelos

destroços. Qua.ndo o pessoal
das ambulânCIas .estava a

tendendo aos ,fendas, ex

plodiu a segunda bomba

'em um vagão do trem sub

terrâneo que se encontr�va

na estação sob a Praça de

Mayo, com a entrada. em

frente ao res,taurante.

NDepois dos ,primeiros mi- :·Dr IOLE TINO DE CARVALHOriutos de confusão, os trabà-} '. .

lhadores congregados'· na

praça gritavam: "Não sai

am daqui! Temos que enf'or-.

cal' os traidores"!
A polícia prendeu um ho

mem jovem que se acredita

foi quem .deixou a bomba no

subterrâneo. Os policiais tio'

veram que lutar bravamen

te contra a multidão, que

tentava arrebatar e detido

dê suas mãos para. enforcá

lo. Por' fim, a polícia pôde
retirar o homem do local e

levá-lo num "jeep".
Durante tôda a confusão,

Perón manteve sua calma e,

com exceção dos seis minu

tos de gr itaria que se segui
ram ao' estouro das bombas
continuou falando à' multi-

dão.
_'

�

Várias vêzes disse "com

panheiros .. : compan h e i

ros ...
" até que o silêncio

fôsse restabelecido. Foi en

tão que se referiu aos au

tores desconhecidos de am

bos os atentados, dizendo

que provàvelmen te eram os

mesmos que propalavam ru-
.

'

. ESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR.
GANTA comunica á sua clientela que trasferiu seu

consultório para a rua Nunes Machado 7 - 10 andar,
Edificio São Franscisco esquina com a João Pinto

DAS 15 às 18 HORAS

Tr�nspor.es ."éreos Caja
rinense S.A.

•

ASSEMBLÉIA GERAL 'EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. Ordem do dia

10) Verificação do aumento do' capital social

20) Reforma dos estatutos

30) Outros assuntos de interêsse social
Florianópolis, 14 de abril de 1953.

João David ,Ferreira Lima
Diretor-Presiden te

Luiz Fiuza Lima
Diretol'.Superintendente

Churrascaria Horizonte
Rua: CeI. Pedro Demoro - CANTO - ESTREITO
A dois passos do ponto terminal d'a lhlha de ônibus
CHUHRASCO DE la QUAUDADE A TEMPO E A'

HORA

AMBIENTE FAMILIAR

Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maionése.
BEBIDAS GELADAS •

Aberto durante o dia e á n�ite.
-o-

A churrascaria "HORIZO}lT�" também aceita encomen
das de almôços e jantares festivos. bem como churrasco

)8ra casas de família.

CHURRASCARIA "HORIZONTE"
- CANTO DO ESTREITO-

-------------------------- -

AGRADECIMENTO blico em anonimatos, já bem

dizem da extensão da covar

dia e da qualidade baixa do

M�RIA D:<\S DÔ,RES PóVOAS ARl-:NTES, articulista, que à sombra
Mana das Dores Povoas Arantes, por este me io, ex-, . ,

ema ,seu agradecimento pela dedicação e perícia com I'
do medo da responsabilida-

.rue foi tratada pelos médicos DR. NEWTON D'AVILA, ' de esconde o seu nome.

�irúrrr;ão e DR. LAURO D'AURA, clínico durante o tra- I Venho de frente e de ca-
.' I

lamento de sua enfermidade. beça levantada, pelas colu-
Estende seu agradecimento às IRMÃS BERNARDE- J nas deste jornal lançar o

i E e BE1:T()LINA, como também a todos com quem to- � , t .vard ti
t' I b d d . meu rep o ao coval' e ar 1-

n"oll con a,' ;o, pe a on a e com que a def'erencíaram, . "., .'

durante o seu internamento no Hospital de Caridade. . cu lista de O Diário da 'I'ar-

Florianópolis, 15 de abril de 1953 de", para que venha de 110-

Perseguição. RelígioS8 ?

Individuos armados de revólveres e
saram (uma conceotravão de

TAlá, 14 (Pelo Correio) pregação quando se suce- I culto, "declarou o pastor A-
.

