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1 o novo embaixador da lndia
no Brasil, coronel Rajan .ià-

: ginder Bahaudur, de Mandi,

N. 11.390 �I;::hegou a esta cidade para
• � i'uma estada de 10 dias de
,1"_ ""' Nova York, O embaixador
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RIO, 6 (V. A.) - Segun-j O detalhe de maior ím
-do informa o vespertino portância l que a visibillda
"Ultima Hora" diversos ele- de, abaixo dos mil metros,
mentes Iígados ao comércio era deficientíssima. E, se

de pedras preciosas nesta. gundo o testemunho doe vá

l:apJtal vem se' mostrando .·:ias pessoas da localidade

apreensivos com' o desastre de Niquelandia, o "Presí
ocorrido com o "Preaiden- dente", ao sobrevoá-la, de
te", da Panamerican, há- via' estar no máximo a mil
vendo mesmo intenso movi- metros dó solo. Acha o per i
mento úmto' às caravanas

locais e à própria compa
nhia para que, ria caravana

�::;a��:n;:;ua!i�r�:�t���� A peritia de um aviador' evitou pavorosoaeronave sejam incluidos -

guias por êles indicados. desastre" com um aparêlhe ,da C_ do SulAlegam os interessados
que dispõem, no norte' de . Rl0, 6 (V. A.) - A sorte tes de tentar a aterr'isagem. I comandante fez ª volta com

Goiás e no sul do Pará de dum piloto evitou ontem um Na primeira, por êrro de 'pleta - Cavalo de pau -;
. homens perfeitamente co- desastre de aviação de irn- cálculos, o aparelho adian- apl icou os freios e conse-

nhecedores da 'região e que previsíveis consequências. tou-se . e o piloto teve de �uiu evitar que o avião se Reasaumindo a Pre�idêu"
poderiam prestar inestimá- Vind'o de S. Paulo coman- acionar os motores para 'no- nrec.ipitasae nas águas. Ape- e ia da Assembléia, o 'depu-veis serviços na indicação dando-um DC-3 da "Cruzei- va tentativa. Depois, tocan- nas parte da cauda ficou tado Protógenes Vieira foj.
dos .caminhos a serem s�- ['0 do Sul", prefixo PPCDP, do o solo, o aparelho que vi- mergulhada 11a Guanabara, ainda alvo de expressívaiho-
guidos pela expedição: Por o cap, Luiz Higino 'Paes Le- nha a, grande velocidade, enquanto o bôio perrnane- menagem através da palavra.
outro lado, importante f'ir- me foi obrigado a fazer correu toda a pista. Sentin- ceu em terra. Os dezenove do deputado João "José) dó
ma no Rio, daquele mesmo duas tomadas de campo an- do que iria cair no mar, o passageiros nadá sofreram, Souza Cabral, 'homenagem
ramo ' de negocios enviou I além do susto. E o aparelho 'bem merecida e que o ínte-
mensagens telegráficas a

�--...............,....-......,_.....�__••"",,,,,,,,,,,,,_w.""-_··.
lá foi recolocado parlj. a ter- gro Presidente agradeceu, reafirmando o seu propósito

diversos administradores e

A
'

.

h d n,
"

�á pelos tratores do bAC. de manter alto o prestígio do legislativo eatar iuense,

;i��:d�;á��o:u!:a r��:i�P�� �afc a
.

a ���a,- ftDvêiíiidórít�f '

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

��';,:��:;,!Op:;:t�:;�:r�:1
..

bZla Infa�!��" .

__ '.II8IIII.lIJIti85I .. 1 OUTRA É>CON'TRÃassunto da maior Impcrtân- lals QUstrl vUlmar- UI, r80lao lJa Capital Federal onde
, R�?,.6 ,(;:, �,) -::- <? �a:. versa que manteve com ês::da.

,

.)ora a servico do Estado, re- Dutra - ar rrma hoje o ves- se .parlamentar, o gal, Du-Por isso - continua "UI- da Ilto Nordas,to' gres,sou, ontem, .pelo aviã.o �e;;tino "T,l'iblin� de Impr,en- tra, consultado, respondeu,Uma Hora",� até .a chega- "U
da VXRIG, s. excia. o sr. In- sa - pronunciou-se 101'- sezundo .a nota hoje publí-,da do mesmo' deveriam ser S_ Paulo, 6 (V.A.)' - Fo- tando-se de .urna moléstia . '

I' .

I h provocada po I' vírus desco-, neu Bornhausen, Governa-;ma mente .contra 'qualquer cada:envidados todos ,os esforcQs ram internadas em um·, os- .,
'

r ' dor do Estado. tentativa . de reforma !la
,

\
,oara que emp'regados

:
de pital de isolàmento, maIs nhecido, ignoram-s.e os ele- .

C t't'
-

'E I" _ "Gu'vernel' ct' uI'al1te" cl'n0No aeroporto da Bas.e Aé- ons I Ulçao. exp lca aque . ..

confiança e conhecedores da quatro vítimas do surto de mento;; capazes - de comba-
rea o Chefe do Executivo le jornal-que essa.afirmati- co anos na. vigencia da CO!!Sregião participem da cara- pa�alísia irrompido na re- I tê-la. A localidade de Biri-
Catarinense recebeu' cum- va fo_i feita na semnaa pas- tituiçào atual e nela só pu-vana como "vaqueanos". gião do Alto Nordeste, As! gui, está cercada por focos
primentos do Govern.a,dor em s-ada, quando o ex-presi-de.u- de encontrar instrumento

.

aut1>ridades sanitárias'acre:' I, de paralisia infantil. O caso . / ,

Essas informações - COll- . ....'.c. exerCÍcio sr Dep. Protóge- te recebeu em SI.. ';, residên- eficiente e capaz de atender
cl

.

a 'nf rmaça-o' 'corro
dItam que. o surto de poh� I'

de B:ng-El oevera dg.llra�� nes 'Viéi;a,
.

SecretárIOS de cia a visita do Senador sã às realidades presentes doUI l' () c � -, mielite,v crificado pela prl- como elemento de grand",
E d' t'd d Tl'no"o do 'PSD do Estadoboram a noticia surgida 10- ._. ,.

d' f' sta o, outras au on a es, '-' , J país. Não vejo nenhum mo-
.

b d
meira vez 'nessa reglao, re- lmportancla, quan o se 1-1. . r'

" .

o do Rio. No decorrer da con- ,tivo para reformá-la".go na primeIra ora e que petir-se-á no próximo ano, zerem estudos sôbre a mo- i carl
e IglOnarlOs e amlg ,,�. .",.....,.---.,...-..-..-"",...".,.".....:.W'•...,-...-_-....""'-�.ioI'''\oI.",-"".....-..,-".-...-10'-....-...-....-".,.".-011-...-101'1___

a bordo do "Presidente" ha-
pela época do fim de ,y;erão léstia sui'gida tão ,repenU- i, Ontem mesmo ,o sr

..
lrmell .

- -........ � - - _- .ror••• --- •. -;- <r..í....

��nf:·�:�:d�a�'!t��n�:a':;�� e principio de putonó. Tra- nanien.�;:..�.............._-_-_- .•,... . ��;�í���sJ�1 sl�:a�'lsi:�:r�t Na, Issemblel·a Leo I"-SIa' tl·vado, para os Estados Unidos. . --"-" •.---.'.... - ...... --'---,' .. ,"-'. II .

Estão se org'anizando:no LI·vro Brao'co Na sessão de ontem da fIei de orig,e-m .governamen�Rio 'expedições particulares
.

.

Assembléia Legislativa. fun- tal..
por iniciativa. das familias

I Bonn, 6 (U. P.) _ A opo:
cionou como presidente, o O deputado Estivalet Pj-

das vitimas do "Presiden-
sição social-democrata; dei- deputado Bulcão Viana.

'

res, lider da bancada do p_
te", que nã'o se conformam,

,eja que o Governo F.ederal
.'

O expedÍE;n:e _

constou de S'I D., _ tece oportunas 'cons�':em abandonar os restos mor- '

publique um Livro Branco a?ve�'sos OfICIOS de a?Tad�e- deraçoes em �rno do regl-
tais dos seus entes queridos,.

sôbre a questão do Sarre. I clmentos p,ela co�mul1lcaç�o me de u�ge,ncla, deacla!'andGestaria inclinado a apoia-
..-..v..-.. ...,........" ,...- ""' -.-_._._.-.- _ D_epois da demo�ada disc.us-I d�� have� o d:put�do B,�lcao_ (Contmua na 3 pág.)

las, fornecendo transporte.
sã'o dessa questão na Dieta V;lana assumIdo a

..pre�Jden ""' ""' ........,_..até onde for possivel a de::;-

O'
.

�., E·' h'
"

Federal a fração social-de- I Cla e l�ela co:nulllçaçao de O· d
·

d dcida do avião da FAB.
. ·e·s'pe "

U-I'S' 'e Ise.D· 'ower mocrata perguntou se o Go-I ha�-er Sl�O eleIta a �ova Me- riSO a, CI a e.u
No momento, o mais im-

_ vêrno Federal ..estava dis-I sa, mensagem do sr. Gover-
portante é o conhecimento

o to nadar ProtógelleS Vreira,
exato da região, considera- Roma, 6 (U. P.) � O gal. wer 'visitará' amanhã o pre-

ps.
,'_ .. • I prestando informações soli.

da a viagem, onde tombou o Dwight Eisenhower despe- sidente Lungi Einaudi e de- Va-
..

'

E --rOP�-8-0"S-r""" citadas pelo deput�do Esti
"Pregiclente" e onde· não te- diu-se das fôrças italianas pois almoçará com o pri- I a o "

. í vale� Pires sobre. ocorren-
ria, até agora, penetrado o sob seu comando e, cliss-e que meiro �inistro Alcide De Seltada's V·18na I I c�a� �m AguJis Bran.cas, mil-homem civilizado. Com 'o está "completamente couve- Gaspen e o'utros membros !f I I1IClplO de Bom RetIro.

�- objetivo de esclarecer àS ciclo" de que as potências do gov-erno, aptes de 1'e- RIO, 6 (A. N.) - O Mi- ,

' IndicaçÕes •" "'eondições do tempo no mo- pertencentes à Organi7;ação úessar por via aérea a ·seu nislro do Trabalho viajarA Foram lidas indicações de
mento em que se deu o aci- do -Tratado do ,Atlântico :.qu,artel general em Í)aris. no dia 25 do corrente, com lideres de han,cada, desig
dente "O Globo" buscou in-. j I Em Udine, o general Mau- destino à Europa, afim-de nandó os respect'i;,ros repre
formaçõe's do serviço de me- Norte poderão manter a paz! rizio de Càstiglione, conían- participar -- da Conferência' sentantes na' Comissão Es
teorologia. _ internacional.' �e�o_is de ex-I dante das, 1ô,rças � te�'restres Internaciona.l, dÇ> Trab�lho pec�al para exame da p}'e�-O registro' foi feito nos Dl'eSSar seu otImIsmo ante '. do Pacto do, AtlantIco, 'no' que se 're'ulllra ehv-Genebra tuç-aQ de '.contas do ex-presl-
doi�_pdstos que �ontrolam a 10 mí! soldados italianos! s�1 da Europa, obsequiou entre 4 e 3� de jtinho: O sr. dente Volney Collaço de-OH- \.. f� �:%?
r;gl�o - �ar�lllla e Porto couce�trados pos arredore.s I Elsenhow�r,... com ,,,unia pe-. Segadas Viana; deverá v�si,- vei�'�, ,conforme ele mesmc;. '\_,,/
Naewual e màJeam que;·c-ho-. -de Udme, perto da, fronteI- quena,estatua de. bron.ze. dO'1

tar a Inglaterr.a e segUIra solICitara.
..
I'

..via regularmen.te, .

naquela l:a norte-oriental da ltál�a, ,Leão de São Marcos, dizen- dep.oj� �ai-a.Portugal, _

onde' Tam?ém foran} �lesignados I�Que. tflI a info�ma:ção �tô-f;OUU'r desd·e o �la vmte e, S� ') C0'111l1:dante s:l�r�mo alIa- �o-lhe ao �esmo tempo: i assl:"t:ra a_ I��llgnraçao� 'do.
I sll,bs!ltutos nas dlversa's Co- �lca da dlret.or� do·

tE'. ventava forte na dlre- do. demltente dlrlg>lU-S'€ -por' .Entrego-a JlllltO 'com meus' EstadlO MUIllClpal do POTtO I mlssoes da Casa. Grupo do EstreIto?
çãço s�l, �uito embora a 'Via aére� pal'n; _Roma, onde I maí� fervot:os�s desejos

de',
ii .convit� do sr, Pereira Lan-! Regime de urgencia -Bo�itinha _e bem enfei-

V?n�anIa na-o fosse em c·ou- chegou.as 15,lü (horas �e' qn,� c�.eg'UeIS a C�s� Bral1- dl�, represelitnate do seu O d�PLliado Coelho .d:- Sou- ta�lll�,a ..Nao fa:tou nem

dlÇ,oeS de provocar qualquer Gr�enwIchJ,. para de�p.edlr-Ica ; E�senhower llmItotu-se P�lS �o Conselho .da Ol'ga- fza, llder, em exerewlO, (:a o das_s:co �rrmho de
perturba-ça<,> na ma'rcha do' se de altos func, CIVIS e I a sornI' w dar-lhes gI'UÇ,élS nlza\�ao Intel'naClonal do. UDN., requereu Ul'genCla portugue�: Exma. sra e
�parelho.' . militare,� ibüianos. Eisenho- ,pelo presente. '. TraOalho.

