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Doenças do aparêlho resniratórío
'

------",------..

TUBERCUJ;.OSE A,VENIDA MAURO RAMOS, '3 lotes eie 12 x 45, pre. o

Cirurgia do Torax por casa' Jota " ; ,;. .
. �_O:OOO,Oa>

Formado peja Faculdade Nacío- RUA RAF.I\.EL RANDÉJRA, 2 lotes juntos de 10 x '21

nal, de Medicina. 'I'isíelog+sta. e I .

(preço. dos 2) '

"

.. : •......
, ..•.....

'I'islocirurgião do Hospí tal Nerêu I �UA FELIPE SCHMIDT, um lote de 1-1;50 x 30, .

frente

Ramos. Curso de especialização t á Avenida ele contcrno á Ponte 'Hel'cÜi�·.Luz (lugar
pelo S. N. 'I', .Ex.interno e Ex- de f útu ro) , ................•......... ;' .

assiste�te de C.írurgfa do Prof; -gI'UZ}! LIMA & fRM,ÃOS I COQUEIRCh'3, um terreno com' li áre� de 27.8Z9,oorp2
UgQ Pínhetro'<Guímarâes. (Rio). Cons, Mafl'a; 87 , I ÇAPOE1RAS {um terreno com a área de 84.00G,(l(hn2,
ÇQns.: FelíIcle Schntidt, 38. I

.

Florfanôpolis I e.xtreln�ndo com uma rua �os fundos, com possibi-
Consjlltas, d,iàriamente, das ,l�' .

----.,...,..-------.".. lIdades de IGteamento ,...... . ',60.000.0""
_ils 18 horas. )

.

_' l
'

. TERRiNO À VENDA EM 'PREf;iTA-ÇOES
.

Res.: Rua Dt<rval ':�felq\líadés;,
"

,.. .

I COMPR4 DE, CA;SAS, TE��ENQi;\ CHACA�.AS�::SlTIOS "

28 --:-,tchá�!\,h. do':El1.P�n4a: '.
. IlIUPIDO I ; 'l'en�� • �mpre int:ressad�s E!lD cumprar C;S,�8, terr!!nOl!� eh_

fi MIT.;mo·N 'V··A·LE·NT'E"
. .

.' .. CIU18S' e SÜIOS.
.'- A u,.,·

.

" .

.' ·.'"1.tnfO\'tó?' í '1: ' '

HIPOTÉ�AS.., ;;.

1 FERRElit,A
, ::��00n.v.jft= I':. ªéfebE\�10s.(I aplicakos _ qua�guer import.àncía �com iráralltio.,

",� "Advogado.
'

r .

: hipotecarias. ,

Servi{!os de' advogada, -I" '.. '

ADMINI$TR.A<::AO .D,�.· PREDlOS _em g'er�l, no Rio de Janei- - .1-"illiliIIiI.......UlII.I.....iIW I .' Média�t� modica comissão, ace!tamos pl'ocuraçao,' pa_ra a.u'wi-
.1'0. Cohranç·as; Registros, , nlstrar predlo recebe�do 'aluguel, 'pagando. empostos etc •.
Encaminhamento' 'de' proces- FERIDAs, REU:MAT1SMQ:.I' II"', ii' '� r

:s.oS. Recurl'�s �os Tribunai.8 E .PL�CAS SI�lLrrI:.AS or." ,. ... Ioo!J .. " ". .

C,HACARA

'�:l::�tíça Comum e do Tl'a- Elixir de N,ogutnra' SÃO;�.���!a��::�:d: �:t;::�::�;:�������om�:. ��'����� '18,OOO;��
Práia (lo Flamen'go, 122, �edic�ção auxili.a_: .no tra-I - FAZENDAS

.

apto. 510' - Ria - D. F. tamento da.81flhs· I Uma peq_uena fazenda em Ganasvieiras; com :Íl'ente á-

faú;osa praia. do meSrnO nome, te�_do: 4.344.7Z8nJ2,
casa .de res.ide.ncia, en'genhos;' loc,I óti,mõ para a-

.

'g1_:iculturn, avicultura etc .etc : : ' ,�OO.(iOO,�h .

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. AlIT6NIO MoDESTO
At••4.,��t••- ••'"...,.. •• cuWa.

I
DR. ,MARIO

?l���J��A�_���.g fi

Crlanç�� ..

� Consultórjo _ Rua .r.o�'" Pinto,

, 16 - Te!. M.- 769.

1·'
Consultas: .das 4· às 6 heras.

-

Residênclac Rua Esteves Jú

nior 45. Ter: 812.

DR.ROLDÃO
CONSONI

Cirllrgl� �Geral - Altt. Cirur�a I
- l\lolélStias' de senhoras -

ESTREITO (Travessa 10 de Janeiro), casa de madeira,
4 quartos, 2. salas, cozinha, esgoto, toda pintada'
a óleo, te rre no 12 .x 30; ,

'
.

'ESTREITO (Bairro de N. ,8. de Fatima) prefabricada,
3 quartos, sala, cozinha; banheiro etc. terreno

15 x 35 " .'
, . " ..

RUA CRISPIM ;VIIRA, 3 quartos, sala, varanda etc. .:

í Rua FELICIANO NUNES PIRES, "5· quartos', sala,.
I '�

.• 20Ú.1l00,DBt
! SAc�tc'D��' LI�,ió��' � �. '��,��.���,' 'e't�:

..

���.��' 't'a'n� ����
.

·1 pm'a comercio .' : .. '> ..••••••••• ; ••

. RUA' MACHADO \(Estreit-o), casa de madeí ra COI�;;" 3.'

o ESTADO
, Adrnitifstraçlo
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!. 1022 - ex. Pos
tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.'
Proprietârio e Dír,«
Gerente
SIDNEI NOCE,TI
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
TéI.: 22�5924 - Rio de

Janeiro
RAUL C.A.SA.MAYOR

.. .,

Rua Felipe de Otíveire.

. nO 21 - 80 andar
Tel.:· 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

.

Ano .. '.. Cr$ 100,0.0
Semestre .' CX$' 60,00
'I'rímestra

.

� Cr.$ 35,00
No Interior

'Ano ... '.. Cr$ 120,00
Semest1e :-. Cr$ 70,00

.

Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

trâto.
Os originais, mesmo

não publicados, não se·

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsab iliza pelos con

ceitos. 'emitidos nos ar

tigos asaínados.

\

.... llUA tJ.f:CCOR<O· JS
rJ.Oql"'·l'fdPDL/� -,$.41'(7A C4rAIUI'fA

CASAS' À VENDA

RUA' S. -VICENTE D.E PÁUI,.A, '2 quartos, sala etc,

terreno 20 x &3 (Cr$ 23.000,00) fi nanciado .,., ..

3AVE'NIDA �lAURO RAMOS, com todo conforto,

q!lartos, garaje etc., terreno. 10 x 40 (financiado
pela Caixa cf Cr$ 50.000,(0) .

RUA CHAPECO, 8 quartos, agu-a luz esgoto, e tc., casa.

de madeira, toda pmtada a o leo, alugada por

Cr$ 400,00 , , .

RUA ALMIRANTE L,\MEGO, 2 pequenas casas, cons

truidas ern um de 51 x 7e, ótimo local para depo-
sito etc., fU.lldos· P1lra o mar .

SERVmÃ:O FRANZONI;' 2 quartos,' varanda, cozinha,
eh uveíro etc., terreno 9,50 x 32 (finandada pelo

Montepio Cr$, 53.{tQ0,OO) ........•.............

COQUEIROS '(rua Des·. Pedro Silva), '5 gllal'tos, ban
nhetros, côpa, salão de jantar, salão de visita, po

rão habítaveí, deposito etc. tel'l'e�o 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lot�s (financiada pela Caixa

...DRA. \VLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
l\lédicos

Oir'urgia-Clfnica Geral-Partos

Serviço completo e especiali.sado das. DOE�ÇAS DEl SENHO·

J!,AS, COI11 modernos métodos de diagnõsticoste tratamento.

COLPOSCOPIA·� HISTERO -:- SALPINGOGRAFIA _ M;ETABO
LISM'O BASAL

.

,

, .

Radioterapia por ondas. curtas-Eletrccoagulação Raios 'Ultra

;Vjoiet� e Infrá Vermelho.
�

,.' .

Consiiltório': Rua Trajano, n? 1, l' andar - Edificio do Monte-

pio.
Horârio: Das 9 ás 12 hor�� _ Dr. Mussi,

Das 15. ás 18 horas _ Dra, Mussí.
, Residencia _ 'Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. D.JALMA l\JOELLMANN
CLíNICA NÊtJROLQGICA E DE OLHOS

. .

,

. GARGANTA
O_UVIDOS NARIZ E

.�

ela
. CASA DE SAúDE SÃO' SEBASTU.O

Sob a direção do dr. Djalma l\(o ....Ilmann.

'Com o concurso de especialistas corn fama européia.
Exames � tratamento .moderno das doenças do -sistema nervoso.

.
Djagnós�ic(l e tratamento completo 'das molêsttas dos olhos _

ô.uvidos- -,'llàriz' e garganta.
.

Aparelhagem modernissima importada diretamente da S.uiça.
(Íonsultas na Casa de Saúde São Sebastião das g horas ás 10 e

dae 14 á,s 18, horas diii.í·iamoute.
Telefone- 1.1S3'- -,;'-Largo São Sebastião.

Flo�ia�ópoli� ':'_
.

's.ánta Catarina.

.' I

DR�ALFREDO.
..

:. cHEREM
.

, I 'I

Cars_{ Naci'ona� 'de .

<i,oença!>
m�lltais..", .. ,,' " ,

.

Ex-diretor do' Hospital C()lonia
Síuit'Ariá.
Doenças _nel'Vosas e mental!.

. Impotell.cia Sexual.
R��- Tiradentes nO 9.

Coriftultas (las '15 áS' 19 h.OT�S.
}SONE:' :M. 798.

.'

;Res.·· Rua SantQI!I Saraiva, 64
- El;treito.

DR.•A. SANTAEI4

Partos

Formado pela Faculdade
.

de

Medicina-da Univaraidade de Silo

Paulo, onde fo1' assiatente do Ser-,

viço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corrêa Neto.

Cirurgia do estcmago e vias

circulares, intestinos delgado e

grosso, tiroide, rins, p rõstuta,

bexiga, utero, ovârios e trompas.

Varicocela, varizes e heru ias.

Consultas: D!l8 3' r.s 5 horas.

Cons.: Rua Felipe Schmidt, 21

'(altos da Casa Parais o ).
Telef. 1.598.

Ü:esidêncía:' Rua Esteves Jú

nior, 1.703 _ Te]. m. 764.

I

DR. M. S. CAVAL- ·t
CANTI I

Clínica exdusivamente de cri- i

anças,
Rua Saldanha Marinho, +9.
Telefone CM.) 736.

DR.I;LOBATO
FILHO

c-s 40.000,00) • ... t••.•..•••.•....••••...•••••••••.••

. (Formado pela Faculdade; Na
donál de MMieinlL da Ui'liv'eJ:5t�
'dade do Biàs.il).

'
,

,

,Médico Pqr c�mCUr50 __ da .Assis-
têllCia. " Psicopaitãs ..

do Distrito

Feperal.
do

.

H�spital Psi-

Drs., Wal.demiro· Cascaes
e

Roberto: ":Lacerda
'.

