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breve comentário à recente entrevista do sr. o seu custo, pelos tecmees, em 260 milhões de cruzeiros. Só essa re �u�ão ,� _

dlij'P
,is á pávimentaçao asraitíca

Governador Irineu Bornhausen, a nossa: contreíra A Sem entrar em minudencias desse programa basta dizer, consumiria Jj,i"to�oS:·'
.

ões de .cruzeiros que

Notícia, ele Joinville, .escl·�veu, em sua edicão de domin- que duas das obras projetadas são constituid'ãs pela pá- o sr. Bornha �n',�spêrtl.. , _ ,fornecidGs pelo go-

:g;o último: vimentação asfaltica das rodovias PÔI·tó União-São Fran- vêrno da União. Com is(õ;não�ã 'p:eJt��falar nas d-e-""

"S. Excia., apresentou à constderação do' govêrno ,'cisco e Curttibanos-Itajaí, Assínale-se que a' primeira mais obras". ",.�,

'Um vasto programa de obras públicas,' que foi bem re-
f
dessas rodovias tem que ser inteiramente reconstruída Nâ verdade, no plano esboçado pelo ilustre gover

cebido, aplaudido e aprovado, sendo t-ambém' calculado e representa nada. menos de 480 quilometros de estrada. ! nador essas duas rodovias - Pôrto-União a São Francí-

.

·-."..w.._ _._ - -_� -•••_J'Y - _- _ _ _-_••�.._ __ _ ,;. _- ",.",._._ .......-- ..,••
-

_ :_.: co e Curitibanos a Itajaí - são o ponto alto. Nínguem
*' . ,

.' ..

•

'O TEMPO i lhes negará, a ambas, a importância econômica, mor

Previsão do tempo até 14 mente pela circunstância de ligarem centros de produ-
horas do dia 24. 'ção a portos de escoamento. Por sôbre isso, enquanto a

primeira atenderá a uma zona tôda interna do Estado"
a segunda, por marginal .à fronteira Norte, carreará para.
um pô�t.o nosso, a', exportação que se evade para o vi

zinlW"Estado, com evidente prejuízo nosso; pr incípalmen-
'

te iu)<recolhimento de impostos. Sôniente .8 'pavimentação
..

asf-áUica;::'de custo elevadissimo, evitaria, entretanto,
que,

.

como ',DO célebre soneto de Leone, aa.nossas amen

doeíras fossem frutificar Ílo quintal alheio? Entre o fa
zer essas esftadas perfeitas, mas com �iss� comprometer

ED-IÇAO DE HOjJl
todos os' reeursosceonseguidos pelo Estado, e iO faZê-la$

8 Páginas
.,' muito boas, mas. com economia que p-ermita, ainda den-

,
'

.

�'.' Cr$ O bO
tro do mencíonadn 8uxjliq. �,con�rução de o.tras, dé

.. _"',.....;:_'''',:,_,.:__'... ", .

,,� interligação,":",- qual a providência mais acerta�� sob o

, , .'. ..' .'. pont.,de.;vi8tás- eco��micoZ ,Que �dian.t�J;� �08�uinnos
SIto ç"E:�SO .

RAMOS l-duas estradas non-plus-ultra, sem ,outr�s .de penetração
. vu aérea víajou.tontem, I e de acesso, que as alimentem e escoem ,a proãução ea

a São Paulo e ao Rio, em tarinense? Sem estas, ·G· benefíciamente de zonas redu
objeto de serviço, o sr, Cel- zidas de Santa .Catarina compensaria Õ, altO preço que
so Ramos, industrial nesta obrigará G Executivo a esquecer problemas instantes de
Capital; devendo regressar outras maiores zonas? E o Sul, que no plano esboçado.
dentro em breves dias. exceto Ararangdá, nada reéebe? E o Oeste? E à Capí-

pas aliadas mantêm a in icia- ......H............. tal, tão esper�nçada e tão- endeusada de prom-:ssas, que
tiva em toda a frente de ba- nada receberá para compensar o enorme desvio de mo

talha de 200 quílometros. PASQUALINI ·PARA,! vímento que terá que ceder, fatalmente, com a realiza-
Duas outras tentativas chi- A PRESIDENCIA I ção do:. anunc�ado programa? Caber-lhe:á, _ tão sõmen�.
nesas de penetrar através

I
a doação de fios para a .rêde de transmissão de energia

das posições defendidas pe- DO P. T. Br __

para Jaraguá? �'jnguem ignora que Hercílio Luz, com

la 2a Divisão dos E'stados . RIO, 23 (V.A.) - O pro- a Ponte, e Nerêu Ramos, com a anexação do Estreito.
Unidos, a cercá de 104 qui- blema da sucessão do sr., fixaram. a .Capital onde ela está. O Estreito necessita,
Iometros a.' nordeste de Danton Coelho na presidên- I com a máxima urgência, de exgoto. Mas já se fala em

Seoul, foram repetidas san- cia do PTB já é assunto de I torná-lo município. Florianópolis suportará isso? Supor
grentamente. As super-for-: demarches e conversações' tará a. perda de importância que lhe acarretarão as íní
talezas B-29 bombardearam I no seio do partido. Relem- ciativas do atual govêrno, entre as quais nenhuma que-
o terretlO compreendido nu-I hra-se, a propósito, que o a defenda, e proteja?

•

ma área de SOO metros à I próprio ministro do "I'raba- A aplicação da avultada soma de 260 milhões de-
Brilhante oração do deputado Lenoír V. Ferreira frente das ...'tocas de raposa" , lho levantou a possibilidade cruzeiros, na 'forma prevista pelo plano publicado, será

Na sessão da' Assembléia de 7 decorrente dep _
ocupadas pelos aliados e o, de abandonar a presidência a que mais consulte os interesses barrigas-verdes?
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tado Lenoír Vargas Ferreira, do PSD, proferiu o bri- ?go �es�astador da artilha- , .oy� o.' a_a suas mu - a amp .Ia.çao as us:nas 11 .ro-e 'et,ncas h� a cônsí-
. -Ihante improviso que estampamos abaix�: Ina

eliminou no minimo mil, tiplas obrigações como �- derar que varIas. d�Ias sao partículares e �stao promo-

O SR. LENOIR VARGAS FERREI&A _ Sr. Pre-. atacantes eomuhistas. E§te c�pan�e de um� pasta �Il- ye:,-�o essa ,a�pha��o. ,,Para anuilc�ar a mterferência

sidEmte, Srs. D_epuÜldos. �.
combate .se tra,�911 ..

iii ('�e!'ca· Ulstenal. P�l'tmdo '�ess,e '(}fIc.laI. 0, gover.110 Ja manteve enteu.d:il\1ÉmtGs ou já fir-

Aa calôr dos debates que na sexta.feira se "hava- de 17 mIlhas aei'eas ao no·.' p'('jn�o, �lcredI,ta-se I�a. ll1dl-1 mOt< acôrdo co:n essas emp!es�s .·prIvadas? ,. _

l'am, nesta Casa, ,-nem sempl'e" foi possív'el àqueles que
roeste do ponto em qlle foi caça0 de um novo dlrlgente Como se ve, mesmo superfiCIalmente, varIOS e com-

t impedida a tentativa comu- para o PTB. , plexos são os pontos a esclarecer na entrevista do sr.
-apar earam os oradores esclarecer, perfeitamente, p'on-
tos de vista que se irOlpunham fossem esclarecidos. E, nista de se aproximar -de I As primeiras informações lrineu B�r�hausen. S. Exa., por certo, já temA o' seu pIa-
neste momento, s1's. deputados, eu desejaria,externar Soksa.

_
.

. ,'revel�m �ue o n_o�e do sr. n? es�:clhc�do e� Mensag�, para .�u�me:e-Io ao Le

minha opinião a respeito do caso, tão rebatido, da trans-
A nao, ser �o� estes dOlS Alberto .( asq�al�m encon- glsla.tt� o. A este. c�mpre, ��ltro da rnIssao Ílscal da sua

ferência generalfzada de funcionários públicos portado- a!aques a 20 DIVISão �oi per-I tra-se em pnr?eIrO pl�no, oposlçao em m,al_?l'la, analIsar a pro�ost� governamental
res de mandato legislativo, nos municípios. Desejava, dIdo o contacto

cO,m
o

�TOS-l
O senad?r gauc�o, adlan- SO? os seus vano� aspe?tos, par� ajusta-la com equili-'

us. Deputados, externar min.ha opinião, que' vai um ,I' s� da� �ropas �hiI�_es�s que tam: tena o apolO da ba�- brIO e se�unmç� as. re11IS �ecessldades do Esta_do.
tanto ma'is fundo do que um justificado interêsse poli- ploc�laram .dIst�l1Cla, da cad:, do, seu Estado na Ca- Aguardemos, pOIS, os fi:lt.os.

tico' partidário. Embora êsse interêsse também tenha mortIfera artIlharIa alIada. mala dos Deputados. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
-

"f d
.

h;-' O correspondente da A. P. ,� e .
razao pIO un a e nos Impon a nao so nesta vez, mas em ..' .

J'-.......,.._..,,__�••"•••u �..-_ �._._.___

tantas outras, participar dos debates desta Assembléia. Wll�Iam Bernard mformou, F91ecen Allr dI}
.

.

Dentro de uma medida de ordem geral, considerou porem" que per�o de 130 mil U e u Prep!lra-se a aVia çao p� ra aoportun.o o Exmo. _Sr..Governado:· do Estado a remoção I :om�mstas estao sendo C�)r:- Novar'''' U U
generalIzada de FiscaIS e Sub-FIscais de Fazenda e, a- centragos ao longo "da crltI- .""

d f
-

dE"inda, dentro dessa generalidade, autoridades superiores
ca frente leste-ceJrtral, �re- MONTEVIDEU, 23

(U'j
, 8 esa a uropa OCIdentaldo fisco entenderam seu dever determinar a esses fun-I parando-�e para novos ata-, P.) - Faleceu ontem, aos

,

'

- I
cionários a absoluta isenção de atividades pOlitico-pal,ti-: ques, orllll;dos, principal- 83 anos de idade, o proe- "'PARIS, 23 (U.P.) - As' portos durante tres dias
dárias. ' mente da e�'ea de Chung- minente cirurgieo Alfredo Forças Aéreas de seis ,paí-I n'os quais simularão inler-
'. ,E.ntretanto, �len�l"� d�s�a medida, que se _ pretende chon, 72 qUIlometros a no�'- Navarro, Foi ele �reside�- se:i_ aliados in�ciarão ama- ceptar bombadeiros em rai::'"'
JustIfIcar, e aqUI fOI JustIfitada, com o critério oda ge- des.te de Se�)UI e de InJe te do Senado e vIce-presI. nha o seu maIOr exercicio ds simulados.

,

neralidade, existem situações que eu considero! ampara- m�Is para leste, onde. o ini- dente no. regim� do sr. Ga- de após-guerra, para pôr '> Segundo declarações dO'
das pelo-espírito de leis básicas da Nação � do Estad(). mIgo desenc,adeou, h� un:a briel·Terra. ' em prova Sllas possibilida- marechal do ar britânico
Existem sitüações fortalecidas pela manifestação popu-

semana atras, o seu maIS ·_W�.r.I".-.""� des na defesa pa Europa 0- W. A, B. Brook, chefe do
lar

__
de 3 de outubro e ex-istem, mais do que istõ, situa- �esado �aque desta gue�', Ho'm'e'n's . para'

cidental contra ataques aé- Estado Maior no setor das
çôes' cimentadas em principios gerais de moral democrá- ra, qu.e lh� custou 60 mIl 1'eos. Forças Aer�as do exército
tica que não p<!dem, em hipótese alguma, s.erem poster- o.u_ maIS balxas, se� ,que ob- . de 500 aparelhos das For.
"gadas. tIvesse nada de pratIco. Em OS cargos ItU Durànte o treino, deno- ças Aéreas dos Estados Uni�

A

Como disse, srs, Deputados,. ?-ão estQu defendendo, à�da.a frente/estante, des-
,No artig'o ontem publica� minad,� de "?��ração um-, d?s, Lngla�erra, França, Bél

neste momento, a legenda do PartIdo a que perteÍ1ço, es- �- vale do no Puk�an, ao
do sob o título ac:ima, um brella , os aVIoes de caça, gIca, Holçmda e ,Dinamarca

tou qefende'ndo um principio de moral democrática que
nor este de Seoul, ate,Mun- períocl9 saiu truncado pe-

na sua maioriá a jato, le- tomal:ão 'parte nas mano-

a mim parece deva seI' defend.ido e.m tudos
.
legi,$lat.ivos .:.:m, no o:ste, 35, qUllome-

la omissão de algumas pa-
vantarão voo de Qnzé aeto- i bras,

'

.

quando sentimos que uma ou outra autoridade pode fa-
. os ao. nruoe,ste de Seou,l,.o.8 'I'

'

. �

O t 'VI': - - - .. -.. ". .

.

l't. f 'l'd d I'
'. ,comulllstas estão. se retiran- avras. exto exato era 0.- -":,':- .. ;n• .........,....................__...•.........• ........_........- ........- ........_w

r perI� 1 aI as �Cl 1
•

a cs �o Ivre acesso ao exercI- . seguinte:
'. ..

•

'

,
, .'

._ �o ma�ldato LegIslativo, seja de que categoria fôr, is- d,? lentam.en!e, no s.egundo I
"E, o mais interessante; Paz harmonia e J·ustteça. to �" do Vereador: Muniéipal ao Senador da República. ���:�ins,eCUtIV�ade ,le.cuo. riã� dizerm_9S_o mais doloro� ,.4ss1m entendeIl},p's, srs. Deputados e assim julgamos ser ..._........�!_��. ..-_.....:..�:.!��..._ so, nesse episódio, está em: Rubens de Arruda Ramos

• • II

nosso dever externar tal pensamento, ne�ta Casa, e is- FAR'IA que o Inspet�r Balbino Mar- Diretor O ESTADOto porque quando falava, nesta Casa, êste belo cavaihei- tI'ns apesar d
-

.

-

'1 t·D d
"

I'd DEP
. ,e nao seI um Florianópolis.,

'1'6, 1 us re
.

eputa o, que e o I er da União Democráti- .- AG.RIPA polítíco prat'c t· . IMBITUBA 23 C
..