. (para diversos projetos' de V. Sia! U

A bordo do "Presidente" haveria Reassumiu, Ontem, o Dep,
contrabande de diamantes '.' Protógenes, "yi�ira

O sr.: Irineu Bornhausen, regressando da Caplt{11 da

to Arquimedes Lima que se atingir o loçal em que se República, reassumiu, ontem, o Govêrno do Estado.' Nes

pode abrir picada até o 10- acidentou o "Presidente" se ato, o Chefe do Poder Executivo proferiu discurso al
cal do acidente em menos af irmou : "naquele planalto tamente elogioso à conduta do seu substituto ·legal,. n

de dez dias, pois se conta não existe nenhuma aldeia ilustre deputado pessedista SJ'. Protógenes Vieira, QW2•

h· ti nad de índios. E' 'l'nfestado de de modo brilharrte.. agradeceu aquelas expressões consa-
com omens .acos uma os ao

trabalho do' mato. onças é outros animais. Mas gradoras do seu espírtto democrático e, da sua honradoz
O gal. Cândido Rondon, o felino não é tão perigoso política.

.

ouvido hoje pela reporta- quanto se pensa e somente Em seguida, o sr. Protógenes Vieira se d iríg iu à AR

gero de "Ultima Hora" sô- ataca o homem quando está sembléia, onde discursou o líder da bancada do PSD., dr.
bre as dificuldades para com fome"; \ Estívalet Pires, cornunican

do ao plenário o retôrno do
Presíden te, exaltando 'a I ma

neira digna como S. Excia.
se' houve no Govêrno do Es-
tado c solicitando fosse no

meada uma comissão de
deputados Para introduzí-Io
no recinto, o que se.rez sob
unânimes e calorosos aplau
sos dos 81'S. represen tan tes
do Povo .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r Ftorianôpolls, Quarta-feira, 7 de ·l\1aiQ de 1952

. DB�LlNS NEVES

Qrull... 'f.u
........ '.r...1.........

t� ... _. eNtei... 'l'iatolO'S".. e

:=�tr::..::=;!:..:: �::R::�:�B:::�:l= ·Dr. Renato�Ramos da Silva
Il!s 8&.'" Ou& ..

� I. N. T. JIx.�..r.. • Its·

d d;_ .-1._- ""'" as. .. .J.�
.aet...", .. O\nqta .. l'ftIt. voga O__-_ -
Op rtu� G.�.uI... (."). - ADVOGA.DO -

,.::u.t_ ...t.. _·.......... Jf.. �."I'J'.uM l!Ic".'4I" ••. RUI Santos Dumont, 12 -Ap'., 4 ltua Vitor Meirelles.
.

�«;� o."':ll&u. 1lál1ut....... II 6.0' - 1<'0.ne l.46b. - 'Flo·.1t ........ t�".. 2 Iaiff. '.tue ' -

.. li 1I0nu .__.... _.� ---- - '--, -_..-. nanópolls.

"f��;d:�i:: Rua Boeaiu·. SC�:i�:��al:08�ua .
Felipe to' JOS�' ,Med�·,r05 V.'4,·,a· I'

,., ....----.... ----- .. --

.' 'a .0 184. .. '!. '
,

.' .

,

I' r. .. '" .-. DR. JOSli: ROSARIO
-...u_. Da IIIIi u ..... I, I

'oa, IIt 80� AllAUJÚ
�.'

. j ._._..... , ..... ,. ",--'-' ADVOGADO Clínica Médica - Doenças
-.�l i-. de creanças
�.........

" 0&.AR� I VA· CiÜ13 Posfal159 •• Itaial •• SaUta Catanna (Tratamento de Bronqui-,

'LEluO'DE AssIS ' I
.

" tes em adultos e creanças)
, IDDICO COÍlsultório: Vitor Mei-

_ eu.... ..,..... reles, 13 - 10 �dar.
,

". "III"", • ... D& ANGELO F. FONSECA Horário� dás , 10% � às
.. c. CuYaf. 11% e das .2% às 3� horas.

DLDQOA JDDIOA _ C:auJ(- CDlURGUO DE N TIS T A Résiciência 1 Avenida Rio
111.m.eitÚ.à. ...... UM • ADULTO.

1

•
.

I BranG9' 152 - Fone 1640.
:w...-...J...l1.l a.. Vi_, ..,.. ""rc\

..

-a_I_ "'--Jh 18 (Sob-.lI )
.

. � '" I•.. - .T.loIf••• 1"", :,.1II."1"� a•• ;.:.. 'b./·
: 1l11a .J.&VALIBIO � o. D.

. .-auO.,
.

"�I

)Ve"n'de" Bill!!.·_.i'tlWI .. 11"• ._.... ... ....!. _: C..lI••hall .... It U �J' ATENDE A TODOS OS CASOS CONCERNENTES .l
• 'Ig ,

,� "... lJ.••IN - '1&'1l1li.. < -t... ,a .. 1� It('�..
.

. ., '" ARTE DENTARIA.
. Casa de 'sec.os e molhados.

""'\'W.Ilt."Ui, ft•• ,.t.4aJ....... a.toJ4'.tri.r lu ..,......1 .U· f·
--- .: .

.

.

Tratar à 'rua Lauro Li-
�'.,w.•• UIlil - .. ''<#. ... ....�...

.

H'oririo� DaB,9 às i2boras e'das 14 às 18 honi. Ilhares, nO .120. -:- Trindade.

I
-_._ -_......--_._--- ---------

..". W'lADYSlAVA.WOLOVSKA BUSSl
I

01.. ANTóNIO OIS 'MUs..�
,

.....-

OtrIIIr.....cullica· 0.1'111- ...,....
� .•••,.. " ..pMt.U..do f.. DOBO.'" o••"JIIO·

,...a "".... •...no.. ........ I. di.pt.Ue.,. • "'._......
�

1>I1Itt.,..>JOOPU - IJ�O - SALPlNGOGJ..uu - .1IT4.0
.

UDO .•ü.u.

........n'ia ,_ .., J _. 01-.

......... ,otn ,Y_eDl..
,

0-'1,,1""', a.. 'haj...... l. 1° ..... :- "ff'" .......

........ DeI , ... 11 _.na ,,- Dr ...

J)u l' .. 11, It.n. ..;._ .....
__,... - .... lu... o..-i I, I.

.

'.

OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E GARGANTA

·DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Moderna Aparelhagem ..

Lampadu de Fenda .- ,?-efrator, - Vertometro etc.
R X. (radiografias da .Cabeça) -: Retirada de Córpos
�:xfranhos do Pulmão e Esofago.

.

, Receita pa-ra uso de Óculos.

_., ConsuItórt.o '- Visconde de Ouro Preto nO 2 -- (Al�
tos da Cas3 Be10 Horizonte).

Residên_Cia --;- Felipe Schmidt, 101. - Tel. 1560.

Dr .. Theodóctn MUJl!rll 4 i.DerHIO
ADVOGADO

Rua Trajano nO 12, 10 and., sala nO 1 .,-- Edier:o São
Jorge '(Escr. Dr. -Waldir Busch). I

Telefone - 1340.

-Dr..; .. Dalmo Bdstos SHva
ADvodADO

.
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Dr., lílti·oio>Moniz de Dragão'
,C.rurgia Tl'eumatoloCÚl ,.
, Ortopedia

.

Consultório, J(}âo Pinto, 18.
Das ·15 às 17 diáriamente.

,M.enos aos Sábados.
Res.: Bocayuva 135.
Fone M. 714.

Comunica aos seus clien
tes que St;l encontra em via
gem de estuuos ao' Rio de
Janeiro, devendo

.
reiniciar

sua cl in ica dia 11 de abril

próximo vindouro.

ÚR. &-1. S. CAVAL
CANTI'

•'''JlI
- ri...,.....$� ••rI.....

·

·U.

1 .. i.t'H'. ;li. f lei

Dr, Alvarode
I Carvalho
Lmell�" 41. Crlaaçu .

,. Couu!tó�io: Rua- . Traja·
a., ala. Edit. 810 Jora. "':""

1o ..dar. 8al.. l' • 11.
Residi.eia: Ruá BIi...

·d.no Silv .. P.,., ./_ - 10
"dar. (chácara do Itapa
aha,
At.ad. d�rJ&m._t., ••'1

14 M. em di••t..

DR .. ALFREDO
CHEREII

CnN ".aio'" •• •..á...,
aeatata.
ti..tntor ....O.P�" 0....

.....Au.

-

.

.

O ESTADO rDr. Roldão Consorrí
tCkurgia Geral '_ Álta Cirurgia I-Moléstias d.e Senhor:»'

,:' _;" Círurgía dos Tumores �

Da Faculdade de Medicina da Universidade de �",!,'
1:'8ul0. •

.

Ex-Assistente de 'Cirurgia dos Professores Ahpío
.

Correia Neto e Sylla Matos.

.. .Cirurgía do estomago, vesícula e vias bil'iares. Íntestlllo.'"
delgado e grosso. rirolde, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas, Varícocele, hidrocele, var-izes e hêrnr....

Consultas: Das 2 às fi horas. rua' Felipe Schmídt, 2.\-"
(sobrado) - Telefone: 1.598.

Residên�ia: -lAv'enida Trompowsky, 7 - Telefol'l •..
M 764. �.

.t.àIIatIItratIe .

. & _ • 0IIeJua a
na ,C 1UIre ..tU.
•·l.li ,

1
.

, 'fel. 10ft - eL ....

I tal. lat.'
. Diretor: SOltO"
- BAJlQ8.
Gerentee Domin,OII f.
de. Aquino.,

ItePi'__talP••
Representações A. S.

.

Lara, Ltd•.

,,,"0ft S.aado:r ,1)'........ ·

.

40 - ao ..daI
,..1.: D-192' - a,•••

i..etr.
. Reprejor Ltda.

lI.u J'elipe 4. Ouftir.
nO 21 - 60 andar

'

Tel.: 32-9873 .; 81o
PaUlO

A8SINATUR.M
, N. Capital

Ano ....... Cr$ �70.00
-Semestre .' Cr$ 90.00

N@ l.hlrto!'
,

.Ano •... � Cr$ 200,00
Semestre . Cr$ 110.00
A.ti.doa m.dI••"" ....
trlto..
Oa orlai_at., m••m.o

alo publieadol. alo ••.
.

rio devolvidot.
A direçlo _lo.. "lIOiI

pOfillabilt.. pelo. coa

eeíto•. emll:1dô. .tIo>'! "II'
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'Dr. José' Bahia s� 8iue<Bcu'urt
MÉDICO'

\
Clínica Geral .::.._ P,EDIATRJA
Rua 13 de Maio. 16 - Itajai

PUERICULTURA - P-EDIATRIA � CLINICA·.

.

' GERAL I t
Consultõrlo e Residência - Rua Bulcão Viana n. 7!

(Largo 13 de Maio) - Florianópolis.
Horário: 8 às 12 horas - Diárdarnente

'-.---'

Dr. ()ctacilio de Araujo·
CIRURGIAO DENTISTA'

Rua Felipe Schmidt -,- Edif; 'Amélia Netto - Sala I -
,

'I'ratamenté cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
Tratamento cirurgíco e cura de Abcessos. Granulo.-

mas, Quistos radiculares, étc. .

'

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN
TADURAS, para ac pessôas que vivem de ordenado.

Laboratõrío Protético sob a direção �
de Técnico ·co"'.,

tratado especialmente nu' Uruguai, formado sob a oriell'�
ra(,'ão' de um dos mais credenciados �specialistas dá Am�
rica.

_

Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada ·Platina). •

Pontes 'Moveis e Fixas
Todos os dema!s Trabalhos Protéticos pela Té:cntc ..

mais recente .

Viagem com .segurdnça
•

1,/

e .rapidez
sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-O,NIBUS

RA?·IDO «SUL-BRASILEIRO)
FhdanópfJ!is � Haja! - Joinville - Curitiba,

.

'. I

I\.U8' Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira'Agência :;

Vende�se�' .

Dr� (JarDo
G. G'alle'i r

Um lote por' cinco mil cru
zeiros. Várias casas desde:
sete mil cruzeiros, em ma

se.rvida por Onibus, agua fi

luz, e .vários lotes no Estrei•
to desde seis rp,il cruzeirOt!.
Tratar a. áv. Maul'o' Ra·

mós, ,
4 . sobrado, com o sr,

Pedro.

1 casa de material coJIl;

terreno de lOx(X) â rua 24
de maio 827 - Estreito.

-

Tratar na mesma.'

�----------------

Alugo-:-sp
, Aluga-se·a casa fi. 30, si-
tuada à. rua Vidal Ramos.
Tratar na rua Bulcáo Via'

na n. 87 (a.qtigo Largo 13
de Maio).

------------�------------------------------�--------------'
..}

1 .

i
.

OS' ,r.-n:LHVRES AR'rIG()S!. OS 1\fJ!�NnR fi>� PttECOSl A'S MAIORF.n� ��ACUolIDADE8.!
,

,\'.
.

âIlDIO�. - .ELECTJWLAS -- AllPLlnCADORES _ TRANSMISSORES _ ·DISCOS - TOCA.DISCOS AGULH.1S

��EIBAS - GIl'ADBIBAS - LIQUIDIFICADORES _ BA�ElBAS - NAL�S ALTOF� � lMt·..,

I"

9 mais eompleto estoque íle peças para radio

R.A'C.' O

,
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FlorianópoHs, Quarta-feira, 7 de Maio de 1952

que não é .poss ivel concede- Estado. Esses
.

problemas,
lo sem que o plenário tenha. entretanto - acrescenta o

completo conhecimento dos orador - carecem de maior

-processos visados. Sendo as- asaistencia, principalmente
sim, a sua bancada negará no setor das comunicações,
urgencia para qualquer as, pois o oeste catarinense, Par
sunto

'

que não- tenha sido exemplo, está quasi segre
convenientemente estudado gado da capital por falta de
nas diversas Comissões, e. uma rodovia modelo que -lí

-ainda, sem; que o regime de', :g.ue os dois extremos.

urgencia seja devidamente
.,

Dai enormes prejuízos pa-

justificado. ra a 'economia catarinense .

Indo à tribuna, o deputa, Casa do Professor
do Coelho de Souza juetifica ,

O deputado Elpidio Bar

ligeiramente a' urgência re- bosa deu conhecimento à
Vê passar, nesta data, o querida.

.