'�Á' D:"VO G A',�b;,o·s.; 'c .'. 'I�Õ"""UE-i__"V.....,..ES-TlR-.S-E-tO-M-'C-O.,-FO-•.,-.-i-El-"-EG-AM-C'-....',--..,;
� Cobl;anças âniigáveis e ju.êIÜ�iai$,.� inv�ntários,

'

.despêjos, desquites, tít1}los d'eclal'it,tól'ios, 'natJira� -. , PROCURe A

lizações, . retificàção de Ílome, inve�tigação' 'de pá·
ternidadé, usucapião, indenizações', açõe� 'tia}?a
lhistás, cO.ritl'�tos,· req\1erhnento.s� pi�ó.testqs, d�ff-"
sas, recursos bem comQ. quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão.
RUA TRAJ'A,NO, 33,--:- 1° ÁND. - Fone: M-71l. r

INfQ�:MAÇõES

'1
.

Sem cornpromisso,. para o cliente,. damos ,qualquer_ infor��çi:é:'
.
dos ·nigqci'os imobiliários.

'

- "
'\

'';"
.

quartos ate 0.0.;
•• , •••••••.• ':" •.••••••••• 0.0 •••••

DR. LINS NEVES
, --

. Consultas:' Às 11,30 hora!! e. à .Diretor da ·M·aternidade e· má- �. ,

I -' tarde das 15 boras em diante.
dica do Hospital de Caridade. '. .' .

CLINICAS DE SENHORAS _

Resldencla: '-Rua Vldal Ramos,
, CIRURGIA _ PARTOS 1-:-

'relefõne 1.422.. .

,

ASSISTENCIA AO
_ PARTO E .

OP�RAÇÕE;S . OBSTÊTRICAS' DR.·PAULO FONTES
Doenças glandulares, tiroide, Clínico Operador ·O(

, .', R-'
"

t R' d 'S·'ovários, hipopise:etc. Consultório: Rua Vitor Meire-
. r._)� ena ,'O a lOS' a I vaDisturbios nervosos - Esteri- leso

o..

- .... .._'
.

lidade - Regimes. Telefone: 1.405. '.,

Ad d.

Consultório.: Rua Fernando Ma- C,onsultas: .

d�S,�10, à�� \2 é

dáS.,)
.

.

.

_ v�ga O
ehado, - Tél.1.481; 14 as l�iloras. ' ,�"'.. , ,Rua' Sál:"tt)s Dum.'on�, 12-Ap. 4Re�id. R .. 7 ae Seiemb-ro - Edif. s· Residênc_ia: ,Rua,�BJumenau.. �,-

__

Cruz e Souza '- TeL 846: � �elefone:' 1:620.' �'/:'"_....::.;'..;;___..........;_..;...:,;;� �_

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

J "'A' C'A'-'$"I'"1.1.""" r.Ítl'laant. e dl.trlbuldor•• dei .famCJda. ooa�

.

.'
-

'

,

'.,

'

71�'11 ",,;5•• ,�DIS'fIRTA- e RIVET��P�íue um lI"aa;
- ele 101'IImlnto de aa..mlru� meado.:: hl'llu

·Iaoll. e buato.: c:aloodl",'mona. e à9Iani.Dto.

I-pai. .)faScat.li qUI '--reoeb_ dlretaRl••t. dca.

I.etllo.,... 'Idbrloá,' ,A Ca•• -A CAP.TAL- .homo ca '·.t•••lo dOI SaraI 00.1101•••1 do Illt..lol/IIO ••nthlo de:th- fa•• rlm j.aul
.

'

.�illt•. CIP'" ae· ·efetúarem .•ua•• ·· compra.' .MATRIZ em Flori••6poll'''--!I '1FILIAIS em Dbana.nau _. Laj...
.

, " I

Ex-interno

qUÍlltriCo e 'Manicôinio Judicilhio
da CapÚàl Federal�

.

,

Ex-int"rno d� Santa Casa d�
lIfisericórÚa.. d� Rio de Janeiro.

Clí�ica Medica � Doenças Ner-
vosas. . �
Consultório! E;difício AméIra

Neto�- Sala 9. -
�

Residência: Aovenida Rio Bran-

co, 144.
,

Consultas: Das 15 à-s 18 horas.

f

'r,

TERRENOS A VEN_DA

.
DR. ARMANDO VA...

bERIO DÉ ASSIS,.'
,MEDICO

DOI! Se!,i;;08 de' Clínjca Infantil

4.a .Assi�tên�ia ·).iuuiei�l e HOIl-'

pitlll de Caridade
CIJNICA MEDIGA:. D)'J CRIAN

ÇAS E ADULTOS

Tefefone:
,

Consu.ltôrio: 1.268.

Residência: 1.1185.

\
, -- Alergia - "DR. NEWTON

Cons�ltór-i'o :J_ Ru� :Nu�es Macha- . D'AVILA
ílo, 7 - çorrsultas d;>.s '10 ás 12· -

,

Cirnrgia geral � Doenças ..
de �e-

nhorlls � ProdoIpgià .

e das 15. á,s 11 horas.

Residênei�: Rua ;.tarechal Gui

lherme, ii '-. Fone: '_ 783. Eletrici,dade Médica
Consultório: Rua Vitor Meire.

'les n. 18 .-' Telefone .1.Õ07..

J -',' � ,'"

Ilfaiataria Mello
. Ru. P'elippe Schmidt 411

-

/-

llO.OOO,O-H

7,O.OO(l,�

200.000;O;lt!

80.000,-6t>

70.000;G.
1'25-.000;00

50.000,OE$
26.000,OfF'.

.'

5',1
..
-

ótima sala DO cen.ro:
�. Pl'f,fça ,15 de Novembro, 20, 2' ande"
( ..Itos do Rest-aui'" nt� Rose).

, .

Tratar no mesmo local.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.75..... APARAS...
iNA �ASSfMBLEIA LEGI-SLATIVa

(

Manuel Ferreira� de Melo
O mundo nasceu no Oriente e de lá se desenvolve

ram <;>s povos e as civilizações, rumo ao Ocidente.
É natural, portanto, que certas idéias extravagantes

A hora regimental reali--j ta de braços, que seriam, aS=-
tenham o seu berço nos países exaustos, da Ásia, que fo- zou, ontem, a Assembléia sim, rápidamente substitui-
.ram outrora grandes impérios florescentes. Legislativa mais.uma sessão. dos pela mecanização .

•
.

w lA ....._- z;;;gr./ Um deles, a Pérsia, manda agora uma notícia orig i- ordinária. O representante pessedis-
namento da nossa socieda- nal: o Govêrno decretou a pena de morte para todo a- Aprovada a ata, foi lido o ta foi feliz na sua argumen-

Souza de. quêle que retirar do país ouro ou prata. EXPEDIENTE tação enriquecida de dados

Transcorre, hoje, o an i- Valdir da. Luz Macuco Tôdas as ·nações estão acautelando o "vil metal" e que constou fie oficios, 'de estatísticos e excelentes
·-versário natalício da exma,

-

Ocorre, hoje, o aniversá- para isso tomam providências, evitando que as reservas ag)jdeci.meJ}tos do� .prefei- conclusões.
:S1'a. d. Maria Luiza Cardo- iio natalício do sr, Valdir metálicas emigrem. O_s persas, 'porém, vão ao extremo: I t�s de �Ig�a�U, Curitibanos, Continuando na tribuna,
"-80, digna espôsa do sr, Prof. da Luz Macuco, alto funcio- punem com a morte os exportadores dos metais precio- São Francisco do Sul, de o deputado Walter T. Ca
_Abelardo Souza, alto funcio- nário do Tesouro do Esta- sos. Pôrto União, Brusque, de valcanti justifica uma indi-
·inário do Departamento .de do, atualmente exercendo,' A defesa ali ultrapassa a de todos os povos cultos. Pôrto Belo, de Timbó, de cação a favor da construção
: Educação.

.

com dedicação e zêlo, a fun- E o pior será de outras nações adotarem o mesmo
Cziciuma e de Gaspar ; Tele- de uma ponte sôbre o .1·io�

Srta. Lisete Olinger ção de Coletor Estadual des- rigor. grama- da Assembléia Leg is- Maronhas, entre os munici-

Festeja, hoje, a sua data ta Capital. Como aconteceu com a laranja � :'0 pomo que da latíva de Goiás; Relatório pios de Campos Novos e

.matalicia a)gentil s.enhorinha O ilustre aniversariante pátria persa veiu, melhor tornado no terreno alheio" se-
do Banco Inco, de 1950; ofí- Curitibanos .

.Lisete Glinger, f ilha do.lsr. será alvo, hoje, das homena- gun do Camões -, é possível que a lei persa, fulminante cio do sr. Prefeito Municipal Enaltece o orador a im

"Olímpio Olinger, e fino 01'- gens que lhe preparam os de morte, ainda seja mais rigorosa, se a 'copiarem as cí- elogiando o restabeleci- portância estratégica dessa

seus amigos e admiradores, vilizações do Ocidente. mento da sopa escolar; Men- obra de arte e conclui es-

às quais nos associamos. Talvez; então, à morte do culpado siga-se o confisco sagem do Govêrno do Esta- perando, para o assunto, Q
Wand·a Viégas dos seus bens e a excomunhão para a f�mília ...

do solicitando crédito espe- apoio de seus pares,
A data .de hoje, .assinala x x x

'

cial destinado ao pagamento Primeiro de Maio, em
a passagem do aniversário Tenho um amigo quI=! possue um espírito de obser- do pessoal de escolas reuni- Bl'USqU-e
natalício di gentil senhorita vação agudo. Há dias, por exemplo, em ar de "blague", das. 'Foi' 'lido, pelo presidente

Há duas -espécies de ca- W d V"
.

t t
-

'I f
.. Pelo presidente foi lido um ofício da Prefeitura de

, -eetadas : a cacetada caceta- an a legas, fino orna-,
mas .com �egura 111 erpre açao, e e ez, PO�' aSSIm dizer, ..

to d d t B
.

id d''V ca '" mento da nossa -sociedade, a pstcolcgía das palmas. Entre outras, af irmou :
um requerarnen o epu a- rusque, convi an o os

-da e a cacetada cordial. As- é competente funcionária da - O pedinte de esmola bate palmas forte e espa-
do Vicente Schneider, reti- deputados para a comemo

.sim, também, a lambada nas Imprensa Oficial do Esta- çadamente. O portador de um presente bate palmas im- rando os dois requerimentos rações do "Dia' do 'I'raba-
�ostas do indivíduo e a pal- do. i periosas, estridentes. O cobrador de contas atrasadas apresentados na véspera. A lho", naquele município.
-�madinha amigável, tão apre- FAZEM ANOS, HOJE: ,. procura tomar-- quasi escandaloso êsse ruido. O fornece- mesa despachou favorável- • Alterações na lei n. 2
-cíada pelo meu amigo Cel- Senhores: dor condiciona o estilo desse sinal de chamada ao estado mente. Para apresentar um pro-
-so Ramos.

_ Jorge Krautz Carneiro, 'bom ou mau' da, sua conta corrente .. _. Mas as palmas Amparo à Imprensa jeto de lei alterando dispo-
Bem, bem. A cacetada de dê d D'

.
'

t
.. . -

I b Para apresentar um pro- sições de lei número dois,aca emICO e ireito. -

I· que se ornam -mars curroaas sao aque as que se atem
-:;hoje é cordial, tipopalmadi- _ João Antunes' Filho, i para, por assim dizer, não serem ouvidas _ pelo menos jeto de lei de amparo à im- falou o deputado Osvaldo
:mha ... residente em São Paulo. 'pelos vizinhos indiscretos e mexerfqueiros ...

prensa catarinense falou o Cabral, que justificou .sua

Nós, aqui, temos as duas Senhora: x x x deputado Aquiles Balsini. iniciativa.
.

