
LUTA PELA CONQUiSTA DA' Roubado':;'o Dep.
--CAIRO,,�2�!iSe,;,1:?2 CANAL DE SUEZ Plácido Olímpico
pas britânicas e egípcias ponte

'

';- .UlllCt ecupaçao da ponte posslbl·1 situação em Ismailia, onde RIO, 19 (V.A.) Em foi vitima de assalto em seu

entraram em choque no dia dados �'�pacicruza. .OIS �.o
- �itou aos üig!eses isolar a

j.iá
morreram sete pessoas, dias da semana passada, () apartamento, de onde o la

de ontem ao longo da�ona',
os

. p.elecelam area do, Canal do resto do sendo feridas 74. O comu- deputado catar inen Pl(l- rapío retirou um radio, 6

cu :10 �?mbat�. ?,,?l�rlO do Cai- território egípcio. 'I'odavia, 'nicado, an unciando que a cido Olímpia, de Oliveira,.. ternos de J·01.1·P'l" alem
'

{lo anas- de Suez, tendo os 10 AI MISI'l disse que a o' Lar b "AI Z '< " '1"
.

.

- . ue

,

'

.

jorna ala e oaman po icra voltou a controlar a residente em Copacabana. certa importancia 'em di-

_......................................... 'llI1fOrmou que, posteríorrnen- Continúa na 6a pág. . ,
nheiro.

��alaYras de paz· :aE��.�:�I�I�I:I�u-d-e�d-o�D�ewp�L�e�o�b-e�t·�L<�I�·
"

'

.
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' r- :.0 ea
e atos de auerral;;;'�'i;�/��:�fOoh�,�:��'" 'Fre'ole ao Problem·a do Ca-rva-oas.

.

�
Segundo uma versao ln-

.

,
'

'

D I
- ..

I· I
glesa, o combate teve come-

',em ssoes e remoç09S eltas ps o ço às duas ,horas da madnT'-
.

atual govêrno g,,:da e dl:ron apel:as quinze Na qualidad,e de relator 1 houve r�un�iáo em vários da-lpústodo o -meu emp�n�o em

ínutos. Os egrpcios, entre- das emendas 'apresentadas queles órgãos;" I fazer aprovada a idéia do

XiI 't�ntAo, �izen; que ,houve re- ao P!a�o do Carvão Nado.! E�tê::e reunida, ap�nas a i Depusado Jorge Lacerda.

MUNIC1PIO DE MAFRA _ 32 aistência ate meados da ma-I nal, o Senhor Deputado. Leo- I
Comissão de Economia, on- tanto que. para aproveitá-

Séde nhã. - ,be!'to Leal, teve a' oportu-I'
de foram apreciadas as e·' la, apresentei' uma sub-

, _

651 - Professora �aria Schneider ',:::_ Escola de E"s- EILq�lanto i,sso, esta tard.e ! nidade d: dh:�gi.r ao brflhan- Iemenda, contendo o, pensa-

p:gao de Brusque - DIspensada em 3-7-51. 652 _ Fran- 1 no Cairo mais de duas m:ll te mait�t:,no C.0�REIO DA

I ;mento ,�o �obre represeu-

ClSC,O.Borges, dos Santos - 10 Suplente de Delegado de
!

pessoa_s pro��:eram mam- i 1VI:"U�HA da CaI�ltal da Re- I tante eatarmense. A emen-

,!>ohcla - DIspensado em.22-5-51. 653 _ José Minini Fi_lfes�açoes pacificas nas 1'lW,f; ipubhc� uma calt.a q�e eg- t da Jorge �acer?a con�o e,->4

'1ho - ..20 Suplente de Delegado de Polícia _ Dispensa- 1
e diante do hotel do emb21-' cJ�rec�a a sua. atitude, re8-! I tava redigida nao podia ser

.!lo. em �2-5-51. 654 - Professora Anita Cordeiro de Oli- í xador Sh,ep,heards, m?stra�,e- 1 peito a e1llell(��s apresenta- aprovada de vez que se não

veira - Grupo Escolar Duque de Caxias _ Dispensada I
do as pagmas 'dos jornais i das �e)o nobre deputado, euqoaqra:a de�tro do. tex-

em 16-5-51. 655 - Hiperides de Sá Ferreira __ Fiscal de
contendo reportagens sobre I Jorge Lacerda. to do artígo C'UJO parágrafo

Fazenda - Removido de Joaçaba em 2-5::51. 656 _ Hum- os funerais do Port Said. As I Damos abaixo a nota do Ivisava alterar. A forma ele

bel'to Zanella Sobrinho _ Auxiliar Fiscal de Fazenda _
fotogralfiai'l, entre outras I "Correio da Manhã" e o tex-

'I' I t�rn�,r ohri!utó.ria_. a aplica-

Removido de Tubarão em 1-6-51. 657 _ Afonso Alves de cousas, demostravam um po- ,to da carta do deputado ca- çao, pela Comissão Execu-

Souza - Delegado de Polícia -,- Dispensado em 29-3-51.
licial egipcio morto numa I tarinense.

'

'

. i I t�va do Plano do Carvão Na-

�,58 - Aldo Sabathe - Delegado de Pc:tlícia _ Dispensa-
das ruas de Ismai.lia, movi- "<:om o levanta?lellt? da r I �l�na!, de 15 m�ih?es ,de cru-

do em 29-3-51. 659 - João Ribeiro dos Santos _ J.uiz de n:entos de !?rças inglesas e Isessao de ontem na .Cama-I· IZ�lros" em. asslst�nCta so-

Paz - Exonerado em 26�3-51. 660 _ Arnaldo Porto Vir-
emco esquifes, ra dos Deputados, f'ícaram I

/

I'
cial, �o sena possível dentro

�ond --:; Adjunto, ele Promtor _ Exonerado em 26-3-51. As. a�ltol'ida?es .ingleSas1}laraIiSados, prática�e:,te, I. ,

. �o. er�t�:rio que adot�i .e ql,iI..
"

t)61

-.
Carlos Guilherme Jung _ Juiz de Paz _ Exohe- e

...
egrpcias estão COn,fel'en-

os tr�bJhos- das,� comlsso,:s.. '1
fOl aceIto,. p�r' unalllmIda�e.

':rado em 26-3-51. 662 - Joào Klapenck _ DepositáriJ) __
cllmdo desde ontem sobre a POT falta, de numer:o, -IJca� i / pel� Conus�ao: A !'�daça()

R:wne.rad.
o

em,
20-3-51. 663 - 'Dr.

C.
arIos Batista Lopes •••••••••••••••••••,

••.,.. -'_.., I
.

que a�re�enteI redü,zIU

..
o�

- AgI'�nomo. - :bispe�sado .de Canoinhas 'em "'1!Y-3':51:
J. ,-

;• .':je, k�" n,,'_
.

/ 'I quantJtatIvos para Íl.nancw-
ti64 -DT. DJalm,a Bung-o Faraeo - Agrônomo·....:. Drs-' O· AUM'EN'TO r" D-O'�

'. mento}e.: �?tP�ee?d�m:ntl).':i
pensado de Canomhas eni 19-3-51.

.
,

,

.

.. de_!lSSIstencIa 8o�ml. 1 i) m!-

DISTRITO DE BELA VISTA DO SUL
.

( ,

,'.,

II m� .

S' ofere 'das ao <1>,roje-
lhoes de Crl!Z�l:oS, mas,

665 _. Professora Carmita Secatto - Escola de Ge- FUNC10NALISMO to 'tl�'lUllOO de. ,;-n�gel! do t�r�ou compulsona a eJa�o-
neral Ozorio -- Dispensada em 3-7-51. MS - Professora. '. g(overno, que 'dISPOe. sobre I raça!,

de um plano SOCIal,

Mal'inha Torre1l.s - Escola d.e Avencal do Saltinho Ia criação do Plano do· Caro, pela Comi,�s�o �x�cutívn,
Dispensada em 26-4-51. ,No.'c," ,;ir. �.em lu'D�da'meD'.0 vão Nacional. Uma dessa's ,dentro da Importancm tam-

MUNICíPIO DE NOVA TRENTO _ 33
.I . u - • "1 eméndas, :de autoria do sr. I bém, de. 15 ,milhóes, a ,se·,

Séde .

/ Jorge Lacerda, foi aprovada.
l'em aphcado& a pa.rtir de

667 .:_:_ Professo!' João Mal'ia de Souza Junior _ Es- Tendo os jontais, oficiosos n()ticiado que o Go- I É a que prevê a inclusão de 1.952. Acresce, ainda, que a

t.Cola do Lageado - Removido de Rio Pal'ada em 26-7-51. vêrno do Estado' jlthavill ,recorrido à Justiça contra

(uma
verba de quinze mj- emenda Jorge Lacerda em-

668 -Professora Antonieta Bernardes Dellucá.- Es- a promulgação da Lei que concedeu o aumento do lhóes de· cmz�Jros, des�ip.,:;.- hora o?ri�as�e a r:al.izaçã9
cola do Rio Pinada .::... Removida 'dê Lageado em 26-7-51.

funcionalismo público, podemos informar aos nos- da a empreendimentos rela� da fl.ss1__stencIa s�cIaI; -- a

66!) - Professora Elvira Doretti _ Escola de Baixo SaI- sos leitores que essa noticia carece de fundamento. ) tivos à assistência social no' ComJssao Executiva REA-

·t<> - Dispensada, em .4-5-51. 670 __ Professora' Mal'ia Izo- Nossa repQrlagenl esteve ontem à tarde, nO' interêsl'e dos trabaihad..ol'es I"IZARA.- �ornav� Ínócua

linu dos Santos _ Escola de Trinia Reis _ Removida de Juizo de Dil'eito da pt. Vara e -na �ecretaria do Tri- na indústria do carvãd. Uma
esta obrlgaçaO, pOIS dava.

Rio das Ped�as e'm 12-6-51. 671 _ Professora Enonides bunal de Justiça, onde verificou que nenhuma inicia- .outra, da autOO:Ía do mesmo c��ter facultativo à apli.

Bozzano VaIli _ Escola de Pitanga _ Removida de Ri- tiva foi tomada a esse respeito por párte do 'Sr. Go- deputado que reclamava a caça0 de fundos pela mes4

beh'âo dos Velhos em 12-6�51. 672 -/Professor Adão vernador do Estado.' _ I inclusão' de representantes
ma: -:- PODENDO despen.

C<>llstanHno Mazolli -:- Escola Ribeirão. da Velha _ Re- d� Pat'aná, Santa Catarina e
der.

., a'
.

movida de Indaial em 12-6.:51. 673 �: Luiz Mal'io Fl:'an-
. RIO Grande do Sul no conse- (Contm,ua na 3 pagma,)

... isco Da.Itri - Delegado de Políeia - Dispensado em Pediram votação secreta para
lho consultivo previsto na

19-2-51.
-

/' proposição governamental,

I
PÓ 'Estomacal'

MA-I'
DISTRI'l'O DE AGUTí .

J -O prOJ'el9 di' reist-a
foi rejeitada. Relatou-a des- C L E A N !

'�.674 - Joaquim Sbol'z .:...,.. Juiz de Paz -- bispensadQ
.

,

. VO
-

favoraveh,nente o sr. Leo!.

I
"Leite de .magné·siâ'.' em

-'em 21-4-51. 675 - Professól' João Sant'Ana Rochadel RIO, 19 (V ..A.l - 172 de- Entendj:\ porém o Sl� NeI- berto I"eal." po�

- Escola de Tro;mbudos - Removido de Rio das Pedras putados assinam o pedido son Cameiro que o problema Rio, -16 de outubro de -.----------

em. 12-6-5.1- 676 --- PI'ofeSBora Maria;,:-Ap.6lonia Ko.er.ich de votação. secreta para o não é constitucional e. sim, 1951.