, .

ca Nacional, tive opo_rtunidade de inquirir S. Ex. de. como, r 'd
1 an e, com a! '_

- omunicamos' V. Sa. que apos OI-

'I' 'f' h"
.

d I
Retornou, .ontem, à Capi- no, a era os cargos para os ,to anos de prolessorado Grupo Escolar "Henrique L

cv.a�sIdIC�vaf' ndum� ·dIeraFr�Ulal de vFa 6rCd's;. a. funç�o .

de tal Federal, 'o sr, Dep. Agri- homens e não dos' Ifomens 1 ge" fomos sumariamente dispensadas' referida funç:;el ea OI, un acao o Isca, e azen a, IStO e des- pa de Castl' F
.

·1 t . f
.

d
J ••

t
.

d "f -

>

I ·d· S'E ".
o a1"1;1, I us re para os cargos 01, e pron- por ternlOs apOIado candIdatura 'Getuli<iVargas ultimas

,
as uas unçoes, qua conSI erava.... x. ou conSIdera membr'o da b d" t

J.
't f t d d'

'- : .. - ..
'

.

'G
� .

t
..

" anca a �ca an- o, a as a o a ComIssao de
"
elelcoes, tendo, SIdo Igualmente dispensadas' e transfe-

"EC) -
overno qhueb,al.qduIrl represen, a, atm.�Is importante.. �. nense, na Câmara d�s Depu- Sub-Diretor do Cadàstro do

I
rida� outras ,pi'ofessoras este grupo e escolas estaduais

x., com a\ alI a",e que o carac eIlza e com a felIci- tados. _r- D "t t d Ed
-

,. t
.

A
.

d d. ,t . h 'd t C" t
. .

epar amen o e. ucaçao, (IS ritos. creditamos que na ausencia sr. Governador,a e com qcle em se aVI o nes a asa, .angenclOu a Ao seu embarque compa- para ceder lugar ii digna t f"I d' t
.

I I' d
questão e respondeu, o ql!e muito admiro, dizendo consi- '.

-, ornou-se aCI ao Ire OrlO oca" mancomun_a o com di.

d· '.
d "E' t d'

"

t te
.

.

receu crescido número de mas mexperIente professo- retora grupo escolar e Departamento' EstadG levar efei-eTa'!· o governo o s a o maIS Impor a11 os superro- amI"gos e COI'rel·· ,.
.
.,. .

h
.

-

.--:::
'

.

t" .1 Q t C t
: '
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IglOnarlOS, la prImana, como a que 0-. to preconcebidas e abertas persegUlcoes. Cordiais sanda-
res 111 eresses U,{} )Jan a a arma. no' aer"opor·to' da B A' J'e d' " I t

-

P 'bl' i -

N' AI M' I
..'.

,'ase e- lllge a ns ruçao u 1-: çoes 1 'alr ves aCle - Mana I"ouides rires, NeusaCCOlltinÚa. na sa página) rea. ca de Santa Catarina! l Pereira Almeida. .• .

'JI.

:"

o MAIS ANTIGO, DI,AlUo:"DE SANTA CATA.RfNA.,.·
Diretor: RUB$N� D�'ARRUDA RAMOS"

'. GERENTE - n:.iJ'. de Aquulo',;,' .:'. .' ',:'

A:;;;�XVII��- -�Ui�fu��;:;; M:iÚ�r���

Tempo bom sujeito a li
geira instabilidade.
Temperatura em-elevação,

, Ventos do quadrante nor

te, com rajadas, frescas.
Temperaturas extremas'

de hojel. máximá:' 22,6 mi
níma I6,fi:

t :

'.:O.: aliados perde..a'" . C_Olltàto
, - ('. .

' . :
'

comunista's-com os'·,
TOQUIO,' 23 'CU.P.) - norte-coreanos que estavam

,-�
.

Reforços aliados penetra ... tentando rodear as linhas a

ram pelas arruinadas áreas -liadas.,
montanhesas da frente les- Com exceção de, uma pc
te, n� terça-feira a fim de quena área a i9quilometros
neutralizar uma perigosa da costa leste, _9_S despachos
nota ·ameaça dos chineses e de campo dizem que as tro-
......;...7:�........._.........._. •__.. ,_.........-.".",.............;........_w.&.J\J..

As transferências dos funcio
nários eleitos vereadores

'\ ',,,,, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
DR. MARtO
WENDHAUSfN

�l!nlca médica de adulto. •.

t cnan.ças. -'. ., ...

•
Consultório - Rua JoÃo Pinto,

r 16 _' Tel. M. 769..

Consultas: das 4 às Il horas.
.
Reaidência : Rua Esteves J{J

nior 4ó, Tel. 812..

o ESTADO
Administraçlo

Redação e Oficinas à
rua.Conselheiro Mafra,
nO 160,
Tel. 10.22 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RÚBENS A .

RAMOS.
Representante·:
A. S. LARA

Rua Senador Dântae,
40 - 59 andar
Te}.: ,22�5924 - Rio de

J-a8�irO
RAUL CASAMAYOR

' • .l. ftD.,<�.etiPe ,",�',(}Ji'\'eir.
tl� 21 - -ao .ndar

Te\.: 2-987"6 Slo
•

r- .:r.áilIÓ
lrSS�T:{JllAS
Na C4t1ital

Ano , ••• Cd }()Q.OO
S-ernestr-e • ·t!rl . 6lI�I)O
Trimestre. C:r; 35,00

No rntel'�or
AUI) , ••• , '-Crl,-120.00
SeJneStre .; Cf"

.

'7().,M
Trimestre. Cio' 40,Oe.
An-(tnciõ8 mediante COD

trâto.:
Os originais. mesmo

DR;' M. S� tAVAL- não publicades, não se

d:Q d-evo}vidos,
CANTI f ".A 'di-i'el}ão n�o se res-

Clínica excl�ll�,m1!nte. de' cri-
...

ponsabiliza pelos con-
anças. ceitos emítid<,s nos IU'-
Rua Saldanha Marinbo, 19. tigo's assinados.
Te'léíone (.M.) 736�

.

'

CizlIPlfia..cUtl'i.ca Geral·Parto.
S.......iç...compteto e 8IlPffialissôn da. DOENÇAS 1). SBNHO

.4S•. ;�()m ln!"dt'rno& métodoll de d;a!:tlóstieol e trataW6-ato.
COLPOSC01'lA .; '1m�TEÍtO � S ..U:"fÍNGOGRAFIA - DTABO

LISMO -BASAL
Radill"terapia po� ondal eurtal·lletl'oeoar,ulaçicl .aaioe: .Yltra

lfi(l-let.,� Jnf!a Verin-elh.o.
Conaultório: 'Rua Trajano., ·no I, 1· andar .,_ �ificiô .dc < 1l0Dte-

.,...
-

Horário: Das 9 Ú 12 hora. _ Dl'\ MUlti.
Das 15 is' 18 boras - Dr&. Musai.

It••idencia _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2, \

Dr. Renato Ramos da Silva
Advoga.do

Rue Santos Dumont, 12 - Ap. 4

DR.ROLDÃO
CONSONI

Clrur&'la Geral - Alta Cirur6ia
- Moléatia. de lenhora. -

'� Partoe

.

Formado pel�cllldade d•.
Medicina da· UIDvers\dade ca) São
Pa.úlo., onde ;f-oi'assiatente do Ser"·

�iço CirúrgicO' do frot:"'Arfjlfo'
Corrêl> �to-.

.

"-

Cirurgia dó e:ltC}ma� • ,viu
círealares, inteBtic.n1 deludo e

rrotlO, tiro'id-e, rina, próstata,
banca,. u tera, ovár�o!l e trómpa.'.
Vatie.ocel�� varii.ll�' e hermaa.

Consulta�: Da. 8ha 5 bora•.

Oon....: 'Rua Felipe. Scàmidt, ·lI1
'alto. d. Casa P'arais�}. ,

..'h16t� l.ó9�.
.

.

Residência.: Ru;' Esteve. J(r�
nior. 1.103. - Tel� m, 76�.

f

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR.. AlTMlO IIOO.TO
A.._t;';·..........r••i�4. CtuWH.

DSA,., WI:A»YStA\1A ··WOLOVSü·,MUSSI
E

.

DR.' ANTONIO DlB MUSSI

DR. DJALMA MOELLMANN
IlLtN-ICA ·NEUIWLOGICA E DE OLH�S _ OUVIDOS.. NARIZ B

GARGANTA
.ela DR. I. LOBATO FERlfiÃ'S:-1(E'U:tI'l'ATISMO

FILHO' .... E PLACÃS SIFiLrrlt.�S

Doençall do aparêlho re!'lpiratóriõ [i1"1 r dp. lIOQue,'r!;tTUBERCULOSE ln .., 11'. D

C'
. d· T' M�dicação auxiliar no tra.-

lrurgla o orax
. tamento da sifilis

Formado pela Faculdade NacIO-
nal de. Medicina.: Tisiologista e HAMILToN VALENTE
Tisiocirurgiâo do Hospital Ner.ê.u FERREIRA
Ramos. Curso de especialização I Adv,ogado
�elo S. N. T. :Ex.interno e Ex-I 'Serviços de advogacia,
assisteI\te de Girprgia do Prof. em geral,'no Rio de Janei
Ugo Pi�heiro Gllimarães., (Rio). roo Cobranças, Regi,stros,
.Cons.: Félipe Scbmidt,,38. EnGaminh8,mento de proces-
G)nsultas,' diàrÍ1linente, das 15 sos. Recursos aos Tribunais

à�\18 horas.
'

da Justiça Comum e do Tra-
Rua Dom Jaime Câmara, balho.

'

20 apto. 2.
-,_ �

Praia do Flamengo, 122,
?' Fone M. 802�' apto. 510 - Rio - D. F.

CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIA.O
Sob a direção do dr. l}jalma Moellmann.
Com o concurso de ellpeciall9taa oom fama européia.

.xames e tratamento moderno das' doenças .do sistema nervoso.

DiagnÔs-tico e tratamento completo das moléstias· dos O_Ih08 -

,.'ridO'. - 'nariz e garganta.
Aparelhagem modernissima importada diretamente da Suiça.

. , ............... I ,
Consultas na 'Casa de Saúde São Sebastião das lI.horas is 10 e

ii•• 14 ás 18 horas diàriameilte.
Telefone 1.153_ =- Largo SãO' Sebastião.

.. Florianópolis - Santa Catarina.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade,. Na�

cional de Medicina da Uni·versi
dade de.. Brasil).
Médico por concurso da Assis

tência a Psicopatas do Distrito

$�deral.
Ex-inte'l',10 do Hospital Psi

quiátrico e Manicômio Judiciário
da Capital Federal.
Ex-internc> da Santa' Casa de

Misericóro.ia do Rio de Janeiro.

DR.ALFREDO
CHEREM

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se

nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

.

Curso Nacional de doenças
lIIentais.

Ex-diretor do Hospital Colonia
Sant:Ana.-
Doenças nervosas e mentais.

Im-potencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás i.9'horas.
FONE:' ·M. 798.

Dr.,ftntônio, Moniz de Aragão
C@I1"iunicà a seus clientes e amigos que rei

nicio·u a clínfca nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultódo Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESIDE:NCIA: Rua Bocaiuva, 135 -- Tele
fone M-714.

Res. Rua Santlls Saraiva, 64 ,'Clíni"a Médica "'- Doenças Ner-
- Estreito. vosas.

Consultório: Edifício Amélia
Neto _ Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 141.
Consultas: Das 15 às 18 horas.

Telefone:

Consultório': 1.268.

Residência: 1.385.

/DR. ARMANDO' VA
LERIO DE ASSIS

MEDICO
008 Servi,;os de Clínica Infantil·
.!la Assistência Municipal e Bos-

i pital de Caridade
.
CLINICÀ_ MEDICA DE GRIAN-

i' ÇAS E ADULTOS
o-.._

',Urs. ,Waldemiro-tascaes
e

.

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

CobraIÍ'ias- amigáveis e judfciais, invetrtál'ios,
despêjo�,. desquites, títulos declaratórios, natur�
lizações, retificação de nome, investigação de pa·
ternidade, usucapiao, indenizações, ações traba
lhistas, 'contratos, requerimentos, protestos,. defê
sas, recursos bem-c'omo quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão. ,--r. .

RUA TRAJANO, 33 - 1° AND. - Fone: M-71l.

c -

COD8ultór"io: Rua -Nunes Mácha

lo, 7 _ Consultas das 10 ás 12
•. das 15 ás 17 boras.
Iteaidên'cia: Rua Marechal Gui

Ihe�me, 5 _ Fone: - '783.
Consultório: Rua Vitor Meire-

DR, LINS NEVES les n. 18 _ Telefone 1.507.
, Consultas: Às 1l,30 boras e àDiretor d,. Maternid!.de e' mé-

dico do Hospital, de Carida<le.
. tarde das 't5 Rora!! em diante.

CLIN]CAS DE SENHORAS _

Residência: Rua Vidal Ramos,

CIRURGIA _ PARTOS ,_
Telefone 1.422.

ASSISTENCIA AO PARTO E

OPERAÇOES OBSTÉTRICAS DR. PAULO FONTES
Doenças glandulares, tiroide, Clínico Operador

ovários, hipopise, etc. '"t'onsultório: Rua Vitor Meire-
Disturbios nervosos _ Esteri- leso

lidade _ Regimes. Telefone: 1.405.

Consultas: das 10. às 12 e _'dâã

I14 às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.
Telefone: 1.620. I

, ,'-'_. ----

ConSllltório: Rua Fernando lIa
ehadó, _ Tel. 1.481.
Resid. R. 7 .de Setembro - Edif.
Cruz e Souza _ Tel. 846,

CASAS À ·VENDi\.
RUA S. VICENTE DE PAUL':4.:-'Z quartos, sala etc,

têrrenu 20 x 83 (Cr$ 23.liOO,GO) financiaílo .

_ AVENlnA MAURO RAMO.s, com' todo
-

con1orto, J

quartos, garaj1! elc�, terre.rro 1'0' x 4tl '(financiado
. 'pela Cai)!:a c/ cr$ f,0.OOO,60) .