V d T ""
uma autoridade que comete

- Publica "A oz e aio', deu a 'persegu ícão. "Apare- driano, acrescentando :"Uma
. I arbitrariedades, violencias

jornal local, _o segumte: I ceu um grupo de homens vez que as autoridades 10-

b
e espancamento merece' pro-"Um grupo' de crentes a-. meio embriagados e arma- cais se recusaram a nos dar

tistas, tentando realizar um' dos, os quais fizeram amea- 'a proteção garantida pela moção!
I -- Ao cretino articulista pe-culto de pregação na praça. ças e criaram confusão, Constituição, vou .Ievar o

U bi S C t
. ço que me procure e me en-

de ru ICI, anta a arma, maltratando de tal modo um caso ao Departamento de Se-
frente de qualquer maneira,

num domingo de fevereiro, dos nossos meninos. que fo- gui ança Pública em Floria-

foi interceptado por homens m-os obrigados a terminar o nópolis".
armados com revólveres e

facas. Esta informação foi

prestada pelo pastor da la.

Igreja Batista de F'loríanó

polis, o Rev, Adriano Blan

kenship.

Eleições dos
· Consultores

de, afim de se proceder à

8 eleição dos Consultores pa

"['3 o biênio de 1953 a 1955.

Informo' que é permitido
aos srs. Irmãos Eleitores,
que não poderem compare

cer, por motivo justificado,
I'emeter ao sr. Irmão Prove

dor as chapas, dentro de

carta fechada e 'assinada

(art. 28 do Compromi'SSo).
Consistório, 15 de abril

de 1953.

Luiz S. Bezerra' da Trin

aade - Secretá,rio.

Urgente
NegÓCio de
ocasião

Vende-se ttm terreno com

8 casas de material todas

alugadas.
Sito na Rua Campos No

vos ns. 6 a 20. Medindo de
frente 22 e 33 de fundos. In

formações diretamente ao

vendedor sr. Nicolau Doko

la, Alamêda Adolfo Konder.
ó)
ú.

do que melhor entender pro
var -as acu-sações jogadas
contra a minha 'dígnídade e

à minha péssôa. Se não �im':
ficará, desde já t!lchado de

.

A 18 d O t b I 1-
- d" cov,wde, mentirosó e de ca-

e u u ro e e çoes o : l'áter cháfurdado na làma

IRJMESAUNSDADDOES DpOASSSEONSHOER Prefeito de CUfl·tl-ba, que envolve os lfom.ells de
baixa qualidad,e ;;oral. A-

HOSPITAL DE CARIDADE " qui o espero.

Fundada em 1765 CURITIBA, ,16 (V. A.) - lha do prefeito munidpal de I Urubicí 11 d b'l d

I?e ordem do Irmão Pro- O Tribu�a.l Regiona,l Elei- Curitiba, ficando determi-; 1953,
' e a rI e

toraI decIdIU, ontem a ques- nado que as eleições serão' , .

vedor, para' cumprimento CecII B d' Ntão da fixação da data do I realizadas a 18 de outubro 10 ernar mo eto
:los dispositivos dos artigo·s pleito eleitoral para a esco- do eorr-ente ano.

'

, Na forma dos estatutos e de acôrdo com a lei em

vigor, convocamos os senhores acionistas d.esta socieda- �:3 e 24 do Compromisso, ���"""" •.
oe para a assembléia geral e:>:traordinária, que se real i- convoco os srs. Irmãos Elei., -------------�------

zará no dia 2.2 do corrente mês, às 17 horas, na sede so- tores, para, no dia 2 de mui o,

<:ial à rua Felipe Schmidt 11. 14 - sobrado; nesta capi- às 17 horas, comparecerem

tal,' com a seguinte ao Consistório da Irmanda-

'"" �- .. '

"'-, O re,ierido_ pastor, �.i.tJJltO

c:r . Jnn'/r cf J� ,- � I '."':
-.

com' o'da Ia. Ig'reja-Ha.tiata

�,�T-�..
de Cur-itiba; Rev. Walter
Kaschel, e membros da I-

greja Batista de Urubicí, es-
n6 nevo BANeO AGRICOLA tava iniciando um culto de

A eOoperó.tivõ., de Cr'é�ito n! 1. do 'BRN�n_!
SEDE PROPRIA

. �tr�I1�1b
FLOR/JlflÓPOllS - STR CRiflRiNR

pio de São Joaquim, .onde
A S?ci,edad� de Assistfncia. aos Lázaros e Defesa sou bem conhecido e tenho

contra .a,_J;..ep,l',a ,�lJ1.. Santa Cata. r.ma, que tem na. pessoa 'o'tl'm"a 1 õ d
.