-espêcies de cacetes: o de Emília Mesquita Ferreira, Em sua velha e sempre renovada ânsia pelo novo,
Jornalista prof isaíonal, Estréia (l deputado Walde·

-.m.aJ,hal' .eertas coisitas e o
�espôsaj-do .

sr. " Manoel M.
l. �_ humãrifdade vai, cada vez mais ªcentl\�4'l,lmeI�te, pro-

conhece
.

perfeitamente o
.

mar Gru.bba .;
,,,.de

..

elevar 'boas atitudes;' Ferreira. .

I
curando substituir símbolos, destruir tradições, modifi- "rii.;�fiê'l·" e po'r isto o 'ihistl'.e Oeupóu a-'tribuna, para

-como é o caso dessa que aca- Meninos: cal' costumes. Nesse particular, presentemente, está em parla.me�tar interpretou fazer sua estréia, o depú_tâ� .

'ba de tomar o ilustre Gover-
_ Hans Steppat, filho do ; foco o anel matrimonial. Há.. algures, a intensão de fa- c�m fldehda�e .

as asp:l'�- do Waldémar Grubba, r�-
,nador do EstadO.

Sl�. João. Steppat., I �er desap�recel', a Clássica. "aJiança" de oq·ro.' Diz-se que' '.�?�s. da cL:.sse e, a. sua mJ- presentante de Jaraguá.c.do
'A -sua me:nsagern à As'" .

_ Ayr e Ac'yr Schaefer, essa indiscreta jóia iião mais se reveste' de' sigriificaçã.o c�atIva. fOI receblda com Sul.pelo PSD.
.

.o-sembléia Legi�lativa, solici· filhos do sr. neu<I Scbaefel', j alguma. É que, sustentam os promotores de tal campa. SImpatIas pela ças.a. . . ,

Depois de dizer, que na

··l�ando apr�vaçao de. um pro-. funcionário do :Baüco Inco.l nha, no século da máquina, da televiso:(onia @ quejandas _Subs.crevendo a JustIflca� "Casa trabalhará pela', hàr�
_ _jeto de lei, que VIsa pre-

'" já não há mais lugar para pieguices .2.
.,

. ç.ao bl'llhal1te_<lUe o deputa- mónia de_ todos e pelo 'pl'O-
·:n:iar,. com Cr� 50.000,?0,. o '.

'. Aliás, �o-govêmo alemão" até certo ponto, aderiu ao
do �qlliles �alsini, f.ez dOa gresso do Estado, sem mal-

_PI�tol' ?�n�el'r�neo_Jose SIl. S,. C G' mov!�.:.��..o��n,t;9· .. 9��,_,baixol.\ liecl'eto_ determinando que, medI�a por �le �leJtéada, querênças e sem ressenti-

.\1e11'a <d AVl�a, e _:lm .a_to que> ." ,:
."

"O -r:8,na..; d�fut�t:T�,,,as·:rltans�s�·de casamento nã,<denham mais de �aqUI Ih: eI1Vla�'!lOs as. no�- mentos, encaminhou à. M.e-
..�grada, porque Justo, acer- OIto qUIlates de ouro, passando a pesar no máximo três sas conglatulaçoes e os nos· sa uma indicação no sentido
-tad.o � oportuno. d

• d Ilh gl''amas e meia. Como se vê, oficialmente êsse anel foi sos aplausos. de serem feitos reparos na

Contemplado pei0 Estaão ,elr_'S f:l ' a rebaixado de classe ... É pena. Mais u�a' ilusão que ,Ainda a mecanização dll Ia- estrada Corupá-São Bento
,<com bolsa de estudo�, pa.ra CONVITE· passa. '.' Estão de puabens, entretanto, certos cavalhei- VOUl'R do Sul, iniciada no govêl�no
-::fl'equentar a Escola: Na'CI?- Tenho o prazer de i:;ollvi-- ros que, quando. iam aos bailes e folganças, costumava� Na tribuna o deputado Aderbal Ramos da Silva e

:nal de Belas Arte!), no' RlO dar os dío-nos Diretores .So� esconder nó bolso aquêle.anel revelador do se t- d Walter 'fenório Cavalcanti, 'hoje abandonada.
d J

.

J' S'}
. <I' U es ,a o

,

�_ �neIro,: ose .1 vem� dais e da Comissão de Tra- civil '" Não terão mais que se pl'eocular com o caso. tece comentárioS em torno Explictmdó a retirada das
'"li AVlla Isou_be .�i'l'esponder balho, para�a reunião que

.
. 'x x x

.

dó discurso do deputado Vi- mâqui.nas da l'éferida estl'a-
-.:a quanto �e�e .se esper�va. reali7.aremós dia 2 de maio, A fidelidade dos eães a seus donos ta.ntas vezes de- cente Schneider sôbre a me- da, falou o deputado FraJl�
·

E �s ?l'emlOS c�nsegu.ldos, I qual'�a-feil'a, �s 1�,30 hOl:as, i -?:onstrada.Gom atos d� �bnegação : �eróísmo, se tornou cauizaç.ão da lavoura, reba,,- cisco· Mascarerth,W>, ael'-E!S
ma CapIt.al FedeI,al, dlllftnte. na sede SOCIal, a Avelllda .

Ja pr:overbml. Mas a hlpotese contrarla está ainda muito tendo argumentos por ele centando que a Secretaria.
:�s-estudos, �l�_�ce do ,�el1 ta· Màul'o Ramos, S/ll. I longe de consü:lel'ar-se. Entretanto; �az ppuco, houve um j�voca,�s,.pa,l'a . co�sid�l\.at ,da:�Tda:çã'ó:e Ohras,}?ú\Jl}C--ª-�
1e-?t_o artístIco e de.,(u:�e:-� '; FlodaJlôpól'is; 28 de

abrill
• .:e�e�'Pl(). Foi nas '�elvas' da Mandchuria. Um caçado!' pro- pl'ematunl. a mecal11zaçao e esta VIVllmente empertb:aq-il-'

no Ideal, a�raçado, c�:lfll- de 1951. ÍlsslOnal de Hal'bm, de nome Medvediew, -teve a infelici- provando que nem a escas- 'na conclusão daquela 1'6do�'
-::roam ° eSf?l�O e tella.clô.a�e Albâno de SGuza Lúcio - dade de matar, por engano seu cão mestre. Slla(, dor foi sês de combustíveis nem a via, considerada, p.elú govêr�.
�do moço-altIsta, �ue, Ola, Secretário. I tão profunda que se slli�ido'u. Mas tarde. encontraram falta?-e mãquiilas podem;di- n�" _�e alta:: utílhlad�".êê'on'Ôc';
JlOnl'� Santa- Catal'ma, .como· -

junt�g os dois' ca.f,láyeres .. O 'caçador deiiou, 110' bolso, I -ficultal' a solução dó'problec mlCa .

. � bvnrou, "em, tenlpos idos, lO -r ------.- 'êste sígttifieativo bilh-ete: "Tendo morto" por engano, o l
ma. Pross-eguin�o, defen�e .Projetf.l$ encaminhádos à

;grande Vitor MeÍl',tles. meu melh{)l' amigo, suiei.do-rrte". seu ponto de vista favora- \ Mesa
:B:.ste jovem vai à Europa, ; F'a1eceralD dois 0I" ......,._.. .....". - .,. __ veI à medidas urgentes pró

� O deputado Osvald<l Ca-

,.�=li·�o.J·ud.sats.o,l'epgaal��.asap�l'fueml·_L:· _'�D'�•. tr.•·I'.êm·IAS A Guaru,-' re4raDSm-.4.-r&' mecanização, porque só

aS-lbral
encamfnhou à Mesa os

..l"Hhu v .. t:
_

I
. • ' a sim ficaremos em condições seguintes pl'ojetos1de lei:

''Çoar-se, mals e malS, com os .,

(Honra ao ue'r.-Jo de competir com os demais
_ PROJETO DE LEI"N.

grandes mestres da sua ar-
'

.' f".I ) países nos mercados inter- . Modifica dispositivos
-·�e. JOINVILE, 27 CE.) - A Rádio Guanljá, desta, Estado, possa acompanhar a nacionais, principalmente S� da Lei n. 2, de 23 de ju•

. E o Estado de Santa. Cata- Conforme haviamos noticia· C�pital, segound? comunica.,ll'8.diOfOnização do desastre tomamos ·em conta a enorme lho de 1948.
Tin.a, por iniciativa do seu do, naseel'am domingo últi- çao que nos envIOU, l'etrans- do "CAETÉ", da Cruzeiro e:ttensão de te1'l'a ainda não (Regime�to Interno
"'{jovcl'lludor, com o apoio da mo, na Maternidade "Da.rcy mitirá no próximo dia '7 de, do Sul, no dia 25 de marco cultivada no Brasil. Pr�va da Assembléia Legisla •

.Assembléia Legislativa Vargas" três� crianças _

do Maio próximo vindouro, o último. \
-

mais, o orador" que R má- tiya).
'·que, temos -ce_rteza, será sexo ma5culino, que recebe- pl;ogl'ama - "HONRA AO

. .

quina, empregando menos Art. 1Q . ...,- FiC"a assim l'e-'
· unâníme - irá conferir um ram os nom'es de .José Getú- MÉ.RITO", da -Rádio Tupí homens, produz muito mais digido o § 1,0 do art. 20 do
-Honra ao Mérito ao jovem lio, J08,é Cláudio e José de São Paulo, q1.1ando serão I e isto vem a favor do nO:5SO Cap. Il� "Nà primeira ses-

:pintor barriga-verdê, conce- Wanderley, filhos do sr. conferidas medalhas de OU-! progresso, porque a agl'iClll- , são da legislatuí'a, assumirá.'
'delldo.-lhe um prêmio de .. , ,-Wanderley Ramos e de sua 1'0 aos heróis Genézio Leo- tura no Brasil, luta com fal- (Continúa na 6a pág-ina)
'Cl'$ 50.000,00; espôs.!1, sra. Otilia Ramos, cádio da Cunha e Arnaldo'

Está de parabens José Sil- pessoas de inodestas tondi- Luz. (
veil'<! d'ÁvHa, pelo justo prê- ções.
-mio que irá receher. A êle, Os trég me'ninos nasce- E.ssa providência, por nós

f· lembrada em, nossa local de
acrescente, também, o ta- ramo em boas condições 1-

·'lentoso artista, a homena- sicas, sem qualquer defeito,
gem dos catarinenses. que, ou anomalia.

'. com carinho, acompanham a Com o decorr-ú do:::; dias,
sua beta c.arreira artística. constatou-se que dois dos
De pal'abens, também, es- meninos se alimentavam

·

tão o Poder Executivo, pela pouco e mal, recusando-se

sua iniciativa, e o Legisla- mesmo, por vezes, a ingerir
·

tivo, pelo seu apoio que, sem qualquer espéde de alimen
- dúv-ida, i".erá integr.al. to. E ante-ontem, dois 'dos

Que outros atos dêsse trigêmeos, os.menInos José

quilate apareçam .e estare- Getúlio e José Wanderley
·

mos prontos· a Qar-lhe o de- vieram a falecer. O ter(;eiro,
· vid0 l'dêyo. Tosé Cláudio, está passando
,,7( I{.. C .. T. ., bem.,

- - 4Ui

:"
AINDA A :MECANIZAÇÃO DA LAVOURA - AMPARO
K IMPRENSA - ALTERAÇõES NO REGI:MENTO IN-·
TERNO - ES'fRÉIA O DEPUTADO WALDEMAR

GRUBBA, DO P. S. D.

f

.p_. iI:'""''-'
e-

.. - I .
----

ANIVERSÁRIOS
.Sra. Prof. Abelardo

-_..J

1(. C.. ladas

ontem, quando abordamos o

assunto, virá concorrer pa
ra que ma!or número de ou

vintes, dei'lta Capital e do

Dr�ftntônioMoniz de Bragão
rei-Comunica a seUR clientes e amigos que

niciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às

17,30 heras.
RESIDENCIA: Rua Boc:;l.iuva, 135 - Tele-

úme M-714.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em disputa da liderança do Torneio QU,adrangnlal"

E 1"40 V 1 I I d di t 1 de Futebol" promovido pela F.C.D., jogarão amanhã OI>
m v' - asco goa e corner x n epen Ien e . . , .' _

(T
.