Ca,?à do projeto de lei apre-,
5E'1l aniversário, a exma. sra.

, A presidencia adverte que sentado à Comissão Federal
Augusta Müller Gama, viú- requerimentos de urgencia pelo deputado Leoberto Leal
Y3 do saudoso magistrado não admitem discussão. Pos- autorizando a emissão de.
,hs. Ayres Gama. to a votos, o requerimento 'apóÚces a favor da Funda-
As. homenagens que lhe de urgencia é aprovado. ção C�a dos Professores

.,�erão tributadas "O Esta- Alfandega para Itajaí de Santa Catarina, cujo teor
-do", respeitosamente, se as- O deputado Cassio Medei- publicou este jornal na edi-
$oda. ros discorreu' sobre a írn- ção 'de ontem.

MgNINA BER}<jNICE portância do porto de Ita- Ao concluir, o deputado
A data de hoje assinala 1 b

.
. . jai e da necessidade de ser, E pidio Bar osa requer se

a pa�s�gem de mais �m a.m- naquela cidade, criada a AI- solicite o apoio da Câmara
,:ersal:iO d,: g.alante: mernna fandega em substituição à dos. Deputados para tão 0-

}:eremce, f ilhiuha dileta

dOI atual Mesa de Rendas. portuna e justa providencia,
'�os�o . prez�do c?n�rade d�'. O orador' justificou com sendo aprovado, ,

J osc'lVIeden'os v ieira, �n,-, preciosos dados estatistíco i Serviços Postais 'I'elegrá-
lhante advogado en:: Itajai, I a sua tese e conclui reque-

I ,ticos
'�,de sua e�ma. esp?s� sra. rendo a transmissão do tele. I O deputado Wilmar .Dia,s-Cioconda Córdova Vieira.

grama ao Chefe da Nacão e . requereu fossem transmiti-
Fazem ano,s hoj�: H() Ministro dà FazelHÚL. I dos telegramas de congratu-

.

_.-. A sra. viuva Diaman- O deputado Bahia Bitten- Iações, ao Diretor Geral dos
il!w. Malty Abol�d; .' court, dando.jao requ-erido, o I Correios e Telégrafos e ao
I - A srta. �1r Teresmha

i apoio da bancada do Parti- Diretor Regional, pelo trans
Vllela, filha do 81'. Haroldo do Social Democrático leu i curso de mais um aniversá
Yile��, �uncionário da Pen í- : despacho telegráfic; há i roi de fundação dos Servi
t'!ncran� do ESÜ��lo, e de: temnos dirigido pela Câ�a- I

ços Postais Telegráficos no
<ua esposa sra. v.armen L.: ra Municipal de Itajaí à ço-I Brasil.Vilela : ,

_ I missão Permanente da As-! Saudando o deputado Protó-

,,;{'

_ Os s,enhore.s: �belardo ; somhléia, a qual, de imedía-
.

genes Vieira
.::�oelho Silva, sub .. fiscal da .to, se dirigiu à Presidencia O deputado João José de
Fazenda ; Renato Cabral I da República afim d'e r' Souza Cabral em nome da
'1'

.

M' ,

.

r: '1 I ., se ,

(,.elve: I arro .:>"1 berto Cos-! realizada aquela justa aspí- bancada dh UDN. apresen-
·ta;. . ; ração do 'povo itajaienso. tou congratulações ao pre-
.. --: o ::lem!10 Mauro LUlZ i 'Concluindo, o oradOl.' a- sidente deputado Protóge

;:�el��l:/�lho do �r. ;:'I:�nci's-I graClece. em nome do mesmo �es Vieira pelo 8ell, retol'll,2
".

'\ w,ra'I �elegl��,,,�a.\y .

"
povo, o ln.tF'esse dos 110.o1'e8' n- .ea,sa. �Ao :t'I'l:-smo. tempo,

..

'.
�NO "AI?O

,

. ti nn.res pelo progresso daque- congratulou-se C01.l1 o depu-
h

Com a gentil s�t!hormha la comumi.'
•

tado Bulcão Viana pela sua

':;na Ekke, re.sldente?m! '. T'·' ,- •
_

conduta no exercício da pre-t :n-to Alegre, ajustou nup-j
Os telegramas sao apro sidencia.

,�jrQ o ar Di ti· Moukarzel Ivados. O id P"�:'.l." ..... .1.
�c
'"

, • ,.
, '_ presl ente rOTogenes

T;P"l\� do �l' ;-'farcos ""o'lkar AUXIlIo a um es,tabeleclmen. V·
.

ti
,- • " ". n. · ...n, - .

, 181ra agra eceu ·8ssa 'ma-
··,,1 e de QUll enpo�sa 'M to de ensmo '-

".:" " : '; ::; sra .• a-
.'

.
" mfestaçao de apreço.

'rla VOIgt .Moukarze1. Na trIbuna, o deputado
Vicente João Schneider en

caminhou à Mesa um proje-
to. de lei conc'edendo auxilio

p' ,
.'. --

-

ao Gnipo Escolar dirigidos a f'IIC �P:1 çao
nelas Irmãs da Divina Pro- I

'

';,idencia, em Lajes. , Walmor' S. Medei�os
Volta à presidencia o dep, e

Protógenes Vieira Celia Adão Medeiros
O deputado Estiva}et Pi- participam aos paren-

i'es, solicitandó a palavra tes e pessoas amigas, o

pela ordem; comunica a pre- naBcimento de seu pl'i-
sença, na Casa, do deputado ,,,, mQ,genito RITA .UE
Pro�ógenés Vfeira, que vol-' 'CA.SSIA AREAO ME-
�ava a reassumir a pr'esi- DEIROS, ocorrido dia 2
dencia da Assembléia, e re- do corrente' na Matemi-

,.e 1__ne>-D"IJa'c"n'oo
quer seja designada. uma dade Dl'.' "Cal'los ,Cor-

_

' Comissão para introduzi-lo rêa",
na Sala dos Trabal.hos, sEm-

�)T����;II�: �,45l\:;: ��b�dí�U:!: �;'�i��:�:rs:�� ··...&..

iD···,_w·:�-Tl=·I·�.._·
..
·......

"-d"
...............

C··"
...,····.....· ..

-I-;:-� L IRA TEMI5 CLUBE
XI2COO) '. _ _

��n�:�1:1i����na o deputado r. o. eo 100 e arva IIOl � . PROGRAMA ��RA O MÊS'DE.MA_lO \

,- GRITOS NA 'Schneider /'

� Dia 10 sábado S011'ee de confl'atel'llIZaç·ao calouros
i;ERRA, Voltando ii- tr�btma, o'dep. Aperfeiçoamento em parto _ Alegre e Buenos da Faculdade de Direito - Dia l� DomÍl�go, tarde dan-

C1'S 5,00 - 3,2� �

c.en-10chneider reiel'e�se as ativi-
.

". Ayr.es çante ,com início às 18 horas - DIa 24,
- Sabado, � A

B:ll1l Livre. dades parlamentares de' � ,

-

. � "Maior" _;_ Soiré,e calouros da Faculdade Farmacla e

, R2XY - Às 7,45y hs. 1951 dizendo que as mesmas >� i::�. OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA � Odontologia. D�a 31 -, Sábado
- �ran{le s�rpres�, na

"
1 ) - GRITOS ,NA SER-Iforam altamente produti- Consult;'n'o J J< P' t 18 10 andar

�l
reabertura da . BOITE .DA COLINA . D�nomll1ada NO

.t.!\

I
U OuO m o, I I

-

O" '" r .', Cantores- •

_ I vas, principalmente porque � .......�... MUNDO DO, BA A - va lOSOS preI!llos.
-

,.2°) - BRASIL x ME- d···· .; DlarIamente das 15 -às 18 horas
d 'Ra'dl'O Tup' � de Sã" Paulo - Ritmos da BoIte - MusIca

][
-

Ilõ€ lngll'am maIS para os � • I e. ..
'" -.",,- �ICO.

I
'pro!)!emas do interior do ,_ w _W'_ - - � I � Romance - Encantamento - AlegrIa.

'. Cr;l'i 5,00 -r 3,20 mp.' __..
-- .__ .__ .. '

:.,le J4 arras.·'
ODEON _ Às 7,45 hs.
1·.'· RESGATE DE

SANGuE .
.

26) -,ALI-BARi.' E OS
40 LADRõES.

. Cr$ 6,20 -_ 3,20 - Imp.
'l::,té 18 anos.

IMPERIAL - Às V,5 ns,
. TRÊS SEGREDOS

Cr$ 6,20 � 3.�o _ Imp .

.ué 14 anos. .

_',
IMPÉRIO - As 7,45 hs_1C.ORREIO DO INFERNO

, '

;Cr$ 5.00 _ 3,20 -- Imp. 1
.;até H anDS.· I �

Vida
.

Social Legislativa "

ANIVERSÁRIOS
DR. NORBERTO BACH

'MANN
Ocorre, hoje, o aniversá

l'io natalício do 'SI'; dr. Nor

berto Bachmann, abatízado
.médico residente em Joinvi-

. .' le, onde é muito benquisto..
""O Estado" junta as suas

felicitações às muitas que;
nesta' data, serão enviadas

. -.ao ilustre aniversariante.
:SRA. AUGUSTA MüLLER

GAMA

f'

tlVENTURAS

- .i

,
\

3

,

e

... E mllhoras de pessoas

dizem a mesmo coisa.
. Porque Elmo é um

cigarro de aromo, gôsto e

- pureza inconfun'díveis!

C I G A R ROS .

,�,,,_
" �. .ti""\, PRODUTO "s-cn=!z� 'ctO"Z
�--------

V�n.de·-�� I Diretoria de Obras Publicas
Por Cr$ t15.000,00, 1 ter- .

.

reno medindo 3d5 n:etId'os d� F.. ,D
I

I T' ·A. Lfrente por 25 e fun os,.� -, .

frente� cl 2 boas casas dp

madeira, à rua Terez'a Cris·
tina.
Informações neste jornal.

De ordem do senhor .diretor, devidamente autoriza
do, declaro que se acha aberta, a contar desta data, a

COllcoJ'rêncla para a venda de uma caminhonete F-grd,
e um Jeep, ano de fabricação HJ4.6, de ambas.

Os referidpR veículos poderão sei:" istos e examina
dos duran te as horas do expediE'l1 te, no páteo desta Di
retoria.

Outrossim� faço ciente aos interessados ter sido es

ttnbelecido em Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), o preço
mínimo de venda de. cada um,

,

As propostas deverão ser entl'egue's em .envelopes
fechados, no Gabinete do Diretor', até às 10 (dez) horas
do dia 21 (vinte·.e'.um)· de maio corrente, quan{]o serão'
abertas ·f!m presença dos proponentes.

Diretoriã de Obras Públicas; em Floriànópolis, 6 de
maio 'de 1952.

Giinther Egon Becker, Oficial Adminii;tra,tivo, cL, I:

Aulas dli InglêS
PRATICO E TEOKICO
,

Professor Bonson
.

Av. Hercilio Luz, 66.

Diarunnente.
Dás 8 às 12 e das 14. As IS

�-------------------

CATAR INA SAMPAIO
agradece a'São Ju

das' Tadeu uma graça

alcançada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 '..:V",

"O Esportivo .'.'

C tt,
..

' ,'. J " ICrÔ"tca do jogo Avai-Estiva
.

00 muam·, OS' uruguaios
. vencenUo OSff.�:;�ffi�,�ªi1t:f:�f:i��;g�f5ft:;::;::::.'c':",.'.'.0','··n·J.-un t' (J's c'a'ta r'lan e"ns ,e. 'S'. 1');0

jovem e prezado colabo-: Fica, .assím, feita a retifi-

.

.

' {rador ' Custavo Neves Filho cação que" se impunha.

Com felicidade, associan-
I pugna, por reunir o campeão ta vantagem. Na segunda ,e que seus rapazes se sen- ------'---.------------

,lo-H-e ao júbilo popular, pe- i local e o invicto quadro Ul'U- fase R. Doz, lesionou-se, sen- tem 'en'cantados com o trata-

:01,170° aniversário de nos·jguaio,. com ansiedade; teve 1)0 substituido por R. BOl1- merito, reconhecendo as di-

S'
. .' -

t d- a Polícia Militar, progra-:um desenrolar movimentado, zont f'ículdades aue S'" antalham ensaça'o'! em o"r'DO' os����!er:;�'e���l�d�Ir:�i::�: ! ��;'����l��:�.�oo����:�:, ��� R. ����dl���, eJ,C;��l1����, J, ���:g!�;:e�' '�lé���e�����'i�:�
y" J' U c' I .,..' "

goa-Verde e, o Caravana do !rnonstrando > o ' quadro do Bonz�nt (17), D, Bolzer (2), Nas tacas foi servido o wiô-'

OOOS a ar'loe'nsesAr e os quadros A e 13 do Cap, Carpes, ser ainda o Rossémberg (10), A. Ricci- dkai.di\asCei;,l�Oagla� dteo··ril.edsOb:1eSbUJ:duotonroi: I .. ,.
�

.

Atenas, O numeroso públ i- Im�lhor da Capital, não, sõ- .arduli (1), R, Bonzont e Pe- 0:. . ".

":': que_e�mparec�u �� Está- in:ente pela efic�ente marca- 110n (12), do vencedor e Car- troféos que se des�inam .aoj .