d
d S d',� r

.' d' r-i, -".",,'
. < ""��,....,,,.. --,'.'.",,",,' , c 8 re aç es 'e arruza e.

o en,a 01' vo ê Aq1.1Ill'O,' mI'f gl'ande -arrÍl'go é'''CÓ'!a-bm'8''', " 3�'
• ; .._, ", _ •

.dor, bem assim.c.a sua distinta senhora D. Irene Gama Aqui deixo lançado ri meti'

O'Eça d'Aquino, vem- agradecer a valiosa oferta de duas répto ao miserável articulis-
máquinas elétricas de lavar roupa, enviadas por inter- lia anônimo, para,que venha
médio do Serviço Social, para' o Educandário Santa Ca- pelos meios legais ou do mo
tarina.

r '-

Esta dádiva valiosa será empregada para a irv�cala.
cão da lavanderia elétrica da créche, daquele Edlipmdá.rio. '(

fncas disper-
l! ., b

-

, iS} :,j S110 . â ti lu

Co

Agradecimento

Viagem com segurdnça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SOL-B,RASILEIRO»
r lorianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agênci� :
n.ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tênente Silveira

Como poderá o cretino aro,
ticulista provar, que a casa

da minha farnil ia serviu de

abrigo a raptos, se tal nun

ca aconteceu, o que prova

rei fartamente.

Onde e por que meios po
I�eri aquele articulista des

classificado, acusar-me da

prática do monstruoso cri

me incestuoso?

In dividuos do calão do ar

ticulista devem até ser des

prezados pelos cidadãos que
formam as colunas da so

ciedade.

Veja-se, através do arti

go, que não ser h61o�em de'
responsabi'lidada e sim· de

um -cafagéste, quanto é bas-

'tardo e anarquista o seu es

pírito ..POIis êle acha. que

para o que lhe informo que
móro em uma casa de côr

azul, bartada de encarnado,
com duas arvores na frente,
situada no lugar Esquina,
distrito de Urubicí, mun ici-

Viagens DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a'.
FPOLIS.-S. PAUlO�RIO "

4,,,,
FPOlIS. - CURITIBA-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS.
CRUZEIRO DO"SUl

EDITAL
Pelo presente tórno pú

blico que o Sr. MANOEL
JOAQUIM SILVANO, re

quereu a este Conselho o

registro de CONSTRUTOR
a título precário, para JA
GUARUNA - Santa Cata
rina de acôrdo com o pUÍ'á
grafo único do artigo. 5.0
do Decreto n. 23.569, de 11
de Dezembro de 1933.

Ficam, pois convidados
os profissionais in teressa
dos já registrados neste

Conselho, a se pronuRcia
rem a respeito par� que
lhes é concedido o prazo de
30 dias, a contar da publi
cação do presente Edital.
Pôrto Alegre" 6 de Mar

ço de 1953

. (as. ) Walter Boe.hl '

Eng. Presidente;
(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LAMENTAVEL OCORRENCIA. ONTEM, AO FIM
DA AULA, NA. FACULDADE DE FARMÁC'IA E
ODONTOLOGIA--OS -FERIDOS, Nol HOSPITAL

DE CARIDADE
'Do nosso novel confrade, I eussão o ato praticado ipe-

Lamentável ocorrência Sé então, atendidos por cole- de Caridade, onde foram

a-I
do se retirou para a sua re-', A direção da Faculdade

Tribuna Livre, de Joaçaba, lo atual Pref�ito Municipal verificou, às 11,50 horas de! gas e professôres que os co- tendidos por êle e mais os sidência, os demais Osní I de Farmácia e Odontologia,
transcrevemos o seguinte: da histórica cidade de Tu- ontem, na Faculdade de I locaram a salvo de conse- drs. Artur P�reira e Olivei-I Lisbôa, João Odair Bellini

I de�de. os primeiros momen-

"JOACABA é governada' barão, lá no sul catarinen- Farmácia e Odontologia, à I' quências mais lamentáveis. ra e Major Dr. Oswaldo e Hercílio Pedro da Luz, -tos da lamentável ocorrên-
Por um -prefeito, saído das se, que conforme a nota P Iraça Getúlio Vargas, ,es-,· NO HOSPITAL DE Luís do Rosário, os quais I êste último filho de Aldo cia, vem colocando à dispo-fileiras da União Democrá- publicada pelo nosso con-