Koneskj - Escol,a de '(rombudos ,.,::_: Dispensada em projeto de autoria do depu- regi�en:tal.' A Constituição Ilmd. Sr. DiI'�t:2r, do'·O" ho ela (iJa:d.e•••
ii-ti-51. 677 - Professor Agostinho da Silva - Escola tado Nelson Cameiro que não enumei'ou todos os ca- �'CORREIO DA M'ANtt\".

de Agutí - Dispensado em 6-6-51. 678 - Professora disp'õe sobre a anulação do sos de 'vot.ação secreta. NESTA:

haura Cunha Voltolini - Escola de Ag'utí - Transferi- casamento entre os conju- Quanto ao regimento da O prestigiado orgão «líri-

da de Trinta Reis em 17-4-51. 679 - Vitor Lhuro 'Mül- ges desquitados há mais ç_le Camara, é explicito, bastall- gido por V. S., publica sotJ

ler - Sub-Delegado de Pol1cia - Dispensado em 19-2-51. cinco anos.
,

do que o pedido conte com ° o tópico "EMENDAS AO

DISTIUTO DE CLARAIBA Esse pedido fora entre- beneplacito de um terço da jPLANO DO CARVÃO NA�

I680 - Luiz Marco.lla - Juiz de Paz - Dispensado, -g:ue à mesa' da Camara subs- Casa. Na hipotese não de a- ClONA!.", ligeira notícia

em 21-5-51. 681 - ,Luiz ArcangeUo Dalcastegnê - Juiz crito por 109 repre�ental,l- penas um terço, mas a maio- sobre a reunião da Comiso

d� Paz - Dispensado em 21-5-51. 682 - Professora_,Ma- tes, isto é, mais \de um,terço ria absoluta do plenario. 'são de Economia, da câma-IrIa de Lourdes Pel'eira - Escola de Indaiá - Removida dos deputados, estando mais .. ra dos Deputados, fazendo

de Margem dos Bugres em. 15-5-51. 683 i
- Professol'tt- do,'que satisfejt�, por COllse-- ,-Foi· o padre Arruda

/

Ca- referências que merecem

Eronides Bozzano. Valle - Al�xiÍiar de Inspeção - Dis- guinte;
�

-as exige�cia:s' regi� mara o yrimeiro a .levantar uma ex,!l�caç�o e, talvez, IIJlensad� em 676-51. 684 - Arthur Meske - Delegado de mentaIS a respeIto.:' O, sr. a questao de constItuciúna- uma rehf.lcaçao,

Políc,ia - Dispensad.o em 19-2-51. fGustavo Capanema soliei-, .lidade, com o intuito de tor- Efetivamente, a Comissão

DISTRITO DE VARG.€DO . �tou, no entanto, wdiencia pedear a votação secreta, de Economia apreciou duas

685 - Erotides Corrêa Bittencoul't - Professora - da Comissão de Justiça so- pois teme que os àeputados ,emendas do. senhor deputa

Es.cola Rio das' Pedras -- Rembvida de Pitangas em
I
bre a-

constitucio�n
lid�cle comprometidos com a Liga i do Jorge Lae�rda, feitas ao

12-�-�1. .686 .- Pa\l1ino José, de Souza - D,el�gad_o de ,i do req\le:imento, en ,pude [- Eleito��l C.atolica . a.cabem ; projeto. que
.. insti:�li � PIa-,l

PolICIa - DIspensaCl....o em 27-3-51.. 687 - Jose GarCIa -\ do que nao se trat ue c;��o por aprovar o projeto Nel- jno do Carvuo. NaCIo.nal. Co· ,

10SUPlen.te .de Sub-I?elegado.d�_PoJíCia
� Dispensad_o em ,para votação

se.�r�t.·�� um.a son Carn�iro, c(}ns!�e:a40 I!
IDO �elator e, como repre-:

27-3-'51. 688 - AqUlllO Seb<l;stIao de Campos - JUIZ de �vez que a ConstItt11çao SI- pe.la Igre.H� como "CHYOrcIQ sent.ante, tambem, de um i

.Paz -- .Exonerado em '2G-3-51.
' lJencia sobre o aSSJmto. mascarada". Estado pr:odutor de ,carvão, J

A

-;- Não at.rapalha o Ga
veruildo,

.

meu filho r
ll:Je está lendo a Repre
sentação do Dr. Hélio
Fontes. ao Ministério
Público, contra a UIJN,
em :Lajes .....

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Expresso ., Joinvilense ltdt
Trtlnspftrt�s de ,Cargas e B3u�ge'D. 4

'; mo DR JANEIR.o '
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SÃO PAlJLO
.

CURITIBA
A

FLORIANóPOUS '(Vice·versa�
SERVIÇOS DIRETOS EM CAMINHõES PRéPJtW8

Agêndll em }'JoriariópoUs

. Dr. Renata Ra.Ds da ,Silva I .--�.U_�!h_7�_ro,d__e ca�_�.__. _.:..._ne._,l:___,........6:_'
I!"Advogado' ,1 VulcanizaçClo

I'Rue Sinto" Dum,ont, 12 .. - Ap. 4 DE" !
Poe'DS Oe . Canlaras de 'Ar . "

1(';
. f;

"S.' '�'-"t �
, COl'dgRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS s., A. '�i,.

-- P08io .de Sei-viço ''ESSO',t _: �l '

TeIefoné ,l\fâ�ual - 44' Ji�
,.EstreitO' -- Florianópolis"

--'� ...--...
. �);
i�

Clrurgia;Clinicl! Geral-Partos
e..r'l'i�o eomplapo a' 9spedaliswlo dali DOENÇAS DI! SL"lHO·

�I'!. com modern:. 'métodos de" diagn6sticos e tràtamento.

�tli.POSCOPIA - HISTERO -- SALPINGOGRAFIA - Itl.TABO.
.'

'LISMO BASAL
"

.&adioterapla 'por onda. curtaa-lBletrocoaiu'lac;lo aalo.. Ultra

§rt*lcta • Infra Vermelho.

Cc>nlultório: Rua Trajano, nO 1, 1" andar - .dificio do .onW-

ik'o •

•Õ1'4ri9: Du 9 II 12 hora. - Dr. Munt.

Da. 15 áa 18 horaa - Dra, MusBi.

Il••idonci. - Rua Santo. Dumont, �..., Apto. Z.

·0 ESTADO
'Administtaçlo

RédaçAo e Oficina(iJ l
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.
Te!. /1022 - Cx� Pos-

tal, '139. "

Diretor: RUBENS A.

RAMOSo
Represententev
A. S. LARA'

Rua Senador Dantas.
40 - 5° andar
'I'el.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Olíveíre
nO 21 _:. 80 andar
Te!. : 2-9873 -:- SAn

Paulo
ASSINATURAS '

Na Capital
Ano • • •• Crt 100,00

Dr e
. A l".â\ro�: ':de �'�:::�:e .:' g�: :�:��

C��'"Va.:. '.·�m{l::::..

�·,; No Interior
�:�"·�>:.'1,_.:,,��J1 �

'. �;, Ano ... "_. CrI 120,0'0
Doençál;Nf�i.atÍ,çal!!,'T:;.o' .

Semestre . � Crt 70,00'ConsriJtõ;i�àit"U'1t ;o,'frijÃ; '/ Trimestre.. oCrt '40,00
no s /n. EdÜ/SãO" Jo;--ge' �. Anúncios mediante-eoa-
10 andar. Salas 14 e 15.

I
tráto.

Residência: Rua Brílla-. Os originais, mesmo
deíro Silva Paes, s/n - 8° não pu�lisados, não �e-
andar, (chácar�jo Espa-I rão devolvidos..
nha). .

A direção não se res-
Atende diàriamente da� CJ ponsabilizã pelos con-

14 hs. em diante. certos emitídcs nos &r-

DR. ALJ.l"REDO tigos_&ssinados;
'.

CHEREM �

DR� LINS NEVES
Diretor da Maternidade' e ;(1,

Ueo do Hoapita! "de. C;!id�de.
'

CLINICA.S DE EENHORAs., -

éIRURglA - PARTOS,

\SSIS'rENCIA. AO PARTO •

OPER1COES' OB-sT1l:'Í'ÍUCAS'
Doenca�" glandulares, tíroíde,

,vários, hipopiae, etc.

Dist��bi�8 nervosos -e-e- 1l.t8ri-.
idade - Regimes.
Consultório: Rua Fernândo Ma-

�lt.ado, - Tel. 1.48'1.
.

Relid. R. 7 de Setembro - �dif.
lrus • Souza - Tel. 846.

I
i

\
r

RADIOTERAPIA
.RAIOS X

Dl. A.!!fTôNIO 1I0DE310
_

,í.•••. &riua.at., •• H.I,1taJ 4. c::aml}!Í� DR.1\1. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente d.' cri-

ança•. �

Rua, Saldanha' Marinho, U.
(

: Telefone (M.) 786.

)lédico.

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"peclaUlta detlvo do Hospital de Caridade. de diverllo.

Institutos.e Caixas
-0-

OUVIDOS., NARIZ e GARGANTA

Tratamento e, OpEoraçõea
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

ltetlrída de corpos extranhoa . de Pulmões e Eso�ago..

Curlo Nacional. d. doença.
\

DR. MARIO
WENDHAUSEN

a�ntail.
, .x-diretor do !Io!Jpital Oolonís
tlant'Ana.

Doeneas nervosas • lilentahl. Cl1nica médica de adulto. !)

Impotencia Sexual. criança•.
Rlla Tiradentell nO s. Oonsuttõrto - Rua Joi" Pinto.
Consu ltae 'das 15 i. 1» borA5, 1G - Tel. M. 769 ..

FONE: M. 798., Consultas: 'das 4, ãs 8 hor�•.

Rei. Rua' Santo. SaralV4. U Residêncta: Rua Esteve• .lõ ..

- .I�eito.
.

.

I 01(>'r_ '6. Tet 81Z.
'

"

-0-, ,

RAIOS x

Dr. Antônio Moniz de Aragã�ó
COMunica a seus clientes e amigos' queira'i-

niciou a .cltníua nesta Capital. ,- \

'

CONSULTóRIO: .Rua Nunes 'Machll-do.
,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15fà8
17,80 horas..' :

RESm'ENCIA: R.ua Bocaíuva, 185 - Tele
foue:-M-714.

.ode�? aparélho para radiografiaB da Cabeça.

T�.D.iluminaçio, para cnnlll'óle d. cur,a dllll Sinu8.itel. Intra·

r._.lIaoe. -"'\_'.
-0-

HORARIO i:>AS CONSULTAS
(P.l� manhA _,_ Hospital aê Oarídadej..
(Á tarde - Consultório Viscondé dá ·O.uro 'Preto, n. z; '(Altol.

.
�

c'

Ia C.I. Se.llo Horizonte).

a.lid�néi. FeIípe' Sehmid] 1U1.

f'

6 •.

Dr., Vieira -

"-

l-
I
,I
J

ADVOGA,DO
CaJxa Postal, 150.·· ttajaí·· Santa Catarina

I _' ,
.:..�

,
.

.'

,Oí..
··

'I
\
\l����'� ffi
�. rrl� \ J .,

i! "qjJ �� r,

'�'�L' [1, E., PAHA. ABSOLUTA GARANTIA t.>.,.";/ DE UMA ViSIBILIDADE )'1)0'% r:
� , PERFEiTA, PROCURE"

-

k�

1>EP/fRTWMENíO' ar/co DI> :i-':

l'Wj��J���o{�.�'W; �/�
.

t�
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escr �TÓRIO o: llt AG�NCIA.
, ADVOCACiA ! ../_A..U�T..OlllPlR�IZ_A..D..A....�
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DIR CAMPOS
Advocacia em geral

Funciona j.�nto aos Insti
tutos e Caixas de Aposentã
doria, Acidentes do 'I'rabs'
lho. Iuventários. Sociedades
Naturalizações.

.
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Meireles, ho 18,"':" 20 andar
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IIDlportaocia da uquisleão de
'bOBS hábitos d6sde a:ti·pri·

'

'lDelra IBfaoela '

Quanto à emenda que re-I técnicos para a Capital Fe- •

clamava a' inclusão de re- deral, com dispêndio não O tema oficial escolhido Ituir um acontecimento que
presentantes do Paraná," pequeno. A retribuição má-' para a Semana, da Criança Ia criança aguarde CO�1 pra
Santa Catarina e Rio Gran- xima do. Conselheiro é de 20 dêste ano,

.