RUA ·CHAPECõ, g .quartos, a"ul.\ luz -esg;tr>, �tc.o·CRU
ds madeira,· toda. ;pi IYtiid� a ,ólto, àfngada pGr

Ct" 4ot1,80 :.�. ',; .•••.•... : •...•..••.•..• ',0'" ••••

Jt-UA' AlJ..mk�ifE·bMrJE<W,>-2.,�qjl�;�I!II.l!as, eone-

trúj'!las em um déo 61 � i-G, ótimo tocAI' para d�Jl.I>
si'ti), e.le" flUfdQII pll".f1l. Q .mar ..... , .....•......•

SERV1DAO óPR:AR.z.oNI, � q'lli!-))to�,
.

varanda. cozinha-,
0bu\leiro ,e,t��_D ·�W�,�i.· ,1�li�i.da, p.lo
M�ntflgi'() Gi.1 .53.doo,OO) '.e .:.,.,

.' .

COQUElR(fS �rlla Du> Pl!uro SH:v�}, .r< q�.rtoa. ban
.'

illleiros.• c��' nlã-o li.. lantat, e:dio fi" vi§i"t&, po
, tão ba5Ita�él; depilji"to etc, tertélr()C" 2'}][ �, pGden·

·.do &v ,t>étràido i8 lote. (riuaull'Ülda. p'êla CMxa

Cr$ r:o..OO(),OOJ.. "

••..• ' •.••....•.••.••..

'

, .••

JlSTR-EITO t'Travessa l° d$' ·J.anei'ro), casa <lê .mad.(�,·
" quartos, 02- IfllllUl.,., ·CQzi1lÀII-. 8shto, t�d� pint&411
a 61410, terreno 12 .:r '30, , , "...... .

KST1U.:rtO ,aãirre. <te N . .s: de. Fatima)' prMllbricadÍl.
! q�art.QS, aala, eazifÍha. 1:iÀíiheiro et�.· 'terreRo
lÔ 1t iS- , " .. " ,., . ; .

·R.UA., CRlSPIM MlkÀ, 3 qúarta�,.sai( varanda �i:c� ..

I Rua FELiCIANO' NUNÉS PIRES, 'u_quartos, sala,

88.000._

7.0.000'-
126.000,'"

2OO..o00,oaw/. etc� .
e.tc.. ' .. .: ,� : /'.' .,:" .' � �

0.' • ; j. •••• '! " ! .• � .' ••

. SAGp' DOS
�

IlIMÕES . (3 quartos.,' etc.' ser'fe tambem
.(tara' come·r.eio , , .

'RUA MACHADO (Estrei"to), casa de madeira .com 8
48.000,01

quartos etc

TERRENOS À VENDA
AVENJDAMAURO RAMOS, 3 lotes. de 12 :r: 45. pre. o

por
I ca'sa IO,te � � ..........•......... �'h

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

.

(preço dos 2) .. ,................................. 6&.000,01:1'
RU.A FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50' x 30, frente

á Avenida de contorJIo á Pontfl HeTcilio Luz (lugar
de futuro) ,' .. ,......... 60.000,.

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,oom2 .. 26.000,(KII;,
CAPOEIRAS (um terreno com a área .de 84.000;OOm2,

. extremando com uma rua nos fundos, com pos'sihi-
lidades de loteamento .. ;' ..... , . . . . . .. . . . .. .. .. . 6f).OOO,�'

TERRENO À VENDA EM PRESTAÇõES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, c}u".-..,

/ .

60.000,01,

caras e sitios.

HIPOTECAS
Recebemos e aplicamos quasquer import,anCia com garaD.ti�

hipotecarias.
ADMJNIS'rRAçÃO· DE' PREDIOS

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para admi
nistrar prédio, recebeu_?o aluguel, pagana_? em_postoB etc.

CHACARA

SÃO JOSÉ (Estrada .do roçado) 21.000,OOm2, arvores

fl'utiferas, café e outras bcmfeitorias l8.000,0'�
FAZENDAS

Uma pequena "fazenda em Calla�vieiras, com frente á
famosa praia do 'mesmo n,?me, tendo 4.344.'728m2,
casa ,de residencia, engenhos, local ótimo para a-

�ricultura, avicultura etc etc . . .. . . .. 500.000,03l
INFORMAÇÕES

Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer informaçh
dos negocios imobiliários.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro' serão
bem defendidos por.

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4
Telf. 32-6942 .:_ 22-8005,

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

Dr. A,'v :�ro df
C<)rv�lho

DO SOLICITADOR WA.....
DIR CAMPOS

Advocacia em ger
,Funciona junto aos ti

tu tos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. SoCiedades..
Naturalizações.
Escritório! Rua Vito:m-

Meíreles, nO'18 - 20 andar.

Doenças de Crianças

Cons�ltório: Rua Traja
no s/no Edif. São Jorge -

10 andar. Salas 14_e 15.
Residência: Rua Briga·

deiro 'Silva Paes, s/n - 3°

andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs. em diante,

J ��A-�
-

-- �

OA"I.,AI-"''''
'rabl'loanta a dl�tl'lbuldol'..-.do. afamado: GOII- I,•• la 11'11 I'Gg�•• -DISTINTA- • RIVETi�Po••u.. um 111'011;

� eI••ortlm.nto eI. aa••mb:a.i .I••odo• .' "ri••
, bon. e bor.to.� olgodla•• '.ol'l.. a ••lomallto.
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.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�STADO- Quintá-I'eira,
---------------------

o mato de 195.1
.-

._,---_:�

,

Entretanto, a respeito existe a. dirimente, que se es

-conde na determinação governamental de quê o Vereá
. dor Municipal transferido, alijado do seu Município, do
.eseu domicilio, do seu colégio eleitoral, cria oportunida
-de de, quan�o, �a época das Sessões Legislativas., voltar
;ao. seu Município e exercer então o seu mandato. Esta,

; evidentemente, é a dirimente de aquêles que entendem
a ser da boa moral democrática transferir portador
-de atuação. Esta dírimente, indiscutivelmente, deve ser

-

pes�?a e porisso, srs. deputados, nós consideramos que
-:_possIVelmente o. ato do Poder Executivo não' se tenha
-firmado na lei, que assegura as inviol�bilid-ades, e dá de-
:;t�rminado requesitos ao vereador.

. Ao Fernando e. �jná I zas �o mundo reunIdasiom-
Aquelehomem cammhava prarram,

.

1

.

"

sem parar. "'
..

G" Não era facil- dar as cre- EDITAL
. foi fixado pela' Assembleia

Olhava. a tudo e a todos anças o prepente pedido, PREFERENCIA NA SUBS" €In 30 (trinta) dias, conta
que encontrava no seu cami- mas o homem amava-as e ha CRIÇÃO -DO AUMENTO dos da' publicação do pre-
ilho. veria de encontra-lo. DE CAPITAL sente edital, podendo o acío-

Evidentemente a saída foi de um experimentado par- /Bavia no seu olhar urna Chegou mesmo, na sua fa- Estando a Diretoria da nísta ceder a sua preferên-

Jam(3ntar, mas a resposta não veio de frente à pergunta tristeza e uma esperança. diga, caminhando sob o sol "T.A.C. - TRANSPORTES cia ii outro acionista ou a.

.forrnulada. E não poderia vir S. Ex. antes de ser porta- Havia luz ... e tambem ha- causticante da incerteza a AEREOS CATARINENSES terceiros. No ato da subecrí

voz do Govêrno é um democráta. .. J, via sornbra.j.x; .
preferir que os filhos ti:es-I S. A.

- autorizada a prece- ção deverá cada acionista

Nós entendemos, Sr. Bresiden te e 81's., Deputados, .

As �ezes pareci� cansado
I
sem pedido o sol, a lua, as der o aumento de capital da realizar a décima parte, no

<que o mandato legislativo do .reador Municipal numa mas nao parava. A:ndava .. , ,estrelas, o mundo, e não o Sociedade; de dois milhões rnín imç, do valor nominal de

'llierarquia de valores em que se tenha por base o bem {melava sempre para a fren- J que pediram; mas não de- oitocentos' e setenta e sete cada ação subscrita. Findo o

-coleflvo _ a função de Vereador Municipal _ está aci- te, olhando a tudo e _a to- I sanimou. . .
mil cruzeiros prazo de 30 (trinta) dias as

.

ma da função de Fiscal de Fazenda. .
dos qUaJ:tos encontrava no ,- Por longo temp'o,. aquele (Cr$ 2.877.000,00) para dez acões não subscritas no' e-

Esü� é a preliminar que, temos como ponto de parti-
seu caminho, como quem i homem percorreu a estrada milhões de cruzeiros xercicio dó direito' de pre-

da.
.

procurava alguma cousa: da sua vida, juncada de es- (Cr$ 10.000.000,00), pela ferência dos acionistas se-

O mandato de Vereador decorre 'da man.ifestacão que perdera ou alguma cou-l pinhos e deserta de afeição, forma sugerida 110 parecer rão subscritas por tercei-

-dirêta da 'vontade popular; decorre da manifesta�ão sa para alguem. Alguma, a procura do presente dos' do Conselho Fiscal e aprova ros.

'--COl1sti.tucional. daqueles que, com capacidade �leito�:�tl, I cous.a
de grand.e� valor. ! filhos, até que o encontrou. do p'el,� �s�emblia ?eraí Ex- i Florianópolis,- 22 de maio

depositaram seus- votos _ origem de poder __ nas urnas .Ninguem sabia porque ca- traorumal'la, realizada em i de 1951.

-:p�r ocasi.ão dos pleitos eleitorais. E o exercício da, fun'l
mirihava tanto e n inguem Ontem ele'<deu aOR filhos 20 �e Dezembro �e 1950,' Luiz Fiuza Lima, Diretor-

-çao de FIscal de Fazenda decorre de uma delegação do i n.unca lhe perguntara o mo· uma mal. Urna -rnâiz inha. conforme ata arquivada na 1 Superintendente .

.Poder Executivo, delegação esta que se efetiva através' tivo, que substituirá �quela que Junta Comercial 'do Estado'

-de entendimentos do Legislativo e Executivo que criam Só ele sabia .. Custasse o DEUS levou para o Céu. I e publicada nos diários ofi-

.:ao lei e estatuern a função dos funcionários públicos. que custasse ele daria aos Ele deu 'a' uma donzela to- ci�is da ynião e. do Estad?, UI"-.ma horefilhos o presente pedido. Aos do seu amor, todo seu carí- estando integralizado o ca- I

De maneira, que o Fiscal de Fazenda, nós entende- filhos que ele tanto amava e n�o, a suá: libel�dade, a sua pital p1'Í_!l1.iti':o, ficam os Se- .espernve
'.mos, está, num plano secundário relativamente ao pla- qu�. tudo far.ia para ve-Ios VIda em f'im, em troca de nhores ácíon istas, pelo .pre- . •

':no político ad�inistrativ� e entendemos q,ue, dentro de I fel,lz�s. Aos .f�lhos que el'�m urna mãi para as flores do. sente edital, intimados a e- Guarujá E. C. e E. C. Ma-

�lma democracia, a� funçoes que recebem manifestações
. 0A un.,co motivo da sua eXIS- primeiro amor...' f xercerem. o ·seu direito de chado disputarão na tarde

«dirêta da sobe-rania pop1Jltar devem ser respeitadas aci-
tência. Já não há no seu olhar' preférência, na proporção de hoje no . estádio da' F.C.·

:ma de tôdas as outras, mesmo a altos preços.
E o homem procurava tristezas nem sombras. Há

I
do número de ações que D., interessante .partida a-

Srs. Deputados: mesmo que para isso' hajà necessi-
sem descanso aquilo que os . apenas luz e esperança- ! possuirem (2 :1.). O prazo mistosa.

-dade dos cofres públicos arcaram com urna parcela de
'filhos queriam. Que tive- Parabens creancas. . . para exercício desse direito O prélio terá ITIICIO às

.$acrificios.
. ram e que não tinham mais. Florianópolis, 29 de abril 13,30 horas, .

e ser'à em ho-

Que não se compra com ou- de 1951.
.

menagem ao sr. Osvaldo Ma-

1'0. Que nem todas a� l'ique- A. M. Krüger ",

"

chado, diretor geral da Ra-

CASAS �diO
Guarujá e díretor-peesí-

V
·

d SI'
dente da firma Machado S.

,

I a' 0-c ,.a Por motivo de' mudança, A. .

. .

,.'. .

.' '. .

.

vendem-se duas residencias, Os "onzes", salvo modifi-

sendo· urna à rua Durval I cações de ultima hora, se

Melchiades 22 (chaeara Es- rão os seguintes:
S I L V A I panha). sobrado com depen- GUARUJÁ:- H-éIio

.

Sa-

...

I
dencia pata empregado e ga- les ; Géo e Antoninho; João.

. ragem _em terr.eno d� 14x30 e Pin�eiro, Jairo e Nazar�no.;
outra a AvenIda RlO Bran' NaJJor, Osny, Oscar e :Qlqm-

I co em final de construção. nho.
.

Vendert:I�se tambem
_

2 de. �: C. MAÇHADO- Vico.
. madeira novas à rua Gene- AeclO e Berno; Walter, Luis

I raI Dutra n.o E.streito. Preço' e Juca; Heitor,. José !oãú, ,__

! para as .prImelraS ........• I Fernando e TÚnICa.

� Cr$ 500.000,00 e para as se- f' Estará em disputa na pe
!
�nmdas Cr$ 25.000,00. Negó- leja, uIll belissimo troféu

.

cio urgente. Tratar com oferecido pelo sr. Osvaldo

; Mário Abreu. l'Machado.

.As· ·tra.Dsfe'rências
�,d,os funcionários'

.

(eleitos vereadores·

.

Pa-ra-bens;�crianças TAC ..Transpories A·
� ·Calarinenses s..\_

.'''':""_, <1 __

<t.

-

De. qualquer modo, feriu-se aq_uela que é a maior,
'-�aquêla que' na democracia que estamos fazendo, deve

•

,_gel' respeitada com mais dignidáde, com mais acêrto,
e<com rtl�is entusiasmo. Feriu-se a lei moral da atuação
',democratlca ofendendo o exercício de mandato legisla
:tivo (muito bem).