Após . .o espetacul�r. su-1té ano �s segl:intes modal�
(',!O "Sarita Catarina acom- i çao, como também pela cer- pes (7), Moraci (12), Souza P910 da leal e mUI querídal cesso de que se revestiu o Idades desportívas : futebol.

l'anhou vivamente o desen-] tcza dos arremêssos. além (7), Gouveia (4), Costa (1), nação amiga. i Torneio Início, lião só 110 i voleibol; bas q uete, atletís-

�'olar das pugna�: n:anifes-I das turmas 'n�s proximida- Dantas, Oliveira, Borba c
I
que concerne à parte técn í- ,mo, tenis, xadrês e remo,

.ando-se enentuaiástico :

nas .des do garrafão, asseguran- Ferraz, Val� a pena ressaltar que, ca corno também pelo entu-] No campo da rua Bocaíú-

_oogadas de sensação,' '. 'do boa infiltração. I Logo após o jôgo foram a embaixada que nos visita; siasmo que conseguiu des-: va, às 15 horas, serão inau-

Na preliminar preliaram Jogam bem o quadro 10-, entregues os trof'éos con- tem tid'o uma conduta irn-] pertar, atraindo aos locais' gurados sábado próximo, 03

;' 0\ equipes B do Atenuo; e da i cal.. diante da classe do ad-! qtristados ,pelo Abenas e pecável e -apesa r de, sérios I dos jogos assistências nume- (V Jogo-i, estreando num in-

'. Associ�ção Barriga-V'erd�'1 versárto e c�tr�n_hamos ai, I insti�u!dos ao ensêjo �� ani: tropeço�, ,d�ndo H �Í1a visita ii rosíssimas
.

e. entl:siás�a�, I tel'esSU?te prêlío de futebol

.-\. part,lda decorr,eu" �O'Vl- _. gumas subst.itulcões, quan- v,ersano' de nossa Pol ícia Ml ao território ban'l�a-:'erde, I a:)re�t�,m,s,e o.".

Ull.lverSlta- 'I �:s eqlllp�s. das F.aculdad:8':':entaou do prrncipio qo, fio o quinteto estava e,mpe-llItar, us�mrlo, da palavra o um cunho de alta dlstI.nç�o, !nos Catal�ne!:se�, '. \ de Fal':::wc::.l. e Odo:t�log-la
11m, 'tendo o quadro. local nhado e lutando de Igual Preso da FAC, o tenente-co- onde sobresae o valor indis-

'I
A F. C, D. li" a cuja freno e de Ciências Econômicas.

D:f�l;ec.jdo tena� resis�êneia para igua.1. ,o Cap. Carpes ronel Américo é agradecen-IC�ltíveJ do 'renomado despor- t� eneontt',a-f:\� ,o i!r-:,dêmico I Nos (�oifl ��et{)l'efi> é gra�
,'U quinteto oriental. Evohr- foi sem dúvida (). valor' mais .do Don Borders, que decla- tista Don Borders, membro Nauro LUl:;; Guimarães CoI· i de a anrmaçno que se nota,

;ndo. e�m mais acêrto n_as positivo de sua eqUipe, bem rou ser �sta a, ��'ceira v�"z I hono:'ário (la e:1tid:de sul- laço, !adcado ,por elemento's (Embo1'a contar:�? a Facul-.

T'j>o�lmldades do galTa�ao, secundado por lVIOl'ac1., O I,que o Atenas Vlsüa o Br<l.sll, umenc:tna de AtletIsmo. entuS18.stas e elllpl'eendores, . dade
.

de Fann:'l,cla e Od?u-
�s

.

I�uchachos"· conve:'ham, .
quadro de Rolendo Do,z �en- I

' oi'!saniZOLl o pl'ograma elos t01(;gla / com uma. ,üq�lpe
"jtIaSI tojos os arremessos, 'tro de suas .cara-ctensbcas B· t I "!b I d

. Jogns, cujo in�(:io está mnl'- malS adestr�"da e teC11lca-

:.uqual'lto os locais não eram de velocidade, atacando sem asque e € VO el o om 1ngo eado p�lJ'a -o próximo 'sába'- mente mais forte, é certo

"J;m Si.wedidos nas concluo pre na formação 1-�-1 ,e de- el'a tIl h
- -in. dia 10, en�errando-se ú que os financistas hrão a

soes,' ,

, ",fendendo :::la fOl'maçao 2-3, e p. ' an a 'porime.\ro de .i UH [lo, com as campo imbuidos. do dese,hJ
Come<,ou o "{n'e" delVIll- its \Tézes, homem a ho'm�m. O eertame d.e voleibol te. da inau[l.1i'al do C:l.mpeonato provás de remo. de lutar tcn�zmente por um

tO,n a mandar no marcador ,1V[�lreaç.áo efieiente, bem cor rã início domingo, dia lI,! d"f:: bola ao eesto, que colo. Constam do programa dê;.;- resultado ·favorávlc·.

��hegando a está ,ve,l1cendo, respondida no fim 'da parti- defrontando-se os categori- ,::"rá :freljÜ� a frente.os quin-
;')0]' 6 a 5, pan.... d�poii) én- :.da pelo {(i.1adro p"lvi-azul, zados sextésos das FaCUI-', tetos de: Ciéncias Ecorl'ómi-
pata}' dt D por 9, vindo a_ t:é�'- : que, entrhal1td<.ql]��S� no fi- u",(les de Dil'e'ito, ;��Far':l1it- cas ver/sus 'Fal'lTIúcía e

Z M O' , fe'C'nl·CO ,d'ominar 11 primeira fase com <) nd deu lh<�l',ltras de et;gota� cía':OtlontorbgTh.�' --Os fal'Ipü- Odontologia, . ézé . oreira
:;)acard m�rcan�o .25 a 17 I me'nto, Os' orientais, além de doutos, que sui'preende;raíll I Prélio sugcRfivo, em que
:;::lHra os onentalfl, Logo no .em conjunto de cla�,,,e, pOSo no Torneio' Início, apresen- os financistas procurarão .'. ,quoad,ro carioca '

'nício da segunda fase 1an- i sue valores i.ndividua�s que tando uma equipe bem mais surpreender diante da equi- 1
cam·se os locais ao eho(ju(;! I conseguem sempre c.oncluÍr forte que a do ano passado pe maig categorizada qne os SteguIl'<lo ltficou d6tliberadto o C�dlmpeonat.o Brasi feiro, dde-'.

. '> h .

"

, , .

. , e11 re os a os men ;ores (a ven r O a equwe ser orma li

".;
convertem ., cestas, c e· uma Jogada,

c.
·om acerto. A �speram ;repetir o feIto, der- farmadontos possuem, F d ..

-

IV" t· l't, '

",
b" , ,. 'FI

.

, t' d � 2�
.. "

' , " \' e er acao 11e IOpO LclllH se- a ase (1(' nme (1.0 uml-

gan(;j� a pai' 1 a a es.ar ,) a pl'lmcu'a rase termll10u com' rotando 0'8 "juristas', tido� Dado o .ent�s�agmo l'I:0tá-

II rá Zpz{; Moreira o prepara- nense, cúpemão carIoca de
23 pro 1).tenas. a contagem de 23 a 14, e, 110 anteriormente C01UO favori. vel que se verIfIca nas hos-dI'" 1051

O >n 1 d .. l'
,

, ,.,' -.,. or ua ,eqUIpe Cal'lOCa para � .

mah,a,(rOr r:a seg�n a fma o marcador acusava, .

1
tos. Sera, sem dUVIda, ulna tes unrversltárlas e ao su- ' ---' -;::--___

fase evolUIU aSSIm: 2i>xI2, 45 a 31'. 'No meio do primei- remos domingo, no Estádio cesso que, coroou o Torneio O Jl ,..

éI R-"
".

25x21, 25x28, _;6x23, :8-23, TO tempo o placard chegou man·hã eíúpo�gant� a que t�- Inaugural, nã.o temos, dúvida!
'. ,,,,,,merICa O 10 )fJ_gara

28x25, 30x25, ....Ox26,· u2x26, a acusar 12 a 11 para os 10- Santa C2.tarma, com lima I de que as rodadas maugu-

'I FI
.. . ,."

,-,
.

32x28, 34x28. 35x28, 35x30, cais,_ que, entretanto, após autêntica revanche, marca- rais levarão grandes assis. em orl800po IS
35xB1, 36x33, 38x33, 40x33, novas substituições, nunca da para às 9 horas,

'

I
tências, sábado,e' domingo, Conforme se anuncia, fi-I'

Rio Grantle do Sul, a equipe
40x35. mais chegou a desfrutar es- I A seguir teremos a roda- aos locais dos jogos. 'nalizou sua, "tournée" pelo dos diabos rubros, tenflo.
Quadros e Cestinhas: Ate

.

---,.--' --

_
,

- .....--_. embarcad{) para o nosso Es-

�\�3:' Ric�'a;d��ia.��;;: (�), Tabela ';d05 .', Jogos UDivefsitá- 'Dia 25 'as > "'selDi�,I-iIl'ai$, '. tio· ��O:100��: ge�e�r:de:afre(��
BotlZOllt (8_l ...Robato.'(S), Pe-

r'I·OS Cata' r."nense·s· ,
C' 8 .,). Avàí, e'nó dia 11, o con;iun-

!wn (14.), Rossemberg (2), ampll' rasa elf.o to do Figueirense, Como {!oe
A, A,· BRrrig'a�Verde - vê boas partidas �para o afi-

Niltón (2), Milton (3), Lau- .MAIO VOLEIBOL J:õI "
. FI"'oll"delI'bel'u'do ·u.a

C'IX�eI'
I'eal'l'zada 11o'dl'a nrl'mei- e.iol1·ado do "As8�jatíon"_

th (12), Osmar (3)., Airton' .

-

.

- l� arlnaCla- v � F .. .� .�

(!:)),. Dutra (6) Nestor-. Os I)' 10 '1- h'
.

Odont.ologia .'x' C. Econômi- B, D., que 'a primeira parti- 1'0 de junho.
. __,y........�,.,._._........,.,.

, Ia - as D oras - ,
"

,lc"l das seml'-fl'nal's "eI'ã rea� O primeiro encontro, en-
juízes Ten. Dantas e Milton FUTEBOL F

" caso . ,'-l! Q

'Milton Lehmlmhl sarram-se '.
-

,�arn:acla e
i BASQUETE - C. Econô': 'tl'e paulistas e gauchos eH·

eaSI QU -a,ar-Odotolngla x CIel1CWS Eco-!,
D' 't lizada no dia 25 do corrente; rá em Pôrto Alegre, e, en-

. bem da missão árdua que nômicás. . imlC�s x lre,l O.
�

lhes toi cometida; Para a Dia 11 _ às 9 horas � li' D�a 17 -'as 1� h?ras � à: segun?a �o dia 2�, de��en- p�e cariocas e r:;tineiros se-

I.amanto,.t'l "I 1 VOLEIBOL _ DI'reI'to x- .FU1IpBO,L .� Dll"elto x C, do a pnmell'a p.<tl'tlda nnal ra em Belo HOrizonte.' V
par lC a prmClpn. os sén 10- _- ..

res M"il'a e Stroetz J'lll';;e F
,.

Od tI' i Economlcas, '
_ ......_ ....._ .... ... -_.. .. ,, .' ._._

Casal sem filb?s, procura
"

.

t.:: ," s armaCIa e ou o ogla, '
,

, ; , <:>
•

...
' • '

que se .hou.veram com im- BASQTTETE' _ C'�
,

1
;[)Ja 21 - as 19"JO hOlas casa' ou apartamento, nG

, . �, lenClas
- VOLEIBOL - ç E

�
-

C S I A·
· t

'

'd d
-parcialidade, foram indica- Econômicas X" Farmácià� .. ,... .,'.

- ..
'

,. c.ono '17-' a.'mpeo·nato ··u.-.. -m'e''fl-
cell '1'0 ou proXlnll a es,

dos pelo í' m d' ""AC A Od tI" .. mlCas x Dlreito, ' dando refertmcias e' ga:rall"
• y, '1., a r ". n� on O ogla.· I DASQ'UF'TE D' 'L

•
'

IreI o x d Ati t· t,ias. Ganas ou tratar pesso-siosamente aguardada esta Dia 14 - às 19,30 heras "F
) " -, O"'d t-l '

l

. cano' e. ' e 1.s'm'o
•

__--:::--::-- ....'

' '
1 armacla- on o ogIa,

.

almente com o Engenheiro

Os 'Globelrollers deram n8vo htDral��s2' o���;L,T2;ETN)SIS·M�� p8e'.3laO Na prova de'Ralto em dis�Xlrdesde já 'os vencedores da ·tn·�.(s�t� �c·��a··�pl�ftdan.alO,s �p;�.�:�:��
" tância Atí Façanha de Sá, competição, Como se sabe· o ....".� .

espetacu10 no Rio manhã, (Byasil) conquistou o pri-' Chil" já conau.istou cinco ' . - .... -

.
.

. Dia 30 _' XADRÊS - à meiro lllg<u; com 7Ín 39; em i'campeonatos (19. �7, �5 e ,.

Novo espetáculo de técni- ,do terminado de 42 a 35 pa- n'oii:e. segund,o Carlos Vera (Chi-! lB4B) ; a Al'gentin� sete ,CU,
cil e' comicidade deram os ira os Globetrotters. Na fa- ", JUNHO '

li�) com 7 'm 13; em -te.rcei-·126;' 2fl; 31, 33, 47 e 1949); o

'l1;gros �esto�olistas" que, II se .final o "show", veio e Dia 10 - REMO '-. pela 1'0 Aylton d,a' Conceição Brasil quatro '(37;' '39, 41 e

sabado, Jogarao aqm, no, n1esmo assim os "Clored" manhã. l
. (Brasil), com 7 m' 08; em 45),

.

�stá�i� Sa:ltl'. ,C�tarina,,' aumental:am a contagem, A! .

Os jO!T.OS de futebol como quarto Albino Gerét (Arg.) i
>��n<,e8 de :llllll'leaaae pon- renda fOI de Cr$ 254,805,00: local o Estádio "Dr, Adolfo com ti TI] 89; mÍ1 quinto: J\de.: I" ,C('m1 t>R reSUHlÚ:1Q�"do se.