. zer - uma hora em que a

de do. Sul no Conselho Con- mil cruzeiros anuais (4n Dê grande importância é mãe está junto dela, deixa
sult ivo do. Plano Nacional sessões a 'Cr$ 5-00,OOh /

o tema escolhido pelo De- brincar em S11a 'banheiri-
do Carvão, verdade, relatei- '4) - A função do. Con- partamento Nacional da' nha, lava-a com cuidado.
a desfavoravelment.e.· Mas, senho é a de emitir parece- Criança para a Semana da com um sabonete próprio
se o. fiz, deputado. que sou res sobre assuntos que lhe i Criança dêste ano: "a for-I para sua epiderme sensí
por Santa Ctarina, assim sejarrl submetidos pejo Di-'mação de hábitos sadios na 'vel, e após enxugá-la delica

, procedi em funçã� de razões reter Executivo. ou sobre infância", Durante êspes: darnente, polvilha-a com um

\,' :mper��sas que�me levaram. �àtéria, que deva ser apre- sete dias - d� 10 a 17 d.e Ii talco especial par� beb�s.
'. aquela conclusão. .

ciada pelo. Chefe do. Puder I
Outubro - pediatras, puerr- Gradualmente, a (medIda

Executivo; cultores e educadores de to- que cresce, o bebê entra em

Eis os motivos .que me 5) - Positfvamente a I
do o país procurarão incu-" contacto com outras'influên-

levaram à rejeição da emen-
. participação 'nesse Conse- tii' na mente dos pais a 8U- "ciàs do mundo exterior e

da e 'que convencoram a Ilho já numeroso e meramen- prema significaç.'ão dêsse
'

co.me,ça
a aprender os deve

unanimidade da Comissão, I te técnico e opinativo, não tema: e como o conhecímen- 'res que tem para com os

inclusive o dinâmico depU-li pode constituir compensa- to, e a

Pl,.ática
do mesmo PC!- : pais e outras pessoas que

ta�o Melo �r�ga, acérrimo ção aos Estados carvoeiros, d.em resultar n� criação de ; a ce:'c�m. Tais conhecimen
defensor dos interesses do, pelos onus que lhes trás a filhos que 'mais tarde se , tos ele deve recebe-los dos
Paraná: ..: ! circunstância de terem car- tornarão cidadãos respeitá- pais e dos professores, não

1) --'-- O Plano do. Carvão: vão em seu sub-solo. veis e úteis à so-ciedade: somente através da instru-
Nacional. é um empreendi- .Por estes motivos, o. meu Um dos motivos de maior. ção direta, como também da
mente eminentemente técni-' relatório fo.i desfavorável à felicidade e orgulho para! atmosféra . reinante no lar
co; emenda do nobre deputado todos os pais é observar I e na escola. As crianças são

2 - O Plario vem com to- Jorge Lacerda, jl seus filhos' progredirem vi-
I
extraordínáriamente , sensí-

. I ,

das 88 dotações especifica- Pediria. Senhor Diretor; I toriosame�1te através da a- veis ao ambiente que as cer-

das e a sua aplicação 'é obrl- a�asal�asse em seu presti- I
dolescenc ia, corno uma �l�O- ca., Um� ca�a mal an:umada,

gatória, não. tendo o. Con- glOSO matutino, estes meus 'mes,su latente de que virao pais e rrmaos que discutem
lho qualquer função execu- esclarecimentos respeito à I a ser homens e mulheres e brigam constantemente,
tiva ou modificativa das de- nota publicada 'e que venho 'bem sucedidos. E bem po- não podem conduzir à for-

liberações do Congresso; comentando.
. ! dem sentilf·se orgulhosos mação de un: caracter agra-

3) - Não. pude existir in- Muito cordialmente, gra-. porque, quer o saibam ou davel na criança. .

teresse pelos Estados car- to
.

I não, são êles , os respon sa- .'. ".

voeíros em deslocar, p�
,

LEOBERTO LEAL veis diretos pelo "p.reduto I E_ atra,ves ,de l�n:a cornbi-

nentemente e p..- cinco Deputado Federal pelo, acabado" que serão seus fi- naçao destes cUld�dos ele:
anos, um dos seus POUCo.s Estado de Santa Catarina. lhos. I mentares que da c.rl�r�ça ;�lMuitos pais, entretanto,

I
a?s pouco� a qUll'l� .0

,

la-

\. ismoram a influencia SUb_lbItOS
de ordem e asseio : la7

'D.-a·r.·o da ue4ropole c�nsciente, bem' como COl1S- v�r as mãos antes das �:ef:�-
l� • ciente que exercem sobre i çoes, tomaI'. banho diàrial-

� '.

I seus filhos - uma illfluen-! m�nte, escovar �s .

dentes,

I
", '

fi � cia que tem início desde o cmdar?e seu pl'opno quar-

nauguremus Ue novl a ro- ,nas�imento da c;:h1n�a,. ,l,to,. �rmque�os e roup�s,
Me.:!mo o bebê mais tenro, I

etc, 1"la deve tambem a-

dovl"a... R'·o· ... 88'1"8 . � II as�il�' no.,;, :i:'lS��Ur�ll' (JS. m:�J1�e.�' ,a �on:e:' c.om boa,�
, p;:lcologos, . reglst.a con- )lrl«nellase a g,o.,;taI dos alI

'.
'. tiI Ilumente iror ressões €n II

mentos de que o seu orga-
(Alvatrus de'Oliveira) jpal'a todo o interior Iigall- i

1..
._.

J "
.

1
nismo' neeessita para um

C
.

d
)
b 'd

. . .
" seu subconSCIente. E essas' .

orno temos aqUl atI o ,do a capItal com a CIdade; . ., -

-1
' dp-senvolvlmento normal;

na tecla das estradas,· das
l

que possui a maior feira do I PI rIme,H'as l�presso:ds, � e a.", II verduras leite ovos car-
- Nilo Francisco Souza, J • evara conslgo a VI a miel- .",

"""arl.lj.lno.
boas estradas, das rodovias ,Estado, fonte abastecedora 1.,

'

. d' l't ne. .

li< '

t d d'd 't I d B h'
' II cL, " e l"espon em, em a .0 I' , .

_. J'oa-o Lil10 Bastos., flln- paVlmen a as, vamos ar a'i a capl a a a la, E es-: � 1 . Seu bem estar ÍlsIco.de-
,. "',

. �.
t d d

-

d ,grau, P€,o ,;eu e01llpol·ta- ,

.-eionário 'da IVTP. . �oc�. a� ��ssa:; lmp,l:ssO�S I'
ra. � l� carroça, nao €

aU-I,mento l1a vida adulta! i ve est�r. sob o� cUldado� �e �)""Q""(�,
·

__ (J'an. J'oa-o C,a'llcl'O de
o 10- a la, consl era a tomave .

A 4' -

d I 'b't nm medICO e e necessal'lO do carater e em que tudo
.t-' 'd h' 1

. ,

d'
J.ormaeao e ia 1 os sa- '. .' . A

N
. maugura a a a guns .

anos Lamentavel o. estado a
d'

. f'" . d·. l' ensmá-Ia a considerar este consiço a vida inteira. Os\�Ol.1za Siqueira. t·
, d' Ih .1.' 1 R' B h'

,
. lOS na maneIa eve, por- . . .

,

P 1 Af T
e lO.a como as me ores ,es�raca 10- a la em ,eel'-lt t

' Icomo um anllgo e as vlsltas pais devem tratar �)S filhos
-
-. au o .. onso uros. rodovias do país, 'Itos trechos e se encontram, an,'o, lcünhleçal' c�m ? pn-'i'periódicas ao consutol'io co- com J'ustica - punl'ndo-os-

- Clemanceau. Machado" . , '.'
. melro )al1 o, a prImeIra re-

.

. .

'

-f'lllcI·olla'rI·o da fl'I'ma C'a'r- At.e· Areal se VlaJa bem ;pelo cammho carros e maIS
t"
'- .... , l' "t,' Imo acolitecllnentos agrada-Iquando cometem falta, mas

•

I R' p' t' I" d t b d 1 I elÇ'ao. ",,,,ses CalS 1'1.ualS" . r,

'los Hoepcke S. A. pe.a 110-Ue.:·oPo �Sd et �- ICatn'dos dqUe l'da 0,8 pe O mau
alimentação e banh6, são as jVeIS, ,.,.

somente apos estarem certos

S�F.�NHOR."S', pOIS pe a nlao e In us na es a o a 1'0 aVIa. . ,'" ',' ,t t '
É necessano ll1cutu' na de que a falta foi culpa da

- _.� '} d
.

N '}' t " COISdS malS Impol an es na . , . .

'H
..

BP'
ambas ca ça os, o qUI O-I Uma estrada estrateglca 'd d

.. .
.

At I Cl'lunça bons habltos nos CrIança e não o resultado
- el."mmllt ,. reIS, es- d R' B h'

.. .' VI a u- cnunça. .raves;.· . . . .

-"ôsa d P I p'. Imetro zero a 10- a la Ja : servmdo de elo entre o no1'-
dA d' t I 'b I bnnquedos e no trabalho, de msuflclente ensmamento

'" o sr, all oreIS. t d
l
t IrI·

esses OIS a os, e a l'ece e
I

- - .

dAI'
.

-'Prefeito de Criciuma.
.

ti
se �assat p�ra es 1'a a sem I e : � su Ig,a1ncdo zOdnas, 1'1- a 111aioda dfis prin;eiras e que sera? tao lmpol·tan�es e es pI:opnos. E, quando

lo.
•

L ld" d paVlmen açao, arenosa, com! qUlsslmufl, CIca es e 1111-
"

t t
.' ..

-

d em sua VIda adalta. Nos JO- uma crlança procede bem
-.- Ima . eopo ma "e I' " ".

.

. Impor an es Impressoes' e .

•

'Ro'lza 'd J
- "ondulaçao permanente I portancla comerCIal eno.1'- 'd p' d gos,· aeve/ aprender a pel.'- deve ser recompensada, mas

'>':, ,esposa o sr, oao

I' 1 t t t' rr 'f'l O·
sua VI a. 01' iSSO, evem '

.. r

] eOI) ld' J S
e que evan a an·u poeIra l' me, como eo 1 O tOlH, CO� .

t·t· 1
" der, aSSIm como a ganhar: sem exageros, uma vez que

· J o mo c e ouza.
. h '

.

G' . d . V '
cons I UH' a go maIS que a . -..,

Z'l' B 't R
A que c eg.a a ,cegaI a quem,' 1110· ove1na, 01 a,ladares, -

f" d b h de.ve-se ensma-Ia a nao pIe- êsse deve ser Cl seu m.ado de
-_ 1 a n '0 asa, espo- . ',"

.
-

.

'. Il)era açao lSlca e an ar
,'.,

'Ba do sr. Demerval Rosa, e va�I �l�IgI�dO. b d S I �o�o ConiUl�ta, com? Je-
e alimentar, A resistêneía tend�Id ImpoI ,sua �?nt�de, proceder usual.

-ftmcionál'ia da Delegacia! a. l'ec

P
os

t o�s e :
d
a- I qUle, a l'� o�la ;1el:eCla �u. que o bebê oferece a certos

em to a\�s clr��ns anClas, 'Portanto, durante a Se-
\

�Fiscal.. I' p�lC.
ala �DI opr °t °N�o�. °t'� tdra a1tençao o overno e-

alimen.tos, por exemplo a mlhas (�ue-' a, ocas1lhoes em q�e mana da Criança o Depar;.
M 'G I' plO1'es. e 01' o ovo a e, era. -

d f t' I
e sao maIS ve OS e maIS tamento Nacional da Crian-

- ana oJ,1ça ves, . ,
,

.

b SI' I' " .
mae eve en ren a- as e,

D
.

d I
....ENIN.\ Jequle se vaI em, a \0 a. E rodo\Ia que melece pa- A

I
.

d
. fortes, eve-se am a acos- ça conc àma os pais a da-

1"" i 1'� : !',. .

I !' t
-

d'
vence- as por meIO e PSI- ...

h
J'1. " ... , f'lh' h :poelra que e lllcnve, e cer- ·Vlmen açao e como lsse-

l' d t t A h r 1 tu-la à honestidade - 0- rem um balanço em si Pl'Ó-
-

, u la-luana 1 111 a I. , co ogIa e e a O.' o a (O .