ANIVERSÁRIOS: PAU L O
SRA. ATALIBA C. NEVES
Ocorre, hoje, o aniversá

rio natalício da exma. sra.

d. Maria Celeste. -de Carva
lho Neves, {ligna esposa do
dr. Ataliba Cabral Neves�
promotor IJúblico em Tuba-

........�

Esta opinião, S1'S. deputados, eu, não podia calar é Transcorre, hoje, a data ------------,.!----------.....::;==--

-não pod�ria deixar de trazer a esta Assembléia, não pe- natalícia do sr._Prof. Alfre- Na' Ca"'Iara MUO·I·CI·p·aiJf!} caráter 'especifico, somente, de ter sido um vereador do Xavier\Vieira, inspetor
.' " ...',do meu Partido o líder da nossa bancada no Mtinieí'dio escolar, aposentàdo.

_ ·"de Xapecó, tranf�rido para outro Município e sôbre tu- FAZEM ANOS, HOJE: Os\ fatais acidentes de transito ocorridos ",ltima- �
.<lo; - porque considero, tal medida sobre mãrteira grave, SENHORES: i m�nt.e nesta' capital, e onde perderam a vida, tragica-

. .e perigos para a prática democ;rática. Por essas' razões. - Alberto Marques Sch- , I mente. duas inocentes crianças e màis duas foram feri2
'-eu confio ainda em que o apêlo dos vereadores da Câma- midt, formacêutico. I das, mereceram opo�iunas e ju�ic�o-sas co.�sídel'ações. d.o

.

�_'l'a· Municipal de llor,ianópolis dil'igido ao sr. Governa- - Joel Mancellos de Mau' sr. Osmar Cunha, lIder da maama na Camal'a 'MUTIlCI-

'" dor do Est'ado, no ,sentido de que l'econsideie as ,tral1s' ra. A data de amanhã assi- paI, o qual, na sessão de ante-ontem condeno� vee�ê�-
'-fel'ências feitas de .'"€readores Muni�ipa:is, haverá de .

- João Cartos Moritz. nala,o anivel'sário natalício, temen�e esse ab?so de':elociaatl-e "pOJ' parte de .al�!��11!'l
, enc.oJ1trar, senào a atenção, plena da parte do Poder Exe- SENHORA: do -sr. Paulo Silva, compe-

mmOl'lstas. DepOIS de fnzar que nem toa_os os aCI�hm,tes
· cuhvo, pelo ménq;s encol}.trará nel.e e -e_u tenha a co:rrv-ic-· Maria Lamego, esposa do I,te.nte e zeloso inecânico de-veiculas acontecem por culpa dos condutores de car-

"ção �is�o, um motivo. de-meditação sôbl'e a responsabili- 81'. ,Mário Làmego/ t�cniç9 de Linotipe ,da Im- ros, sali�ntou que n� sua ,mai�ria ,resultam do excesso

'�ade do E�ecutivo, quando tem sob as mãos a possibi- SENHORITA: prensa Oficia] do Est 'do de velOCidade e por Isto e mdlspensavel e urgente que

._hdade de Jogar com maior ou menor amplitude, com - Eunice-Maria, filha do O anivásariantl'l,
c.

q�e a Inspetoria de VeICulos adote energicas medidas. Uma
- .maiól' ou menor cerceamento o exercício do mandato le. saudoso conterrâneo Prof. conta com vasto círculo de delas consi'sth'ia em intransigente rigor na multa apli-
· gislativo da vereança da sua terra. É evide.nte" srs. de- Egídio Abade Ferreira. amigos na impl'ensa desta cada aos culpados, pois com o produto das multas se

· putados, e é claro, nem nós (teveriamos mais mencio- NAB_UCO DUARTE SILVA Capital, será alvo de home- encontrariam recursos com que dar maior apa-l'elhamen
.:na1' nesta tribuna, a circunstância prática de que o ve- Regista-se, amanhã, o a- nagens.

to àquela repartição. O que é 'não é passiveI é que' a

· re�dõl' investído do mapdato legislativo, tem uma fun- nive�sá�'io natalícioA do nos- ! "O ESTADO", apresenta- nossa meninada fique a mercê de chaufeul'es sem es�

',!;ã<> restrita ao seu.Município, tem, alem dos encargos so chstmto cQnte�'raneo, sr. lhe felicitações, augurandor cruplllo, os quais prejudicam a propria classe a que

1>.rópri�s dos. p�tí�dos da Legislatura problemas a sen- Nabuco Duarte Sl�va,. l'epre- ,lhe prosperidades. pertencem e em cujo seio são tantos os profissionais ze-

'tIr, pOiS que da sua re-ceptividade -e da sua suscetibili- sentant13 comerCIal nesta i .

losos e prudentes.
I

'

-dade muito dependem, as leis a se fa�erem dentro das praça.' I Na mesma sessão o sr. Vitol'- Fontes encaminhou à

",Câmaras Municipais e as decis�es' a se tomarem, Com- O .. ilustre aniversariante M�sa uina indicaç'ão sobre o fornecimento de luz 'ele-

'preendo t�mbém, SI"S
.•d�putados, que os' Partidos Políti- tem Pl�es�ad?, às e�tidadé� IN4 A80IMB·Lili trica 'ao s,ul do distrito da Trindade. \

"cos que vem tl'ansfendos seus vereadores para
.

outros de asslstencla social, ha I
.) I) No expediente foram lidos os 'seguintes projetos de

-::MuníciJlios, podem I�COl'rel' a substituição dêsses ·verea- lon�os �nos, a sua ded_icada I LE81SLATI'VA lei de autoria do sr. Antonio de Padua Pereira, instituin-

<.d?n'!s. pelos suplen�es'- �sta substituição em nada pl'eju- e experIente colaboraçao, no do a sopa escolar nas escolas municipais; do sr. Miguel
·,dIcana o esquema pártIdário dentro da Câmara Munici- exercício de cargos em que Ordem d� Dia Daux declarando patrimonio arquitetonico o atual edi-

-paI. se tem hávido sempre com Entrou em primeira dis- ficio da Prefeitura; do sr. Rafael'Digiacomo, conceden-

Eútretanto, S1'S. deputados, o eleitorado, aquele que elevado espír'ito público e cussão o' projeto de lei de do a isenção de 50% do impost-o predial aos predios ad

..,dep'ositou a Rua confiança na escolha de um membro pa- desinteressada abnegação. orig.em governamental re· quirtdos por funcionarios pu'Qlicos; e ,ainda a �ndicaç1j.o
-.ra seu mandatário, para exercer aquela função. consti- E, no dia de hoje, muitas lativ'o a abertura de crédito do sr. Miguel Daux sobre a construção 'de tOna nova es-

-'klicional que lhe é assegurada" para exercer a sobera- serão as homenagens que os especial, sôbre o quàl se trada entr�' as localidades de '"Armazens''' e "Ponta das,

'nia popular que garante ao eleitor participarão na vida seus amigos e adl11ü!adores manifestaram' favoravel- Canas".

_pública, do seu município" aguela pl;eferencia, fica, evi- lhe prestarão, homenagens mente as Cómissões de Jus� Na ordem do dia foram aprovados: em segunda dis-

",dentemente e in.justamente obstruida. E por essa razão, ess.as que lhe credenciaram t,ica e Financas.
,.

cussão o projeto de lei ql1� concede isenção de .impostos

'-e �or êsses objetiv<;ls é.que nós, mais uma vez, !e�s �o- os seus elevados votos de -'0 deputad;' Wilmar Dias á Feira de Amostra e o que organiza o cadastro imobí-

nosco de que bem medItado, bem pensado, se nao conse- êspirito e de coraçãe. solicitou esclarecimentos lizario da Capital; em primeira discussão- o que dá o

guimos com esta oraçã_o, os efeitos que almejamos, te- "O ESTADO" cumpri- sôbre. o exc.esso de arreca= nome de' Max Schram á reta dos Barreiros, e que_ isenta

-mos, : ce.rteza e a convicção dE} que SOUbe?10S ali::r os mentando-o: .. apresenta-lhe I daç,ão cOl1st�nte no pl:oces- de impostos os municipais as cooperativas de consumo;

nos�os.
plotestos, soubemos leva�tar, tambem, aql1l, es- votos ele felICIdades.

I
SO, sendo taIS esclareclmEm· quan�o em discussão o projeto que altera dispositivos

· peclalmente a nossa voz par� defender a moral democrá- FAZEM ANOS, AMANHÃ: tos prestap.es pelo deputado do Estatuto do Funcionaria, o sr. Vitorio Cechetto pe-

tica atingida pelo Executivo, srs. depútados, com a trans-l ,SENHORES: I
Cabral.

'

diu adiame1Ito da votacão.

·_fêrê�lcia. de funcionárIos públicos que tinham mandatos - Estelita Neves, funcio- O projeto foi aprovado, Foram �p-rovadas,' ainda, na mesma sessão, diver-

Ip(T,,,lHhv"� n rx�-rrDl' c\0ntro d')s MtFlidpjm:. (P!'\lmas n'úrio dos Correios e Tele- e, em seguida, encerrada a sas indicações sobre melhoramentos urbanos' e no inte-

-:-.'Pl"olongadas).
.

I grafos. 1 sessüo. rior da m�[l.

rão.
Às muitas homenagens

que lhe serão prestadas,
juntamos as nossas.

\ROF. ALFREDO XAVIER
VIEIRA
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·Em.··/Srusque o lo Cotejo�da Final
Conforme .a tabela -de jogos do certame estadual de Futebol, o l' jogo" da lrnal entre

Figueí'rense e Carlus Renaex, ,fetá'lugar do-mingo �m Brusqae, .

.

Deste cO.pital seguirá numerosa corervcnu de torcedores.
r----.; -, ',. .' )

• M•• _"_ _ .'. ••_.__•••_.......,_ .........._.,.,._._._,.__.__......�
•

..................- ""' __.. u _ .-.- _ .-_..••••.t'V"w.- � �_ .� oro oro •• or_� -. oro .�� _ .�

..

"O o
"

Direçlo de PEDRO PAULO IIACHADO'

Tendo por locai a quadra do Lira Tenis Clube, rea-
Iizou-se sábado e domingo últimos, 9 CAMPEONATO' '!to,

,
.

DE TENIS DOS IVO �OGOS UNIVERS!TARI?� CA� t Chama-se Car�lem a linda "Crack-Girl" que vemos noTARINENSES promovidos pela Federação Atlética Ca-
clichê. Pertence ao conjunto do Amazonas, de Porto.Ale-

tarineüse de Estud���es. . N" " ",.
'-

gre e atua na extre91a direita. Carmem, pelo.set(jogo
, .

O certame tenI�cI("OS dos uDlverlSlt�I.lOS locais te:,e ,rápido, )tllUa.ÍJarista e".,p9tência nos .ehutes, empolgou o
um' decurso dos maisvinteressantés, -apresentando satis-

publico gaúcho e pâranaense, devendo constituir umafatório .nível té:_nico � fazen.do prever que os futuros das atrações do cotejo futebolísHco feminino do dia 2
-eampeonatos serao mais renhidos,

de junho nesta CapitalNa tarde de sábado foi efetuada a disputa das par-.
tidas "singIes", cil jo desenrolar foi êsse:

1° jogo': Aderbal (Dil'eito) x Pfeilsticker (Farmá- H'oJ-e, no' .Mara·cana- -.da-Odontologia), com a vitória de Aderbal
� por 2xO

_,

(6X32� ��:�� Aderbal (Direitõ) x Aldo Cardoso CCiên- A.rsenal X Botafogo
das Econômicas), sel'l'do novamente vitorioso Aderbal RIO, 23 (V,A,) _ Os di- Sendo dia santificado na

'/Cpor 2xO (6xl e 6x2), o qual sagrou-se assim .S2t_mpeão rigentesedo Ars'enal concor- . qt11nta"felra; a peleja Bota- ;'

ano,Universitário Catarinense de Tênis. ' daram com li proposta . do fogo x Arsenal desperta O titulo es ava V3.go há 15
Na manhã de dómingo prosseguiu o Campeonat.o Botafogo, adiando para a mais intéresse 'e, de qual- S. PAULO, 23 (V. A.) -::- Formidavel sob todos os.

com a disputa das partidas de "duplas" com os seguin- tarde de hoje dia 24, a pele- quer ;maneira, '�elhorará pontos de vista, a reunião pugilistica de sabado uJ�in'ío,..tes resultados: ja que deveria ser jogada sensivelmente a a1:reoada- no Gin-asio do Pacaembu. As lutas, da primeira à 'ulti-
-
1° jogo: a Faculdade. de Farmácia-Odontologia ven- na l'loite de hoje, ção, ma, agradal'am plenamente ao numeroso publico que à�

ceu a Faculdade de Óiências Econômicas por W x O, por ---

. correu àquele proprlo municipal.i nã�,comparecimento'completo da dupla dos "e�onomis-1Farjna O vencedor A luta-!l�incipal do progr.ama,travada,entre Chi�otas, ,

•
. Pacheco., p'auhsta eyOsvaldo SIlva (84), carIOca, em dIS-'

20)jogo': Ad�rb�l Alcantara. e Walt:1' �orge José ,da do G. P. de IParls -..

puta doJ.ítulo de campeão brasileiro dos medios, foi ven-,
F.aculdade de DIreIto x FranCISco PfellstIcker e JaIro

PARIS 23 CU P) O l' t d' "G" _
cida ,pOl: Chico Pachecc/, por pontos, Este c9mbate, comoG d' F ld d d F

,.

Od
.

tI'
,

d " . -;-

I
almen e, ommgo o �Ian

, , , "

d
"

I .,
oss a i acu a e e armacJa- on o ogla, sam· o

'. 'I,' . 1.
"

b'l' 'd P'
.

d P '" 'era de se esperar fOI renhldlSSIll10 o pnmell:o ao u tl-. """ d O 'as !ta .!ano co automo 1 IS- e rem lO e ans, consI- "
.,

"vencedora a dupla dos JUrIstas pelo escore e 2x
N' F

' -

d d d 'd'f" mo assàlto Ambos os contendores se auresentaram em
C

. .