!,!lh�rnm ,o .1�gO ,entre os he-I e � �relimil1ar ,reuniu!Js qua Konder", enqlJant� qué .' os H�aI' Ferreira. d[: SHva (Er.a- j_gundo"dln li elassificaçM é I

<I,r�s. e. 0" .

bt,ancos" tendo a ,(h os do Flummense e Fla- de basquete e voleIbol ;;erã.o 1.'111) com 6 m 80 e em sexto ln se'!?,'nmte por pontos: I ..��...... �CH0fI'!Ht.4t,

lJR1t1da tel'mllllt.do pela con-lmen�o, tendo o, alvi-negro l'ealizadoa- 110 Estádio "Síil1-IBOriS Comício (Chile) com, l\.Jasculino: Chile - 651_
'

'f<,lg�m de 72 _a 57, �esmo venCIdo pel� contageri1 de .. ta Catarina",
.

'. 6' m 64,
.

Ti'0!'to'\..'·· J A "". 'fl tDDr,me�nd? nao 'deIxaram 64 a 31. O Flamengo jogou 1\ conttlgem de pontot\, pa-I Com os resultados do se- 'iu'gentiHa � 63 pontos,

1
OSu vai ara a

'(JS lllCl'lVeIS malabaristas de com Tito (10); Zé Mário (2) 1'a tôda::; as m\odalidaeles des; gUlldo ·dia. ante'iê-se uma; ?"'fl'lil - (}O;5 pemtos.
...

!�nzer ceRto:"; Na prjme�\a Al�godã? (11) Mário Hermes portivas, seÍ'á a
.

seguin te: ! hlt,<l renhida, po-is 0::\' atletas"" Th:11ap,: Argenlina -- ,?4,' 'E'studaute-de Od(tntoloL�ia,'

�,a"�e a PR1:t,lUu est:ve e�ulh. (7) .Alf.tedo (5). Artur (9) 13 pontos pata o primeiro I chileno,f; .

e bl'a�j�eirt}', são pont.-:s., 'l�ciona fí�ica para o Colé-
,.'lada, ?OIfj o Ne",. YOlk}u- Dobmha, (4), RaImundo (eS) colocado, 8 pftra o segundo e Il}dversanos senos dos ar- ('hJ'c .- l(-i pontos, glO e vestIbular.
tou de Igu::il para Igual, ten- Gedeão (4) e Gug'uta ,(4). 5 para o terceiro.·

. I gentin'os que ,se consideram 1 Brao:il e,'Perú - 14 pontos Rua Blumenaq. 53.

7

I
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.

I tCo,nõmico/ o Brasil. de Hoie ...

Vidal?' . ".' �..

.

Pretende sDp�lIir � expe_diente
·i; a.lS ':sãàsc,oas "rellartl�o�s

RIOI 5 '(V. A.) ,- o "Diá-I participado
direta ou indire- ,::rino, de quem seria até C011-' RIO, 5 (V,A.) _;_ Supri- nuam em vigor as disposí- ,

T.'O .Car ioca". publica pma. ta no crime. 'Mas I'!- ,poqci.a tituinte. A verdade, entretag "nindo-o expediente dos sa-; ções legais ou regulamenta-
"á�Ls iin.pres8ões digitais, en� 1

não despresa ';ou'iros ,"\'dHa�' to, é que o caso já está per�.,
'1
-bados nas' repartições pw·; res concernentes ao numero

�;dtradas mi Citroen de pro- lhes que vão surgindo; fi- dendo a repercussão inicia}
'

citas, o deputado 'José Glli": ; de horas de trabalho exigi-
'

i�'iedade do bancario Afra- xando-se principalmente no e se diz que cairá em breve 'KOLYN05,rende muito mars marães apresentou' hoje - à I vel dOB servidores puhlicos,
�. io Arsenio Lemos, assassi- 'üdvogado Leopoldo Heitor, 11Ô esquecimento, ficando as � , . ,Câmara o seguinte projeto i civis e das autarquias fede-

r-;

, I ' ,

b
.

I'
'. Kolvnos é econômico J inado misteriosamente a el- quesaber!a o nome do assas- :01888 corno estão.. .

porque é um dentifrício :le lei: "O Congresso Na- Irais. .

.,'

Ta da Lagoa Rodrigo de , concentrado que rende ie ional decreta:
.

Artigo quarto - Esta lei
Freitas. Pertencem ao filho.

---
.

�

\ muito mais! Um -cenn-. Artigo primeiro - Fica entrará em vigor na data de
orlo prefeito João Carlos Vi- • ):""'���� ,.",", __ '"

' metso de.Kolynos na 'abolido o expediente aos sa- .sua publicação, revogadas'
tal, o jovern Luiz Vitai: estu- escõva basta para obter

.bados.nas repartições publi- as disposições em centrá-
espuma' abundante que ,

' - -

ô1:l1te de engenharia, e qüe cGmbate a cárie e cas fE1derais de natureza 3d.:"' rio".
fora' amigo I intimo da viU.. perfuma o hálito. minist�ativa, aumentan'clo-se ----'-.---�,-----

f:1U. Esse detalhe em nu_d}l 'C:Vlill'llI4 r'tl'cuu.. , !'1iQSE.alil� FARA"" ,"
.

1 de 39 min,utos o respectivo , ,.
.

'-i;sclarece o misterio, Afra- horario de funcionamento Alufta' 'se'';,

.
[do. além de empres'tar o seu nos outros dias da semana. , .'''..!III'\

,antomovel a amigos, sem'- MOI',INH,,O ITAJA'I Artigo segundo ,--;- O Po- •
'pre andav.a em passeio e

.

.

, ,

-

.

,�er ;Executivo poderá; quan- qua_raO .

',,�i::\gens, com companheiros, Vende-se para 'inoagem de ':féculà arrQZ; raspa etc. t • .wp do julgar conveniente, es- ,Famwa dispohdo ,de uni"'"
inelusive com o jovem Luiz Para 10-12 sacos horári{)s,' com tninsforma,dol' pró- 'F

'

I
tender o regime previsto no 'quarto, aluga- dando prefe- -

VitaL Todas a�, pessoas das ptio de 20 HP, Podendú triplicar a produção. i '.que%,� em gere "'artigo anteriór.a outras re- i'encia à 3 rapaze$, Vende-se
�'ela<::ões de Afr:inio e ,de p'reco Cr$ SD,OOO,oo :com, fa.ci!idades., '.. Ill-abo 'Croosotado ! pa�·t,ições pu�licas e autar- tambem uma cama de Pero-
Lui:�' afastam qualquer P08- .' Traiar: Joü,o, CO,rreIa�. Praça Lauro Mu,Uer, 11 ..;_ : I: .'fJ • I qUlâ.S federuls.

.

ba eam ,luptro de ,tela, à rua

f"hilirlade àe que tenqa este IItajaí. . . ! .

(SlIvetra) Artigo terceiro. Conti-· 'l'iraden,teSl, 64.

Naufragou: 01
,

{(RioAlmàda)}
RIO, ti (V.A.)' _.::. Na tar

--de de 30 de abril partiu es

''ta: capital rumo a Viorra o

'navio "Rio Almada", perv
'jteuc�llte àf irrnaDiaz &, 11':
-mãos, com sede nesta capi

I .tal.
A embarcação leva como

-ca.rga diversas mercadorias
sendo "eu eomandante o

Pi}). Alfredo .r0<10 Gorical-

A viagem tram:cGI'l'ia n01'
mal até a altura do Cabo

I'Fric, quando forte tempes- .

tade desd:JOu, acossando 'o

-navio de tal maneira que' a

tripulação empregou todos
'�!)S esforços ao seu alcancea
fim de rumar imediatamen
te para o primeiro abrigo da
:'nsta. O comandante conse
glÚU levar o navio até as

proximidades de Ponta Ne- I

:,g'l'a.' .Mas 'a essa �;Itura o
1

r-arco já estava adernando 1
.:«; \'azendo agua :\ situacâo :
'to;:DOl1"-se i�;:'U;t�l�t��el

",

H !
urna :lOra da madrugada de!
ontem, qu:mdo' o temporal I,
tornou maiores proporeoes.j
�end{l qLH; nessa ocasião a

I!-água já· estava aos borbo-
.

..tões.
Toda a tr rpulação recebeu !

"",,,tão, ol:del.l1. de" desembar- !''-i:·.1H' em escaicres, o que foi
.f;�ito em order.i, .

I
. A tripulação era compos- :

·:ta de quatorze homens, sen-I
-do que c:incb estão desapa-]
Tecidos:

Entre os que foram sal
vos, encontra-se J coman

(�ante) o' i,n:-:di�to E. o segun- 'I
,
{lO maquinista. T6Jos os I
.sobreviventes encon tram-se I
':m1. boas condições t isicae. I
l<Jstão .. send-o '-feitas di1igelp)
-e ias para encontrar 'os oesa-:

parecidos e tarnbern os d�s-
-troços do barco naufragado.
c..lliÁ'iiSêIlLAiiÃ-.i,t:r;.1i uidora Ij,OI R&1II1if, LO.4,
'lf ll!ror, V'ivul•• _ D1I,01. ' !

�lla G"•••lÁtilrO Jliatt'a . I

FlorinnõpQlis,
.

Quarta·feira, ,7 de 'MnÍo :de 19�
�--�----------------------------------------�--r_�--------_.---- -----

, , ,·EMP�SAS QUE 'EXIGEM A ", A .',
"

RESISTENCIA ." ,I

DO CAMINHÃO

,I,

N05 trabalhos màís díííceis ou nas
.,

• r
."

mais rudes 'estradas, a grande resís-
têncía e fi extraordinária .tôrça de

tração do CAM�NHÃO CHEVROLÊT
garantem êxito absoluto. Sua carros-

.eeria de sólida construção e o pos

sante motor de 93 H. P." de válvulas
na tampa. asseguram menor depre
ciação por tonelada-quilômetro" A

economia, a resístêncía e a eficiência
que decorrem 'dos detalhes técnicos

:do ,CAMINHÃO CHEVROLET reco

mondam-no para o transporte de tô

das as' cargas, em 'qualquer estrada I

Freios de duplo
. articulação,

Direção com meco.'
nisrno de esferas,

,
"

- Eixo traseiro hipóide
sendo foc,ultotivo o .

-de 2 velocidades.

- Ventilação
Aperfeiçoada.

CAMINHÃO CHEVROLfT :Produto da GENERAL MOTORS DO BRASil S. A.
(OIHESSIONAItIOS' EM TODO O PAIs

.. '

I '

ainda: o Misterio'so Çrlme,' DO Rio

,[nvolvido um" filhó do sr. Carlos

'p
('

:

Sabã()'·

'""irgem··ESpecialida·de
da Cia.

'"
WETZEL INDUSTBIAL-Jololllle. (ma-rca registrada)

.

� TQr"a a roupa branquissima:
--....,..------......---�......--..;...._- �,�·....' �__, .."_.o ... ,.�,�,,,.'_, "",,_'"'.. ",,"., ', .. _..;.,..__,�''-- _

!

I
I
í.

,I
,

S�����:RCt41
ESPEC!AUO,t\DE
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6 Ploríanõpolls, Qua�ta-feira1 7 de Ma!o de 1952
"" -,._---� ------------------------ ----.,-,... -'

A' margem duma nota �.!���d�rgM;.���g�������: ����gg !!EN�o.lícía
realidades Hociais da população pobre do E�treito. Não redação em português e grande experiência em cálculos. 7 DE MAIO '" Nilza Bonatel li, de s cor

exorbitei do registo simples .do fato, que me fôra tra- Os candidatos deverão possuir, pelo menos, instrução se.
.'

preta, também conhecida pe-

'zido e em cuja versão acreditei, em presença de teste- cundária completa, dando-se preferência aos que' tive- A data de hoje recorda- lo simples nome de Anita.

munhos insuspeitos. E confesso' que �
me surpreendeu "rem conhecimentos de inglês. Cartas indicando idade, \ nos que:,

_
..

"oi presa e recolhida ao xa-

a informação que, no dia, seg.ui� me traziam pessoas nacionalidade, capacidade, experiência e ordenado de- --;- em 1.836, Joao Teixeí- drez da D. R./ porque pro-

amigas, 'às quais a senhora diretora do Grupo Escolar sejado para a Caixa n. Ui9 dêste- Jornàl. ra Nunes f�ndou a' atual vocava desordens, ontem.