I
tica Nacional, o sr. José frade "O' ESTADO", de quina da rua Emílio Blum, I CARIDADE constataram serem as quei-I Rosa da Luz, ainda se en- slção daqueles alunos todos

Waldomiro Silva, que rece- Florianópolis, em a edição nesta Capital, nos derradei- Tão logo a calma se res- maduras recebidas de 2° centram recolhidos àquele os recursos que se fazem
beu consagradora expressão de 8 do mês em curso, re- ros momentos de uma das tabeleceu, o Prof. Dr. Poli- grau, nas mãos, nos braços I hospital, para tratamento, necessários para o trata
eleitoral no pleito cívico de tirou da sala nobre da Pre- aulas naquele acreditado

I
doro Santiago, diretor da e rostos. À exceção do acaol muito embora não estejam mento e pronto restabeleci-

3 dé outubro de 1950, dan- feitura Municipal o retrato t b I' t d I d f t t I r' es a' e ec imen o e ensino, Facu da e, ez ranspor ar dêmico Ivan Meira de Vas- em perigo de vida. mento dos feridos.
do, assim, em 31 de janeiro, do, preclaro ex-Vice· Presi-

Ide 1951, início à sua Admi- dente da República e atual superior. I os feridos para o Hospital concelos, que após medica-

n istracão em cumprimeito Presidente da Câmara F'e- Os alunos do 3° ano de
,.

ao ma�dato que lhe confiou deral, dr. Nerêu Ramos, que odontologia, de nomes Osní Revelações de Garcez fatal Acidente
o povo desta terra. é sem qualquer dúvida 01'- Lisbôa, Ivan Meira de Vas-

S b I --------------

Ao receber as rédeas do gulho dos catarinenses e concelos, João Odaí.r Belli- Ô . re OS ú limos aconteci-Município, S. S. encontrou uma! expressão nacional, a-

008ndo consertava a parede deni e Hercílio Pedro da Luz, d S Pem o Gabinete do Prefeito fim de <;lue em seu lugar
.

t s e
-

IMunicipal, os quadros foto- fôsse colocado o retrato do procuravam "dar geito" a men o ao au o
gráficos dos exmos. senho- sr, Irineu Bornhausen, Go- um velho maçarico, a gaso- SÃO PAULO, 17 (V. A.) ção partidária, pois só êles soa casa, foi vitimado
res Getúlio Vargas, Nerêu vernador do Estado. tina, que -é usado, periódica- _ Solicitado, hoje, pelos poderão dizer se estão res-

O Ten. Mário Marques,. 'no Cemitério Público de Ita-
Mames e CeI. Manoel dos Haverá, por ventura ra- mente, nos trabalhos de PI'O'_. Ii oficial da reserva' do EXér-1 corobí.·. -,j orna ístas, a um pr'on un- sentidns ou não 'com o go-Passos Maia, os quais re- zões para que o ilustre re- tese. A borracha do orificio cito Nacional, foi vítima, na��
cebiam, assim, as homena- presentante daquele povo e ciamento sôbre o propalado vcrnador".

Tgens expontâneas' do Po- Chefe do poder Executivo por onde entra o líquido, no ; estremecimento de suas re- E, adiantou: manhã de ontem, de um aci- em OOVO gereo·
der Público Munícipal, des- Municipal daquela Comuna entanto, estava já estraga- lações com o PSP., o gover- - "Não há nada; �amQS (dla�n. te que lhe custou a vi-

te. o Banco do.de o tempo do então Prefei-l assim proceda? da, o que vinha dificultando nador Lucas Nogueira Gar- aguardar os acontecimen-
to Newton Macuco. . Será que as paredes da aquele a Ih' f

.
. Procurava êle com 11m O·ru",.-I" pare o a uncronar, �ez declarou o seguinte:' tos, para não aumentar a '

I)N o dec�_'rer de sua Ad- sala nobre da edilidade de Mas, os jovens estudantes, _ Devem os jornal iatas seu irmão, à rua Cur-itiba-
ministração, os serviços ad- Tubarão são tão pequeninas confusão e as' dificuldades Em substituição ao sr.