6' O·
'

'd t't
- "

d t�' 'mo. mo arma campeao era o um os maIS I Icels "

, , '/
1

. 6xl e x ), que aSSIm eu o 1 uJomaxuno o enlS unI- .' d'·, I .. ,

"

',t d d t' I t grande forma flslca e tecilIca e se enJp.enharam de a ma't" t" 'A'
-

Atl't' A d�' mun la, venceLl e1Spe .acu' o mun o, a ua men e.
" .

E c' d d
verSI ano ,ca 'annens� a SSOClaçao . e Ica ca emICa

...o....o....o....o...o_o o.....o:...,o...o_«) e coração pela conqmsta da vItorm. 'sta iOl a a, com
.

da Faculdàde de Dimeito,
, (poss.e tran::;itória) ofertado pelo ilustre d�sportista Dr'j justiça, a Chico Pacheco, Muitos ássistentes, vaiaram osArbitraram ,os jogos os destacados desportistas s1's, Oswaldo' Bulcã{) Vianna dd, Presidente do Lira Tênis jurados, por não-concordarem com o resultado, todavia,'Guerreiro da Fonseca e Alvaro Aciolli de Vasconcellos, Clube a quem foi dec\jcada a �realização do supracitado' sem razão, de vez que "84" ganhou apenas os ,tres prFrespectivamente Diretor de Tênis e Diretor-Geral �e Es- GimlJeOnato de Tênis. meiros assaltos, sendo que no quarto houve rigor'oso e

portes do Lira Tênis Clube e também homenageados né!S Nossos parabens, pois; aos valorosos, 'repres'entan- quilib1'io e os demais, ou sejam, do 50 ao 100, pertence-vartidas "singles" e "'duplas", os quais ofertaram belas tes da Faculdade de Direito e também à direcão da F,A, ram a Chico Pacheco,
•

;.

m-!:�alhas aos vencedores dessas p.artidas,
-

. C,E., pela realização de mais� (�sse cel'tarpe
o

comp.onen-j Com essa -vitória Chico Pacheco conquistou o titn-
, S.agran(�p-se Camp�ã,. a A,A.�. d,7 �acul�a?e de Di,: te da maior olínii)iada atê boje efetivada ún Santa Cata- lo de campeão brasileiro dos medios, que ha qu.inze anosrerto_conqUlstou o artIstIco trofeu Lua Tenls Clube rina!,

.

I'
estava vago,

'\ "

Espetáculo inédito em Santa Catarina a'

exibição das c{Crack5-gills»)�
• I

•

......

No estâdio da FGP, dia 2,' d� junho, as futebolistas gt UC'lJS
I

-Como tivemos ocasrao de noticiar ante-ontem em

"rnanchette", nQ._p1'óx\mo dia 2 dé junho, ten�o por pal-
co o "stadium" .efecedeano, sito á rua Bocaíuva, apre- ..

.sentar-se-ão ao público catar inense os quadros do' Tira- ; �,.J<
dentes e do Amazonas, ambos ganchos, integrados, vejam
.só . " por graciosas garotas l Será um espetáculo. dos
mais atraentes e, pelo seu ineditismo em nosso Estado,
promete arrastaf uma grande multidão,

.

O leitor, aficionado do esporte que consagrou um

Friedenreich, um Leônidas, um Domingos e um Ademir,
já imaginou ver no gramado uma pequena, não impor
ta se loura ou morena, trajando calção, cau- ,

teiras e torriozeleiras, sem falar no vistosol_uniforme, tal
qual os nossos fut.ebo�istas t �ão ViThte,-e-duas filhas de IEva que veremos, no dia 2 de Junho, manobrand<_!. a pelo-.
ta com tanta srnaestí-ia que faria -inveja a uIl} conjunto
Integrado peto.s' clubes Ida Capital. As-moçoilas dos dois
clubes, 'gauchot' segundo os. comentários que nos che

gam ás mãos; vlndos d;.Rió Grande .do Sul e Paraná, co
nhecem bem as táticas do, diagonal, hem como o avanço I
em "W" til a defesa em "]\1", '$ .ainda jnaís, seus "shoots"
são de uma potencia incrível. As "Cràcks-Gírls", como

(ão chamadas, q�er em Í'?l'to Alegre, quer em Curitiba,
quebraram recordes de. bilheteria, representando suces

so sôbre sucesso as suas exibições, O mesmo acontece
rá aqui. dia 2 de junho. Gu.ardehI bem a. data,

Venc,edora ··a F de Direito �o Cilm
jJ80uutlf de Tenis Universitário

_

Aderbal Alcantara, o campe ão índívidual

(

Escreve: HAMILTON ALVES
"O título está feito" '_ diria o velho e inesquecível

colega Moacyr Schutel. E o assunto, ou melhor, 'eclts pa
lavras, a substância, a essência onde estão? - pergun

to-me; Os títulos do Schutel já tinham assunto, isto é, já
era o assunto. Mas o título desta: coluna. não, chama, não
atrae um fato importante.cA gente tem de esmiuçar, de
va um cafezinho de trezentos réis é voltava com um sor

. E- o Schutel, quando sofrià essas crises; dava uma vol
tinha lá 'por baixo, batia' um papo com1.tm mentor, toma
'riso entre os lábios morenos: "Ah, agora sim l . , ."

.

E o que vai fazer esse modesto trovador prá buscar
assunto? Proceder igual ao Sehutel? ! �<\h.� .l!ão! Isso é

que não] Se LÁ EM BAIXO fica tão distante d'a

quí! , , ,- Não, não, não!",
xxx

Fui à porta da redação-contemplar o firmamento

para vêr se encontrava, na languidez e na quietude do

espaço, 'i crônica palpitante, o tema convulsivo, a ma

téria espetacular. l\tlas qual!,., Nem o brilho amoroso

e .inspirador dos préguinhos cintilantes, grudados no céu..

deram-me o objeto para o comentário .de hoje, Voltei.. Pe
gueí da pena e deitei leve, melancolica, soturna e-espe

rançosa sôbre )0 papelucho 'prosaico, Nada! Retornei a

largar, sõbre a mesa, a arquejante peça de ,metal. Fumei
'um, dois, tres cigarros alternadamente. Na prime!ra e_
mais enfórica e voluptosa baforada, procurei distinguir
a nota' .Iabulosa,« na «esperançe !:;de:,'que, entre a

fumaça nostálgica, como que llnm visão, surgissem,
a fumaça nostálgica, como que uma visão, surg íssem,
aíé� do assunto pomposo, os têrnl()S para escrevê-lo con

ciso e .escorreitamente ; }l� e,,xp'�ess�e�_ d�.�:t�rrescasC'qu�.' o
semblãnte triste da NATURA me recusou, c

,

Mas nem mesmo o cilindro fumarento conseguiu a

tingir (I alvo, De verdade, .não há assunto! E. a falta dé
assunto indica que, por êstes lados, as ,cousas andam
preguiçosas. , .

Chico Pácheco camDeão bra�,
sileiro dos médios

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o �STADO-Quinta-feiraI 24 _ de maío de, ,1951 5

1 - As inscrições das A.A.A. filiadas. serão aceitas
;até o dia 14 do corrente, às lH,30,h.oi·as.

2 - Tôdas ás Entidades deveí:ã.o apresentar a rela

-ção nominal dos atletas !lté .a a data estipulada no item.

��. 1, e as inscrições _de atletas por provas serão aceitas

.caté 48 horas antes da disputa da mesmas.
'

3 - As inscrições serão' dirigidas à Diretoria da F.

_A. C. E., que encaminha-las-á ao Departamento de Atle-

;,.tismo. _
""

4 - Os nomes dos párticipantes devem ser escrítos
::_-à máquina.

5 - O número máximo de inscrições por Entidade
•.em cada prova, não poderá exceder: A) Para provas in'

"rlividuais 3 atletas.
B) Para provas de equipe 1 equipe.v,
6 - Cada A.A.A. poderá apresentar no máximo uma

�equipe com 19 atletas.
7 - As provas a serem disputadas serão as seguin-

r{, -t�s: Corridas _ 100, 200, 400, 800, 1.500 e 110 metros

-com barreiras altas; revesamento de 4'xlOO e 4x400; ar
'remêsso de peso dardo e disco; 'salto em altura, .vara e

-extensão.
8 - O campeonato de atletismo será realizado em

-dois per iodos :

A) - No primeiro período serão disputadas as se-

-guintes provas : 110 metros com barreiras, arremesso de

peso, salto em altura, 100 e 800 metros, lançamento do

-dardo e revesament.o de 4xl00. I

B) - No segundo per-íodo serão disputadas as se

;guintes provas: Lançamento, do- disco 200, 400 e 1.500

.metros, salto com vara e distância e, revesamento de
V'

-4x400.
'

9 - Desde que o número de atletas inscritos e dis

'tribuid.os pelas eliminatórias não excederam a seis (6),
.serão estas canceladas e os atletas, consequentemente,

. \

-claasif icados para a final.
10 - Sempre que, na ll.o1'a, o número de atletas ins-

-evitos numa prova não permita sua disputa de uma só'. '

-vez, serão realizadas provas de seleção ou elímínatôrias. HO,J�, no �lube lJoze ti: Agosto, às 14 horas, em vespe-

11 _ As provas :finais só poderão ser disputadas pe-
ral infantil, apresentação do 'sensacional TARZAN MO·

;,Jos atletas classificados nas eliminatórias. DERNO O'U A FORTALEZA HUMANA, atléta de mus-

12 _ Em caso de empate ríuina prova d€ pista, o de- culos e .dentes vigorosos e de grandes recursos 'Jisicos.

:,sempate será marcado pelo árbitro Geral do Campeona- Artistas do CIRCO SARRAZINI, em grande "tour-

J" -to, sob seu .exclusivo critério.
I née" mundial, havendo já percorrido 48 paises, agora ll-

13 _ Em cada prova haverá a seguinte classifica- presenta-se em Florianópolis, aos associados do Clube

-ção.' ,
Doze d� Ago�to e suas ,familiàs num espetacnlo comple-' .

),0 lti,g� , , ., , 10 pontos to e tmico. ,�
-

, c'
'

20 lugat , . . . . .. 6 pontos A Diretoria do Clube desejando sempre- galhardear
30 lugar '.' . . . . . . . . .. 4 pontos aos seus associados com diversões e recreacõea de toda

40 -lugar '. . .. 3 pontos sorte, escolheu o dia de hoje para exibição 'em seus sa-

."..
50 lugar ,

;'. . . . . . .. 2_ pontos: Iões do homem de punhos de aço e dentes que cortam

60 lugar , . . . . . .. 1 ponto ferro. Um espetaculo que deve ser visto por,-t_1>d_OS. os que A Portuçuesa I§, ún ico -r-r- As provas dê revesamen to serão couta- s� interessam pelo assunto .-,
-rías em dôbro.

-�--,,�- .._-...__- -

14 - A associação que atingir maior número de Co
"

'

fi
·

"

na Europa I
]Jo,nt.os, contados na' forma do it-em anterior, será procla- n ra O . Umloense a ,es.. Os proxímos jogos do P.or- :

� :mad�5Cam��ã'cas.o_ de empate na contagem de pontos, se- ,

tréla .de Por'smou'h
-

�����:r �:rã�e���:�l�ilit:S�
Tá proclamada Campeã a Associação que tiver maior nu- RIO,23 (V.A.) - Já está

I
tece, o F'lumínense será o --Sexta-feira em Jonkoping I

.mero d� prímeiros lugares. Se ainda persistir o empate, �ssent8da a data da estréia adveraárío dos britânícos. contra o Sandro e domingo
::proclamaT'se-á a Associação que obtiver maior número ao Portsmcõth no Rio : 3 de na peleja de apresentação, em Norkopingv contra a e-

orle segund.os lugares e, assim, sucessivamente. Junho, Co�o sempre acon- quipe do Sp.ol'tklub.
16 .. - Serão reservas de tôda e/qualquer :J>rova, os

'Univ�rsitários inscrit.os pelas. Associações e c.onstant.es

,da relação geral.,
17 - O vencedor individual da prova, será o cam

:peão Ulliversitário Catarh,ellse da mesma.
"�� 18 ::.____ O atleta dGl'lclassificàd.o em qualquer pr.ova
) '])01' ato de indiscipl\na, fiçal"á, desde logQ, impedido de

�adicipar "em qu.alquer outra prova, seja individual ou

��e c9njunto. ,

19 - Cada atleta só poderá tomar parte em 3 pl'O

:vas, fóra os revesamenf.os, 2 de pista e 'umá de campo ou

-vice-versa, .ou então em 3 de pista .ou campo.
� Florianópolis, 9 de mai.o de 1951.

'

I.

(as) Gil Ivo Losso,. Diretor d.o Departament.o rféc.
:nICO da F.A.C.E. -

(a) Paulo Martins da Siha, Diretor· de Atleti-smo

I.-da F.AC.E.
,.' :

'_

'---l

lf'ederação "A.- Catarlnense
de Estudantes icTarzan·

;Regularnento do Campeonato de Atletismo rios
Ivos, Jogos Universüáric.s Cst lrin\ n ses

,

,I

\ �'

Grande, Loja, Stmbolica DO R. ti. S.'
,AUG:. RESP:. LOJ:. qualq:. Oob i.v de pas:. por

8IMB :. este Or t , para tom:. part r,
"14 DE JULHO 45" na Ses:. Mag i. de Inic:. que

De Ord:. do Cars i, Ir:. terá lug:. no dia 24 do cor:.

Ven:. conv:. a tod r, IIr:. às 19,30 hor i. em seu

do quad:. e das Co-Irmãs 'I'empr. sito a Av:. Hercilio
"ORDEM E TRABALHO" Luz,' nO 20 Sob.:.
e "REGENERAÇÃO CATA-I

01':. de Fpolis, 22 de
RINENSE", bem" como a maio de 1951 E:; V:. .

<;

tod : . os MMc:. rreg:. de A:. L:, M:. 1\1:. - Sec:.

tome

at-\UtA
Ca.f.OS01�OO
c4�

�

dt;� .

1'4/H();S

'.
Ruo ,\fcfuhal O�odo'o, 34,,'J.o,O:""'" ''''�
CURITIBA rCL..t::GHA.UA ?FlOSEBP. ...S

DAKO

"f.OS�&�
.

f FDGABE1RtlS
. '

ElETm&OS DAKO
Inteiramente' esmaltado· em porcelana

ou exeJente pintura a ,liUCO.