"José Boiteux" se axternára a meu respeito 'de modo na-
.

progressista CIdade de Tuba- AGRESSÃO
I da lisonjeiro para mim e talvez ainda menos para aque- râo, neste Estado;' Enerina Dias, de cor bran-

la educadora. É que eu absolutamente lhe não fizera - em 1.856, sob o coman- ca, natural deste Estado, ca-
.

referên.éia alguma que comprometesse o alto con- E PI-and a .meré do do 1° T,enente Francisco sada com Sérgio 'Dias, vulgo

ceita em q,ue sempre t,ive uma classe, a qual me habí- ,S 'I
O"

,

.,,. • de Paula Osório, três eSCH- Lalau, de quem está sepa-ra

tueí a estimar e admirar, \' ,

'

0, ,,;-;fáciio Santa Catarina viverá na noite de sexta- nas forcaram a 'passagem da, queixou-se à D. R. de

1 '-A nota f{lue, agora, vem a público, pelas colunas

I feita, 'depois de amanhã, mais uma D'oite inesquecível. do Kn:genilO Pernambuco flue seu amante se embriaga

dos matutinos locais, com os pretendi�os es�larec�- Ali;lapresentar-se�ão, num espetáculo que desde já pro- (Guamá-Pará), havendo du- 8 passa a frequentar. a sua

t �el1tos, que a senho,ra professora Herm;hnda Bianchi- ietâ-se fen,omenal, os Hal"�en Glob<,�rot�ers _, reis do rante a noite o 1° Tenente easa, Além de ,provocador,
III enviou ao Departamento de Educação - que pelo baskett ball (negros) e os New York;Celüc (brancos); no Barroso, mais tarde Almí- ainda manda para a rua as'

.visto lhes apôs a chancela aprobativa - confirma. os ano passado os Brodwav Clowns l American Stars '(lei- rante e Barão de Amazonas, crianças que com ela vivem.

gratuitos arnúos da diretora para com o comentarista xaram impressão magnífica, quer'"pela alta desenvoltura se apoderado de uma gárn- Como, tivesse ameaçado de

que eu sou. Escusado é declarar-lhe que não �e dou do padrão de jogo, quer pela comicid�d:e. Os Globetrot- barra perto da cidade dç voltar à noite, para novas

por suficientemente convencido da improcedêncI� das ters, no entanto, é quando a crítica guanabarlna, são Belém; orovocações, a Policía man-

acusações que se hajam formulado contra uma direto- mais exper-ientes e hilariantes que os "Palhacos da Brod- - em 1840, durante a re- dou-o para o xadrês ...
.ra cuja conduta administrativa não terá sido menos way", motivo pelo qual o estádio da TAC por certo ter- volta denominada "balaios", ONTEM, NO CAFÉ DO

intempestiva e verberável do' que o são õs têrmos na- nar-se-á pequeno para comportar todos os que lá compa- travou-se o combate das Ma- COMÉRCIO
da oficiàis das suas infÔi:'m.açõe�. . ' ,. recerão.. Além do "show' que os' negros proporcionarão,' tas de Curumatá e Egito, no Â noite de ante-ontem 01'-

Qualificando-me saneer imon ioaamen te de leviano, veremos também em ação os brancos do quinteto do Piauí; 'havendo o Coronel laudo da Silva. residente no

'recorda-me a diretora que fui eu, quando no cargo de "New York Celtic", cujo jogo se assemelha ao do Ame- Felicianode Morais Cid der- ::;aco dos Limões, -,depois de

Secretár!o do Interior e Justiça, Educação e Saúde, e r ican Sta rs, isto é . .sern os passes malabaristas e eston- rotado os insurgentes che- alguns goles de caninha, re-'
, na gestão do dr. Udo Deeke, então Interventor, quem.re- teantés como aqueles. Em síutese, veremos um duelo-en- fiados por Raimundo Go- solveu espalhar-se no Café
ferendou o Decreto n. 3.375, o qual estabelece a obriga- tre' li maior classe e' elasticidade contra um con iunto f ír- ines; : do Comércio. Fez barulho,

toriedade e ° padrão de uniforme para os alunos das me e produtivo, sem floreios, É mais certa, POJ:ém, a "vi-
- em 1.868, faleceu no 'I' espalhou o 'pé, e foi, depois

escolas estaduais e municipais. Tudo exato. Mas., se tória dos negros. como tivemos oportunidade de ver no _Rio de Janeiro o estadista. de muita desordem; preso
esse decreto se acha em v,igor d�sde dezen::bro de 19�6, ano passado, porque seus passes e rítmo de jogo confun- enérgico que conseguiu re- pelo soldado da, patrulha

quais as razões por que somente agora, seis anos .apos, dem qualquer antagonista. Aguardemos a noite de sexta- pr imi 1'0 tráfego de "africa- ,rolIo Francisco da Silva, a,

.são criados os primeiros casos em tôrno de sua exe- feira para tecermos impressões mais' positivas sôbre ês- no 110 Brasil - Euzébio de quem agrediu, a socos.

tlüibilida�e?, E por _que o são a��nas num que outl:o ses dois afamados conjuntos do basquetebol norte-amer í- Queirós;
.'

Mas. vencido. foi mesmo
-estabelecimento e nao na

_

generalidade dos educaudá- cano, que sãq o Harlên Globetrotten e New Yo rk Celtic!
- em 1.880, na Fazenda explicar-se e passar algu-

rios a que é ele aplicável?
, Passoni Júnior de Santa Monica, rio Rio, -na:" horas no xadrez, . ,

Admitamos que, não pela habilidade elas respecti- ,

•
'faleceu o Marechal Luiz AI· OUTRO "VALIENTE", . ,

'-vas direções, nem pela humana transigência com as Soc·,edade Im-Igos do ESIArelalo ves de Lima e Silva, Duque I Manoel Elias, de cor pre-

cü'c,�nstánci�s esp.ecialíssimas de ordem regional ou ,

'

J.I de Caxias, nascido em 25 de ta, com 16 llHOS de idade,
,de forca SOCIal, ate agora os grupos escolares, sem eS-1 agosto de 1803. E' o Patró-I vendedor de .ío..rnais, i,lpre-'

cândal� e' Rem demasias. de rigpr, conseguiram conci- ELEIÇÃO DA DIRETORIA gos do Etitrei,to no ano so- no do Exél'eito Brasileiro; I sentou-se à D. R.. com he

liar a'lei com as razões que ponentura militassem-con-I
E CONSELHOS E CO- cial de 1952-1953 e respec- Luiz Alves de Lima e

Sil-I morrágia nasal, provocada
ira a SlHl'pI'ática. A diretora do Grupo Escolar "José, MISSÕES

.

tiv_9s Conselhos e Comissões. va, duque dG Caxias, uma I�om um �oeo que lhe vibrou

Roiteux"" que se insurge contra os escândalos da im- De ordem do sr. Presl- De acôrdo com o artigo da" m�ü0res' glorias naclO" IOsvalelo Soares Aranha, fI-
.

prensa e do rádio, não quís admitir a hipótese. de lhes !dente: convoco, aos sen�ores 20 dos Estatutos, caso não nais, nasceu no Porto da Es-.Ilho de ReinDldo Soares Ara

daI' ensêjo, ao h\nçar a inexorável proibição de fre-I assoclad�$ para a, sessa? de haja número legal, meia ho- treI:t, na provincia do Rio nha, l'eside'.ff) à rua ·Gene

qÜ�l,lcía .us aulas para os aluno,; qlH�\ nüo ,ap�l'�cessem \ :sse����Ia.�,eral a l'eallZ�r- l'a depois procecler-se-á a de .Janeiro, em 1803; pres- ral 'Bitt�mcourt. '30.
umfo.rrnlzados, E; ptetenso �ual'da da leI, fenu-a 110 ,�e terça�fella. 13 de mal,o, eleição c�m qualquel: nú- "tou OR mais relevantes 8e1"

entanto, craindo lima sançf:tó a seu arbítrio, já que o
.

a� �9:30 horas, na sede pro- mero de sócio!';. viços. à Pátria, já pacifican
cl�cl'eto que padJ'on izava os uniformes fôra omisso a 'Vl�OrJa no Ch�b� _fi de .Ja- Secré,taria, 26 de ahril ele do o Maranhão, em 1840, S,

l'cspeito do processo de compuh':lo dt;> Heu u:>o-
, nel:o, para eleIça� da Dll'e- 1952. Paulo e Minas Gerais, em

Devêl'a eu ter contado menos com a. influêl1Cia t.ona que dev�ra reger os (a.) JADER GOSS, Secre- 1842 e o Rio GTande do Sul,
'conciliadora dos sellhóres diretores., E, m�smo em fa- i destinos da Sociedá'de Ami- tál'io Geral.

'

em 1842 e 1845, já assegu�
-ce da obrigatoi'.iedade do ensino e da exigência legal de I rando a independen<;ia do

freqüêllcia à escola pelas' crianças, aplaudir a direçila I Participac,à,o .Estado Odental do Uruguai, Venham até aqui. senho-
'6.um estabelechuento em que, ao iI;1vés de 'prevalecer I) I em 1851, já, principalmente. r.es fiscais do Depal'tamen-
regime de ampla e indistinta assistência educacional,

! �l\1atcos Moukarzel Johann EkJ,e concorrendo da mal;leira to, e preparem-se para olf&':
vale é 1).roscl'evei' não J' á do direito, mas' do dever de e e mais' eficaz para o feliz ex i- tal' "perful:)1es do outro
-comparecimento aqs gl'UP'OS escolaÍ'es as crianças ]:,0- \ Maria Voigt Moukar�el Otilia Elíkc to da guerra do Paraguai, mundo".
'b1'es, que não, pos,siJam uniforme; ou que, possuindo" participam aos\seus pa- paI:ticiparn aos 'seW:l pa- com a tomada de Humaitá e Comecem por atentar bem
:apenas um,' não tenham mães "éaprichosas e- compre- rentes e amigos e pc:,,- rentes e amigos e, pes- oCHpação da cidade de As-

as narinas para um buraco
"ensivas", ainda que doentes e fisi.camente incapazes, soas de suas relações. o soas de >mas relações, o sunção. existente bem no começo da
que "em qua,ti:-o ,horas"'l.avem e passem a fardeta dos contrato de casamento contrato de casamento Por esses serviços rece-

rua, nQ'sfundo s do Bar e Cu-
filhos ...

.
"

de seu 'filho DIL:<;om a de sua filha., IRMA, com beu, sucessivamente, os títu- fé da esquina, onde são de-
E porque não me ocorresse tão alta e tão humana srta: Irma Ekke. '\ o sr. Dil lVIoukarzeI. los 'de barão, visconde, con- positados os detritos e os

-visão. so,u 'imeperdoà'l,-elri1ente, ROU insofismavelmente Flol'ianopolis, 3:5-9�'-. Porto Alegre, 3-5-952 de, manJuês e duque, Foi ,-,estos da cozinha.
- um leviano.

' ,

Di} e Irma ministro várias vezes,"sena- A rua Teresa Cristina'
lVIas, a levar-se a séi'io a propriedade do, qualifi- ! "

, naivos dor pelo Rio Grande do Sul, bem merece ser batizada
<cativo cmh que me br'indou a ,illteJ.igente dii'étora' de1-' � conselheiro de Estado, ma- como "Rua do Cheiro", , .

:gr;lp? escolar, quisera eu saber �e melhor ,não caberia I NiiO''''pi'o'te' "m'
j

a";-,'-·s' 's""ua CaS'a,'rechaI
do Exército, etc. SOCIEDADE DOS AMIGOS

'o eplteto a quem, ,como a abespmhada educadora. ro- 12 a �
, E' uma das maiores gIó- DO ESTREITO

:usa uma, co;Jtribuição, m�xi,m� parI: a C�i�a EscoI,ar !SUl' ,

"

, '.

dal::l nacionais; Os mémbros desta patt'ió-
;:sob a a"le.gaç.w de.que a 1e.l, es.ta�)elec,e .0 Dnmm?, d.e ao-

i, Esta se usando nas grandes capl"t:als '
\ - em 1.888, o GabiIlete t'c

. -

t t
C f d d

' 'd d I C
1 a aSSOClaçHO, que 'an o se

ze cruzeiros anuaI�. ou- ,un l� ? maXInlO e miRim,!}' a I "O PAPEL DE PAREDE" ;nt�� pre_S1 i o fe o ...�11se- tem interessado pelo pro-
professora Hel':nelI�da !,lanC�,1l11 !-;e enche de. ?Sc�UPU- ! Para sala de jantar, copa, quarto de crianças. etc, _ ,he��o Joao AlfIedo pr,oPoz gresso elo sub-distrito, reu-
lo.s porque cerl,O cI?ad�o, alIas nobremente Il1splrac1o! Lindas Padronagens.

' "
'
.. à {�am_al'� dos. Deputaoos a

nem-se hoje, afim-de toma-
- .nos d,ever:s d� solldanedade humana: doou� se.ssenta I Representante

�

e Distdbuidor neste, Estado: �XtI,nçao lme�la.ta da Escra-I,l'em conhecim�nto, �o .mani-,cruzeIros a caixa dos alunos pobres. Importancla que, IYAND:EL GODINHO vatura no B,Ic1S�1. 'festa que será dn'lgIdo ao
€la não aceitou porque, segllndo alega, a taxa mínima I Rua Pedro Ivo _ Anexo Depósito' Florida. And�e NIlo TadascJ i Povo, 'sôbre a conveniênch.
'era de doze cruzeiros! Prejudicou assim a Caixa de

IEsmo, las, desfalcando-a de, quarenta � oito.} cruzeiros ASSOCII�ÇXO PROFIS�IONAL' DOS TRABALHADO-=-- _.........:o....._..
-....-...-..-......._..� de ser o Estreito elevado a

'f .

,

.

município.
;que, eSllontâneamente e sem constrangimentb al'gum, RES NA,INDÚSTRlrt\. GRAFIÇA DE ELORIANóPOLIS
poderiam ter alargado.· as possibilidades assisten- Assembléia Geral Extraordinária Anuncie n"'O ESTADO" SERVIÇO MÉDICO
ciais daquela instituição. Se a lei houvesse fixado os Pelo presente edital fica convocada a Assembléia Felizmente, (l Estreito
,doze cruzeiros como contribuição máxima. a diretora I

Geral Extrqordinária da Associação Profissional na 111- ,'--.----- ...--------,..." conta hoje co� dois dedica-
estaria certíssima; não o esteve, todavia, porque o. que c1ústria Gráfica de 'Florianópolis, püra à" 9".hol'as do dia dos facultativos que aten-
'a. lei estabelece é um mínimo anual e não o máximo" 118 de Maio deste ano, na s'ede do Democrata, Clube, 'na dem prontamente à sua po-
Percebeu'? -De que lado, pois, a leviandade?

I
Praça 15 de Novembro, pal'a rieliberar o l:ecou�eGimento pulação. São eles os Drl".

GUSTAVO NEVES como SiHdicato representatiyo da l'espectiv!i.!0tategoria I Carlos Santos e Artur Lo�
,

II
profissional."� pes da Silveira Pinto, aque-

-(Iube/ 1t ,de Agosto : '_�4 Flo,rianó,polis, 30 de ���i;i:��l�l�l�dt - pre�idente �� ':�f:l����,st�O:lmC��:����
PROGRAMA PARA O MÊS DE MAIO ,I

------ ,- ...

�',.---.-.,
- rió·à l'uaTeresa Cristina n.