min istrativos da Edilidade, que se tornava n ecessarro
sempre tentavam o consêr- fazer essa pergunta aos di- existentes, e. mesmo porque

nos, consertar uma parêde Salvador Russo, g_erente do
foram mudados para o novo trocar Nerêu Ramos para

to. E, inesperadamente, ve- rigen tes daquela agremia- o noticiário divulgado tem
de sua casa e, em dado mo- Banco do Brasil nesta Capi-

Edifício de 'propriedade, do poder obter lugar para Ir i- rif ícou-se a explosão do () O_()�()""o""'(G tomado um rumo alarman- mento, esta ruiu, caindo. tal, assumiu ante-ontem

Município, . e1ribora ainda neu Bornhausen, afim de se macarico e com o vento ", A educação cabe em
te". Atingido, aquele militar essas elevadas funções o sr.

em face de construção o se- render uma homenagem .ao

I
as .Iabaredas logo se espa- '" �, tôda parte, prtncípal.

Indagado, .

ôb
foi jogado ao chão, chocan- Edgar da Cunha Cidade, al-

gundo pavimento, porém, Governador do Estado?
Ih h d mente onde se concentram a seguir, so re to funcionário daquele esta-

f'ertd E- t
.,

di aram, apan an o os qua- . .

t' t l'
do-se com uma viga, o que belecimento ·e que, ate' hád-estaque-se os re err os < sse a o, como ja isse-

. elementos que representam
se irta ser ex 111 a a co 'iga-

quadros .fotográficos dos mos, vem f.erir, em cheio, o
.

tI'O estudantes, ferindo-os.
ção interpartidária, confor-

lhe causou a morte imedia- pouco, exercia suas funções
h�menageados, foram reco- povo e o nome da longingua i O pânico, como natural, a dignidade, a tradição e a ta. na Direção Geral.
locados em os seus mesmos Tub:rão tão bem projetada! tomou conta logo dos aca-

honra da família. me declarações do deputado
Socorr-ido; foi transporta- Ao novo Gerente do Banco-

.

1 Até
,.

tari AqUI', nesta terra de "ca- Lincoln Feliciano, aSS'eve- do Brasil s nosso' cum
.

respectivos ugares. e a no cenario ca armense, a- dêmicos, que a princípio se do para o Hospital de Cari- ' o s prr-
data de hoje, o Gabinete do través do esfôrço conjunto viram a br . dif i I sos raros", infelizmente, a- rou o chefe do Executivo: mentes.

• • • •• c I aços com I ICU -

. dade, não sendo possível � _Prefeito Municipal de Joa- de seus dedicados filhos,
dades de t d t d portam individuos que não - "Não me' consta que

aos médicos atendê-lo, visto «'rl�IDa Livre».a��:eso�i�lr��:es OSho�:��ato: �:�:.Z com outra

m,entali-I,
o a sol' e, sen o,

pensam assim. Não há, pa- :��o, tqe::: ;!dp,:t::�i��:·co�� já ser cadáver.

que muito vem dever a Na- Longe de nós o exemplo 4 P ·d I d
ra êles, respeito à dignida- O seu corpo foi, às 10,30

. resl eue a o ti lh�' Feliciano externou a sua 0-cão Brasileira, o Estado de praticado, porque é depri-: .' e a ela. �

horas, transferido para o
Santa Catarina e o Municí- mente e merece até silêncio. PSD Um fato, que a todos re- pinião pessoal sôbre o as-

necrotéri-o da Sécretaria da LIVRE, semanário que vempio do então Cruzeiro, res- A nova geração já possue • .

.
• pugnou, se verificou, à no i- sunto". .

,
.

I Segurança Pública, de onde, .de ser editad'o em Joaçaba,pectivamente" independente uma cultura e interpretação O sr. Celso Ramos, presi.! te de ante-onte.'m,· no Ode.o'n, Os jornalistas insistiram,
de qualquer prisma políti- bem diferentes àqu�les que dente em exercício do Dire� d L

após autopsia, realizada. à sob a direção de O. Moote-
co. alguma coÍsa de util fize- no velho casarão da Praça perguntan o ao sr. ucas

tarde de ontem, foi removi- negro de Oliveira.
Foi para nós, do oeste' ca- ram e estão fazendo por

tório Regional do P.S.D., Getúlio Vargas, que o sr. Garcez se a coligação não
do para a sua residência. O novel jornal tem como

tarinense, _ (reduto de nossos melhores dias. Embo- neste Estado, devendo per- Prefeito Paulo Fontes, pre-I seri� subs��tuida .pela de