• :to Th d D', k ,tQs pedaços onde os buracos mos, serla prefenvel cobrar

Ib
h d'" d t' nestidade em .palavras, pe11- pnos e em sua familia e a-

....... sr, €0 oro uc er.

I I'
" . all o IarIO eve cons 1- .

'VIAJANTE C�legam �e. repente sem a- pedaglO para cobnr_as des- I
"

sarnento e ação, e ensinar- nalizarem a espécie de edu-

D. ARl\1 T F LI1\I'�A
VISO prevlO, provocando

.
pesas da construçao:� - lhe as vantagens de dizer a cação que estãõ proporcio-

r. 1 ANDO '.L. t'
.

'p
.

t f
.'

t d d t"a
.......

d 1
E t

'

C ,I freladas repen mas e pen- OIS paTa os que ra egam! quarta parte da Viajem 0- ver a e em o as as Cll�- nan o aos seus fi hos, se é

1"l �ond ra-se nesta
. apr' gosas, I por ela, pagando até 50

I'
tal (1.600 quilômetros) em cunstâncias.· a que 'melhor condiz com

i,a ,

, ..�� : onte�, deJvenc _o i De Feira de Santana a' áuzeiros por viagem, eco- 10 a 12 horas. E os 125 qui- A melhor ocasião para se seus propósitos de fazer dê-
egleSS<1I ao RIO de aneI-, . ,

t h'
..

't
" .

d S
' '.' "

't l'd d-
'

1"0' "

f
. Salvado!', porem, o rec o e nomlzanam mm o maIS em: lometl'os de FeIra e an- ll1CU';U' esses e ml.U os ou- es CI a aos respeitáveis e

nona pl'OXlma tel::<a- el;a, o
I pavoroso pois se abandonou material, e sobretudo em i1hma a Salvador consomem tros hábitos salutares na não homens e mulheres no-

'. SilO prezado conterl'aneo , . ,

'
.,

-dr A .

L" ,o corte novo e se VIaJa pela tempo. Enquanto se VI1;lJa

'lquase
5 horas, mente da criança é durante civos à sociedade. E devem

,

, .rmando FerreIra 1-:
Ih d 400 '1' t d R' O G" 'd d

'

1 d 2 t b t I. t
:m lt f

. .,

d '1\1'" 'Ive a' estra a sem conser- os qUI orne 'ros o 10 overno preCIsa pensar a 1 a .e pl'e-esco ar, os amo em er em men e que o
· a, a o Ul1ClOnano o· 1:11- -'

d d
'

S
-

PI' h ." 6" d b t d t d d d
níst',. .!

.

,

l' !va\ao. E a estra a e maIOr a. ao ano em seis oras, ,em "ll1augul'ar· outra. vez aos anos. E nêsse peno o em es ar e o os epen e�
. eno ca Agncu tUla e·, d 'B h' 'd f 400

- 'R' h'! '.A b • d d
','qun t." 1 t

mOVImento a a la, sal a azem-se que sao uml1 a 'lo-Ba la, que tem lugar a formação ra,...o em es_,:ar e ca a um.
", nes e r.;stac o, es eve

servindo na Chefia do Ser-
·

viço de Deíesa An ima!.

Vida Social A
\ fArD8ldo. Souza .RITZ _

Ás 4,30, 7 e 8,.45 heras .'

- IMPERIAL' -

As 7,45 horas
Sessões Elegantes,
O unico filme que sobre

pujou o sucesso de ",.. E
O VENTO LEVOU".

O PREÇO DA GLORIA

A'titude' �do . Dep.
.:» leeberte ·Leal.

tine-Diária

com:

Van JOHNSON - Ricar
d6 MONTALBAN - John
RODIAR.

No Programa.
Noticias da Semana. Nac.
Fax Airplan News. Notí-

ciário.
Preços:
Cl'$ 6,20 e 3,20

ROXY
Ás 4 e 7,45 horas

ODEON

Regista a data de hoje o

�,anive:rsáTio natalício do nos

·cSO prezado conterrâneo. sr.

Arnoldo Bouza, 'I'abelião e

-Oficial do- Registro 'Oívil,
-em Sãü JOSB.

O ilustro aniversariante,
"que é prestigioso prócer do
.Partído Social Democrático,
naqnêle municipío, exerceu

U<t) elevado cargo de Prefeito
"t1e São José, sua terra na

·ial, prestando às adminís
ctração pública, os mais des
-lí;ac.ados serviços. É, ainda,
'Presidente de honra do di
Tetó-rÍo municipal do PSD e

.

<da Sociedade Musical União
-Joséfense. \

No dia de hoje os· seus

camigos, admiradores e cor

'yeligiollários prestarão a

Arnoldo Souza, as mais ex-

'11ressiyas e carinhosas ho
'menagens, ás quais, com

o:prazel', nos associamos, de
='Sejal1do-1he felicidades:

ÁNIVERSÁRIOS:
'

FAZEl\1 ANOS, IfOJE;
SENHORES:

Ás 7,45 horas
1) - Roy ROGERS e

TRIGGEE o cavalo mais sa
bido da téla.

.

em:"
A CARGA HUMANA

em 'I'rucolor.
2) - Roy' ROBERTS

Doroty PATRICK.
e

em:

AMARGA VlOLENCIA
3) - Georg� TURNER 'e

Peggy STE)VART

•.
,

j
,

� ; � 1 . \

em;
O FILHO DO ZORRO
Continuação do mais au

daciosos dos seriados.
No Programa:

A Marcha da Vida, Nac.
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 10 anos".
IMPERIO (Estreito)

As 7,45 horas
O Ano Santo de 1950 ----

DOIS FANTASMAS VI-'
VOS

Preços:'
Cr$ 5,00 e 3,20

CASA MlSCELANlA diltrJ.
buidor& doa Ridio. R.C.A.
Victor, Válvula, eDillco••

Rua COllll4llheit6 Mafr.

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

AVENTURAS ZE-MUTR.E-rA •

o EXEi<CIC!O t=15ICO'
.t

.

PA' s�i:)17�- '. �

, f{
.. I . .

�

;,.t,<;�};N",:.. 1'......__.,,",_.__ , .. _ .. _ ...".-_.:_----_._
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o ESTADO

A.'nIm,' continuan�o � campeonato J�e profission�is�- logarao
�Bocaiuva' 'e 'lflstico

"

" o

,
"

...,._.w" _
-
..
- -_••·_ J";. 'V'- -:.:·_ vJ"_ - • • _ � •••••••••••••� _ "':' -.:r..� _ , -:_.;._ ,..:.....

. �

.'

�oitada sensacional no�Estád io Santa ,Caf:t riua

e

- Taubaté x Ubiratan. .. Preços:
40 jogo - Ás 20,15 horas Cadeira =: Cr$ 10,00; Ar-

- Vencedor do 10" jogo x quibancada e Geral - ...•

Vencedor do 2° jogo. Icr$ 5,00; Menores de 16
50 j�go - FINAL - Ás anos, estudantes e militares

20,45'/horas - Vencedor 1- .cr$ ,,3,00.

anos ho)'1e ·0 espertista] �o 3° jogo x Vencedor do 4° I ' ,,

...

Jogo. , Todos ao Estádio Santa

Antonio Salum Para orientação do Tor- Cata_r_i�_a_! _

Federação Aq�ática 'de San..; A data de hoje -é ,g,rata raidãde, Antônio Salum tem .Federaçãe ea taríaense de
para a numerosa familia a- sabido prestigiar o. grêmio

ta Catarl··n-"-a� ,'::,..
"

vaiana, pois assinala o aní- "azzurra" com, sua ínteli- Futebol., yersftrio natalício' dê 'um gênc iá 'e trabalho, quer co- <, ,:
,

- d�i �eLi�-gl'al1des bai�çn�tes( mo Sé uantigo presidente, Roglstl· r05',' 'tr'aDsferOD'C�18S, 1·05"r'l-w,Nota oficial n.1915t �(j'�';'
.

-:::: ;�:ni��aci ����:��r����� o

�O-àS, 110mDDI·"atlço-e�. et".
�

o CONSELHO SUPE-, 'chuelo, Clube Na·u;ticÓ J.;ií·an� ,

, 'dos eles, AntÔnio .Salum. "li �" "
RIOR- DA FEDERACÃO r'cisco Martin;éÍli,e' CILlb'e ele

'

éfe.i.xo-ú, p���íilê -sua capací- Em seu ultimo Boletim registro .do atléta amador
AQUATICA DE SANTA I Regatas Ard:� Ltlz: ;- c' -

dade de .realizador, pejo que Oficial, a F.C.F., fez publi- Mauro Ernesto Guilherme.
CATARINA, -gM REUNIAO f) - Classe aberta ...,.,_' _io- I não passará despercebido o cal' os seguintes atos: pelo Flamengo; da.Liga Tu-
REALIZADA NO DIA 15 le a 2 remos - 1.000 me-

I'
acontee ímento. To.do avaia-

-.

;Registros de contratos baronense, registado sob ne.
DO CORREN'rE, EM SUA tros, no que conhece como conhe- de profissional - Artur 19334, conforme nota pficialSEDE A RUA JOÃO PINTO Clube Nautico Atlantíco, CejIiOS o pl'estigíõSo e quer i- Boos e Waldir Vidal Fonse- ln. 29 de 31-8-51, em vista do
N° 4Ó, DELIBEROU: Soe." Rec, e Esportiva Ipi- 'do desnortista não deixará, ca, com o Avaí ; Nelson car-Imesmo já estar_registrada1) -'- Aceitar os .pedidos ranga, Clube Nautico Ria- certos estamos, de levar-lhe ril. Garcia e José Amorim, em 26 de janeiro de 1950.
de, inscrição dos clubes fi- chuelo e Clube Nautico "

o abraço de felicitações. com o Figueirense, todos [pelo Cerâmica Henrique La-
liados para a regata de 15 Francisco Martinel1i. Hoje às 12 horas o aniver- pelo prazo de doze meses'. lse. da mesma Liga. O Fi-
de Novembro, com os se- f g) - Junior - auí-rigger sárlante oferecerá aos dire- De não amador - José I

gu eirense solicitou cancela-
guintes registros nos pa- ia 4 remos - 2.000 metros. tores do Avaí uma almoço Mal:i� da Luz Neto, pelo !mento da i�scriç�o do não
reos :'

!