Apesar do baixo pl'eço \tem excelentes
caratteristicas merailieas e elétrices.

.

Os' di1cos elétriços DAKO de- qualida·
de lllsup�rável, são do tipo de resistência
elétrica e].llbutida, prensada em matetial al
tamente isolante CGD1 grande concentração
ca�ctnca

.

Pensão·
Aluga-se uma ótima sala.

Fornece marmita.
Rua João Pinto n. 45.

Anuncie n"'O ESTADO"

aGORI
o tricô já
não me' causa

tonteiras! ...

o qve IUPUZ fosse
velhice, era lJni.

comente d.b i li dad.
orgÓnic:a. E depois d.
tOll'Ur Em�lsõo d.
S c oH reâdqüü:i 'l mi;

,

nnas fC;rç'os;'" tornei·
me r�busto, sadia.Errd300 d. Scott •
a mais compl.to com

binação do melhor
é,l80 d. figado d. ba
calhqu, com cólcio •

I fósforQ ! Fortifica e

"iA�-? l!J�1 ;���:: n:�
� � cooll

, ��
'��;--

Atlântida Rádio Catarinense LimitadaJ
a'presenta mais, 2 iosuberaveis modelos Pa,8 19ijl

CARACTE'RISTICAS:
==

5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 agI mts.

:= Alto-falante 61[2 polegadas, tip"l.esado': Tomada para toca-scos.

:;: TransfoTmador universal para g , 110, 180, 200 e 220, volts vdi

=
Variavel de 3 secções

-

FI com nucleo de ferro
-

Caixa de. IMBUIA de luxo.

_
Grande alcance: Alta"sensibilídade : Som natu';az. .o"

Modela ARe-5-p

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

Modelo ARe 515

-

i

I
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o EtoSTA(JO-QLi:nta-feir.a, 24· de maio ce 1951
._--'---��»-.__...-&_._�---_ .. , ..,--------

\,.,
._----------_........._......�-�--_._._.-._.:-.�....

. Da JJ��� Pess�diSf� na f'ACULDADE_ ��T���IQ DE _SANl'A IssJ:aercmeflltriaúpufis-·-A8s�mbl.ela Legislativa Fundada em 11 d�'fevereiro
.:

E �ara quechegue ao co-I PINHO - .Dsseja importar John .l\:1osher Luinber
O deputado Antonio AI., Considerando que pela de 1932 ' I nhecimentó dos .

mteressa-I Company, 131 State Street, BONTON, 9 - Massachu-
-meídà apresentou ao estudo rodovia Concórdia _ Volta (Reconhecida pelo Govêrno

'

dos, fez-se o presente edital, setts, USA.
da Casa, a' seguinte I Grande é dada'vasão a toda; Federal, nos t.êrmos do De-! que será, na forma da lei,' MADEIRA EM' GERAL - compensados, pinho -

-h�DICAÇÃO:· produção agricula e indlls-I ereto n. 20.334, de 7 de ja-, pubficado, nó "Diário Ofí-' desejam importar a LUMBER & WOOD PRODUCTS
Considerando que o Se,; trial do município de Con- neiro de 1946) �eial" e afixado na"'PóÍ"taria TRADING CO., 2 No.rt.hview Terrace, TORONTO, Ont.

nhor Governador do Esta- córdia que é transportada KQITAL n. 10 I'desta Faculdade.· Canadá (P. 183). >--. . r-

.do disse. em sua Mensagem em caminhões de grande. Abre novas. inSCri-1 Secretaria' da Faculdade
�

COUROS DE ANiMAis SEI,NAGENS - caetetu,
,que" . , .. O Governo do Es- tonelagem; ções para preenchi- de Direito de Santa Cata- queixada, capivara e veados -'deseja' importar LENA-

.

tado procurará inten-sificar Considerando que pela mento de-Vagas exis- rina, em Florianópolis, 21. PE TRADING CO. INC .
.:_ 233 Broadway, New York 7,.

,

a construção de campos de

I
mencionada ponte, diária e tentes na primeira de maio de 1951. N. Y. -.

.'

'pouso-capazes de servir ás regularmente, passam cerca série do curso jur í- Oswaldo Bulcão Vianna' J.... ASSUNTOS COMERCIAIg EM PORTUGAL - Di-

aeronaves d'ó tipo comercial,

I
de dez linha-s de onibus � dico desta Faculdade. - Diretor da Secretaria. vijam-se ao Escritório de Propaganda, e Expansão Co-

Dougla� DC-3"; • Consid�rando que � D. E. De ordem do. senhor De-I �sto: l!rbano Miiller I mercial: do Govêrno 'Brasileiro' - Rua Duque de Palme-

ConSldera'írdo,"que o_:M�- i R. no seu programá' de tra- sembargador diretor, faço Salles - DIretor. ,la 27,4 D - LISBOA.
. ,'-

nicípio de Capinzal já ad�Ul-1 balho. do ano de 195D p.f in- : público pata conhecimento Visto: HiP.ólito Gregório I PROPAGANDA, - por meio de cartazes, folhinhas,
riu, por compra uma area

I do, já .havia destacado a I dos
_ mtere�sa�os�. qu:', o Pe�'eira - Inspetor Fede- blocos, agendas, fotografias, amostras etc. - Faz pro-

de dez hectares, para cons- verba de Cr$ 100.000,00, pa- Conselho Técn ico Admín is- 1'a1. .,' paganda gratuita a THE CLEVELAND STUDENT'S

tl:uç�o .do seu ?,ampo de a-Ira areconstrução da super�- t:ati\�o, usando. �a atribui- , POS'l'ER ART E�HIBIT -: 4,600 Ca�'ne�ie Avenue,

viaçao : I trutura da ponte sobre o RlO çao que lhe �collfere o De' o CLEVELAND, 01tt0, USA. Enviem o material de...propa-

Considerando que' a ref'e-] Rancho Grande;
. ereto-lei 11. 9.15t1, de 8 de

. ganda e êle será exposto gratuitamente me centenas da
rida área ?ista,. apenas, I Considerando que par da

I
abril de 19�6 e_ de acôrdo I II locais, durante ano. -(194). .

,
. '

-

cêrc� de dOIS qUlloI_ll:t1:o� i madeÜ:a necessária, já foi c�m a, �ut�n�açao d? exmo.
, piO.)Ç... . N�GÓCIOS DO �,[EXICO - A Agencia Com:rciaI

da sed: daquele,1\�unlclplo, í adquirida, sem que no en-I
SI. .Duetol do EllS1l10 S�I-'U ! de Gobiern o del Brasil - Av, Juarez 56, Desp. 20i> -

C?�sIderand? .q�e, pel� tal}.to, fosse dado inicio às

I
penar" �atada de 18 de r�::tJ.o .,.� ! está á d. isp�sição dos con_1erciantes e i:n(�u�trias catarí-

especte e localização do ter- obras; do coi-rente ano, determi- ,nenses na CIdade do MEXICO, DF - MeXlCO.

reno, como se pode verifi- Considerando, finalmente, nau a abertura, nesta Fa- ACIDO OXÁLICO - fabricado no Brasil sob a

cal' pela' planta anexa" pou- que a situacão atual da pon- culdade, de inscnçoes ao ; marca MANTOXAL, de qualidade idêntica ao estrangeí-
<:0 movimento de terra será te sôbre o lÍio Rancho Gran- novo concurso de habilita-' Iro. Fornece-o a PROBAL, Distribuidora de Produtos
necessária fazer para se- de. coristitue uma constan- cão para preenchimentorlás 24 DE M�IO. I Básicos Ltda., com séde no Rio de t Janeiro - Av. Rio
l-:em constrlrida.s duas .pis- te 'ameaça, não só a vida dos vagas exi�tentes' na primei- A data de .hoje recorda�, Branco 181: - 12°.

tas, uma de 1.200 e outra de concordienses, com à vida � ra série do curso de bacha- nos que:
'900 me�ros; ..'

econômica "do município, i rel .e� ciênc!as, Jurídicas _

e
I

- em 1.625,. ��dro T,�i·
ConSIderando que ja fOI, que na sua falta, ficará im- SOCIaIS, mediante prestação xe ira, após a vítóría do dia

feita ;a desmatação do �e:' possibilitado de transportar. de provas, ql:e serão preces- anterior, desembarcou na

r�no. as expensas do MUlllCI- toda a sua produção ao uni- 's�da�e �cordo com a le- Ilha de T)1Cl�jUS (�mazo
Il,H>, no ano passado; co ponto de embarque ferro- g islaçàó 'yIgente., nas), tomando, quasr sem'

Considerando que no Or- viário. ""'-
-', i O Concurso ,vers'ará. sô- resistência, dois fortins dos

çamento do corrente exerci- INDICA1\tOS: "bre as segu intes discipli- ing'Iezes, comandadss por 'RITZ, ..

f'
.

I
- No Egito de 1750 antes de

,cio, .daquele MUll1ClPlO, 01
que esta Assembléia Le- na,s: Portuguê.s, L.atIro,. ll-, Philipp Purs�l1. Adiante te- 2 5 7u 83'

b d �.. d
' i ,2 e;4 Cristo publicava:-se' Men-

conslgnad'a uma ver a,' e gislativa jle dirija ao Chefe gles ou Frallces, acr�scI as ve Ô Cap. Favela de lutar Sessões Chies.
Cr$ 20.00,0,00 sob o titulo do Poder Executivo Esta- de duas provas escntas de com inglezes.e holandezes j�s um jornal diário. E,ra.

" SONHOS DESFEITOS oficial e constava de um
"'Campo de' Aviação, para dual, fazendo veemente ape- His.tória da Civilização e que lhe vieram ao encalço, N_ o programa: papiro redigido diàriamente
as despesas de

_ construçao 10 a S. Exia., para que de- Filosofia que serão presta- morrendo neste choque Pur- A M h d V·d,

l' 1) -.... arc a a I a. pelo escrivão da côrte, nar-
.do mesmo; . te;mine a imediata e urgeri- das nos dois primeiros (laS sell e Oudaen, entre outros.

,

, Nac. _ rando os sucessos da v:éspe-
Considerando que nã.o ha te reconstrução da ponte sô- dos trabalhos do mesmo Os demais inimigos se ren- r

. 2) - Atualidades" ameI' '

1'a em palácio. _necessidade -de de1>o.pesás ao bre o Rio Rancho Grand'e, concurso nos têrmos 'da de,ram à Pedro Teixeira;
, Pathé. Jornal. Os entendidos em epigra�

Estado para construção do evitando dêsse modo, algum Portaria .n. 347, de 20 de
- em 1630, G,umprindo

referido campo, senão o 'em- impre.visto, Bão só infausto setembro de 1950, pelos ordens do General" Matias Pre.ços: fia reconhecem os três ti-
.

d d \ d'd f'
. Cr$ 5,00 e 3,20 pos de inscrições antigas

préstImo . e, apenas, uas
para a família concordien- can I atos a que se re el�e de Albuquerque, AntônIO "LIVRE" C

t L
.

O�'
. reãnças I' por estas palavras: retró-

maquinas e por p.ouco em-
se, como tambem desastroso o artigo 2°, da el n, L lo, Ribeiro de Lacerda ass.al- d d

�

maiores e 5 anos po. erao Í!radas, bustrofédicas ou,

pó; .

i economia daquela pros- de 31 de março ·de 19"5Q; tou e tomou o Forte "Er- ,
<�

'a " entrar nas sessões de 2 e 5 cont.t·nuadas, e stoichédon
Considerando, finalmente, . pera 'e rica comuna· cata-. ' O prog�'ama pata o con- rJ"estus", que Os holandeli\e.s -

d
. " ··horas." - "

ou 'em -eolunas.
que a construção . e, maIS rinense. curso versará ,matéria dos haviam .levantado na Ilha.

. _
-

.

1· 1 IMP,ERIAl. Anchieta não foi somente
um campo de aVlaçao no Sala das Sessões, 22 de programas' do c1clo co egIa, de Santo Antônio, n.o "Reci- .

Oeste _ Catarinense trará,.T'"" organizados -por est� x."aeul- I fe.
As 2 }lOl'ilS dos maiores missionários n�

Maio ue 1951.. 'MatiÍí'ée das Moças B'l t b' o'ss'"
inegavelmente vantagens de Estivalete Pires dade �,pub1icados< no "Diá-'

_ em 1635, o Cap. Diogo raSl mas am em o n 'v

grande relevo não só para o Ó deputado ,Waldemar rio Oficial do, Estado" do Rodrio-ues derrotou um des-
E primeiro poeta, primeiro

progresso daquela l·egI·a-o l"n-_ 1· 9 d' 1·1'") de 1(\1::1
.,

h l'� d .
. R,O/XY , I'

mestre e primeiro teatrólo-
Grubla apresentou o seguin- (la,

.

e Jane \ . <lD, tacamento o an ez' na po- 73 h
dustrial' e agrícola, . como te e importante A inscrição do COllcursô voacão· de Jang'ãdas;

As J4 Olas

i go. ,

..

ao própdQ Estado; de Habilitação estará aber� � em 1827, o Coronel .
Sessão Colosso.

. "CASA DE ORATES" e

INDICAMOS'.
'

c S t· d·"·· I '>0
Um programa Espetacu- "PIG1\;JALIÃO", famosas p'e-ta, nesta ecre ana, la1'1a-1 Bento Gonçalves, eoro 2� l

J.>

que a Mesa da Assembléia nN i A" PAHA Plrd'URI. mente, das 10 às 12 horas e I milicianos, derrotou parte lal�) Cinel�ndia Jornal
I
ças da autoria de Bernard

dirija-se ao Exmo. Sr. Go- ,C 0"1 T O, • A • 'r' de 15 às 18 horas até 'o dia! da Cavalaria argentina, no
'.

.