R I' ) VI' categorizadoa conjuntos do Olímpico, de Blumenau e.
corner ·OrJlelO e ampago; asco - C0r11el' X, .

.

. •
.

S I O ( id
.

"<T - l' t io ) V 1 Aval, desta Capital. Como preliminar teremos o embate
an orenzo . 1 em ,asco campeao e o ornelO; asco I'. , . . . , ,

G·
.

Y E
. '0 R'

entre América, de Joínvílle, e Guaram, loca.l. sem du-
x masra sgnma, no 10. ..

�

d d t
E 1946 V 6 Lib t d 1 R'

vida alguma a rodada mais Importante e to OS os em-
111 . - asco x I er a ,no .10.

Em 1947 - Nacional, de Montevidéu 2 x Vasco O. P_o_s_. • _

em Montevidéu; Vasco 1 x River Plate, de Buenos Aires

1, em Montevidéu;' Vasco O x Pena rol, 'de Montevidéu 0,
em-Montevidéu : Boca Jún icrs, de Buenos Aires 3 x Vas
co 1, em Moritevidéu; Vasco 4 x Combinado B. S. B. 1, em
Lisboa; Vasco; 4 x Valência, da Espanha 1, em Lisboa;
Sporting, de Lisboa ? x Vasco 2, em Lisboa; Vasco 2 x

F. C. do Porto O, no Porto; Atlético, de Bilbao 3 x Vas-
co .2, em La Coruna (Espanha).

.

Em 1948 - Vasco 2 x El Litoral, da Bolívia 1, em

Santiago do Chile ;-Vasc'o Li x Nacional, de "Montevidéu 1,
em Santiago; Vasco 4 x Municipal, de Lima O, em Sant.ia- em acordo para transferir

�

go; Vasco 1 x Esmelec do Equador O, em Santiago ; Vas- ------.------ � _

RIO,,27 (V.A.) - Foi 01'- às classes trabalhistas, com • .,.

d II t·
-

gan izado pela C. B. D. para' a participação de delegações
co 1 x Colo-Colo, de Santiago 1, em Santiago; Vasco O x 18- aniVerSariO

.

D· a laiaRiver Plate, de Buenos Aires O, em Santiago; Vasco 2
as próximas competições de da Argentina, Chile, Peru,
remo-o seguinte programa; 'Uruguai e Brasil' às' 20 ho-

x Southampton, da Inglaterra 1, no Rio, Boca Júniors,

d
.

áutíca d'o C de Buenos Aires 5 X Vasco 3, no Rio; San Lorenzo, de AI-
Dia 27.-4�951, sexta-feira; ras, na -se e nau "

'
.

. t

d d C B D '18 R" V' d G�<. J
.

ta' 'magro 1 x Vasco O. no RlO. -

na se e a , . ,- as '. asco a ama - an
.

I
E V," o M"

. f -ecid l' C B D 'aos m 1949 - asco 4 x Amér-ica ", no exico ; Vasco
horas: "Cocktail" oferecido o ereci o pe a '"

_

4 A I 1\1'; V G'
,

às delegações estrangeiras e chefes das delegações es- .
x. ;,as 3, no .

Aexllco; Oasco 1\6..� . uadvalUJara 1, no M:-
t.ra .' c '0

.' XICO; v asco 8 x tanta ,no 'J.exICO; asco 2 x Combi-
nacionais participantes .da· rangeu'as e na _! nals. .

." .

r .
•

• •

,. •

•

V· inh h' n
.

m
nado Mexicano O, no México ; Vasco 2 x Vera Cruz 1, no

Regata 4a)30a Vizinhança e· I,Zll1 anca, em 01 en agern-. ..' O
' .' T

- - . -. México : Vasco 2 x 1'0 2, no México ; Vasco 3 x El Leon
Campeonato Brasileiro. _ ..de ,._·...J'Ó.I'.......-..·....w.-..........,..,..h....·.·". 2, no México; Vasco 4 x AtlasO, no México, Vasco O x

�::l�� àb:n1g�:;�a::d�ns6:�:- A vinda·tlo -Oombinado Mex'icano o, no México : Vasco 2 Combinado Silabam O's Espurll·slast B '1'
.

.

".-- Guatenialtico 1, na Guatemala; Vasco 1 x ArseJTáh.;..de. . .'",
.

.

.

'.
"

•••.peonaco. 1'aS_I en·o.. PO'r4Qm''o·.uth Londres-O, no Rio; Vasco 5 x Rapid, de Viena O, no Rio:
Dia,. 28-4-951, sábado, em J"

Iocai e hora a. �e;:·e!lil.:, deter-
. �. Em 1951 - Vasco 3 x Penarol O, em' Montevidéu;

« RIO, 27· .(V.A.) - Está Vasco 2 x Penarol O ÜO Ri
minados - Almôço ófereci- confirmada a vinda ao Bra-

'" o.

do pela F: M. de Remo aos si] da equipe do Portmouth,'
chefes das delegações es-j famoso clube de futêbol bri- ,

trangeíras 'e naciona ís ;
. às tanico. A chegada do qua-. �Esperad8S "·.oJ·e no\ RI-O O.S21 horas, na sede da. C.B.D. .d�'o inglês ao nosso pars es- - n

- Segunda reunião do Con- tá marcada para o per-iodo
gresso : '- entre··10.e 15 'de maio proxi- "a�str8� dA t..Qsque-te am�8fl·C!olDODia 29+951, doming.o, às. émo, send�'q\le pelos �l;tel1'df- • V 8-11 'U

9 horas na' L.agoa Rodrigo e mentos deverá realizar jogos '.
'

Freitas c: Djsputa do,Ca-rú- em São Paulo _e no Rio de .•São esperados hoje no Rio' rão o Flamengo e a Atlética

peonato Brasileiro de: Remo; Janeiro. ,

os cestebolistas norte-ame- Grajaú, respectivamente. É

Dia 30,-4-9.51, segunc\êl-fei- "-De acordo conl infOl;ma- ricano.s do AIl Stal'S (bran· graude o interêsse do publi-
l'a, entre L4,30 e 17 .horas --:-. ções. chegadas ao' conheci- cos) e Globetl'otters (pre- co carioca pela temporada
EXCUl�são à T.ijuca e arl'edo- mento da rep(H�t:....... m, o Por- tos), que amanhã, no ,está- dos mais completos-"fives"
rea, oferecicla pela C.RD. às tsmouth deverá iniciar sua dio do Maracan�, enfrenta-; do' mundo.

delegações estrangeiras· e temporada em gramados
nacionais.· 21 horas, na sede brasileiros jogando 110 Rio
da C.B.D ..

� Sessão de en-I de Janeiro. Disputará cinco
cerramento do Congresso; . partidas e em s:eguida ruma-

Dia' 1-5-951,·terça.feira,. àS:! rá para a Capital paulista,
9 noras na Lagoa Rodngo

I
afim de disputar numero

de Freitas - Regata da Boa, identico de pelejas.

-

O X O contra o Lozío,
Homoem

o catarínense 'I'eíxeírinha o melhor do ataque"
do Combinado São Paulo-Bangú

Em Roma jogou quarta- ros foram bastante prejudi
feira o Combinado Bangú- 'cados pelo arb itro local que

São' Paulo, empatando por. se revelou parcial íssimo. O

O x O com o Lazio. Segundo catarinense 'I'eixei rínha foi

despachos telegráficos da I a grande figura do ataque
"cidade Eterna", os brasilei- brasileiro.

Programa para as regata�
de amanhã e, ferça-ieíra

{Cancelada ii vinda do
F. C. PeHo'

RIO, 27 (V.A.) Não' .da 4ireporia do F. C. el.o Por-.
Virá mais o F. C. do Porto, to,. revelando li impossibiÜ
p�ra as festas. do (Ila IOde dade de vir' a_o Brasil, "para
maio. A convite do IvIinlsté- as festas do dia do trabalho.
rio do Tra:balho, estava' 'se- -

Os port�lgUeSeS' alegani co

processando os entendimen- mo motivo POI� não vil' aQ

tos para a exibição daq�ele Rio, o· de tetO o sele<.:io�ado
club P_Ol�tllguês em grâmàdos de seu paÍ!5, convocado tres I
brasileiros. Seria mesmo de seus jogadores par),l a se

uma sensação, visto que há leção
.

portuguesa. Diante
anos que um club luso não. disso, send'o cancelada' a

se exibe em campos brasi- vinda do ·.F. C. do Porto, a

leiros:. POl;em; .quando até as peleja do dio IOde maio, em
passagens já estl;\vam tira- homenagem ao trabalhador
das e q ue seriam enyiadas b1�asileiro, será entre ó Bo

por intermédio de uma agen- tafogo e Flamengo, sendó
cia de passageiros, o minis- que os dois quadros apre
tTO do Trabalho recebeu um sentarão suas equipes prin
telegraIDf' ontem ii: tarde, cipais.

Em Montevidéu, �sfa noite,
jogará o Palmeiras

MONTEVIDEU,27 (U.P.)

I
de São Paulo, Jogará, com, .o

- Em reunião

d.esta l10i.te,
P.enarol na noite de amahhã,

entre os representantes dos e com o Nacional, campeão
clubs intel'essa40s, ficou 'uruguaio, )10 ·dia p"rimeiro
resolvido que o Palmeiras, de maio, de tarde.

'-

I·
i
I

Os jogos internacionais'
I do Vasco

IBmanhã: Tarde de gala

Hoje: América-Banqú
RIO, 27 (V.A,) - Mais a partida rara sábado,

um jôgo da quarta rodada tarde, no mesmo local.

do Torneio Municipal acaba
de ser antecipado. Trata-se
da peleja América x Bangú,
pl'ograma..Q.._a para domingo
no campo do Olaria.

Os dois clubes entraram

Ontem deu entrada na Fe

.deração Metropolitana
_ de;

Futebol o pedido de homolO'-·

gação o qual teve despache,
favorável do presidente Al
berto Borgerth.

O Itatíara . F. C., valorosa agremiação que muito,
honra a localidade de' Taquaras, na Palhoça, completa;

}oje o �eu décimo o_itavo �no de 'proveitosa e�ist:_ncia.·
Em comemoraçao a tao grata data os'diretores do

querido grêmio taquarense farão realizar diversos fes-

tejos que terminarão com uma soirée dansante,
'

que em 1906, no Rio, fundou-se a Associação Me

tropolitana de Futebol, sendo no m�smo' ano realizado.
o -primei ro campeonato o;fic-i;d de futebol 110 BrasiL Saiu
vencedor o Fluminense e Vice-campeão o Paysandú, .se- .

guido do Botafogo, Bangú e Atletico.