Soe, Rec. e Esporfíva Ipi- no Restaurante Rosa e à' Atlético, pelo prazo de 1 amador Jose Mana da Luz
a) - Estreantes - .iole i ranga, e Clube de Regatas noite em súu, residel�cia uma

I ano:,
Américo Devolio, pelo

I
Neto, cO�lUl,ic�ndo que

.

o-
a 4 remos - 1.000 metros. iAldo Luz. lauta mesa' de doces e bebi- Aval, p;l_o prazo de 12 me: imesmo ficará hv:'e para ID-
Clube Naui:ico Atlantico, i Q_) --'- Novíssimos - io- das aos seus amigos que o ses; Hélio Andrade, Jose gressar em qualquer asso-Soe. Rec. e Esportiva Ipiran- 'le Ia 4 remos - 1.000 me- o desportista', Antônio Sa- são em número elevadíssi- Artídórlo da Silva e José ciação. O Caxias, de Joinvil-

ga, Clube Nautico América, iroso
_ lum, figura de destaque nos mo. • Florísberto -de Menezes, pe- le rescindiu amigavelmenteClube Nautico Riachuelo, I Olube Náutico Atlantico, meios sociais, comerciais e lo Bocaiuva, pelo prazo de o contrato existente entreClube Nautieo Francisco Soe. Rec. e Esportiva Ipi-Iesportivos do Estado. Ao Salum as felicitações 1 ano. as citadas partes ficando a

Martinell i e Clube de Rega-I r�nga, Clube Náutico Amé- Ligado ao Avaí desde ten- desta" folha. De Amador - Benjamin atleta livre para ingressartas AI do Luz, . rica, Clube Náutico Ria- ----------------------__ José Amante, pelo Bangú, 110 Figueirense. A Confede-
b) - Classe aberta -I chuelo, Clu be Nautico Fnm- Camp o'nat Ad· t d local;· �maurí Silva e Ro- ração Bragjleira de Despor-aut-rigger a 2 remos -Icisco Martil1elli e Clube de e ,0 '. ma O.,IS a e berto He1'mari.:FJo.. Blumen- tos indeferiu o pedido de2.000 metros - CAMPEO- Regatas Ald6 Luz, : F t b I berg, pelo Iris, lócal; Milton reversão solicitado pelo a-NATO. il - Classe aberta U e o Luiz Bona e Ubirajara RO-Itleta profissional Waldemar
Clube NauticQ At-lantico, aut-i'igger a 4 remos sa, pelo Flamengo, local. FO�'neroIli, em vista dQ mes-SOCo Rec. e Esportiva Ipi- 2.000 metros - HONRA. Quatro 5,8,0,SaCiO.Dais . préUos mar- Transferências - José mo ter obtido sua condiçãol'anga, Clube Nautico Amé- Clube Nautico 'Atlantico, Maria da Luz Neto, do Fi- de amador em 25 de Janei-rica, Clube Nautico Ria- Soc, Rec. e Esportiva Ipi-, "ados 'para bOJee A amanha- gueirense para ó Atlético; ró de 1941 e voltaao à clas-chuelo"Cluoe Nautico Fran- ranga, Clube Nautico Amé- � '. ti,··

Walter Pinto Teixeira, do se de profissionai em 24 de
cisco, l\'Iartinen{ e Clube de rica, Clube 'Nautico Ria- Contmuando a dIsputa do OS JqGOS� , Atlético para o TAC; Amé- outubro de 1950.-;-FOi cance�Regatas Aldo Luz. chuelo, Clube Nautico Frân-I Campeonato da Segunda Di- HOJE -- Trez.e de Maio rico .Devólio, d'o Baróga lado o registo ·do' atleta Wal-c) - Classe aberta cisco lVIartinelli e Clube de visão de Amadores, quatro x Postal Telegráfico, com Verde pára o Avaí. dir João da Cunha,'

I
pelo.skiff - 2.000 metros. Regatas Aldo LUz. bons encontros estão mar- início às 13,30 horas e Fla- Inscrições - Pelo Ayaí Flamengo, em vista do mes-

.

/Clube Nautico Riachuelo, 2') - Não serão aceitas cados para hoje à taTde e mengo 'li: Atlantico, às 15,30 - Américo Devólio, Adolfo mo já estar registado peloClube Nautico Frap.cisco as inscrições de novos re- a�nhã, pela manhã, sen- horas. Martins e Beneval Fausto Atlético. Solicitou demisMartinelli e Clube de Rega- madores que não estiverem do' de destacar o encontro AMA�.BÃ -" 11'i8 x Dele- Figueiró; Pelo Guaraní - são do aal'g'o de Diretor dotas Aldo Luz. acompanhadas de duas fo- entre a A, D. Caixa Econo- 'faz, com início às 8 hor�s Enísio Rosa. Departamento de Arbitros.d) -;- Classe aberta ttlgi'afias 3x4. mica e o Bangú, visto . ser e Caixa Econômica x Ban- Comunicl}ções - De or� o sr, tenente Carlos José·aut�rigger a 4 remos - 3) _;_ Convocar outra l'eu-lo primeiro líde�' invicto e gú, às 10 horas. dem geral - Foi cassa,do o Batista.2.000 metros ...;;_ CAMPEO- nião do Cons�lho Superior o segundo ostentar o titulo LOCAL: Est:id�o da F. C.NATO.
. ,

para o pl'oximo dia '29 do de campeão do Torneio-lní; F., com �ntrada franca. 'JOU'nS UDi'Ar�itarios 8ul Brasi feiras
,

Clul:>e Nautico -8:tlaHtic�, I corrente as 19,30 horas, com Ici!J.' Assista aos jogos:
.

Soco Rec. e EsportIva IPI- � seguinte ordem do dia: I -

,

'
,

Conform� as informações I Embora a Federação Uni·
CI b N t' 'T f·d ..

til' I que tivemos, através o De- versitária Gaúcha de Espor-l'anga, u e alllCO All1?- R�c,:bimento' de ·nov<J.S �ns-! raos erl O· O 10 er'mun' lClpa partaIi1ento de Propaganda Ites (FUGE) tenha comuni-l'ica, Clube Nautico Fl'a.n- CI'lCOes de remadores ms-
f

.
•

cisco Martinelli. e Clube de crições das gUal'niçõe's aos I Av"at'· X Guar'8Dl'
e Publicidade da FCDU, cado sua desistencia de par
que é dirigido pelo nosso co- ticipação, o Presidente daReg.atas� Aldo Luz. pare08 da regata de 15 de1'

lega: c_l'onista e aeademico, FCDU acadêmico Helio Mi!-e) ._ Novíssimos - aut- Novembro, e assuntos de O encontr;o das eq,ul·;"'es l'epor""'agem apllrou o cl'tado1-':� Dib Cherem, deverão di-s- ,ton Pereira, fêz novo con-l'igger a 4 remQs _ 1.000 ordem geral. ; do Aval', local e do Gtla'ra-· f" , .

,
_'1. Jogo Ieou

�
para a pl'oxrma plltar a magna olímpiada vite asna co-ir!llã, para que.met(ros., Sala de sessões, em 15 de! ní, de Blumenau, deixou de semana, p0s�ivelmente quar- 'miversitária do Sul do a, mesma participe do cel"Cl'ube Nautico AtIH�tico, outubro «le -1951. I efetuar-se ante-ontem à noi- ta feira. Domingo os dois Brasil o.s va-Iol'OSOS atletafl' tame pelo. menos nos cant�Soe. Rec. e Esportiva Ipi- Humberto D'Alascio - "te, nesta CapI'tal, de"I'do a'" {'lube" se, def]',ontaI'a-o, mas d F d'

-

P d t dI' b' � - u ,� ..a
.

e eraçao aranaense e peo�a ·os e vo e1 e- asque-,rica, Clube Nautico Ria- Secretário-Geral. Ichuvas. Segundo a nossa na cidade de Blmpenau. Desportos Universitários. te.

Promovido pela operosa

Federação Atlética Cata ri-,
nense realiza-se, esta noite,
no majestoso Estádio Santa
Catarina, o torneio "in i
ti',lm" do Crírílpeonato Cita
dino de Bola ao Cesto, com

o concurso de equipes do
Caravana do Ar, Associar

cão Atlética Barriga Ver
de, Lira 'I'en is Clube, Clu
be Doze de Agosto, Tauba
té e Ubiratan, todos ense

josos de imitar os expoen
tes do esporte da cesta aqui
presentes no último' Cam-

Ubiratan, Barriga Verde, Lira, f,lube Doze, Taubaté
disputam hoje o «ini'ium) do Cem-
peenato .. de 8askej

.,'
'

e' Caravana

neio foram escaladas as se

guintes autoridades: Dele
gado - Milton Lehmkubl;
Cronometrista - Oswaldo
Meira e apontador _ Osmar
Meira.

A tabela, organizada me-

diante sorteio, é a seguin- Faz'te: I

ras - Caravana do Ar x

1-
Clube Doze deAgosto x

A.A. Bar-riga Verde. Lira Tenis Clube.
2° jogo - Ás 19,45 horas 30 jogo - ÁS 20 horas

\.

peonato Brasileiro de Bas
ket-ball, Serão jogO� atraen
tes e movimentados, espe
rando-se um rendimento téc
nico satisfatório.

10 jogo, - Ás 19,30 ho-
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-OS hábltos:,adqujridos na Criança, analise a dieta 'a

Wl'imeira. in.fân�iá perdu- limentar de 'seu filhinho .. No
�;ram a vida Inteira. Por es- 'caso de alguma dúvida,' (:OJ1�
,:SR. razão, a 'Semana da Cian- sulte o pediatra ou as ��U ;'0-
�a dêste ano adot�� como

.. rídades de saúde loca is, Êles
'·tenm: "a �ormação.�e há- terão 'prazer em auxiliu-Ia ._;_.,-

bitos sadios' na: infância". a' estudar um regime (111(,'
.

Na febril e:xistêneia moder- esteja dentro de seu orça- J '

.na, muitos pais se esque- ménto e que seja o melhcr I
-eern de que o período de for- indicado para o seu filhÜ.,1mação do cal-ater começa
.Iogo que a cr-iança vem ao

" mundo; q ue as impressões ',' I'Tecebídas nos ,primeiros a- EO' IT:AL.nos permanecem no sub- .' ,

.

.

..
',

1'•.:j.���ck�nte por tôda a' vida;
,

I .

-que a idade pré-escolar, dos DIRETORIA DE OBRAS
,«lois aos seis �no.s,. é a mais. .'

PÚBLICAS. \ I·.favoravel para rançar as

/.,
, '

'�as:s, fia boa 'educação . do De ol:de� do senhor. dire- I_lndlVlÇt.!.10. - .

,.
, tor, devidamente autor-izado, J'.! dieta alimentar é um' declaro que se ac�a aberta, I

'�los prindtJios fundamsntaís a' contar desta data, a con- I
pum o desenvolvimento da corrência para a venda dos I-criaaça - e á dieta é tam- veículos abaixo relaciona-

.._"
.

,

r'[bem um hábito que pode ser dos; ,

��quÜ'icl<,\:: A. criançai. cuja' Um caminhão Ford _

.. :ahmentaçao e hem orienta- 4.000 kg. - 1942, sem caixa I-da jamais ,»J.et,e:Cení proble- - preço base Cr$ 45.000,00.
-'nlas para 'ín;g1e;r,ir os al imen- Um caminhão Ford _

,

';tos indispensâveâs ao seu 01'- 4.000 kg.' - 1942 - preço
.rganísrno, '091nO vegetais, base - Cr$ 30.000,00.
:'frUtas, carne, leite, etc, Uma caminhonete Ford

A cr ianca (1,0 -rnesmo mo- 1929 - preço base _

....

-do que o ad ult.b, tem capri- Cr$ 8.000,00:'
-chos no que se refere aos a- Um caminhão Chevrolet

'. "dimentos. Um dia, ela acha 1929, sem caixa - preço
a:.s ameixas deliciosas; no base - C'-$ 10.000,00.
,·rlia seguinte, elas servem Uma motocicleta Zunda _
.;apenas para serem atiradas I preço base - Cr$ 6:000,00. �

-rao chão ... Enfl'en tal' êssas Os referidos veículos po-'
'ecentricirlaàes da criança derão ser vistos 'e examina

.. -de modo a fazê-las parecer dos, durante as horas de ex
.. destituidas de Importância, pedícnte, no páteo desta Pi-
'"é pm-te iinportmIte da for- retoria..

.

"mação do "hábito da boa a- As' propostas deverão ser

'jiméntação.
'. entregues 'em envelopes fe-

Se, de ujn momento para chados, no Gabinete do Di
-outro, à criança recusar as retor, às 10 (dez) horas d�
=ameixas, a cenoura ou mes- dia 5 (cinco) de Novembro
.ano o leite, não a obrigue a próximo vindouro, quando ,.· ingerí"los à força pois, des- serão abertas em presença
"sa maneira, .

você estaria dos' proponentes.
· ...contriblLÍndo para desenvol- . Diretoria de Obras Públi
-ver. l1ela uma resistencia cas, em Plorianõpolís, 16 de
"não só contra êsses alimen- outubro de 1951.
'tos, mas também contra VOO' Giínther -Egnn Becker _

-eê pl"ópria e contra a, vida Oficial Administrativo, cl. r.
'�m geral. Em lugar disso,
::.'ponhà de lado esses alimen
",tos. por alg'llm tempo. Subs
--titua·os por outros do valor
:llutritivo equivalente., Mas
'� leite, perguntará a mãeii
,nha, como pode S€l' abando- ..
"Ilado? Não, não há neces�
·,.,\iüdad€ de abandona-lo; l:fê
'«JS sob a forma de pudins,
pur� e so�as capazes' tie
-desperta t o apetite dã crian�
''Ça.