bandidos e deportados de ra tudo acontecesse, o mais manecer ausente no Rio e tendeu, um dia, pôr àbaixo" nomlllad� frente mterpar
outras plagas, onde se pra- interessante' é que o Prefei- em Minas Gerais, transmi-

para dar a Florianópolis Um I' tidária", ao que r�spondeuticam os maiores atos de to em foco, Dr. Arnaldo Bet- tiu aquele cargo ao seu su- h f d E tteatro digno de uma... Capi- ,o c e e o xecu IVO pau-
ten.court, ostenta o per.ga- bstituto legal, dr. João Da- IJ' t "O f t d' â"

h d tal. Durante a exi'bição, do IS a: - u uro Ir' .

mm o e üm curso superIOr,
'd F

.

L' S t' Ilísando ao nome um vastís- 'I
VI errelra Ima, ecre a- filme "OS AMORES DE

'. . .. _

�simo "DR."! rio-Geral do Diretório. CAROLINA", várias piadas EQUIVOCO'
--O--e-s-t-r-u-i-d--a-s- Is Instalações da ;�,��:a� ;:::�;;b��:��: el::::da�:o, ;:!:':.:

Cr·uzel·ro do, Sul
-

cia estava ausente? Parece Permanente da Assem-

que sim, u�a vez que não _ bléia, os órgãos locais
houve providências para pôr Diári'Ü da Manhã e A

côbro ao a'buso inde-coroso .

Crêmos que deve haver

mais severo policiamento
nos cinemas, afim de qúe
não tenham as famílias, de

passar pelo dissabôr de se

rem forçadas a abandonar a

sala de projeção, fugindo ao

lléssimo comportamento de

individuos que não prezam
a dignidade alheia, ,esque

cendo que a educação cabe

em tôda parte ...

EXP�ODIU·O MAÇARICO A GAZOLINA!

.'
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Florianópolis, Sábado, 18 de Abril de 1953

Contraste

selvageria, conforme o con

ceito que nos é devido pelo
norte e sul do Estado)
espanto e lamentável repel'-

.

Também o edilicio do COBservatório
Nacional de Música

to público, êste último,
é o presidente da U.

D. N., enquanto àquele
acaba de desligar-se
desse partido.

Gazeta, omitiram, entre
os eleitos, o nome do

deputado Oswaldo Ro-

drigues Cabral. Em seu

RIO, 17 (V. A.) - Vio- chamado, os bombeiros, in- rícia, afim de constatar a

lento incêndio lavrou na I felizmente, pouco puderam origem do fogo.
madrugada de ontem, eêrca fazer, pois, as de,pendências Dois 'bombeiros em apuros
das 3 horas, destruindo daquela ·emissora eram tôda i .

completamente as instala- éonstruidas de material de; Durante o combate as

ções da emissora Cruzeiro fácil combustão, ficando to-
'

chamas, vedficou-'se um pe
do Sul, e afetando em gran- talmente destruídas. Os pre- � queno acidente que por pou
de parte o Cons·ervatório juízos da emissora. sobem a

' co traria consequências fu
Brasileiro de Música. I milhões de cruzeil'�s. Ape- � nestas � dois bombeiros

..
O

Ao que se sábe, o fogo. sal' do seguro cobrIr gran- I
cabo NIlton Soares Pereira

teve início no 11.0 andar do : de parte do prejuizo, terá a J
ld d N I G. " .

d A 'd I ,

d'
.

e o so a o e son ornes,edl·flclO SItua o na vem a
.

ra 1'0 que arcar com as res- i d t
-

d· I' b'l'd d d
.' quan o se encon ravam. no

Graça Aranha, 57, no au 1- ponsa I I a es os anunclos
110 d f d"

. , ." .

d' I'
an ar oram cerca os

tOrJO do ConservatorlO, que a Irra lar.
1 1 b d U d

é dirigido pela senhora, i '
pe as a are as.

.

san o

. i C
' . , uma corda conseguiram al-

Margarida Fernandez. Des- i N () ollservatol'1o I
'

.

.

I t T b C t' ,cançar o andar: superIOr.trulU-O quase comp e amen- am em no onserva 0- "

,

te, passando as chamas ao ,rio Brasileiro de Música, os I
M d

.,

12.0 andar, onde ,estavam prejuizos foram grandes, I tas, quan ? Jda se e�cohninstalados os estudios da estando tambem segurado. I Io·avtamt no mIeI!O °dcamm dO,R, d' C
.