_
xxx

que, segundo relatam os historiadores, o primei
ro jogo ·illtern aciona! de futebol teve lugar em 1872,' en-·
tre ingleses e escoceses.

xxx

... 'qu� o Clube de Regatas Duque de Caxias, d�
Porto Alegl'e, foi fundado no dia 15 de fevereiro de 19t>8.

xx'x

que em 1928 três veze� se defrontaram os sele-
cionados da Itália e d�t Espanha. Na pl'imeira e na se-'

gUllda partida hOl.lve empate de U:m tento, mas na última",'
para surpresa geral, os italianos venêeram por 7 x 1.IVos., Jógos UÍJiversifár.ios

Ca"arioenses
.Promovida pela

Federa-I
A rodada inicial dos-cer

ção Atjéticã Ç<ltarinense de . talJles de volei e basquete
Estudante� (FACE), ,se.rá e- ;erá lug�r quinta��e�r� (d,ia
fetuada, dIa 1 no estad,w da 3 de maIOr), com 1l11CIO as

FiG. D., �om }nício às 9,30' 9 hora-s, na quadra do Lira
horas, .a primeira rodada do Tenis Glube, defrontando-se
Carrlpeonuto' de Futebol dos os "six" e 0S "five,;;" das Fa
IVos Jogos Universitários culdades de' Ciências Eco
Catarinenses, jogando a'i e- llômÍ<:as e Direito.
quipes das Faculdades d� ,"

Direito e Ciências EconÔmf· A entradá' nos locais dos
caso iog�s acima será franca.

;Bençã.ó�speci·a.I·· �os joga
dores brasil'eiros

"

xxx'
.

que no dia 11 de maio 'de 1949 o Brasil levànttm
o Camp'eonato Sul Americano, vencellçto os paraguaios na.

finallssima p,el? escore de 7 x O. O qu·adl'o campeãó atn':'
ou 'com Barbosa, Aügusto e Mauro; EH, Dartilo e'--N0-1"0-'
nha; Tesourinha, Zizinho, Ademir, Jair e Simão. Os mar
cadores foram Ademir (3), Tesourinha (2) e Jair (2).

x x x --)

q_ue um dos joqueis mais famosos do mundo-.
Eddie �<\ncaro, em 16 anos montou 11.868 vezes, vencend6.-
2.223 corridas. Uma façanha notaveL

xxx

que. foram' os seguintes os guardiões da seleçã-o
catarinense nos sertames nacionais de futebol: 1926 -.
Moritz; 1927 - MOl'itz; 1928 - Benedito; 1929 � Mo�
ritz e Benedito; 1935 � Otávio; 193B - Otávio; 1939-
Francalaci; 1940 _,... Maroha; 1941 - Fl:anca!aci;� 194Z
- Adolfinho e' Francalaci; 1943 - Adolfinho; 1944 .-.

Adolfinho e L�liz; 1946 - Adolfinho; 1950 - Ad�lfinb.1.l'
') .

e ArL
xxx

que em 1942 foi disputada a famosa "Quinela de
Ouro", espéeie de torneio Rio-São Paulo. O vencedol' fOI!
o Corintians, de 'São Paulo, (lUe cumpriu figura �xcepc.ía.-
naL j

Rua DeodoT'o� esquina da
Rua Tenente Silveira

CIDADE DO VATICANO,
27 (U.P.) - Os jogadores
das eqllÍpes brasileiras do
"São Paulo-Bangú" as.sisti
ram ontem à audiência geral
que se realizou, como de
costume em tôdas as

-

qual'-

tas-feiras, no Grande Salão
de Benções. O San to Padre,

a quem foi assinalada sua

presença, d'irigiu-lhes uma

benção especial, assim como

á suas famílias.

Víage'm 'com segurança
e . rapidez

.

80 NOS CONFOR'rAVEIS �iICRO-ONIBUS DO

R A�IDO <�8UL-BRASILEIRO»
FlorianópuliS -=v Itajai � Joinville - Curitiba

Firmes os catarinenses
Apreciando os concorren

tes ao título máximo do re

mo brasileiro, assim se re

feriu aos remadores catari
nenses o "Jornal dos SPOl'ts"
do Rio, em sUa edição de
ante-onteín: "FIRMES OS
CNl'ARINENSES - Os ca

tarinenses tambéJ?l n['io são
candidatos ao título. ,. Vão
em quatro páreos. E vão

bem em- todos eles. Remam

c�rto e com boa técnica. Seu Imaior defeito é °
. emprêgo

da remada curta.
'

O estilo I
ol'tod�xo, jà abandonado há
muifo tempo, por cariocas e

gauch6s. Serão adversários

respeitaveis nos páreos em

que participarão e por isso
darão trabalho' .

AQência :
j

'-'

----------�-------_.. -.._.�------ ._-----_
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o E&TADü-Snbado, 28 de" abril de 1951 -5,

Dia· 12 ·'ele Maio, no Clube 12 de Agosto, srandiosa soi..-ie
-em beneficio de uma bolsa �de · estudo's, patrocinada pela.s
�S�nhoras' dos R-otarianos de Floriariópolis./ Mesas á.venda

na Secretaria do �Clube.'

X
,

"

,t

'Nos bastidores do mundQ . I
'UM DO'S

\

TAISl
Por AI Neto ,"'Como não. Todos os

- "Meu nome é Petrorlio.1 comunistas são partidários
=Como é ,!ue você se chama 'l" ,i da paz. Foi porisso que êles
..
- "Desculpe, cavalhei-, invadiram a Corea".

TOS ... Mas eu não o conhe- I _:_ "Não foram os -comu

'<Ço'�., �

"1 nistas que invadiram a Co

�

- ·"�sso. não tem a.menor rea� �,ofam os 1l0rt.e-ameEi-
':lmportancla .. Como e que, canos.

'

. 'você' se chama T" , I - "Linda invasão, essa
- "Permita-me que lhe I teria sido! Invasão de mar

d.iga que o sr. está sendo cha-a-ré, Os :nol'te-america
, -mal) educado. A boa educa- nos não estavam era preve-

'" -ção manda .. :�' nidos. Não esperavam a in: I
-- "Eu sou operário, .e: vasão de vocês. E vocês POl'

:não tenho tempo para ra- ,i pouco não jcgam os norte-
-

::papés. ', ,,,. � I amerieanos nr agua".
'

.

- "Não é questão de r'a- - "As forças da Grande
papés. Meu pai também é, Russia são invencíveis !'I'

,

", -operário e e bem e{]úcado. - "As forças dá Rnssia,
-"Por' que você hão quer heim? 'Você acaba de dizer

-'falaI' comigo?"
.

uma vSljdade, se11h01' Petro-
- "Porque não fomos a- nio".

'presentados. Eu não sei ,"'-- "Eu disse as forças da
-quem o sr. é". Russia em geral .«. Eu não

-::- "Não fomos apresenta- estava pensando na Corea" .

-dos.r eh? yoá é das tais que - "Võe\ê decerto estava
só gosta de grafina. Eu: de- pensando na' Polon ia, onde
verià ter vindo acompanha- o chefe do governo é um ge-

,·-do por alguma; senhora gor- neral russo".
-da e rica, que diria a você: _:_ "N�' Polonia ... "
Filhinha, este agui é o Pe- - "Ot{ você 'estava pen-

, 'ironio, f.ilho do dr. Cheio da san do na Alemanha Orien-
Gaita ... " ta l, on de os russos". estão

formando umexercito de an-
-_ "Na-o é nada disso, ca tigos nazistas t"

,�v3;lheiro".Acontece que e� _ "Olhe, eu nada ...
.

'sou uma pequena qL�e fUI
. _-"E. na .Tcheco-Eslova

-,-e�tlcada á moda -antiga, e. qu ía e na Rumaniâ': .. " ,

,

rrao ando pela rua pescando 1 _ "Olhe moca é melhor,

dos N- d
' "' .

namora os ...
'

ao sou es-' você parar. Eu não tenho
.rsas.. moças modernas que fa- nada com êsses países. Eu
.Iam com o primeiro que en- não sou polaco, 'nem tche-
-contram, que vão tomar

co ... Eu sou brasileiro".
. «írinques em bares, escuros;

- "Brasileiro Z. .. Quem
-etc", é o seu chefe?" \

- "Aposto que você é ca-'
�tó}ica".. _. "Luiz darios Prestes".

- "Claro que sou catolí- - "E quem é o. chefe' de
-cs". Prestes?"

,

- "Então .não precisa di- -� "Prestes não, tem che-
. .zer mais nada. 'Eu já vi tu- fe".
'·do. Primeiro .ii historia de - "É porisso que êle quer
não falar com desconheci- lutar a favor dà Russia, con
idos, depois a educação á mo- tra o Brasil, n"ãe é? É por
-da antiga, e agora a agua, que "êle não tem chefe".
·itenta ... Sabe duma coisa, -- "Nào estou entenden-
-eu tenho pena de 'você!" do".
'_ "Pena de mim? Ora. "Voe'ê entende bem.,_

"essa l".
.

sim .. Não se faça de.' bôbo.
- "Eu tenho pena de vo- 1 Prestes disse qué êles e vo

cê porque 'você e essas coi-! cês .todos, os comunistas, em
-sas de que você fala.itudo is" caso. do Brasil entrar em

-so 'vai desaparecer". gÚerra com a 'Russia, Juta-
- "Desculpe, rnas não en- riam a favor da Russia".

tendo". '

,,�
- "Bem, uma gu,erra con-

.:_ "Os granf'inos e os p<l� I tra .

a RUSSÜl seda uma

-dres, essa gente de q uem \'0-' I guerra imperialista ... " "

cê gosta. Nós vamos acabar !; - "Imperialista ou 'não-
'com êles". imperialista, você. não é

..:_ "Agora sou eu quem I brasileiro. Quem está cÜs
já viu tudo. o. sr, é comunis-I Posto a pegar em arinas con-

",ta:"_ , tra o Brasil não é brasi!ei-
-

- "Eu sou um parfidário ! 1�0; Passe bem,.senhol' COlnu-
ria paz". ,!nista!" .

,

-�

,

f ';., �

,',
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IIJantár donsame
I JANTAR DANSANTE em,

'

beneficio da SOCIED'ADÉ.): ,"'o

"
i DE Al\fPARO AOS TUBER::

_.

I CpLOSOS á' realizar-se em'
a noite de 4 de maio proxi
mo, às 20 horas, nos salões

TrQn.p�rtéll' -rêg.ulore. cnf go • . l' 'do Lira 'I'enís Club, com va-

s10 FRINCISCO DD SUL.' para NOVA JOBI· ,,>-� Tla1�s:e�:er6�o���:�raç:;;'
Infol'moçõ•• Clomo. Au.nt.. .'

'! pi'ôcurádas na residencia da.

tl'IL" eoópolil- Carlol Hoepckc: S/A - 01- 'I'eJe1C1>,t 1.212 (" Bild, t� r,. I S'i'a, Neusa Grijó Ferraz, ã·

8,,0 ;:'l'r�ci.co do Sul--CarJof Hoepcke SA -CI ...:....Teldcn��6 MOOREM A(.E rUa Bocaiuva, 147, a .

,'.�

./
.

.' - I Cl'$'100,OO, com di-reito a 4

f!"r-: .......'l_ --- .;........1,,..... -' ,tãJheres.

,Itlânlida Rádio Catarinense limitada
apresenta mals 2· insuperaveis modelos pará 1951

.

'_ CÁRACTER�ST.ICAS:
;; 5 valv'Lllas,: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18'mcs. 50 Cj91 mts .

• Alto-falante 61[2 polegadas, tipo -pesado: Tomada para tdca-scos.