Se voce ceder indiscrimi
nnéIameJtte aos caprichos a

limentares de seu filho, e'l-
"tará privando-o de ele�en-

V d
�.

� 'tos importantes para o sen en e-sedesenvolvimento físico, no1'- .'

'.mal. � n;-uito fácil recorrer I Uma l'ád.io-vitro.la de me;
'.ao classlCo arroz-feiião-fl'i- sa, marca RCA VIctor, toca
·

turas, que quase tÔda :1! dis�o manual por .

·

e.::iança come sem hesita- Cr$ 2.200,00 e um acordeon
çao_ Mas, uma vez habitua- de 12' baixos,. com seis

me-,
\.JS dilcQS elétriços DAKO- Qe. qualida-"d?s, a €sses alimentos, difl- ses de uso, tudo

em'llerfei-I de insuperável, são do tipo de resistência"cIlmente ele se habituará a to estado de conservação. elétrica embutida, prensada em maletial aI-'-outros que lhe são indispen- Tratar com- o sr. Osmar. D'AKO _ tamente isolànte com grande concentração".'saveis_ , na Délegacia do IAPe, ou 1 calorifica.Durante esta Semana da à ru'a Major,Costa nO 105. - .......---- -----�--c---

-

JlJlla dieta, alimentar b�m orleO-l
�fada é fundamental'para '8 de'sel
Jo'lvilleDto" Durmal da eriança

.
\

NOVA F'A�SE�
NOVA A�"'_IN/STRAÇÃO

()"(J�a tua 'VtStta �'�'t�

,�ANCO �rd;oi.�
•

TI'Cln.port••
-'

,.4.0\:1:01''''. dI' Cr O'Q'

SÃO 'R'AICISCO DD SlJt para NOVA 1011
. lnfotmaçõçr oomo'" AQ.nbia. "

'l

'1 ín. enõpoli.- C.do. HoepchS/J\ - Cl-l'IT�letçnt 1,7U ( !rod. te1,g.
�'<;l ''''r.ncillCOdo SQJ-Car�o. HoeJ}{'ke SA :-CI-Telelone 6 M90RBNACB

fogões
,

fOGOfS f fOGARflROS
E(HRICOS DAKO

I
Inteiramente esmaltado' em porcelana'

ou exelente pintura a 1Juco.

Apesar do baixo preço tem excelent�s
cal'acteristicas mecanicas e elétrices.

-

----_"

o 81�it)1

"VIRGEM' ESPECIÀLlDADE"
.

da'
( � l ,A. � W'ETZELl INDUSTRIAL-JOINVILLE (Mlrca� '.&1'1.

�. .

TORNA A ROUPA BRANQUISSf,

No mundo do
lrádío e da TIl
I

-,

Por AI Nete
Uma série de programas

destinados a mostrar como

os povos das comunidades
norte-americanas resolvem
os problemas locaís através
de seus próprios meios, está
sendo apresentada com
grande êxito pelas redes na

cionais .de rádio dos Estados
Unidos. Trata-se de um pro
jeto educacional, da qual
esta série de programas é

�
,

uma parte. Os programas
são intitulados "O POV()','

I Age".
-

ri

.

_ Entr� outras

dra.!.lJ!ltiza.,:-,çoes, sa_q apr�sentados é�
xêffiplos de ação popular já
sejam em cidades ou em
áreas rurais, sendo,que as

verdadeiras, Vozes das pes
soas que tomaram parte rios
difei'entes projetos' são usa

das. Essas vozes chegar)'
aos ouvintes através de gra-

.

vações em fita .

O presidente da comissão
responsável P01: este proje
to educacional é o Dr. Mil
ton S. Eínsenhower, irmão
do General Dwigh( Eisenho
wer, Comandante das forças,
aliadas na Europa,
Comentando sôbre a ini

ciativa, o Dr. Eisenhower
diz textualmen te:
"Em todas as partes doa

Estados Unidos o povo está
melhorando extràordinárta
mente a vida da coletivida
de através de ações da pró
pria comunidade, "do 'pró
prio povo, sem interf'eran
cia governamental. Os nos

sos'prognimas tem o objeti
vo de mostrar este tipo de
ação popular, a' fim de e11-

corajar o movimento �demo
crático mostrando-que o po
vo pode ê deve agir por RÍ
próprio, é não esperar tudo
do governo. Na verdade, o

dever do governo é não in

tervir. para que o povo te
nha a liberdade de cons

truir por sí próprio".
'

Élites programas radiofô
nicos são financiados pela
Fundação' Ford para educá-

.

cão de adultos. O Dr. Eise
�ho'wer é presidente d,a Uni·
versidade de Pennsylvania,
e conhecido por sua..s idéias
democráticas.
---o ..._-;.... ....

Pedra Britada
A Penitenciária do Esta..,

do vende qualquer quanti
dade de pedra britada, dos
diversoe tipós, peJos seguin
tes preços:.
N° 1 . Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

210,00
180,00
110,00

, '80,00
60;00

N� 3
N04
N° fi

VeDde�S6 uma
casa

Sita à Rua Uruguai nO 5f:.
Tratar com. o sr. Aurelio
Sabino, na firrna Hoepcke,
secção Auto-Shell, ou na

Rua. Uruguai 48.

t

I
j
I •

!
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o ESTADO'·'

A lata pela conquista da'
�

,

.' Canal de Suez
Ponte do

cidade, não forneceu

dt::ta-IOs
soldados egípcios, asse- O Ministério, da Guerra a

lhes. Os ingleses haviam to- guran do-se o controle da nuncia que as arruaças em
mado parte de Ismail ia de- ponte sobre, o Canal, 'motivo Isma ilia causaram 'prejuízos
pois das manifestações de do encontro. i num total de 500 mil ester-
terça-feira última. O minis- Ao mesmo tempo, foi no}i- l llnas,
tro da Guerra em Londres ciado que um comboio de ca-
comunicou que as desordens rninhões ao Exercito inglês NADA DE' NOVO NA
foram provocadas por qua- foi alvejado, com armas au- QUESTÃO IRANIANA
drilhas egipciaj, que pre- tomaticas, a meio caminho NOVA YORK, Ü)' (D.P.)
tendiam assaltar a propr ie- entre Ismailia e el EI Kebir. ,.:__ O vice-presidente minis-,
dade estrangeira. Informou, Os atacantes não foram ti·o iraniano, sr. Hossteín,
ainda, que as autoridades e-' ídentjf icaltos imegiatamen-, Fatemí, afirmou que o pos
gipcias do porto de Suez se te. O general Sir Brian Ro- sivel retermo do sr. Wins-J recusaram a permitir os berson, comandante em 'che- ton Churchíll ao

\ governo'
transportes para os deposi- fe das torças de terra da! da Inglaterra não alte-rará
tos de fornecimen tos do Inglaterra, no Oriente Me-los planos de seu pais paraExercito br itanico, sem li- dio, regressou hoje, de avião

I
levar avante a nacionaliza

cença de exportação, Por de Londres, com novas 01'- çâo de seu petróleo, pois o
sua vez, os trabalhadores ,e- dens para resistir as tenta- que interessa, apenas, é quegipcios, que deixaram o ser- tivas de expulsão que o Eg i- o povo fique satisfeito.
viço nas instalações do Ca- to por acaso venha a por Fatemi, considerado o
nal de Suez ante-ontem, em pratica.

. principal auxiliar do Moha-
"retornaram à força". I mmed Mossadegh, anunciou.No Cairo, um porta-voz do "GUERRA A' INGLATER- ainda, que o primeiro minis
exercito inglês repetiu oRA" - PEDIRAM OS ES- I tro. iraniano aceitará o con-
despacho de Londres, se- TUDANTES, I vite do prefeito d'a Filadel-
gundo .n qual a Inglaterra CAIRO, 19 (U.P.) - O rfia para visitar aquela ci-
atribuiu a quadrilhas os a- jornal "AI Ahram" informou dade, Revelou tambem quecontecimentos de Ismailia. ,que 10 mil estudantes uni- estavam. sendo ultimados osO representante militar in- vers itár ios realizaram, on- preparativos para o discur
glês respondeu as acusações tem, um comicio-monstro so que o sr. Mohammed fará
feitas no Senado egípcio, �e- pedindo que o Egito declare I ao povo norte-americano, na-

gundo as quais os brítan icos guerra á Inglaterra.' Outro [segunda-feira, do "Indepen
€rarn responsáveis pelo que jornal, o "AI Misr i", ínf'or-.' dente .Hall', mas não acres
sucedeu nessa .parte a oes- mou que dois mil operários centou .maiores detalhes.te do canal. �gipcios marcharam contra Depois de Filadelfia o che-
CAIRO, 19 (U.P.) ,- Re- o acampamento militar bri- fe do governo iraniano vi

forços britanicos estão sen- tan ico em Kassasirí, zona sitará o presidente Truman,do deslocados, por via aé- do Canal de Suez, porém se Alguns diplomatas esperamrea e maritima, rapidamen- detiveram .quando os ing'lê- que o presidente norte-amete,' para a area do Canal de ses dispararam suas armas ricano consiga convencer
Suez, depois que forças de por cima de suas cabeças. Mossadegh a reiniciar as
tanques brftan icos tiveram GRANDES PREtTUIZOS

-

J negociações petroliferas
o seu primeiro choque com LONDR}<�S, 19 (U.P.0 -_

I com a Inglaterra. •

.-�

A'GORA '(JOM

DE

ViSeONTO

��CATARINENSE

.'

28 Domingo - Farmácia.
Moderna - Rua João Pin
to.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o )";STADO '

Florianópolis, Sábado, 20 de Outubro de 1951- 7

Um 29· grande Festa Dansante na sede do Clobe dos Atiradores de
Florianópolis -- Dia 30 Pie Nie em Canasvieiras

I
E' um homem baixinho,

Há um norte-americano quas i completamente calvo,
I que, si fosse. brasileiro, po- que emana simpatia à pri
I der ia facilmente ser eleito meira vista.

i presidente do Brasil. Sord continuamente. Deu-

I
Bastaria que aqueles que me um abraço bem braailei

se beneficiaram por urna 1'0 e foi dizendo:

I
descoberta que êle fez no "Si lhe perguntarem o que

I campo da ciencía votassem Kahn pensa do Brasil e dos
[nele.

•

bras ileiros, diga-lhes que

I Esta é a opinião do Minis-I estou positivamênte apai
tro da Educação ,do Brasiljxonado por esta terra;'�',êstê
!� dr. Simões Filho'- sô- povo. ' ,

I bre o médico norte-ameri- "Nunca encontrei gente
I cano dr. Re'tlb�n L. Kahn. ma�s cordial, mais �l1mana,

O dr. Kahn e homem que mais capaz de sentimentos
.descobríu a famosa reação I de amizade e hospitalidade".
de Kahn para (f diag-nóstico Pergunto a Kahn qual foi
da sifil is, ::t coisa que mais o impres-
Ao, comentar, humorist.í- sionou no Brasil.

camente, que ° dr. Kahn po- "A bôa educação do bra-
deria ser eleito presidente sileiro.
do Brasil si fosse brasileiro "Todos são tão bem edu
nato, o Ministro da Educa- cados aqui no Brasil que a

ção ..rendeu UIJ! preito a um vida se torna agradável mes
cientista cuja descoberta mo em circunstâncias, difi
tem beneficiado a milhões ceis".
de indivíduos em todo o Kahn conta como, um

mundo. dia, depois de uma excursão
A reacão de Kahn tem em que todos ficaram exaus

dois tipó:§,: . .p t,ip� gualit'ati� I·tas"° .casal 'I'híers Pinto, in
vo 9'-{) tij_}(F-{}>uaft-titâ-tiv.�,-· ,_ " sistiü <em ,}@vá.:"lo,:de automé-
Na ojrin'íão do serclogista �v:�l>ao hotel, si, be:mpara isso

bl:aspeil'o d�'. �osé Thíel'� f�,lveSSem,qu� dar uma gran-
Pmto, o mais importante e . ue volta.'

I . .

o tipo quantitativa:
-

- I !"- senhor 'I'híers Pinto. e�-
' Mat:�laJS de Construçãe•

.