S I O· O 1 1 f' 1 t IIP r an o, a an ares o
a lO ruzelro do U. VI- oca ICOU comp e a-

1 h
gia do prédio, Manoel de mente danificado prejudi-

so o, �s c amas começaram

S F'lh f d d
A

d 3000" I
a quelmar'a corda, pondoouza I o, oi quem eu can o cerca e·. a unos

o alarme, telefonando in- que alí recebiam sua.s au

continente para o Corpo de las.
Bombeiros. Em tôrno do incêndio foi
Milhões de cruzeirjls de instalado inquérito no 50

prejuízos Distrito Policial, sendo so-

Atendendo com prestesa o licitada a presença da. Pe-

lugar, em a.mbos os jor.
nais,. figurou o nome do

deputado 'Bulcão Viana.

Como é do conhecimen-

Partido Traba- i
Ihista Brasileiro

CONVIT"E
o Partido Trabalhista Brasileiro, pela sua Comissão

. Executiva, neste Estado, tem a honra de convidar as au

toridades civis, militares, eclesiásti-càs, bem como o povo I
em geral, para assistirem à' missa amanhã, 19, às 10 h'o- I

ras, na Catedral Metro'politana, de ação de graças, que
�manda' rezar pelo transcurso do aniversário natalicio do
seu grande Presidente Getúlio Vargas.

José de Le.rner: �odrigues
Presidente em exercício

em pe·rigo a vida dos dois
abnegados bombeiros. Com
o auxílio dos companheiros,
porém foram içados para o

12° andar, onde chegaram
ilesos.

CINE - RIT Z, - HOJE!
PELA la VEZ NA TELA!.

OS AMORES, OS FILMES E, OS SONHOS

•

DE:

"AOCOL;..FO VALENTINO"
Filmado em belíssimo technicolor, com:ELEANOR PARKER - RICHARD CARLS

TON e apresentando o novo e sensacional galã: ANTHONY PEX'I'ER!
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Chegou-nos, ontem, o pri
meiro número de TRIBUNA'

.
.

Hoje, pela manhã, reali-j programa interêsses liga-
zar-se-ão os. seus funerais dos ao oeste catarinense.

----"7i-

"li
Esse Senador, que rabisca diariamente no ór

gão bornhauseano, é um monstro da má fé. Ontem,
por exemplo, voltou a tratar do caso dos srs. Jail_.o
Callado e Chico .Camarão, anunciando que ambos
estrilaram com o golpe pessedista que os incluiu
no diretório municipal do P. S. D.

A má fé tresanda nêsse comentário. E' que Ja
foi esclarecidó que tanto o sr. Jairo Callado como o
SI'..Chico não foram postos agora no diretório. Ne
les já estavam, legitim'amente -eleitos. O mandato
- palavra que os professores do Diário �onfundem
com mandado, como se vê da edição de 10 do corren
te - de ambos não terminára. Excluí-los,1 sem um
ato de vontade de ambos, seria lhes dar direito à
anulação da decisão, .através de um mandado de se
gura'·lça.

Agindo dentro. da lei, o P.S.D. não se expõe ao
ve;wme de ver indeferido o registro de seus dire
tórios, na Justiça El,eitol'al, como ocorreu com a
U.D.N., dirigida [pelo Doutor Bulcão Viana!

Na verdade, para que todos os diretórios dêsse
partido não fôssem recusados pelo egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, o seu presidente viu-se na do
lor'osa circunstância de requerer a desistência do re

gistro ...
Por outro lado, os do P.S.D., últimàme�te rees

truturados, já foram registrados, por estarem con-
forme a lei.

. ,

A má f.é do Senador, dian te disso, -resta eviden te!
Se não fôr isso, será pior; porque será a prova de
que ao escrib:;t faltou altura mental para penetrar
a l"xpliGação que, a respeito, forneceu êste jornal..
Será o P.S.D. culpado 'de o Senador não podei' com
preender o que lê?

x

Os fatos mais comentados, entre jornalistas, nes
tes dias foram os se�uin tes: 1° - o de o sr. Renato
Barbosa, como homem de imprensa, não admitir o
título de Professor!

2° - o de o Prof. Merleiros dos Santos, logo
após a eleição do deputado Vol,nei Oliveira, não ser
recebido na sua residência!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