== TTansformador universal para' 90, ,110, 180, 200 e 220 volts vd.i

==
Variavel di- 3 secções: FI com nu.cleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de luxo.

_ GrqncLe alcance: Alta sensibilídade : Som naturaL
t
,.

\ Modela ARC-5-P

..

I
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6 o r;STADO Sabado, 28 de abril, de 1951

DIA 5 ,DE MAIO:. Jantar Dansante, no Lira T. Clube, em ·,ben·eiício da -Secíe
dade d� Am.paro aos

<, Tuberculosos. Variado· númere de atrações.

NA aSSEMBLEIA 'LEGISLATIVA IFeira d_c IHOJE NO Restauração dos Tiros de Boerra
a direção dos trabalhos o Art. 40 _ Revogam-se as

Amostras PASSADO o DEP. EPILOGO DE que o empregado está em dia.

de-putado mais idoso que disposições em contrário.
Cresce dia a dia, a e5Pec�

CAMPOS APRESENTARA com o serviço militar, isto

convidará dois outros deou- S. S., 27 de abril de 1951.
tativa em tôrno da PRIMEI- 28 DE ABRIL À CAMARA DOS DEPUTA� é, tem certificado de alís-

tados para secretários e 'fa- Osvaldo R. Cabral
RA FEIRA.DE AMOSTRAS A data de hoje recorda- DOS O PROJETO RES- tamento ou de reservista,

rá a chamada dos parlamen- I
DE FLORIANóPOLIS, pa- nos que:

' PECTIVO nenhum empregador aceita

tares, que irão procedendo _PROJET() DE LEI I troci:1�da pela Prefei�ura
_ em 1811,) embarcaram RIO,27 (V.A.) - O depu- hoje pessoa sem certificado

à entrega dos respectivos Considera de utilida- MU�lclpal. Uma �roY_a rrre- para o Rio Grande do Sul tado Epilogo de Campos, re- definitivo porque, senão, es-

diplomas; e, recebidos êstes, l de pública educa dár] I futavel da aceitação da mais quatro companhias do presentante da UDN do Pa- tará sempre em perigo de

presente, a maioria absoluta particular:
n ano

I
id�ia pelo comércio e indús- Regimento de Linha de San- rá, adiantou aos jornalistas perder o empregado por seis.

dos deputados, eleger-se-á ',' trías em geral, é a relação ta Catarina, os de�odados e que apresentará à Cama ra meses' a um. 'imo, que é o

o presidente da Assembléia. Art. 10 _ É considerado .
das firmas que já adquiri- intrépidos "barriga-verdes"; um projeto de lei restau ran- tempo de convocação.;

Art. 20 _ O � 20 do mes- de utilidade pública o Edu- ! r��: o seu �Stand 'Mostruá- - em 1826, a Fragata do os tiros de guerra e as Na parte que diz respeito

mo artigo passa a. ter a se- candá
.

S- J _...:;. I no
"Imperatriz", surta no por- unidades de quadro. Aliás, aos estudantes, refere o de-

ano ao ose, -rnantído
.

li

guinte redação: "Caso não pelas Irmãs Fran' Carlos Hoepcke S, A., 11'- to de Montevidéo resistiu é de sua' autoria o projeto putado que num. pàis de a-

h
. ..

ciscanas,

I
-

M d & C' F
. 1 t f' 5949' lf b

aja maioria absoluta, o com sede em Bar F"
maos en es ia., undi- va orosarnen e o ataque el- que visava o mesmo na a etos em que poucos

.

,.) t
II a lia, -

S
ê

S A J R d t t' f"

p:'esllAen e ,convocara. ses-I município de Campos No- ,çao a�e . ., . . e Sou- i o por se e navios argenti- im e que foi na legislatura dispõem de recursos é in-
<,

soes sucessivas, até haver. vos. I za. e FIlho, fab�'ic�ntes , �e nos do Almirante Brown, passada arquivado .sob O! justo que se queira prejjrdr

número regimental, quando, Art. 20 _ A .presente lei I brmq�ledos, Atlântida RadIO que recuaram com a apro- fundamento de "ser prejudi- cal' esses poucos abnegados.

então, elegerá a Assembléia entrará em vigor na d t d
Catar-inense Ltda., Foto An- ximação de outros vapores cial aos interesses da

defe-I
com o serviço militar, quan-

o presidente. sua publicação, revo�':da: dré, A �odela�', Casa Nai.r, brasileiros; sa nacional". do eles poderiam, sem sa-

Art. 30 _ Suprimam-se no . as disposições em centrá-
Casa Tres Irmãos, Joalheria

- em 1842, 'no Castelo de Na sua Ionga justtf icação, crifício, adquir-ir conheci-

§ 30.do mesmo artigo as pa- tio. Galluf, Cristiano Pereira, Neu illy-sur-Seine, na F'ran- aquele parlamentar rebate mentes militares, como an-

lavras "nas hipóteses dos S. S., 27 de abril de 1951.
ótica Modêlo, Viú�a J. ça, nasceu Luiz Felipe Ma- ponto por ponto os parece- tigamente, nos tiros de guer-

parágrafos al)teriores".' Osvaldo R Cabral Braunsperger & FIlhos, ria Fernando Gastão de 01'- res que o projeto arquivado ra e nas unidades de qua-

________�-----__---_�'._:':":...._�, Companhia Antártica Pau- leans, Conde d'Eu. Faleceu recebeu das comissões de dro.

lista, Galeria -das Sedas, Ca- a 28 de agõsto de 1922. Era Segurança Nacional e Edu- Baseando-se depois em.

O Es'aJu:'o
misaria JúliO, J, Campos & casado com a Princeza Iza- cação e Cultura, declarando, dados de um discurso pro-

Cia., Agua. Mineral Santa bel; ,
entre" outras coisas,

.

o se- nunciado em um almoço d�

Atenda e I'
Catar-ina, Professora Ceci- _:_ em 1847, no Rio de Ja- gu inte : .que a atual Lei do Rotary Club pelo general

. S a sem.ana lia Valente Ferreira, Ele- neiro, nasceu o histo-riador Serviço Militar com seu sis- Canrobert Pereira da Costa.

trotécnica, Padaria Brasil, José 'Vieira Fazenda,'�q.ue tema de conscrição está quando em exercicío da pas-

:RIO, 27 (V.A.) _ Escreve .tado pelo autor do primeiro I A. Capital, Osny �ama & faleceu na mesma cidade em prejudicando a mocidade en� ! ta da Guerra que se bateu.

ante-ontem, o Correio da EstatulQ, ainda em vigor�É
. Cia, Ltda. e A. �l_�ncllltura, 18 de fevereiro de 1917; tre 16 e 20 anos que, en-I contra o restabelecimento,

No-ite: natura! que o sr, Getúlio

l�l'estara!'?,
de micro, seu va-

_ em 1849, é assinado en- quanto espera a sua íncor- dos Tiros de Guerra diz fi'

Tudo indica estar dispos- Vargas e o aeu novo Dasp
11080 apoio.

.

tre o govêrno da .l?rovin�ia poração ou dispensa, fica deputado Epilogo de Cam-

to o Congresso a votar, na queiram colaborar J1.aAeitu�, .Enqu�nto ISSO,
..

trabalha ,e o rel?JoeI:o Emilio Gram, imposibilitada de trabalhar, pos que, dos quinhentos mil.

_ presente sessão legislativa, ra do importante do�'�ment�� 'atjv�mente fi COll1.issãÓ 01':; de nacionalidade' franc�sa,· pois;. embora a .mesrna lei homens que, se . compõe. &.

o protesto de Estatuto -do Aseím sendo, a f'eição 'do ga�l<ladora, desejosa que o_contrato �al'a a publica- determine que o emprega- classe em idade milit��· 'ca-

Serviço Público. Es"S'e doeu- projeto 'poderá ser alterada e�ta �m apresentar algo no- çao de um jornal-oficial. dor deve exigir a�prova de da ano, o Exército só 'minis-

mente com quase cinco anos fundam1mtalmente.,·
.

vo; lIndo e luxuoso. Discu- .

-: em 188&, falece nesta tra instruç.ão a setenta miJ,.:.

de vida, está emendado e Pode acontecer, tambem, t�m-se., .att:nc�Q,$.arn,el.1te�" os caPlta� 0,�enellt.e �'eformado
deixando os demais 430 miL

remendado, .sendo por isso que as modificações julga- porme:lOre�, 'par� �ue tudo Fl'anclseo R�m�rez Card�- Lut'a otr Stll·de�·vaI.idos"·é .. invalidos' se'il:fins-

{\ificil a. tarefa à Comissão das necessárias sejam fei- corra as mIl ma raVllh IH! , re- 50,. um dos ulttmos catan- trução de especie alguma na. .

de J'u&tiça da Cãma1'a. Em tflR 110 Senado. Esta segunda dllzind�-se ao mínimo ordes- nen8-:s .

veteranos da Inde- Ui.··J'1 O·'ngbu
l'eserva de terceira classeM

todo caso, graças à bôa von. Casa do Congresso, de uma
conforto e as atrapalhações peltrlencla., .'

Assim desde 1945".qliando;

tade do relator, sr. Samuel maneira ou de outra 'emen:" que se ,aPl'esenütm ao pú- Andre NIlo' Tadasco TOKrO, 27 (U.P.) _ As
entrou em vigor a nova Lei

Duarte, o trabalho esta sa- dará o Estatuto, obt:'iguclndo- blico nestas· ocasiões.
._.-,---- fo}'ças da ONU que defen-

do Serviço l\{ilitar até 1950yo

indo maIS ou menos. En:' ó a I."'etomar á Câma.l'a. Por- Ct·'De "DI-a'r·to dem os acessos de Seou} re-
só se fizeram 325 mil reser-

quanto o citado órgão téclli- tanto, a colaboração daspia� , Anuncie n"'-O ESTÀD9r' .'" -.'.
.