"Graças a ,esta reação _ i plica �ue qualquer brasilei- Bene9cl�m�nto eu: Geral•.
__ disse-me, o dr. Thiers Pinto Iro terra feito o mesmo com M.adeuas para todos os

, 1- pode-se determinar o pro- r:ospede
tá!') ilustre. Fms, Aberturas, Assoalhos.

(ompre' pel,o me-
-

Blsft, ,'80r trAz da gresso ou regresso da doen- "Aí tem �oc� - comenta

I
Forro P�ulista, �tc.• Ma�ei-

'" cf ild ,_ V" O ça em um paciente, medi- i o dr. Kahn mclmando-se.um ras de Pinho, LeI e Quahda�
nor preço a

.
Cf a. cort·,o''8 'de

-

fi.lrro carldo-o na forma mais pre- I pouco 'ante a senhora Thíers de.' ,

de o:'seu refrigera.,' . {: cisa possiv�l".. ,1\Pi��o'-= o que e�,quer� d�-I' IFs.c�itó:rio,
, Depósito' ,;8

dor NORGE mo..' o dr. T'hiers Pmto acom- i Z:l ..
a b�a edu�açao dos-bra- OfIcInas:-: R}l� 24 de M�1@

cf•• 9 1
I,

i
,

DUAS RAZõ"ES I panhou o dr. Kahn na -série

r
aileiros e o, ma.lOr ?,om desta i n� 7,7I

- E'�tretto � FI�n&-
e o 1 .5 , com 9a .. i, ,

'

, ,.,.:_
, de conf�rencias que ° cíen- terra prevIleglada .

" no]>ohs. y

•

rant.a

re,aJ,
de ,J, .U:n' Judeu, bOl::, amlg_o do tísta norte-americano acaba.

' "
"

,,'
-,' ,�> '

'I5
Ministro polonês Hilary de dar no Brasil. '

'j
,/' ,," "',•

. ants.�". ��;nJ�iq::�,�eS�i::�eO :!�::' ta�:e�:i�l�����:l�;sPint�Qn-l' Pre·d:I�:.18' Mu:"t,uo Predlll"USOU, 6a,:,ma \I \lU). I MIllC lhe perguntou: . em q�e o professor K�hn " '.
,

,

8' '"

- Meu velho, por que ra- I parecia até um artista de'

C•
.

"", J' ft39 ,zões vai deix,ar o país?
_

I cinema.'
"

, Ianca, pos�a j, ;&' I - Oh! Ha duas razoes.
'

Telefonei 1607' A primeira é esta, 'pode .ha- "Numa conferencia que I
i
ver mudança de regime e deu para os estudantes em I

Rua Jeronimo I todos .nós poderemos ser Niter?i, foi aplaudido com

Imassacrados. '

' entusíasmo fora do comum

,Coelho, 14 - Mas isso jámais acon- e, depois, viu-se' rodeado

FLO:RIANOPOLIS tecerã l - ,exclamou Min(�
-

por uma legião de caçado> iB reg de, autografas". '

• ',---: ê!ll, esta é a segunda . ' .-

. i razao. O ar. Kahn veio, ao Bra-
'sil numa viagem patrocina
da pelo Instituto Brasil-Es�!tados Unidos e -a Santa Ca- ,

SABE DA· ULTIMA?

!
sa da Miserícól'dia. i

CHEGOU ,. . No prazo de 20 dias, fez! I' M A R T I N I
'

-23 conferencias. .' I
f Vermouth de Fama Mundiãl Numa recepção, rodeado'! � ......._____,---------

, ,

..-j '.

ti' \ "�

--

""ElUDAS, REUMATISMOI P{...A-CAS SIFlLITlOA5

llixlr de NOQU81ra)(edicaçlo auxiliar ao V.
tams8to d••ifiU.

dASA MISCELANIA diltrJ.
ouidora doa Rãdioa R.C.A.
Victor, Válvula! e-Diaeoa.

Rua COllâeiheiro llafrL

Nos Bastidores,do Mundo Ford 194911950
Vende-se um 4 portas, e

quipado, em estado impeca
vel.
Ver e tratar à rua Felipe

Schmidt, 23 10 _ sala 7.
Dàs 9 ás 11,30 e das 14 às
17 horas.

Por AI Neto

SIFILIS E BOA EDU

CAÇÃO
de brasileiros, eu encontrei
o dr. Kahn.

"'_....u ... CO��NHIA

,FAÇA UMA VISITA A
FÁBRICA DE MóVEIS

DE

Rodrigues,
&: Santos

'--

o mais antigo Clube de Sorteios do Estado de
SANTA CATARINA. "

, .;

Fez entrega de mais um prêmio em Ponta Gros
sa (Canasvieíras) à EXl!\a'.,��rá, ,MARIA,l:NÃGI!f\
DA LUZ.

-

,:
.

",'

'INSCREVAM-SE!
Facam sua inscrição hoje mesmo, procurem os

agentes mais próximos, ou seu escritório na PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20,__:___ 20 andar (Altos Bestau-
rante Rosa). _,

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habili-'
.

tados a corlcorrer ao sorteio à realiza.r-se dia 31 de
.

OUTUBRO, �ue está aproximand'o-se.
'

Cr$ 13.500,00 distribuidos em prêmIos todos os ;
meses.' r' "':

, ,

A T L.,A N',T' 1:',0 A
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENOR�S PREÇOS! AS l\1AIORES FACILIDADES!

RADIOS-- ELECTROLAS -, AMPLIFICADORES - TRANSl\USSORES - DISCOS - T�CA-DISCOS· J _

AGULHAS
ENCERADEIRAS _ GELADEIRAS - I...IQUIDIFICADOUES

,

BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - RE
SISTENCIAS - CONDENSADORESc

RAC'O •. _. -.h ._._ '�_'

I'

() mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A Florianópolis

, .-

, '

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um àparêlho da VARIG escapou mila-iVai representã' contra ii UI)
grosamente a/um desastre Esteve

nesta.
cidade o

Dr'l
Na queixa 'en'ca�il�hada determinado f'ôra uma no

Hélio Barbosa Fontes, De- ao Dr, Promotor Público a- publicada no referido sema
legado Regional de Policia. lega o Dr, Fontes que fora nário subscrito pelo Diret'

·V lt.i t 1 dade, conforme já meneio- de Lajes, atualmente des ig- insultado e caluniado em rio da UDN, bem como uI'ASSO FUNDO, 19 (

'j
LI imos anos, enc o seus e-

�

RIG S tari 1
-

de sua função revés artigo com p'Setrdônimo, trO 'I � t 1 feitos 'ido devastadores namos. Um avião da VA:\, nado para a ecre .arra c e razao, c,,-A.) - VlO enro
:

.empora �', iS, " c . '"
.

d 'tí do-s d lit d caráter tando-se crime de impren"sd b t bIt a rea em repleto de passageiros esca- Segurança. Entran . o em 11). o-se Q e 1 o e "

que esa ou on em. so re prmcipa meu e na c �
d SS d ão pública O motivo (Do "Correfo Lageano'"Passo Fundo foi um ,dos que se encontra loca.liza do pau milagrosamente ao . e- contato com ,a nOSRa re- e aço·,

,

mais fortes e terriveis dos o cãmpo de pouso desta c i- sastre, que certamente te- portagem apurou que sua

ria -sido fatal, pois levantou presença prendia-se a uma

vôo apenas alguns minu- represent'ação contra o Di-

POUQUINHO MAl�:� ��!e����o�e�r���l ::�l�:� ����:��i��C�a��ol�fi:O'C�l�� IIUM .

.

Ndos prejuizos veio causar tra o nosso confrade "Re-
ao Aeroporto de Passo

FUn-\ gião
Serrana",

I
,-,'

do, "�en,hllm l�lPOStO ou taxa que explicado deixo acima,
Outro ponto seriamentea-' gravara veilclme�to ,Ol� gra- A ,folha de assentamel�t\

ti
. '.d

I b f' Com' v·t' s tas ao II
t-ificação do funcionár-io e o ou

fI.cha,
a

retrata.l'
a vldingt o pe a orrasca, OI a .

". ,

I d
'

l '

d P d "

'

•

salário do extr'anumer'ár+o, funciona o servi c OI', di)'zona o'· asso on .e o 110
"

d
\.

1'> F- d t' J d Dr Dele'gado R bem como os atas ou títulos de seus atas pratica os, naPloríanópolis, Sábado, 20 de Outubro de 195] r asso un o rans )0]' ou,
, , '.' ,-, 'd d

.:

t .,.

-I
referentes a sua VIda tun- turalmeute..------------------------- mun an .@ .os qum ais e os r

,

E' t ' ,-

d
"

de P tFV·'B cional" assim reza o artigo
I

SI um ex ,ranumerafl.poroes e varras casas e O I ' .

, '

'

O d f
·

dn ã d .t b.'d -

que aos funcionários isenta digamos, -requer sua efeu.

S
-

t
·

) ugln O a
causan o .am em consi e-.

d I L
.

d id d Ih' d'.:, en enc a '. "

V" A entra a ca rua aura da selagem de seus

O-IVI
a e que e e conce !d-.' .

l'aVelS preJUlZOS, 81'1aS ca- :
.

-

, I -, 'f, '

rtrav t I Caminha Meira, entronca-] cumentos que transitarem tal acontecimento :

orçOS3.sas encon ravam-se on em! ,I ' ' , ,

df d' t- d' h '1 t t menta da Avenida Mauro

'I pelas repartições públicas mente Ira constar e sua i[I t O·ga O
a .ar III a comp e .arnen e

I
�

, .. '
-

.

Ih f' h
.I:; sco a morreu aI· 1

- .. Ramos, exiate uma pensao de sua esfera, uma vez se a ou IC a ...:. ,. clerc�da; pe a Fa-gl�a, nao so

I
de "borboletas", À noite, refiram ii, sua vida: funcio-T Si o requerimento, entã

ct o tb·) ad'sso t' UH °t' como
com as "visitas", surgem ',nal

. -

\ não fosse um. at.o l'efel'eniam·em as orrenes que ] _, ,-
.

'"TRf!]S SENTENCIADOS, I<�ORAGIDOS ANTE-ONTE;\l 1·' I t ·1' . palavrões, grítos, o que 111- "Nenhum imposto ou taxa a sua VIda f'uncional, cocescram pe as encos 'as, a I ! 'I' id -Ó» /. 1" 1 _DA PENITENCIÁRIA, FORAM ALCANÇADOS, PELA
j I' d 'comoda as f'ami las resr en- gravara vencimento OU· gra- i exp tear a consiueraçao,

U DELES PO
oca iza as, ,

,

id d !' . " 1'1 di d él tESCOLTA. EM SANTO AMARO _::,_
.
M ,- tes nas proxirm a es.

. tif'icação do funcionário e o e'.e· ispensa a �p a au o
RÉM, VEIO A FALECER, QUANDO TENTAVA ATRA- O ambiente - segundo ;salário do extranumerário",

I da,de
competente? C?moVESSAR ,O RIO, A.NADO nos informam - em certas compreende-se, pois, ou "11e- plicar a sua aceitação a I

, Novas Irequeu- noites,· madrugada. alta, se
'

nhum imposto ou taxa gra- I fletír-se na :-dda funcion
Na manhã de ante-ontem, . ves, diretor da Penitenciá- transforma em zona "con-I vará do funcionário e do ex-I daquele ser-\'ldor?

burlando a vigilância do � ria do Estado, locomoveram- de A Voz da f]agracla", isto é, ninguem tl'anumerário os atos ou tí- I Si não dissesse-respeitouresidio os senténciados I se para o local onde seén-. mais se entende, havendo: tulos referentes à sua vida j vida fU,nciollaI �lo requereLourivai de tal, 'que traba-I c?ntrava o ,corpo do senten- Amerlca I mesmo verdadeiro "fuzué" .. , .funcional",
I
te, enteiO ,possIvelmente

lhava nos serviços da copa

I
clUdo Loul'lval, para as pro-

'. I Para êsse estado-de-coi-; Pode, a parte final do ar- despacho final talvez fala,
da Penitenciária do Estado, vidências que o caso requer,

A Voz da Amel'lc� ,aca�a sas, pessoas interessadas no tigo transcrito _ os atos ou Ise de plantar batatas, o
estando naqu�le estabeleci- inclusive o transpOl',te do Ca- fl� fazer l�mR: modIflcaçao restabelecimento· da ordem títulos referentes à sua vida qualquer outra ('oif'a, men
menta hú ano e' meio, ·mais 'dá\"er para o necrotério da nas fI:equencIas em que, àquela rua, pedem-nos le,;e- funcional _ f-;uscitar errô- I dispensa de consideLlção
ou menos, Gaspar Alves e !_Polícia Civil. transr:rlte,

,. 90

I
mos o fato ao conhecimento: neas interpretações a cel't:�s a determinação de alter�dCarvalho de tal, consegui-

, ASSIm_: o ploglaTI_Ja da? �l do dr, Delegado Regional de' pessoas, a resultar na ne- ser o retrato de sua vld.

as 20 10 horas �rradIa( o ,�
,ram evadir-se. Em' 110r·lt·lba. pra.