OI HOS
29 e "êsf-e com consultório à

\DOMINGO � Dia 11, - "Soirée", das 21 h{)ra� à 1 ' - OUVIDOS -� NARIZ E G}\RGAN'l'A )'

rua Marechal Hermes n, 37,JlOra.
"

d G011 e reside. "Grande númeSABADO - Dia 1'7 �'''Soirée'', com início às 21,30, Db GnE!'U'JIr:I�O' hA- �f"" !!ii.J .... r:"'" A
DO l\"INGO

!i'\ ..
,

'l..;!! n!i"U;;!l�'. �...., : .....:hí�;;;.l;.,'-\.M 1"0 de pessoas aflu-em diàFia-
. ,ll. I " .:_ Dia 25 - "Soirée", das 21 horas à 1

'hora.
' mente aos seus consultórios,

Especialista elo Ho:"pital correspondendo as.sim a boaTôdas as segundas feiras', ses;:;ões cinematográficas Rcc'cita de Or-ulos -- Exame de Fundo de Olho pan,
'

vontade dos mesmos. de
:p:ua adultos, com início às 19,30 horas.

'

, Cl"'f"sJ'f�i'''clC.;;O ..la, PrL\_,��,'?>,G �'rte'l'l'al, '

,�,'- <.. c. " . V,",''' ,"1 rnanteT -df:>üca no sub-dís-Tôdas as quartas feiras, Bingo Social Dançante, com, Model'na A pn relhaglÕ'm.
i,nicio' às 20 horas. I

trÍto do Estrp\to,
ConSlIltório '_ \"isco!lde de Ouro Preto. 2. " Correspondente

Noticias ,'do
Estreitó

\

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rlori<:.nópolis, Quarbi-fcira, 'J de Maio de 1952
'"':"'----.--------------- . -'--+ - .- .. _�_. .._o � ... _

I relegramas recebidos pelo I'

;/ .

Dep, _ Protógenes ,Vieira
De .Jaraguá do Sul .' Agradecendo gentileza I,

Deputado Protógénes 'Viei:' congratulo-me ilustre amigo
ra :._ Fpolis.. I e bem assim demais compo-
Receba ilustre amigo mi- "nentes Xssembléia pela fe

jihas. calo;'osas felicitações I l iz escolha que para Mafr,a
sua eleição presldencia AS-l é sobremaneira honrosa pt II.

sembléia. Sds. Eduardo Vir- Augurando felicidades co-
,

mondo ' munico estou dando conhe-
Presidente Protógenes'Vi- ; cimento populações Mafl'a

�ira - Assembléia Legisla" í It.aiópol is através rádio Rio
tiva - Fpolis.

.

I Negro num amplo e signif[.
Cordiais felicitações .ria ] cativo ccmentário feliz a

eonsagl'udora eleiçã�. :Toão I contec�n;ento'pai'a nossa vi
Marcondes de Matos, JUiZ de ; il.1 ,l}Obtlca pt Abraços afe-
direito.

.

I tuosos de sempre amigo --
,

DeJoaçaba . Fredrigo ,Heyse, Prefeito
Deputado Protógenes. Vi€i-!lVIuniCiPal.

.

ra - Ass€:nbléia Legislati- Pro��genes. Vie�ra - As
va - Fpolis, I sernbléia Legialatíva Esta-.
Pela magnifica expressiva dual --- Fpolis.

vitória teu nome para chefia Muito nos orgulhamos fe
Poder Legislativo envio mij liz escolha estimado amigo
nhas efusivas

congratula-I
para Presidente Assembléia

,

ções pt Noticia 'eleição rece-, vg desejando continue hon
bi maior agrado por conhe- nu com a tua pessoa o nos-

'

eer valor capacidade brí- 80 partido e o Bnaail, Abrs,
lhante companheiro a quem do Amoldo.
abraço cordialmente. Nunes Deputado Protógenes Viei-
VarelIa. ra - Fpolis.

•

De Joinville Minhas, congratulações sus

Pr?tógenes Vieir�.- DD'1 recente eleição,. para �res�
Presidente

.

Assembléia - dente Assembléia Leg íslati
Fpolis.· .' va Estadual pt Cds. Sds.
Receba meu afetuoso a- .,Joào Camargo Monteiro,

braço com votos felicidades PÍ'otógenes' Vieira - As

pessoais e no desempenho. semhléia Legislativa - F'lo-:
a ltas funções foste elevado.,' ríanópolis. ,

Adhemar Garcia. Cumprimentamos prezado
Deputado .Protógenes Viei- amigo honrosa eleição a pre-
ra -- Fpons. sidencia Legislativa, Esta-
Felicito prezado amigo dual pt Sds. Evaldo Sabatke,

pela alta merecida investi- Aldo Sabatke,
dura Presidente .&ssembléia Deputado Protógenes Viei
Legislativa - Busc.hmanl1.· 1'a - Presídencia Assem-

De L_ajes bléia Legislativa _- Fpolis.
.DeputaddProtôgenes Víei- Aceite distinto \ conterrâ-
r'a -- Fpol is. neo calorosas congratula-
Saudando prezado amigo ções motivo justa e mereci

pela merecida eleição e Pre- da eleição cargo ora ocupa.
sídencia essa Assembléia vg Abraços. José Maria.
envio meu cordial' abraço pt Deputado Protógenes 'ViBi
Saudações. Joaqilim-Nolff. ,

ra _::_ Presidente Assembléia'
Protóge:nes Vieira·- As- Legislativa. Fpolís. \

-sembléia Legislativa - Elo- S i n c e r a s felicitações
rianôpolis, grande vitória pt Cap. Ti-
Queira prezado amigo e móteo Moreira.

.

.f

correligionári� receber meu Aceite caro parente' entu
abraço pela-sua eleição e siástlcas congratulações mo

posse preaidencia essa 'As- tívo merecida eleição pt A-
sembléia pt Ósní Régis. braços José,

,

De Mafra .Deputado Protógenes Viei-
Protógenes Vieira - Pre- ra I. Fpolis.

sidente da Assembléia, � Nossos parabens, Abrs.
Fpolis. . , Ary Titio e Hercílío.
Peja ;gloriosa vitória feli- Deputado Protógenes Viei-

;:!��:�:���l:::i�; ;�::�is- i�:giS��7,�!d�nteF!��i:�?léia Estradas -

para o. s'u'I
Deputado Protógenes Viei- Queirà prezado a'migo '1'e- '.

J:., ", I�
,,_ .

:�
,

�;����léia Legislati" �rt���e:1i;��\�.���=��: ,�7�1;: Mp.morhll�·; a '. V1arq:8S. 3��inàd� 6ftr Pr,ef8itqs\rJ.DgraDd�nse�s e de Xap.é,có�·
Temos prazer cumprimell- na a pl'esldenCla AssemoleIa RIO 5 (V.A.) _ É de "UI- ao Presidente Vargas, pelo

t;ar eminente eOllterrâneo Legislativa pt Nelson.silva" timo H�ra" o seguinte co- sr. Anibal' Bech, secretário
11ela sua eleição pr�sidencia 2° Sgt. Rádio Telegrafista. meütário: de Obras Públicas daquele
Assembléia Legislativa pt DeputadQ'protógencs Viei- "ESTRADAS PARA O SUL Estado pedindo várias ver-

Confiantes seu elevaJdo es- 1't1 - Assembléia Legislati- 'Um memoriál subscrito Iba:') pa�'a estradas de fe�'ro
: pírito público vg esperamos va -, �polis. .

')01' vinte e cinco PrefeitQª e de rodagem, prihcipalmen-
'sua. _valiosa. interfel'encià FelICIto nobre amrgo pela do Rio GriIide- d<YSul e mais te para' u'conc1usãí)'da' fe!'
para maior cooperação' en- eleição �ormulal:._do ,o's. me-. o de Xapecó, em Santa Ca-I rovia Passo Funq.o-Iraí. A-

. tre Poderes . Legislativo' e lhol:es .,'otos de pr?s.pendade �ar;!1a, foi enti'egue ontem d1av.um-se -tambem pl'esen
Executivo em benefício ad� extensLVOS a famIlm. Abrs.

ministração e maior gratide- Eqripio., '"

za Santa Catarina. Sds. Idel- . Exmo, sr, 'Protógênes Vi-
·�n'l.So Melo --_Cândido Maia eiéa .. _ Fpolis. ;

Mário Saporiti., I .Felicito distinto amigo
Deputado Protógenes Viei- sua posse presidente Assem-

1'a - Presidente Assembléia bléia Legislativa Estad0 fa
Legislativa - FpoÍis.l. to allspícioso dentre, esfera
Cumprimento prezado 'a.- política pt Moacyr Olíyeira.

migo pela sua eleição P1'e- Deputado Protógenes Vi-

'. sidencia Assembléia. Abrs. pira. - p,residente
-

Assem-
]'if�"i\1 8appriti. : bléia Estadual -:- F'polis.

EXf!1o. Rr. Protógene,� Vi-I Quéü>a ilu.stre prezado a

eira - DD. Pte,' Assembléia migo acejt�r minhas since-.
Leldslativa - Fpol'Ís. ,i ras felicitações �ua 'justa

.

Tenho honra saÜsfarã0 a� I merecidA elciça:o dirigir des
cn8nr reçebimén.to.. telegnt- i-tiJios l1assa' Assembléia Es-'
:rri�l )1. 1, de déz corrente pt tidual pt. Abr.s. �felquíades.

..
.

-

t

.
r:· ." J' , .

/ �
.Iv"
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" .

ViaçãoAérea Rio Grandense

,
'

•

Foi em 1927 que os aviões da

Varig - .nscaram nos céus, brasileiros a primeira. ., . . \

rota aérea comercial brasileira! E desde êsse dia-

que fixou um março definitivo na história do

.riosso progresso.- a Varig tem sabido ri1ante�, o

alto, padl:ão de .serviços com que �e 1,ry,gOZ à

preferência do público,

I á 25. anos .

nascia .

,.� .

aviação comercial no
'.

'.

".'

'/'".'

'���:\
Saudando a.Varig por' motivo da comemoração
,do seu Jubileu de Prata, :l Shell. sente-se ao

,

mesmo tempo orgulhosa de ter sigo; desde o

. primeiro instante, a fornecedora e�clusiva dos.seus

produtos à pioneira da aviação comerci�l no Brasil!
\

.

'" -_...__............_-tHlLL.MEX· '.RAZIL LIMITED

tes o'deputado Brochado dà'fzendo que os visitantes vol

Rocha, o deputado estadua� tassem tranquilos, na ?ert�
Odalgiro Correa, O' sr. Jose za de que Ij!le se empenhal'la
Mal.'ques Viana, Chefe do Sé- aO máxiinó.._ para ateridei' a

timO' Distrito dO' DNEF, o tão justos pedidos.
,

. I.

diretor da Viação Férrea R. O €neontro entre Vargas
G. do Súl e o dÍl't�r\ do De-. e os pl'efe,itos do sul foi,. de
pa;:ta,mento Autônomo

.

de resto, muito co,.rdial. LQgn.
Carvão 'Mineral. ao recebe-Ios,vVargas, bem
Conhecendo como bom humorado, perguntou num

gaúcho d� mutias, andaças tom de amigo que recebe ·ou
aql1éla região práticamente tl'O de. braços, abertos:
-palmo a palmo,"o f'res'idel1-' � Então,

.

como .vai essa

te dis'se que compreendia "ga:uchada"?
inuito bem a 'importancia Fê;z;, no decorrer da ati

daq)1elá ferrovia - como es- meneia, varIaS perguntas.
coadouro da produção de ge- "Como é que·vai o tempo lá
nel'08 alimenticios (milhões'· pra plantàção? - interro
de toneladas anuais) e �C�l1- gou, dirigindo-se ao Prefei

do tuou que a construção da to de jGuaporé. E ao de.El'e
estrada não era apenas um chim: "E o trigo? Erechim
liroblema l;egiona}, mas uma fói o município que mais
necessidade nacionâl, de �'e7. produziu trigo o flUO passn'
Que aqllela zona .. abastecia (}o. Precisamos repetir a fa

"'ilIlillhliSlld
de produtos essenciais <11- çanha". - Sôbre certa 8:;;=-

liIiI
. guns dos centros mais popu- I h'ada do interior gaucho�
losos do país.'Antecipando$e I �ez est!1o observação: - Nn
ao pedido �los pre.feitos g�Ú- I (juel� tel�po ,holl�e uma ver

,�hos, � dIsse amda - ele' dadeIra l1'ldustrIa das ClH'

já havia conversado f:'iobre o I vas ... Quanto mais curva"
, '·"unjo com o Min'jt;h:o da -, '�inha.a estrada, mais di

Viação e Q admül.1p.tradGr·rlQ 'lheh'n' gn.;--,11av8.m os cons-

Plano Salte. E, termillOl� di-. ��'11 to1"2;; .. 0 .".,
'

•

S,ANGTJEf'JOL
if
contem excelentes elementos to-
nu�)s: Fosforo, Çaleio, Vanadato

e· A, rseniato. de Sodio, etc.

, ,

,
'

•
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Páscoa dos Militares IINGERIU VENENÇ)1
10 d '

t 14 B C' e morreu DO H. de, C.8
,
O corre0 8. 00 •• Às 23 horas de ante-ontem permaneceu sob cuidados

compareceram ,à Delegacia médicos vindo a falecer ho
Regional dê Policia, os srs. ras depois.
Adelberto e Joã'o Schlegel, 'Prata-se de Adélia Dela
reaidentes à I Rita Maria, weiga, de cor branca, soltei
nesta Capital, comunicando ra, filha de Célio Delawei
que 'uma senhorinha, sua vi- ga, residente à rua Hoepcke.
zinha; ing írira certa dose 'A pobre moça 'utilisára-se,'de veneno, com o objetivo de arcênico para desistir de
de pôr têrmo à existencia. viver.
'Imediatamente, o COJIlis-'

,

sârio Oscar Pereira fez se

guir para o local indicado,
a Ambulância da S. S. P.,
que a transportou para o

Hospital de Caridade, on�

• Às 8 horas, no Quartel do

I
com a presença de destaca-

" 14° B. ,Co; no distrito do Es- das autoridades, comparece
treito,' realiaar-se-â, no pró- rão exmas. familias, repre
ximo dia 10 de maio corren- sentantes de imprensa, as-

t,e. a Páscoa dos Milit.ares, I ". _

/

,

"

'
..