.

c'uaram nova.men te,. ontem à vistas, enquanto que um mi-

co vai estudando e aprovan- na poderá ser emprestada na
noi-re, em virtude de intensos

lhão e duzentos miÍ rapazes-

do ou rejeitandQ as emen- ocasiãQ em q:ue os senadores' RITZ ataques das tropas eomunís� pel'feitamente sãos e apt()5"

das, o plenaxio discute o estudarem o trabalho:;da ACos' oficiais Ás 4,30, 7,15 e 8,45 horas tas chinesas e estabeleceram
estão sem in�rução; e p&-

Jlrojeto, ultimando assim Câmara..
Joel Mc·Crea - Veronica suas poslçoes def'ensivas

ra·o êeu pl'epal:O em ca"so de

su.a prolongajla pa.ssagem Um l,onto todavia precí- Foram assinados é ontem Lake'- Donald Cúsp e Don numa zona a 18 qllÍlometros
gU'erra, teriam de ser gastoo

pela primeira,Casa do Legis- sa de ser posto em Qe�ta- publicados no "Diário 'Oil- de Fore. ao norte da destrulda capi- pejo menos dois anos:

lativo.
'

que: excedendo-se nas bar- daI", os seguintes atog ofi- A ABRAZADORA tal sul--eOTeana.
. Ma'is a_diante ci d'eputa-dO"

Sexta-feha, a Comissão retadAs ao El!:éreito, á Mari-
ciais: Censura: "Taus aliad{)s estão pa-

Epilogo de Campos critica

de Justiça rejeitou interes- nha e'á Aeronautica, propor- GOVtRN_O DO ESTADO Imprópl'io até 14 anos. trulhando a zona ao sul de
as declarações de miHtare&.

sante emenda, ,a que manda- cionando aos seus integran-
Transfermdo para a re� No programa:' Uij·ongbll", dizia um desp�t� segundo RS quais a instru-

va aplicar o €lódigo de Ven- tes li dupiicação de�vellci- s�rva. r.emun�rad�da Polí� Marcha da Vida. Nac. cho do setor ocia�ntaI da ção ministrada nos tiros era.

cimentos e Vantagenl'l ,dos mentos. não pode- o Governo
ela .MIlttar o}'e�l.�Cel. João Voz do Mundo. Jornal. frente, se� fornecer, no en-

deficiente. Diz, entãp que,

Milital'e'S aos servidol'es pú- fiel' mesquinho com os servi- Elol.�elldes e.iõ�,C����ão Ci� Pl'e'ços: ... ' tanto, 'maioi"es detalhes. ui.. -ti -ser verdade, a culpa càbe-,

blic.9S• �atura�mente, tal a: I' dorel:l civis, Degando�lhe8 ��lr�rglao-?�ntista'JÚliO
AgOS-1 Cr� 5,00 e 3,20 jongbu ef>tá situad-a a 18,

ria. exclusivamente ao Mi-

plic�ção seria dificil, devi-, té a "sÍllfol,lia inacabada"
tmhú VIena. ODEON quilometros ao norte de

n.istério da Guerra, que if

do. á difer�nç.a fundamentalj dos gratificações adicionais Elrol'ter�ndo Lo.urenyo lÃs 7,45 horas SeDUI. quem superintenderia os Ti-

eFlstent� en�re as duas clas- Que nã� se fal�. quando se San!os: �o� Fr�nclsc� de QUE VIDA, AFERTADA.' O despacho acrescentava: r,q:s de Guerra.

ses. O mtuIto do autor da tratar desse assunto, na ne-
ASSiS e Damel Bl&P�e-cGas-' .. - CenSlU'a:

.

qué as 1)hidades de duas ou
\ Mag"não _:_ assev�rá (t"

1;>rinca-deil'a '_ perd-ôe-uos cessidade de fazer economia.
tl'ú �os �argos de Escrivão, Impróprio até 14 anos. tres divisões comunistas deputado pa1'aense _ tanto:

êle se assim consideramos Não é justo que sómente os
o pnmeu'o, de fiscal regio� Nô progl'ama: chinesas haviam intensifica- não era que noventa e oito

seu trabalho _ era natural- que não usam fal!da se sa- n.al o segundo e de comissá- Cinelaudia JOl'nal. I do seus ataques ás ultimas por cento do efetivo da FO.r--.

m.ente protestar contra a e-' crifiquem. Alem' disIW, _a
no de polí.cia o último. Jan Sawwit e s/orchestra. }lOras da noite de quinta-fei- �a �xpedicionár.ia Bra�ile�-"

nôrmidade que foi o Código verdade é que {) atual Gover- .

Nomeando Valentim Quin- Short.· nt e que ao clal�ear de ho- la ela de reserVIstas dos. tr-'

para cujo cumprimento o no embol'a sabendo' que ()
tl110 d?s. Sant�: comissário Preços:.

. je os aliados haviam con-se-
ros de guerra e, no entanto..

povo está SllaIldo sangue, Serviço Público tem servido-
de Bohcla; Mano João Len- Cr$ 5,00 e 3,20 guido aparentemente con-! em poucos meses de instru-

No fUndo, porem, o episó� res demais, 50'% dm, quais Zl. e _

Leonildo Michelin, Es- ROXY ter seus assaltos.
'

�f
ção atuahlzadora estavam

dio tem .8. seguinte mOl:al: nada fazem, contin,úa a no- crlvae� de Polícia.

j Ás 4 e 7,45 I).()l:as� Ainda segundo ° mesmo
em condiÇ{íes de darem, co-

se tanto l1e deu aos milita- mear geute. Portanto é dar D�s��nando�. Comissário ]) - Esport� marcha.' despacho, as forças verme- �10 -del:a:n, lições d: bra��-
res, hoje transfol1uados em ao pessoal dos Ministérios, Maca� I? AmOllm para ter 2) Dan Duryea e IV'o� lhas cercaram uma compa/

la, �erolsmo e tatlca nuh-

classe pi'iviJegiada, porque e órgãos SUbol'dinados um
exerclclO, por 2 anos, na De-! ne de Carla. llhia de morteiros aliada 'i tar, Igualando-se aos melho-,

se negar tambem. alguma ligeiro acréscimo de venci- legacia Regional da Capital. BANDIDO APAIXONADO! noroeste de Uijongbu, pore� res soldados do mundo.

coisa ao funcionalismo ci- mentos, por meio de varita- Con�e�end� exoneração, I 3) _ Jean Hersolt e' Glo-I outras forças da .ONU con�
I

vil'? gens normais como o aumell�
a �enezIO �U11�e:me Paz do I ria Jean,

I
tl'a-atacaram e recaptura-

------,------

Embora a Comissão refe- to do salari:o-familia e a ci- c��g,o de 1 �fIc.JaI do �e� I JUNTOS ,?UTR_:\ VEZ ram todas as armas e vei- l' d O

l'ida e o plenario trabalham tada gratificação adicional. gl�tIO. de Il110vels dos dlS- 4) - Contll1uaçao do em- I culos. . )',sto e I ortoQuês
ao mesmo tempo, dando as- É possível que, na semana. ��:�to� da sede, Jaborá

,

e . polgante seriado \ I O correspondente da Nnited Inscreva-se no Cllrso de

sim a impressão de que: o corrente, a Câmara consinta .' n.l,_de Joaçaba e em subs- NOVAS AVENTURAS DE' produzidos p.ela artilharia Português por Correspon-

projeto está nos setis últi- em deixar sair dos seus cor- tJt�Içao nomeando Poggy DICK TRACY Press William Chapman in- I dência (da Revisora Grama-

mos al'l'allc'o� deve se adml' l'e::l":or'es o falnoso p
.

t
Felnandes. ./ CensllI'a·. f

.

1 d 't· 1\ d"
.

�,
_

_

�1I rOJe o, O'
_

ormou "que maIS a em as, lca), u'lgldo pelo Prof.

til' que novas emendas no rumo ào Senado..Com mais
n ,ut_:os atos sao _de exonl;- Impróprio até 10 anos. montanhas que se

encon-II
Errtani Calbucci. E.1ssencial-.

plenal'io venham retardar o de quatro anos de "aprimo- eladçaope nomeaçao dê JUl- Preços: i tram l).O norte de Seul, os mente prático. Considerado

andamento, dando novo tra- 'd' t d t b Ih
zes e azo C <I! 500 320 I'" tI'"

.

la
...
os es.u os, o ra;cl1 °

Go,rr>.RNO DO MUN'
r.� " e '.

-

. l�cess.an e� re ampagos o melhor pelos Ilustres gra-

balho às Momissões. Lembre necessariamente deve estar p.c. 1
1 ICIP,lO IMPERIAL aliada Ilummou toda a zona. máticos Silveira Buena e

,

't t
rom'l g'ada l' 78

.

1
mos, a propOSI'O, que es .a- magnifico. l"-';> � ,a e� n., As 5 J')'- ';45 horas Revelou-se ao mesmo tempo, José de Sá Nunes. Aulas-

mos em 110\'0 Governo, orien- Ainda bem. �: ';'� deste IfI,e,s, que con.c�- SONHO DE INVERN0'
.

que _muit�s s?ldados do ba- semanaiS'" (impressas). Du-

ri aI1ea Ide teIla, n�_Cemlt,,- MAGDA SCHNEIDER e. talhao bntalllco "Glou�es- ração: 14 meses. Mensalida-

d 01 (� tacor?'tn, a Irman- HANNS lVIOSSER. I ter", que' havia sido cercado· de: Cr$ 48,00 _ Rua Anita.

a�e � . S'IJl_e. �o;t-�el'!:ªt: . ., _ . .censura: .� pelos co_munistas, consegu�� Garibaldi, 231 - 6° andar

{)

�am.
o Du�eu Gomes LIVRE.'

Iram'
abrIr passagem através _ Ter 2-9.361

_ S- "O
-

'
__
.... : ...."'�

... FONES,. J.25l f213 Cair. P9s14l. 54$ DaI'a D t C....
...... '\ ao .r au

.

. Ire 01' em omlssao' Preços: d t Ih I I

CUR!TieA TF.l.EU .•U", �"OSEaRAS PARA"" ,... d.,g.. " ..'
as ropas �'ve�me as. e re- I o. llSçl'eVa-se hoje mesmo.

I e ... erVlços Geral-S. Cl�$ 5,00 e 3,20 gressul'am as lmhas alladas. I
ou peça prospectos.

.

I
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No mÔDdu do
Ra·dio e da T.V.,

CLUBE DOZE DE aGOSTO
PROGRA,M.A DE FESTAS PARA o MES DE .ABRIL DE

.

1951
Dia 29 _; Domingo - Soirée com início às 20 horas.
Dia 30 _; Segunda Feira - Secção cinematografica.

Fraquez.iU em 'geral
Vinho Creosotado

(Silveira)

-8 IaN.
, J

'-
"

! tCnN.)

"VIRGEM ESPECIALIDADE"· da.
CJA,WETZELIINDUSTRIAL-JOINVILL�'{M•.rGl1�,ui(.t

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

.S����!�Ct�
E5P ECIt-\t!OAO�

- ,$���'7;':'.��".

___--------------------------------------------------- "4__.. ,......._._··,..-�_·�_
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A Mensagem do sr, Governador do'Estado, aludindo
ao fato de, a,1° de janeiro do corrente, .haver entrado em

vigor o artigo 223 da Constituição catarínense, que as

segura aos operárlos, dos serviços públicos, no que lhes
fôr aplicável, os mesmos direitos que as leis trabalhis
tas oferecem aos operâríos em geral, - entende de neces

sidad-e a criação de um Departamento Estadual de Tra
balho. Nesse sentido, adianta, enviará à Assembléia um

projeto de lei que dê conveniente regulamentação àquele
dispositivo constitucional - "cuja jjJstiça e humanidade

,

ó Govêrno atual quer ser o primeiro a exaltar'':
"'-----

. ,
O caso 'dos Par-' INo EstreitoFlorianópolis, .� 28 de Abril de lH�l ,_ ques luJanUs _ I l-

PI ,. I' tio'
, I Na última sessão da câ-I Em beneficio 'da

� ano nacmna para rea rvar mal:a M:mici�àl,. 9 sr. �s-! " S II T.
_

d
.

d
-

, ,- mal Cunha, lider do PS.u.,

I'
' r.J II.

a 18 ustria o carvão enc�min�?u à Mesa, _para os / ?�andios� e ani�adíssima
devidos fms, o, seguinte pe-I sorree sera realizada no

dido de informações: _ I Clube 6 de Janeiro, no Es
"N. 18 - Senhor Presi- \ treíto, dia 30 de abril.

den!e: Requeiro � V. Ex�i�. I . �st� fest� será em bene
OUVIda a casa, sejam SOh�I-1 fICIO a "Sociedade de Ampa-

RIO, 27 (V,A.) - Ao a- orçamento para a constru- tadas ao exmo. sr, Prefeito I 1"0 aos Tuberculosos", e vem

provar em suas linhas basi- \ ção de uma carvoeira em Municipal as seguintes in-,I sendo organizada por um

cas o plano de realização da i Japeri, na Estrada de Fer- formações: '

grupo de gentis senhoritas
mdustrfa do carvão nacío-Í ro Central de Brasil, invés- . '}O - Quais os objetivos I dâ nossa sociedade, que re

nal, o presidente da Repu- I tigando-se suas vantagens e do Executivo Municipal ao! servam aos presentes agra

blíca determinou a execução desvantagens; h) continua-
i
ter ,mandado efetuar a reti-] dilissimas surpresas ....