... Shmv serãD os próximos Ian-

vernador do Estado, envian- 25 do corrente mês. às 181 Passo de São Diogo, reto- N��. CAPRICHOS
!

camentos das Edições Me-

do· lhe cópia desta e.jl plan- horas. mando a cavalhada que eles
DA 1-horamentos na sua - linha.

ta. anexa, no sentido de ser

lOS alt·adas 'per As pl'ovas terão início no levavam pUl'a a Banda Ori..: S��TE TRASATLANTICO
teatral. \

autorizada a Repartição 1J
�

dia 25 do corrente mês, con·1 entaI; ( Os Íll.cas � que povoaram
eompetente a ceder por em�

I d t t
.

forme horário afixado, na, -

- em 1866, travou-se a
DE LUXO'

�

as ilhas do Pacíft�o Sul, eis
préstimo e pelo p�triO má-' erall 'COO a o pOl'tncria. Primeira Batalha de 'fujuti

Technicolor.
a teoria de um gruf)o de jo-

.

d'
' '. Preços: fximo de 45 dias, uas ma-

O P.�ra êste .. novo 'COllfurso (a segunda foi em 2 de No- . vens noruegueses que se a-

quinas, sendo um tl'!1tol' COII OS C III- l valerão os requerimentos já vembro de 1867), en'tre Bm,' �r$ 5,00"e 3,20,. '

:tem ao', niar durante �í)dias.
com navalha e caçamba e '

I t ·diri!�·idos ao sr. Diretor pe-"sileiros comandados por !,IVR.E., CleaIlç�s, numa frágil jangada. A
"'(""

}lm compressor, ào Municí- ,O S as ,. los «ail�fdatos até odiá 18 j Osório e Paraguaios co-
malores de 5 ano� po�erao idéia revolucionou a ciência

PI·O de· Capin.zal a'fim de. ser SI'mu' lt'anea""e"nte 'as .tr·o·.- d b:·1 B
.

N
entrar na sessão e 2 oras I e resultou num livro de su-

... e a rI.
.' mandados por arnos. es', I " 1 "ATENÇÃO"construido o seu campo de pas norte-amel'lcapas. britâ- ta Batalha distinguiram-se, �oVmpeIl� t ,". 1._

t I cesso "A EXPEDIÇÃO KON

aviação, satisfazendo, as� nicas. e .sul-coreanas os vão
._-

�ntl'e' outros os bra�os ca-! d e�Pder8d perml?a�a an es ,TIKI" editado nó Brasil pe-
• N •

d
. '"

. . a sal a a rOClssao. '-- 1 M Ih tsim, �splraçao unalllme o

I perseguindo persistentemen·· tal'inenses �rigadelro GUl-11. IMPERIAL
a e oramen os.

povo capinzolense, te, atacando as defesas que !lherme. XaVIer de Souza e. As 73' horas
Sala' das 'Sessões, em 21 o inimigo abandona relutan- j Coronéi� Jacinto Machado TRAFICANT�S DA MOR-

de maio de 1951. • temente, forçado pelas bar- 'Bittencourt e Fernando Ma-
TE

Antonio Gomes de Almeida ragens. de .

artilhada e pelo chada de Souza;
O deputado Es�ivalet Pi- apoi. dos tanques "aliados. - �m 1888, nesta Capi-

res encalúlllhou à Mesa a Até o cair da tarde de ontem tal, realizaram-se imponeR-
seguinte os comunistas já tinham a- tes festejos pela abolição da

INDICAÇÃO: ' bandonado. três cabeças de escravatura;
Exmo. Sr. .

Presidente f ponte através de importan- - em 1942, foi tOl'pedea- Preços:
.,�

da Ass.embléfa Legislativa. I' tes rios da Coréia:, Hong.- do por submarino do "eixo"
C d d h P kh I·· O

.

G 1 Cr$ 5,00 e 3,20
onSI eran o que a pon- c on, li an e mJlll. s o navio mercànte ". onça '-

'.1mp. até H anos".
te sôbre o Rio Rancho Gran- I sul-coreanos, em alguns �.'""-_._------ �

ves Dias", de 7.8QO �onela- --

de� na rodovia estadual I pontos já estão a apenas 8 das e 52 homens de triPU-' _

Concordia-Volta Grande, no ,quilemetros ao sul do para- laç�;.
município d� Concórdia, en-; leIo 38'. _:_ em 1943, o Tu'o de 1 V·

.

ticontra-se em péssimas cOll-i Oficiai,s de operações des- / Guerra n. 40, de 'belas �ra-I la1!em com se5Ufanç i<lições, nã'o oferecendo ne- creveram' a'retinida dos chi- .1 diç.ões em nossa Capltal, ......

nhCumolaSI.sd·eegI.larIn·adnOçaq;ue desde' neses _comdO uma testdudadato-
.

pristou hOI_lleJlalgens1 ao E-", e rapid f, ZI
, . peraçao e re ar amen o,

I
xército NaClOna , pe. a pas-,

o ano p. passado o Departa-, muito embora eles pareçam sa.gem da data, montando J s6 NOS CONFORTAVElS l\LICRO-ONJ})llS
mento de Estradas de Roda- definitivamente derrotados guarda, durante .todo o.dia"l O.A 1).1"8 «8Ut-URAº!.LmIBO»gem do Estado, por seus 01'-

;

nesta segunda fase de sua o� . I ao Monumento' dos l\1?rtos n ti (" RIU li l.l lU
gãos competentes, vistoriou: fensiv2.\, ainda podem vol' I

i na Qt��lTa do ParaguaI, na

a refer.ida p:mte, constatan-: tal' a atac�r __

utilizando mais I I Praoa "15 de Novembro",
do que deVIdo suas preca- de um mIlhao de homens I tendo sôbr€ um sarilho -a

rias condições, só pode su-
I

concentrados na Coréia do Banrlei'l'a do Impél'io que es-

portar.carga não superior a Norte e na fronteiramand-l
I
teve riO teatro da' luta.

5.000 Kgs, I chp. André Nilo Tadasco

--- .. -._._-'--- -r-r-r-r-rr
I

--�----

Cine-DiárioiSaiba mais esta
,

/ SAIBA MAIS ESTA
N083

No j)rQgrama:
1) - CineJandia Jornal.

Nac..•
2) - Metro Jornal. Atua

lidades ..

TAC - CAT�R.INENSi·
A "'OS$'" eOMPANHIA

DO

FJorianóp(JUs - Itajaí - Joinvi1le - Curitiba'

,À g. e" n l
.... t

(..� �
'Rua DeodoT·o esquina da

i' �. ,_ Rua Tenente,8Hv-e-ira
"

._----------,--
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Nos bas'tidores,do mundo

·'-Sal.rios' e �&lusa·s,'
-------_

.._� --

PÁRA OS MAU) co

FI'GADO I

'ESTÔMAGO elHTESTlHOS

A G.U A
INGLESA
1"fI ;II(ril II,]
rÕHICA·APERITIVA

/

"Não - diz ela - não
.creío,
"É perfeitamente possivel

pagar bons salários e ainda
ter um lucro razoavel.
Yvone recorda que

Estados Unidos um

nos

lucro
de seis por cento já é con

siderado um 'bom lucro.
"Na minha pequena in

dustría --:- prossegue ela -

eu me contento com um lu
cro de cinco por cento.
"Porisso as blusas que eu

fabrico são vendidas por um
preço muito mais baixo do
que as blusas produzidas
por outras fáblicas".
A esta altura, Yvone le

vanta-se. Ela é realmente
uma .bela mulher. Veste uma

saia negra e uma hlusa de
cambraia bordada á"mão.
"Uma blusa igual a .esta

- diz ela - é vendida em

qualquer loja por 250 cru

zeiros.
"Pois as lojas que com

pram as minhas blusas po
dem vende-las por 140 cru

zeiros, ou seja, 110 cruzei
ros menos".
Yvone sorrí, pela segund

'Vez. .-

HA ideia -1:rescenta ela
- é fabricar muito para
vender por preço baixo e

'V�nder muito. I

SATISFEI,TO
,

.

com KOl YNOS

o R. Clube Concórdia, K...I,.P

convida aos seus assocíadca ._.- .....-

e não associados, para uma CASA MISCELANlA di�
soírêe, que reãllzarâ à

nOi-! hUid.ora'�
RUIoa B.C..A.

te de sábado.. em seus sa- Victor. Vüvu}u e J.)Jacos.
Iões.

_,

.

Rua éouelheiro Matra..

:·J�It.1IJJ!1.Rf!1
(O REGULADOR VIElR.�)

A mulher evitará �ore8
AUVIA AS C'éLICAS UTER1NAS

-Ó: Emprega-se - com vantagem para
combater as Flores Brancas, cen
cas Uterinas, Menstrnaes e ap '8 o

parto, e Dores nos ováríos, .

É poderoso calmante e Regula
.

dor por excelência.
'<'LUXO SEDATINA, pela sua com-

�
,

�rovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

'

. FLUXO SEDATINA encontra-se em
-

toda parte•

• . . o 'mais acertado
conselho é o uso da
Magnésia Bisurada,
que neutraliza, rã
pidamente, a hiper
aeldez estomacal e
age beneficamente
sõbre o fígado.

·

Magnésia "Bisúrada'
GRATIS

A todas as pessoas que enviarem o recorte abaixo
devidamente preenchido-será remetido um cartão nume

rado que proporcionará ao portador concorrer num S(1l'

teio inteiramente GRATIS de umÍ'áçlio novo de 5 valvu
las de reputada marca.

Cada pessoa poderá concorrer tanta� vezes quantos'
recortes preenchidos enviar.

À Sociedade "Propaganda "ESO"
Caixa Postal, 90

Florianópolis - Sta. Catarina.
Nome ........•............................•

Endereço ..............•................•

Cidade
Bstado

\

• • • • ...... � • • ... •• 0... 0. • ... • •••••••• .o ••

. . . . . . . . .. .
.

Nota: Junto Cr$ 3,60 em selos para a resposta.

o Sahio
s r IfNJ

"VrRGEM ,ESPECIALIDADE" da
- }

.

CJA,WETZEI.i1 INDUSTRIAL-JOI.NV I L f... E \

(Mllr�lIt,r !,(Ia'

TORNA A ROÇPA BRANQUISSIMA
..
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Careceu "de importância o I relativo a uma melhor dis

expediente da sessão de on- tribuição de vagões desti
tem da Assembléia Legisla-j nados ao transporte da pro
tiva, 'pi'esidida pelo deputa- dução catarinense, bem co

do Protógenes, Vieira, secre- mó a uma. mais eficiente
tariada pelos deputados EI- frota mercante pára dar

pidío Barbosa e Vargas saída ao nosso carvão, a

F'err�ira�.... moíüoado' no pôrto de La
Águas termais de Chapecó guna.
Para taratar das águas Contínua Da '3a, pagina.

termais do' Município de

Chapecó, OCUPOl; a. tribuna ..;;.,..,. --....:.:.�.�......-.......................'"
o deputado petebista Paulo

. CU'RiA PARA B"·A�GREMarques. Depois de dizer
que aquelas fontes se eu- E' BAGRE
contram abandonadas, .quan
do podiam prestar grandes Goiân-ia, 23 (V.A.) � As

benefícios
.

à saúde do- povo, margens .do Tocantins a me

o ora�ol' propõe um telegra- dicina us3;4a:' é ain4a a mes

ma ao .presídente Vargas, ma de sêeulos -atrás.;,,' não
no sentido de' conseguir obstante. �':!grande tj:-ábalhó
providências para dotar as que vem sendo ': éxecutado
águas termais de Chapeeô, pelos médicos do Serviço
do aparelhamento : necessã- Nacional da Malária. o. cor-

, Com a presença, do iS1'; de 'iab1:'icação da Metalurgí- rio ao melhor "aproveita- respondente da "Asapress" Na sessão de ante-ontem, vo o apoio €los 'poderes pú-Govemador -iro ·Estado e de .ca Nacional, de Joinville. mente de suas' altas virtu- pescava tranquilamente na da Assembléia Legislativa, hlícos, ,é
.

preciso ampliar o-''- .. outras . -altlts·" autoridades, Essas' ás informações que des medicinais. 'onfluên�ià do Tocantín� • o deputado Waldemar Grub- nosso sistema de at'!sistên-
. bem-comorepreeentantes da poderr:os transmi�tir aos ,��s- �P�nsão �. ,viúvas de gover- com o RlO do Soao, quando ba, 'prestigiado representan- eia técnica a �mbos, pois," imprensa' -local, realiza-se, sos Ieítores e, nesse ,enseJo,,'

.

nadores foi atingido pelo ferrão de te de Jaraguá .do .Sul, pelo- só assim seu esforço' serâ..às 14 horas de hoje, à Pra- têmos a consignar que O deputado Francisco um bagre, �amo8() pela sua Partido Social Democrático, compensàdor�. ,., ea Getúlio Vargas, onde es- pal't� d� r�s�ultado .com c� Mascarenhas, depois: de j1JS� ferecidade naqueles dos.' O pronunciou expressivo dis-
.

E' vísandó .a esse alto ob-·
., Íá Iocàlizado -o Teatro Alv�... realização (lesse empreendi- tificá-Io com expressivas médico que acompanhava curso sôbre o .pequeno la- jetivo que ele encaminha à.,'., 1'0 de Carvalho, a iilaUgu:ra.:.' mento, será para a Funda- considerações; encaminhou os pescadores em recreio, vrador e sõbre as pequenas Mesa um projeto de lei .qUEPI '

ção oficiai da Peímeíra Fei':' çã"õ Laureano e para a So- à Mesa um projeto de lei dr. Doriocan Curado, ba8-, ihdústrias;'. e' no qual sali- cria o Laboratório Centralra de Amostras de' Ploríanó- ciedade de Amparo aos. Tu- que conc.ede pensão às

viú-I tante conhecido em Goiania; .entá

..
a ímperlosa-neceseida- do Estado, destinado a ana-poriá. -,.c ... betculosos, gesto merece- vas dé governadores do ·Es- sugeriu logo uma interven- de-de'irmos ao encontro de lises de compôsição'do solo>.Do progl'ama consta, ain- dor dos aplausos gerais. tado'."

..