êste ano patrocinada Pela I sociaçoes religiosas e,mIll
Marinhà.' tares ijas Forças' de. .Terra,
Àqüele ato, que contará i Mar e Ar. '

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

Casa dos Professores
Telegrama' a 'Câmara tederal

_

A Assembléia Legislativa do Estado, em sua sessao
de ontem. aprovou o seguinte telegrama à Câmara Fe
deral:

Excelentíssimo Senhor Doutor Nerêu Ramo�
Digníssimo. Presidente Câmara Deputados - Palá

.io Tirudentes.
RIO. D. F.

Segundo se comenta, le
varam-na àquele gesto. qu.es
tões de familia.

'

Ontem mesmo, 'foi o seu,

corpo dado à -sepultura.

c-

Fforianôpolis, Quárta-feira, 7 de Maio de 1952

o AcoBte,cUo8otO dD Dt,
,-------------------------_---------

Ate que .enflm,
·8 fartura ...

Assembléia Legislativa Estado Santa 'Catarina .vg
00r seu intermédio vg man ífesta sua esperança sentido
nobres legisladores brasileiros acolham e deem sua apro-Aproxima-se a época em deixando em falta a popu- vação projeto lei vs' autoria nobre deputado federal Leo

�lue Veremos u� \ pouco �e lação de Florial)?pol.is, com berto Leal vg instituindo patrimônio Fundação Casa Profartura. De peixe) bem ep- tanta fartura de peixe nas fessores Santa Catarina pt Projeto lei apresentado essatendido. Melhor explicando praias' da Ilha, dirigimos Augusta Câmara vem encontro benemérita finalidade
- de tainha. ! este registo. com a certeza Furrdacão Casa Professores Santa .Catarina . que encerraJá, nestes dias em que os: de que as bancas do Merca- ideal �ristão organizar lar .professores inválidos e de'xeneros estão custando ,rios I do Público, estarão sempre samparados pt Assembléia Legislativa Santa Catarínaçe dinheiro; em que hora a .f'artas para as necessidades põe sua confiança transformação 'em lei projeto referihora os preços vão subindo

I
da coletsvidade. do vg evidenciando União cooperar nes�a obra mais elede maneira assombrosa, em I Este o acontecimento do vada just ica social pt O· professor primár ío vg, o rnesque há" quem afirme que a dia de ontem, que consigna- tne vso educador vg' quando velhinho Vg inválido ou demanteiga custará em muito mos, com prazer. samparado vs terá vg na -Casa .Professores Santa Catabreve 80 cruzeiros o quilo, --_ ..

_ ....-_·..........._-_-_........................._w. rina vg o seu lar pt Deus guarde Vossa Excelência e to-em que o leite - segundo se
, dos nobres deputados pt

. \

coc?icha nas �esin�as 'dos I Pedro de -Atelo- Protôgenes Vieira - .Presidente Assembléia Legis-cafés - também terá a sua I .

P I 11ativa
Estado Santa Catarina".ascenção,. valendo mais ?l-, tari ere ra '

guns centavos em que os 1;�os c:�;:�ro:u:t�:�aquas� �:�::o�E���a:;�!��;::����,NOTICIAS OO ' fSTR fiTOfartura de pescado, é, sem
fixará residencia, o nosso I' '.

' ,II _ .' "-dúvída, algo queconforta., ilustre conterrâneo ::;1'. Pe-. ÔN,IBUS PAR� O MORRO

I
A instalação da nova li-). Ontem, nos Ingleses, a aJ- •

GER LDOdro de Alcântara Pereira, ,DO A
, nha, encontra-se dependeu-guns quilometros ao norte

fiscal do Imposto do Consu- A acreditada Emprêsa do apenas de despacho doda Ilha, os pescadores lan-
mo.

.

Viação Santá' Catarina, de sr. dr. Prefeito Municipal,cearam cêrca de 5.000 tai-
, S. s., que acaba de ser dis- pro,priedade do sr. Lau,deli- a requerimento da �mprêsa,llhas, de tão pródigos ,

os.
, tinguido ,pelo senhor presi-., no Ca:mpos, e que tão be'm feito neste sentido.mares do l:Iul, à entrada da

MA Iden te da República, com a: ,vem servindo ao povo do NOVA FAR C Aestação invernosa.
sua promoção, por mereci- Estreito, pretende inaugurar Enco'ntra-se em, plenoMas, o que desejamos co-
mento, par� aquela Capital, : dentre breves dias uma l.i- funcionamento a nova fa}':'�enta.r, �este cantinho, nãó
deixa, em Florianópolis, um 'nha de ônibus que partindo mácia do Estreito. localiza-e, proprIamente, a fartura
t' 1 d' da Capital chegue até ao da no "C�nt6", e de proprie�.

f" vas o Clrcu o' e amIgos, que 'do pelxe, que, en 1m, e às-
11 d

.

d "O' Morro do Geraldo na estra- ,dade do farmacêutico Oscart
.,

. O· li! eseJam, com os e
.... '

,sun o corrIqueIrO agoIa. E t d" f l' . da que vai para São Jose' Ma'chado'., - s a o, e IZ permanenCIU, "

q�l� n.os leva fa este' com��- na Capital da República. , obedecendo a horário certo.' A localização de uma far-
I !arlo e que � azemos mUl o

: E' uma providência louvá� ,mácia no Canto, que é o lu-I a vontade, e t�rmos obser-
vel, pois muito irá benefi- gar 'mais movimentado evado que 'a tamha chegou C '''d d '

d ciar a todos os que moram de maior população no Es,a? M�rcado, p�l:a ser ven-
. UI. a O,'e

'

e naquela zona e precisam es- trejto, veio satisfazer pIedIda ,a p�pulaçao, ao preço;. ' '

d ." perlfr por muito telJ1Po pelos namente as aspirações dode CI$ ,6,<:10. • lipr�o, izes ".' ônibus de São José e Pa- povo, que de há muitó vínha
o

Este a:onteclmento, .ma-
lhoça. pleiteando tal melhoramen-llife'sta,' Inc<mtestavelmente, Ontem, às 15 horas, o oni- '

to pam aquele ponto' de.

que está havendo provid"en- bus n. 2, da Auto Viação '

Des·gnal'
-

O convergência de quasi todo'eias, após tantas' reclãma· ,Santa Cataripa" quando' de· 'I 'yft o movimento do Estreito eções, no sentido de ser a po- mandava a Praça 15, pela
d Ad

·

I dO mlD �tra or terminal da linha de ôni-pulação da Capital servida, rua Conselheiro Mafr�, en- {j _" bus ..de pescado, até entã� escas- contr(j,j-se com a camlOnete P d D'01' ato o sr. Iretor-, 'Dispondo \de grande esto-80, muito embora; a fa�tura, escola, que bem à vista tem Superintendente �a Comis- ,que de medicamentos e denesse particular, tenha sido o aviso - cuidado, é de a- são do 'Vale do São Francis- um profissional competen .. ·quase em todas as épocas. prendizes!
co foi designado o sr. José te, a nova farmácia está &er-A quem coube a medida Mas, apenas um al'ran�ão Norberto de Macedo pii.·a e- vindo muito bem ao povo.de evitar, que o peixe fosse sofreram os veículos. desse �{ercer a flmção de Adminis- FALTA DE HIGIEl'\lEdirigido, para outras terras" choque. dtra 01' da Colonia Agro-Pe- Continuam a cheirar mal,
cuária do Paracatú, em Mi- importunando os vizinhos-·....· ...

7-----�
.......,.--.........

� ',.,....._..._�."'"......,......"�. nas Gerais." I os buracos existentes em di�
Instituto de A.pose,otadoria se;:i�u�t�e ����;�náll�i��� i :=.r��o�s��;�,ta;s�:i�'usauTaeIJ�desta Capital, por longo, Estreito, pois.continua vir
e Pensões dos')à,dúsfr"iari,o,s tempo, no exercício de cujas; gem. para as vassouras mu

funções se houve com abne- ; nicipais.CONCURSO PARA A CARREIRA DE OFICIAL gação e competencia, deixa Os fiscais do Departa-.ADM'INIST;RJ\TIVO 'c�' vasto circulo de amigos na mento de Saúde Pública nãoA Del!!gacia do I. A. P. I. nestq_ cap)tal, avisa aos soCiedade local. se dignaram atender ao nosinteressados no concurso para a carreira em epígrafe' O ato que o coloca à testa' 80 apêIo vindo vêr o bura('(Ique a prova de SEGURO SOCIAL, DIREITO ADMINIS- da administração da Colo- existente no auintal do novoTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL Rerá realiza- nia Agl'p-Pecuária do ,Para- bungalow à ;'eferída rua, eda às 8' hOl'as,da malihã do dia 11 de ·maio corrente, na catú, no grande Estado, te- de que tratám'os em a edisede da Delegacia, à Praça :pereira e Oliveira, devendo' ve ampla repercussão nesta' Gão de primeiro do correnteos candidfltos comparecer com 15 minutos de anteced.ên- Capital e foi motivo para de O ESTADO.\ eia, munidos de caneta-tinteiro ou lapis-tinta e do 1'e8- cumprimentos de q'ue se fez Ainda é tempo -de se obri-pectiv� cartão de identidade. - -

alvQ :vJ1.1�le agrônomo.' 'pJ l' :1-fl Pl'onrietá rio cons-Florianóp'olis, 6 de maio de 1952. 1 O ESTADO cumprimenta- i fruir fossa higiênica.Telm? Vieira Ribeiro, Delegado. ,o, cordialmente. (Contimía na 6a pág.)
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11 margem duma Doia
A propósito' de comentário>; feitos, na imprensa fr /

. no rádio, contra fatos den uncíados por pais e mães
.de alunos do Grupo Escolar "Jósé Bciteux", que con

sistiam, especialmente, em haver a direção daquele.
educandário proibido a assistência às aulas a criançaa.
que não csmparecesaem devidameute uniformizadas;
a diretora do aludido grupo forneceu ao Depal'tamen··
to de Educação. que agora as divulga em nota oficial,
informacões evidentemente incompletas e de todo sus

peitas. Passe em julgado a circunstância: de os têrrnoa
de que usa e 'abusa a senhora .diretora do. Grupo Esco
lar não se cingirem aos esclarecimentos, tão objetiva
mente quanto f'ôra mister fazê-lo. Nem se leve já em,

conta a uríilateral idade da maneira corno, houve o De
partarnento por ct'ecidido' um caso em que, de-resto;
ninguém lhe pedira mais que simples previdências in
ternasé'Pontilhadas de censuras aos pais, atl'ibuindo-·
lhes subalternidado moral a intuitos de escâridalo ;
polvilhadas de alusões despr ímorosaa aos que "He.,
julgam intelectuais e que se .escoram nas reclamàções
injustas dcs'menos inteligentes", a:s informacões,
prestadas à sua superiora na hierarquia admlnistrati

vr não recomendam, en,-princípio, .0 �êlE) à,a _jpfor'man-.te no trato regulamentar, tanto mais imperroso a quem,
exercendo direção de estabelecimento de ensino, deve
primar pelo respeito ao próprio tít\llo de educadora,

V-amos, porém, aos. fatos. I

'Numa crônica, escrita especialmente para, a Rá
dio Guarujá e por aquela emissora irradiada a 17 de,
mês p. passado, estranhei que a direção dum grupo es

colar estivesse levando a tais exageros' a exigência de,
uniformes aos' alun-os - que lhes vedasse a freqüência
às aulas desde que se não apresentassem uniformizu
dos. Disse que, na v.erdade, algumas pessoas me ha
viam procurado com' o fim de me pedirem que lhes.
divulgasse as �clamações àquele respeito e acresceu
tei que, num dêsses casos, eu me interassara por que'
o assunto chegasse mesmo ao conhecimento da senho
ra diretora do' Departamento de Educação. Lembro-me
ainda Ide que acentuei que acreditava nas providências,
da direção do Grupo afim-de se atenderem às alega
ções dos pais, conciliando-se o regulamento e0111 ai>

(Continúa na 6a pág.)

Nunca jamais, na minha peregrinação pelos, vá-
. dos póstos dos varl()s jornais em que b'abalhei,.
consegui uma permanente de cinema. Na República,
fui, de começo, revisor.' Naqu.éle tempo, permanente,
era' privilégfo de redato'!,. A do diretor, que era o sr.
Nerêu Ramos; a êle deu ao repórter. Prom.ovido at.

repórter, a permanente passOl1 ao diretor, qpe já era
outro. Na Gazeta fui redator. Mas o uso da casa da
va. as :permallentes ao diretor e aos revisores. Aqui,..

sou diretor. O direito consuedinário, no entanto, es
tabeleceu que as permanentes sejam de outros! ,

Esclareço tudo isso para a conclusão:, quando.
uma ou duas Vezes por 'ano, vou ao cinema, converso.
sempre com a bilheteria,

'

.' Neste 1952, no d�millgO último, iniciei minha'
temporada cihematográfica, levàdo velo uJtimahJmJ
de dois' garotos que quando querem, querem!

Fui ao'Ritz. Sessão matinada, para o mundo in-·
fantil. Esperava ver shorts, jornais, desenhos ani
mados, peque'nas comédias brejeiras, que tal é € de
ve ser o programa dessas 'sessões. Por azar meu, ti
ve que suportar o Se eu fôra rei, a velha história de'
François Villon, que eU já vira, havia anos. Alfm de'
inteiramente impróprio para a peti)!ada, o filme ou
foi amputado de algumas partes ou estava já dé tal
forma mutilado que o enrêdo se tornou charada até
para os adultos! Sem sequência, a'os saltos, o·
enigma teve.um momento alto: foi quando na tela,
imprevistamente, a assistência leu a 'palavra FIM.

E eu, q�e lá estava encouraçado em' tôdas' as paciências que cabem na resignação, saí, Hpedindo a
paz de Deus pára todos os honiens", e disposto a '€ls-.
magar o -;Jorge ou o Miguel, dizendo-lhes, como quem,'pede desculpas, em vo,z doce e macia: - Assim tam-,
bém nã�, velhinhos!!!

"
�
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