' ", cf' Policia, pelo menos pal':;t ; gati\'a da vantagem ali con- funcIOnal.-
Ob:;ervada a al1sencia des- ti

•

dlanamente pelas, ·�Ixas que sejam evitados atos e; cedida, E de acônIo com esta
ses presidiários, foi deté1'-

d S
F de 178�0 e 1,52.10 kIloCIClos, : palavl'�s que a· transformam Mas si se detiver com mais minhasl e�planações esminad�i à escolta do presi- oa a auva pa�sa�a a jse-los nas fl;-' em "casa de ninguem", , . carinho· e cuidado pelo que Il\�estre Confusa, o S1'. Pr�

quepClaS de 15210 e 96;)0

I 'j d t d C d
dio a sua captura, pois não Uma praga de saúvas aca- de penucioso possa resu' tal' I

S1 en·e a ,espe, quan o �poderiam andar longe '" ba de irromper no municí- 'kil�cidos, O pI:ogl'ama dás ,..
de uma interpretação apres-. ,Rua, carta publicada diz

OntE,lm, em Santo Amaro,! pio de Piratuba, no ·Estado 21 h,o 'as _e 30 a8 �2 h?l'aS 10.- sacia ou tendenciosa, COl1-! "Constituirão requerimentforam os tl'és localizados I de Santa Catarin�l, segundo contJ�,ual'�o � ser lrradlad,o I' I'ma cluirá, por certo, que a lei, I de fUlJ..cionários atos ou tíl1 "1 t l' "I " -

'd
- nas flequencIas costumel-

�C I
-

d f I d 'd f'·' 1 f' t·' 'd
peos vlgl.an·es e POICIals,:cOml1111CaçaO recebI a pe- .-

d 1

I· O Ol'lal'l�O.quan o ·aa eVl a L�CI0- os-re el'enes a sua VIsendo que dois deles, 0:',1 de 110 Departamento NacÍonal ras, co� �:cceçao .as �:.
\

'" ,,� I nal, é sempre para a d'-lltin- funcional? Não vemo� c
nomes Gaspar Alves e Cal'-. de Produção --Vegetál, do 17830,kl!OCIClos que sela Ofel'ece-sea pessoa atI_va 19uír da vida privada elo ser- mo". (o grifo e I) ifen sãvalho de tal, não consegui- Ministério ..da Agricultura, eancel..da..

,I" i e de real conceIto, para VIH-' ,: vidor. meus),
}'am livrar-se da prisão, Ou- Foram tomadas medidas O Pl'?gl'a;;na :�. ��gles i jar no Esta?o, em zona 'de I Não fosse assim, e o ar- "Quer dizer, declara quetro, porém, o de nome, Lou- para debelar a praga na- da�}2tas �ú hOl:,as ,tela as

jestrada de ferro, Da-se or-,tigo terminaria, dizendo a- requerimento de funcionrival, fugindo à escolta,':-:veio quele municipio 'catarinen- segum es requenclas

can-I
denad,{J, dE,lspezas de viagem: penas: "". bem como os Irio

é ato ou título, E' lofi

mon'.er afogado quando se, em colaboração com a ce�adas: 21460, � 7��0, .". e ôttm� comissão. I seus atos ou titulos", se ,apl'ess� em confundir,tentava: a nado, evadir-se, Prefeitura local, pel,a Divi- 17 180: 1?�30 ,kIl�.Clclos e �rocu'rar �zevedo, "I.·�1à Ociosa a ins�rição da

nor-I Sa�el' SI fica ?em perguA nolte de ont�m, os srs, sâo de Defesa Sanitária, que suJj�tttu,das
. 1)0: • 9670,

I Fehpe ,Sc.hmIdt, 39, dlana-; ma! , , . tal' SI o requenmento podtIrs. Ney de ;\l'agão Paz, ,d:- mobilizou, parà isso, os re-
6080, 6060 kIloc:��Ios" ,:11- m�nte, até qn�rta feira, das I �L\.. e:0)l'es�ão refer�ute!'l, ,1 s�)� tam?én). l'ef�rente � �legado, regIOnal de, !,ohcla ,cur�os em material e pes- qua�to �ue as ba�:smIsso\e� 9 as 10 horas. -

I POIS" na? ,dlz da relaçao dO_i VlOa Pl'l\:ada, �lS a. do(Wlda CapItal e SebastJao Ne- soal. em mg�es das 23 �s �4 ho -- _ .. __ o

? fUnClOnal'lO com os atos ou
.

que lhe e crucIaLras "tel'ao as frequencIas de SABE DA ULTIMA.
títulos emanados dos. Pode- E continúa, ft<luele M�78�0 e 11830, cal:celadas e �H�� I . res Públicos; diz, antes, do tre: "Assim, pois, o que

80 I
6060, e 6040 klloclClos acre-I r

M
. funcionário em relação à . ,Estado isentoú foi sfimanos comp ela a ({União centadas. \'ermouth de Fama Mundlallsua vida !u?ci?naI. estabe-Ia oneração dos ,ato� ou tí

lecendo dlstmcao ilntre os los referentes a VIda tu
, Musical Josefeose» A d

',atos ou títulos'desta e os de lcionàl, de conseguinte,

A
"

.. _I'�a' . -e'c -Im·ento' suEa"vbideam_PI�·ni"c·aI'sdl·a\;O benl tex- �;��:mP:!li�)os ,.," (�r�"Sociedade ,Musical S' d '1.'." . - ..
"

, •. , ,• oCle ade quase centená-
tua!. E estabel.eceu, aí, a di(União Joséfense", completa, ria, reuninde elementos VIÚVA IDA GOMES DE MIRANDA e fi.. Não é, pois, a expressão rença entre atos de vino d�a ,de amanhã, o 80° ani- que .;nais se têm debatido lhos, Nestor l\ioreira e filhos, vêm, de público, "referentes" que relaciona funcional e os de vida pversarlO .da sua fundação .. pelo progl'esso daquêle mu- expressar os seus agradecimentos aos srs. Drs. os Poderes Públicos ao fun- vada, e admite a proced''li, nicípio, 'Vem éla, néssa já .Jó�é'\de 'Lerner Rodrigues, Isaac Lobato Filho, cionário. eia de .outros atos;- uma v

------------
longa tl'agetóda, prestando e, particularmente, à Irmã Heinrica e demais São "os atos ou títulos", que falou em aqueles.;,

P nA d [°88
os mais destacados serviços JJl"mãs, aos funcionários e serviçais, respectiva-

.

estas 8im, que estabelecem E quais são esses out'100150 8 O;, . à coletividade, .como per.. mente, diretor, Tísio ..cirttrgião, Superiora e Ir.. f,S relações, tratando do as- atos, donde procedem,? Làgi
I" agAra l-oI ado �r�:dseo.ra da música. naquela más de Caridade, do Hospital "Nerêu Ramos"" !;lUnto de U.fi modo geral. caménte são os pa.rtidos d.:; U I pelo desvêlo, dedicação e carinho com que tra- Si omitíssimos a classifi- funcionário, já que as parRIO, 19 (V.A,) - Foi A sua atual diretoria, re- taram e assistiram à sua filha, irntã, espôsa e (;ação "referentes à sua vi- ·It:s interessadas no llssun:julgado, o�tem, um caso que cem-eleit�, está constituida mãi NICESIA GOMES MOREIRA, duraI\te a, da funcional", pelas razões sao apenas" duas: Poder Pu'alegrará todos aqueles que' dos se�um\es elementos,' longa enfhmidade que a obrigou ào

-

interna.' já e4postas, então teriamos ·blic.o e funcionário.·tem alguma divida para com I PreSIdente de Honra _. mento naquêle n08ocômio�

·1 que
"nenhum imposto ou ta- ,Si o requerimento é ato,o Tesouro Nacional. José j Arnoldo Souza, . Agradecem ainda a todos quantos exp!ressa- xa gravará do �u:lcionál'io e Mestre COllf�lS� já a"firnlOFrancisco de Oliveira foi' Presidente - Paulo Mar- ram, confortando-os, o seu pesar pelo faleci- do extranumel'ano os atos entre uma sene de contra,tesoureiro da Imprensa Na- te da ·Silva. Inento da saudosa filha, espôsa, irmã e mãi, atra- : ou títulos".

.

dições em que a lógica l{ .,cionaI no periodo éompreen- Vice-Presidente - João véz de telegramas e cal·tóes e aos que a acom· E forçoso será compreen- nitente insiste por subsisti'djdo entre t894.e 1898 e, na- Delfina da Rosa. panharam à sua última moraaa. der que, assim, tanto se diz D� eruciaI questão, aiquela ocasião, desviou ., .. I S�cretarió - M�noel Es- dos atos ou· títulos emana- ou títulos· lhe foram o pont
'

Cr$ 18.625,00 da repartição. i talllsla)l da Silva. I dos do funcionário como dos d.e cruzamento de suas CCPor incrivel que pareça, so- � Tesoureiro _;,- Estevão

b emanados da at{toridade, tlladiç,óes.mente ontem foi proferida Francisco Rios. R'ou O no .Snook'er) desde que digam respeito ao Mas aiúda resta o queeluma decisão definitiva sô-! Consultor -- Virgílio pe-j' '. :;el'vidol', pOl'qU(:l as idéias pliCRl', a sítuaç!:io do· ai
'

bre o caso, :qIUndalldo a1ie- dro �Spi�doja,. . . do Rl�O Branco de autoria e pl'opriedade aí s�lltado ante a que8tiio, SII:nar administrativamente a· Oladol -_ HenrIque Bas- ,

,
"

,surgem
concomitantemente, CItada sem a menoI' raZsic�ução de 15 �il �.ruzeiros :to�:. "

"

� �távio Oliv:,ira, prop�'ie- 18 do-corrente, em seu es- QtT,�l1t? H, defi�ir títl'ilo'e de ser.plestada pelo lefendo Um- , O ESTADO, congratu- tano de um salao de snoGker I ta�eleCimento, l'oubalndo a ato, JU tIve ocaSHiO de o fa·- Diz o � lll, do artigo 'a eS'cionário, Como êle, pl'ovà- Jando-se com' a diretoria da à rLla Felipe Schmidt, altos I quantia de mil e quinhentos: ze1', embora possa nã,o me taBelecer a isenção em csuvelmente, a es·ta hora, Ja Sociedade Musie�ll "União do Café: Rio Branco, levou I cruzeiros, I ter feito muito explícito; sa, que "o provento da a
,está morto, .dificilmente se Josefénse", felicita qLlantos :ao conhecimento da Polícía Até o momento, não há sem deix:;tr, no entanto, de sentadoria não poderobterá o ressarcimento to- compartilham d�s _alegrias Civil, ontem, haver�m la-, pista dos autol'es dêsse rou- estabele�el1 a diferença, a igualmente, sofrer quulliUtal do prejuizo sofrido pela pe�a p�ssag'el11 ue tao grata drão ou ladrões conseguido bo. ali no centw da capi- ser consIderada ag{)ra, pa<ta:idesconto.-par cobrança, União.

, efemel'lde. entrar, na noite de 17 para tal a completa, com.pl'eens;o elo, GOntirtíiá·.nac6a pág,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