Imediata de importantes me- ção dos estudos, 'projetos e rada dos balanços e outras! A reserva de mesas deve
didas preliminares, as quais ob.ra� preparatorías da �m-: diversões dos Pal'�ues ,ins- i rá se�' feita no '.'Armaiem
por determinação do chefe phaç:"o do por_to de Imbítu-

i h:l�d�s pela Prefeitura MU-1' Bomf im"
- Estreito -:- Rua

do governo, acabam de ser ba; 1) exeeuçao dos estu- "melpal? ,Pedro Demoro, 1.351.
recomendadas pelo chefe do dos r:lativos 'á mecanização I 20.� Por�ue o E�ecllt�vo I ' Esta fe::ta será abrilhan
gabinete civil, ',_Sl:. Lourival da mineração e lavagem do Municipal nao providenciou I tada pelo Jaz de bolso do 14°

Fontes, aos ministro-s da Fa- carvão nacional e execução, à reposição das .partes reti-] B. C., criação do Tenente
zenda, Viação, Agricultura" do programa de melhoria; radas dos referidos par- i Petená, gentflmente cedida
bem como ao administrador das condições ,de lavoura,'! qu.es, s�ben�o-se que a!.guns I' pelo sr. Comandante.
do "Plano Salte". para qne houver recurso ot-' deles ha mais de 30 (tnnta). , C--,

-

.

"

E$s�s pí'ovidenéias 'sãO as çarrientario:, aproventando-j dias t�veraní tais partes ,ªx- ! 1100"'n,8·"Or ,�Irl-_ .

,

seguiutes : a)' organização se na medida do posso ivel a rancadas ?
. -. .,.

U '.,(L�,. ",.,DL -'"
"

_. ' .. !. , U"b
-�.�

:O;r���:���,:=tri���ã�el;r�: �:�i����'!a�'l:i�:���a�:� n:':. !'�f!:uaaoS� !!c�:�t�i:r�i;: D�I" "or� ,aQS�D.
linhas da viacão Férrea', do ses campos já inicíaram in- t'lização .dos pí},rques para

'

. Aco�mp,an�ado d? �Effi-Ofl
Rio 'Grande, do" Sul â� �i. yes"tigações.

.

_ .j e�ital' possívets ,(lepl:edà-' clal'-de-G��.I�ete. vlaJO�,: on
nas da bacia do. Jacuí, In-}" As medidas emimefadas' çoes ; '.

. tem" .?,o RIO de ,}aneuo, .o
cluindo-se a ponte entre .Tr-i- nos itens acima Incubemao I .40.,- Quais ..as providên- sr. Irineu Bornhausen, go

l,mfO e São Jeronímo, pxevis-I,Ministerio' de ,viacão,' e .

ao, ',da,s tO,madas p,a,ra
conserva- vernader do �stado. ;

t� ,�a ligação, Pelotas-Can- .Minister!o da�.�g'ric�lltUl'a, 'I' ção �los parques. inf�Íltís no,
.

��t ",' ,,';' .. '-'

guçú-Passo Fundo; b) Estu- cabendo ao MmlsterlO da sentido de mantê-los em a at:8,rlam a
do do projeto e orçamento de ! Fazenda é. ao ,administrador co,ndições

de
. funcionarem -,U

.
,,'

d:"""'�b'"'�.":';'''' oi.",
Ull:J. porto carvoeiro em Por-, I do "Plano Salte" as 'pi'ovi- _p,erma?entemente? .' 1,80 C orla
t? Aleg:e par.a o carvão des- dencias de ol'dem financeira . (�s.) OSlll�r, Cunha. . 'LAKE SU.CCESS, 27 (U.
tmado u/ Lagoa dos �atos. I decorrentes de�sas determi-

�

N. �: � S()�re o �s.§t�l1to P.):'_: fohtes'ifllormadas d�
c) estudosdos pro.le.t�s e! nações ,d.o preSIdente da Re- este dIallo te'li6 O?�ltl1l1lda� dal'um que os EE. UU. c,he�

()�çamentos d�s mod�flea- pública e qu:e, conforme 'as- dj'!'de, em sua edlçao.de 10
'garam a'acô,l'do paJ:a atacár

çoes e melhOrIa das lmhas .sinatul'a em seu despacho, do cOlTen�e, denu�clar. a as bases da Ma-ndchúria se

da.E�trad,a .d� Ferro Tereza deseja ser mantidas para

1
mOl;te dos parques lUfan�ls, houver. ataques aére�s 'em

,Crls�lUa, lUICIa?QO-Se com a. sua exe(:ução e marcha as face a? fato de estar�;n sen- grande escala. O acôido f0i

?�'{NI.rlade po,
sSIveI as obl'as citadas providencias,

a'S1
do

.l'e,tll'�.
dos,

na, S,Ul'ama,
�s

co,
nçertado

mediante, conV,er-
� .Jft. �r�a�as e. apro�adas. e a quais deverão ter carater balanço:> que eram a al�gl'la sação em Washington, não
�qUls_Içao d?s equIpamen,tus de urgencia. ." da garot�qa desta Capital e

se aplica às forcas terres-
que·se conSIderem indispen-, '

do EstrflIto. tres. Ôs EE. UU: adotaram
s�veis á eficiencia do tran.s· , ° s,l:- �smar C;mha, líder o' critério de que essa me-

por�e do. çarvão e para as
A, ••

da m�lOl'la na Camara, com dida não �provQcará guel'l'a I
quaIS e?nstem recursos orça Quase m,81D seco- o pedIdo que, acaba de enCIl- geral. Nenhuma das, 13 na-

ment�anos_;_.�) execução dO$- -i n"�'d7"
",

"J .,' �

" 'n:mhar a?: .Chefe :<f0.Ex:cu- ções,.que combatem na·Co-
estudos, proJet?s e orçamen-.O epols� tI",:o .�ulllcIpaJ; SI VI�OrIOSa réia foi contra à fdéia.
tos, obras e mvestimentos

.

a IdeIa d? l'estaueleclmento Os Estados Unidos salien-
necessal'ios á eficienci� do ROMA, 27 (U.P.) - Um dos, referIdos parqu�s, só taram que a medida e�trema
trax:spo::te do carvão do Pa· morador de Avezzano, nos �era �plausos das cr�anç�s só se.rá tomada se os chine
rana, Visando especialmen- Abiuzzos, acaba de receber que h?ham, nesses bnnque- ses lançàr�lTI grandes for
tfo) a.melhoria �as condições uma encome�da que êle dos, toda a sua fortuna. I ças aéreas nas frerites co-
rla Imha.e d_o traçado, da Re- me�m� ex-pedm dos Estad?� lreanas, e tem esperanças.de I
�e 4:. VIaç�O P�l'ana:Santa Un�dos para sua esposa,ha, _

_
i que não ,será preciso chegar

Catánna, lllcl�ll1do-se os maIS de 45 anos. Com efeito, 12 mllboes pllra a I a esse extremo.
ramais e.variantes. ql�e fo,; em 1H05, quando estava pas- '.' U, De acôrdo com ° critério
rem conslderados mdlsren- sando uma temporada e�n: VI-Ia Comer"·lárl·a ame.r:icano, o gelleràI �id
saveis; Bost?n, Ang�lo d� Angehs

�
.

.

')'"
u

., gway poderia ordenar ata-
. e) execução" dos estudos COnflOl.l ao CorrelO norte-a- RIO, �, (V.A.) - C�nfll'- ques a pontos especificôs,

.

'

de .pJ'ojetos e" ol�çairientos mericano -uma pequena en- mando o que nos anteCIpara �sem necessidade de )bter
relãtivos á ampliação das çOl11en.da destinada. a sua o ,dr: Henrique La. R?cque; " aprov.ação .

da ONU,' dadas'
c'instalações pOl:tuà'i'jás 'do mulhel� qt\e íicttra na Itália' plesldente do InstitutO" dos anterIOres resoluções desta.
Rio. de J!llleil'o ·para a efi- e' .que' nmIca chegou ao seu COli1ercial'io$, ° Conselho
ciente d,esêarga !lo

>

carvão,' destino. Ao' menos assim _li Fiscal da mesma entidade, O prA"")- t·o do da.'aevitando-se, prolongadas es- áêi"editou' 'durante quase acaba de aprovar a conC{;lS- UUU
tadias nos navios; f) disài- meio"'século. '"'" são do creçUto de doze mi-, A SAÚDE DO CABELO

minaç�o das medidas neceS- O Í>aco�e continha roupi� Ihões d: cruzeir?s para ,a I . {� c�b�lo oleoso suja-se
sa,rias 'para garantir a, regu- nhas destmadas a um bebe conclusao d'a "VIla dos Co-

-I
maIS facIlmente do 'que o

laridade no fluxo do trans- que- a fira. De Angeiis pôs lJuercia'rios" de Porto Alegre, cabelo sêco. Acuinulan�o�se
porte dé carvão pela Estra- no mundo em 190,5. cujas o,bras estavam

parali-,
no couro cabeludo, a sUJeU'a

da de Ferro Central do Bra- A.�'danç,a agora � pa(de sadas desde janeiro ulti'Ulo. p�de traze�' i�côn1od�s e a,
sil, encarando�se tambem o fariuha, mas as roupmhgs'a- Ao mesmo tempo, o dr, I

te consequencIas nOCivas a

pI'oximo aumento do com- inda estão em bom estado e Henl'iqúe La Rocque' deter- l saúde do-ca,belo.

bustive1 a trallsportar em sel'Virão, apes.ar' de tudo, minou a maxima urgencia I. Procure manter o ca�elo
vi�iude d'a

.

ampliação da, para um Tecém-nascido po.is naquela construçãe de modo senlpre limpo. lavandn-o fre
Usina de Volta Redonda; desde alguns dias o expedi- a gel' inaugurada omais bl'e- quentemente com água e sa-

g) execução. do projeto e do.r é avô. ve possiveI.·
,

bão. - SNES.
'

_____________�-,.w

Com. caráter de urgencía, o presidente da Repu
blíca baixou importantes determinações

nesse sentido,

i
'.

Quantos deputados tem o' P.T.B. na Assem....

bléia?
Cinco!
Mas desses cinco, três não foram expulsos?"

- }t�tão, tem dois!
- lVIas se 0- líder, escolhido pela Executiva, in-

dicou também o.s expulsos para as Comissões?, ?
- Então. tem cil1G�o!
-, Mas o. líder �omunicou à Assembléia, oficial-

mente; a expulsão de três '?
- Então tem dois-!

- -

,
- Mas se ess.es três e�pulsos não �stão noutrn...

p:.n'tido?
- Então tem Ó:nco!
- lVIas se' desses cinco, três não se elltel1dellE!>

-

c,o.m a Execntiva e ll'ão frequentam o partido? .

- Então tem dois!
Mas, escute aqui: Braz, Marques ...

- Dois!
_.;_ ." .. , Volney, Neves, Octacílio ...

T

- Cinco!
- Mas há um clo,cumento aí allsinado por
-:- Cinco?
- Não!
-:- Por dois?
-, Não! Por quatro
- Falta um, sobram gois ou o documento ná"",

existe!
- Mas '"

- Chega! Vá :fala}' com o. 'reImo. Êl� exp1ic�
isso direitinho. ... direitinho .. , direitinho!

/.
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