ção cirúrgica para a extra� quanto eles reclamam para e também das sementes, a_oda, a entrega da :Peira ao Antes de concluirmos esta O probleJ,lla dos Transportes

I
ção do ferrão. Um peséad'or 'maior e mais eficiente pro- nalises que redundarão em.'

sr. Prefeito Paulo Fontes,. notícia, têmos a registar se- Ocupou-se do próble,ma nativo, hOn'orizado com" a gresso deSanta CatarilJa. melhor aproveitamento das.'pela Comissão Organizado- rem dignos de ecómios os dos tranSpol'tes, o deputado pel's.pecfiva, tratou logo de Acentua o orador que as atividades agricolas ..

l·a. Ao àto pronunciat:á o trabalhos da Comissão Or� :"Gássio Med·éiros. pescal:' outro bagre, tiro��. peq�lenas indústrias, já pe- O discurs() do nobre par-·discurso oficial o jornalista ganizadora qUe não mediu Salienta o orador que por lhe os olhos e passou-os so- la escassês de caÍlais de es- lamentar, pela sua impor-"Oswaldo Mello, feito Q que _esfol'ços n'o sentido de ser todã a parte se clama pelo bre a ferida. A dôr, que faz coamento, já por falta de tânéia prátiéa, foi escutad�,
o sr. Paulo Fontes, ap.ós ai- coroada de êxito a Primeira áumento da pi·oduçãÕ'. En- qualquer homem chorar, a'mparo e estimulo" oficial, com· interesse por todos os'"gumás palavras, entregará ,-Feira de Amostras de Flo- tretantó dê nada vale pro- desapareceu como que por encontram as maiores difi- deputados presêntes.ao público a Primeira Feira rianóIwlis; duZÍr se a produção não en- encanto, A propósito, circu' cu Idades • para firmarem Eis o projeto de lei apre--de Amostras.'· contra facilidádes de es- los médicos estão interessa" seus produtos nos centros sentado pelo deputado Wal';;"A ,?eportagem de "O ES- coamelito. E' no sentido de dos, aqtÍi 'em 'Goiás, dado. o consumidores, enquanto, no demar Grubba:

'

TADO", que ontem estêve

H M
. '\ se conseguir maiores meios episódio que se tornou pú-" outro lado, o pequeno agri- PROJETO DE LEI:

em visita àquêle local, para oura ao érlto. de transportes, que requer bEco, a pesquisar o olho da- .cultor, ainda preso 'à roti- Cria o Laboratorio Ge":-"colher alguns informes do seja transmitido ao presi- quele peixe, buscando sabe�' na, vê, não raras vezes, com- ral do Estado. ,.

trabalho que ali se executou pela GuarDiã <

'dente da República um tele- das substf.ncias antiveneno- pletamente inutilizado seu Art. 10 - Fica criado o·,
com a dedicação' e o devo-

A R' d' G
'"

2030 gralYla eom veemente apelo! sas que contenha. suor, pOl'que a terra cansa- Laboratório Geral �o Esta-"
tamento dos seus organiza- "a 10 uaru.la, as ,

_ da não lhe deu resultados, do, com séde em Florianópo-..
, horas de amanhã, retrans- -

�0tl:�'dÚ��1:00e:i��!�::�a� �l�'; :r��! �H�:�:aç:� ��ri��?': ,vélub;·"'-dôs'''·pi;i;·iDen.àrwês· ���a ad:é:oe:t�u�������,a não i ��::i�o;r�;���ig;�c:�����:�:
levado aos céus do Brasil

b Ih d
Para sanar esses incon-· ço de Anahse Agncola e'

mados artísticamente no Marcondes -Filho na presidencia dos tra a os o
venientes e evitar que tan-' Serviço de Análise Pedaló-salão de pro.i..eção do velho atravéz da Rádio Tupí, de Senado Federal lembra-nos a figura austéra de Medei-
to ° colono como o pequeno! gica.

'

cas'arão e Sl�S .dependên- São Paulo, na noite de 5 d,e ros Netto, o saudoso bahiano que soube conduzir-se' à industri<>l abandonem o nos-I Art. 20 _ As secções dÓ>.,corrente, qua.ndo os srs. Ar-
d' d· 'tO d M 1 \T't

' ..das. Ali o'público observará altura das tra Icões emocra Icas e t anoe 1 ormo e
so Estado para preferir ou- 'I' Laborató,rio serão dirigido.as,o ql�e se produz em Floria- naldo 'Luz e Genezio Cunha

Ruy Barbosa, n�mes tutelares· que no Senado brasilei- t d h dreceberam, da Stand.ard Oil
A' I t

sras unidades da", Federa-I por ecnlCOS e recon eCI a'
nópolis, admirando, nessa 0- 1'0 glorificaram os nossos ualS par amen ares.

ção, onde seja mais positi- competência.portunidade, a organização Co., a medalha com qUEl fo- Conhecemos, de perto, o equilíbrio, a cultui:a huma-
"_,_,________ Art. 30 _ Os funcioná';".

das firmas industriais desta ram homenageados em vir- nísta e o poder de síntese do ilustre senador paulista. rios, para o Laboratório,:tude de haverem salvovidas' AI t MEOSCapital, e teremos, então, F. um homem de q,uem se pode dizer o que de can ara 'QUA"TRO GE serão aproveitados, quanto,'no desastre' do "Caeté", por É·desfeitá, em parte, o tradi-
._ Machado dizia Clodomir Cardoso:" lima cultur,a que NO, INTERIOR DE possível. do pessoal exis-'cionàl conceito de que o�aslao _

da dolorosa tr�ge- honra a terra bandeirante". tente nas repartições esta--
"Florianópolis é terra es-' dIa, de. ampla repel:cllssao. As palestras _de Marcondes Filho quando titular do PERNAMBUCO duais, cujos serviços tenha,
sencialmente de funcioná- Os dISCOS em apreço, doa- Trabalho, a sua fése brasílica em "Voc:;.ções da Unida- RECIFE, 23 (V,A.) -I relação com o assunto. �

rios p6blicos"... dos· ao sr. Genézio Culi'ha de" e as suas petições 'como advogado e mestre de di- Dum modestissimo casal de Art. 4(:) - Fica o GovêrnG"Alem dos "stands" de fir- por aquela Companhia Ame-
reito, são peças maravil-hosas.

-.

retirantes da sêca, acabam i do _Estado autorizado a a-
mas comerciais, em nume- rica�a, fóram, p�r êste con- A precisão na direção dos trabalhos, é a rep,etição de nascer n um parto' nor- brir por conta da iL1'recada-"
1'0 de 87, há ainda, pela sua terraneo, ofereCIdos ao 14. da vocação de Nereu Ramos, o maior presidente que o mal, lindos e fortes quatri- ção do corrente exercido?,originalidade, vários outros B. C. , !

Senado possuiu até 31 de janeiro do corrente ano. gêmeos. O caso ocorreu no um crédito até Cr$ 300.00,OOl'i
que terão despertada a aten-- Presidir o Senado Federal é' honra insigne, é re- municipio de Tabira, no 1 (trezentos. ·mil cruzeiros)
ção do púb�ico.vi�itante, en- ESCOLA A. MA- lembrar um S'enado que :�ixou traços de· cultura, de distrito" de Inglaterra, nas para a; instalação do Labo--.(

tre os qua1s esta exposta, . bravtira, ele moralidade.... \ 'imediações de São Sebas- ratório Geral do Estado.
como contribuição· do 5° I'RI�HEIROS Marcondes:Filho é o ligítimo sucessor daqueles que, tião. José Silva e Tereza 1 Art. 50 - Esta lei entra;\
Dist:rito ,Naval, um torp.edo Acham-se abe�tas na E�- do Império ao presente, presidiram com acêrto, digni- Silva são os pais das crian- em vigor na data da sua pu-sub-rnarmo "e uma mma,- cola de AprendIzes Man- dade, equilíbrio e serenidade, a casa que Ruy Azevedo ças, que se· encontram amea-I blicação, revogadas as dis-
empregadas na última guer-I üheÍl:os dêste,:Est�do, a par- e Nereu elevaram ao ápice de sua sabedoria. çadas de não sobreviverem,

I
posições em contrário.

!'a. Também ali, estão os til'· de 1° de junho a 31 de Honra-nos Marcondes Filho com a sua amizade peso· em face da precarissima si- §ala das Sessões, 20-5-51.,produtos de· f�bricação ge-. julho de 1951, as inscrições soaI e, diàriamente, .vamos à sua presença, colher novüõ tuaç�.o financeira <!o casal. Waldemar Grllbb�nuinamente florianópolita- de-' civis candidatos à ma� ensinam�ntos para q�e i)ossam�s cumprir (} nosso dever
na, constitllÍndo velha tra- trícula "nas Escolas de 4- de profissão: lévar ao conhecimento dos nossos leitores
dição ilhôà. prendiz-es Marinheiros, nas- aquilo que aprendemos dá experiência política e admi-

. 0s "sta:li-ds" estão, 'come)" 'cidos entre 28 de fevereiro nistrativa do grande representante do P.'I\B. no Sena
já diss'émos, alójados'·n6 in� d'e 1932 a 27 de dezembro do Federal.
teriôtâ"b'vel'ho Teatro; e to- de 1935. Estamos organizando o "CLUBE DOS PARtAMEN-

, , . dos: a:téStaIÍ!. ó· bom gosto, o O exame para os cal1di- TARES", programa
o

radiofonico, aos sabados, a ter iní-
capricho e, sobretudo, o in- dàtos inscritos será no dia cio na primeirá semana de jqlho próximo.
t�rêsse dos organizadores da 4 de agôsto próximo, às no- Nessa oportunidade, os ouvinte;; de todo o Brasil.
Feira e das firmas exposito- ve· (9) hOl;as da manhã, na terão ao seu alcance, a síntese do que foi o Senado no
ras, em concorrer para o ê- Escola de Aprendizes Mari- tempo do Império. " ,

<:"

xito dêsse originalissimo nheiros d'e Santa Catarina, Serão focalizados em biografias e crónicas os cons:
certame florianopolitano. em Barreiros. tituintes�de 91, 34 e 46 e os atuais parlanjentares serão
- Na parte exterior, há ain- Tôdas as informações que estudad�s, de-�acôrdo com as suas atividades na Câmara
da, as diversões públicas, se fizerem necessárias po- e no Senado, além das palestras que senadores farão,
principalmente para a garo- dem ser obtidas na aludida semanalmente, ao microfone do "CLUBE. DOS" PARLA
tada da Capital, que, ali te: 'Escola, 110 5° Distrito Na- MENTARES".
rá oportunidade de se di�er-

. vaI, na Capitania dos Por- Estámos certos da côntribuição de Marcondes Fi
tirO com a roda gigante, com tos, nas suas Delegacias e lho e da experência de Nereu Ramos, dois mesfres que
o dangler, tiro ao alvo, etc., Agências, e nas Prefeituras nortearão os destinos do "CLUBE DOS PARLAMEN
sendo de notar,_ nessa rápida Municipais de todo o Esta- TARES", ,- afastando a hípotese da inexperiência do hu-
notícia, serem os aparêl,hos do. milde idealizador do referido Clube. "_

I I
A •

d 'P
·

:Nft ASSEMBlEIA LEG,lSLITIVaN con erenCI8 .e arls ÁGU'AS TER.MAIS 'DE CHAPECó _ O PROBLEMÀ
DOS TRANSPORTES � PENSÃO A VIúVAS DE

GOVERNADORES
PARIS, 23 '(U.P,) - Os lado sé manifestam indicias

assistentes dos ministros I de acordo nesse assunto. En
das Relaeões Exteriores re- quanto a Russia exige seja o'

duz iram ·'as suas divergen-
.

cias a um só ponto, de im- assunto considerado na con

ferencia dos chanceleres asportancia capital: o do Pac-
"

to do Atlantico e construção potencias - ocidentais mani
de bases pelos Estados Uni- l festam ponto de vista con

dos na Europa. De nenhum) trarío,

.

·��ioÍ·�aiióp llis.; ':.:" '2,J. de ��aio de 1951
:--;; '�-,-.-_._

.. _--- .. -

•

/ '

PERECERAM ENTRE AS OND1\:S" o
VÊLHO PESCADOR 'E 'DOIS FILHOS'
DURANTE DU�S ·HORAS LUTARAM BRAVAME�TE';

CONTRA AS ÁGlJAS .'
-:

Itajaí, 22 CE.) - �oloroso I e!-r:bol'ca.ndo� . .Na calada da,
acontecimento registrou-se norte fna Os pescadores lu--
às 21 horas de ante-ontem, i taram pelo espaço dé duas:
enlutando uma pobre fami=] horas contra as ondas' en-.
lia de pescadores e cansan- ,furecidas, procurando atin
do consternacão em toda a

:

gir um dos molhes exÍsten-
cidade. Aquela hora uma i t�s próximo ao local do's�-.lancha. baleeira, carregada i nístro, .sendo que . apenas,
de ta.inhas e 'tripuI2:da por: Clodomíro conseguid . ess€J

. . I

Manoel Patricia, seus dois I objetivo, salvando-se, bas-·
filhos Manoel e Maciel, sOI-1 tante machucado, estando
teiros, de 18 e 21 anos, res- i hospitalizado. Manoel Pa

pecbivamente, e -seu sobri-. trício e seus dois. filhos pe�·
nho, Clodomíro Silva, casa- ·Il'eceram não tendo sido -atê
do, ao demandar a barra, : o presente, momento encon .. ·

com o mar agitado, foi, a-: trados os cadáveres. Os des�

panhada por- um grande va- ; IJQjos da baleeira deram à:.

galhão, desgovernando e
i praik de Itajaí; ..

criàcãe dllab.ratír�1 CeDI....
IMPORTANTE P�OJETO DE LEI APRESENTAJ)().

PELO nspUTADO W�LDEMAR GRUBHA
-Ó,

SagiHam
.

mitto' � ..
(Conv,entio annuaiis in Colegio Catarinens:e).
In nomine comitum ex discipulorum omnium.. ,

sine mandaio jpsa quidam sermone usus sum ad de
monstrandum Latinum canjam esse, vel slcut Juve
nal lanam caprinam et demonstrabo loquendo bur
ros vulgate colla non usus fueram quando brotus:
studebam.

·Ero fàgi . (sicut verba Latina et non Figueirae
sicut verba barbarorum) sub umbra spectans Re
verendissimum ac Dilectissimum ac niustrissimum'
Patrem Maximum Ernestum 'Pontificem Rerum La'::
tinarum churr�scum optime facturum in scient��
ipsa in qua deelinationes abhorrescendas docebat.

In hClc spiritus sancti auriculae non fuit.
Guiliennns Quisque
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