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Paris, ri cu. P.)/- O cas

telo d'Eu, pertencente tio

conde áe f,ui", foi adquhi
.do pelo Brasil. .e, será 'trans
formado num centro de es

tudos da história brasileira.
Este será conhecido como

1."Fundaçáo D. 'Pedro II".

(CFederaçã»
Livre

Internacional
dos Jeraehstas»

ElO Demanda do Local do Sinistro
,

I Bruxelas, 7 (V..A.) _-Ilho. Os pai.�es repregent�-.
J.@rnal�stas de 17 puises nao- I dos_na reurnao para organ_l
eomunitas formaram um-co- tzac.ao da nova Federação
mité que elabNal;'�' a orga- 1;'�iXo os seguintes - Estados
nizacão da Federacâo Inter- Unidos, Inglaterra, F'ranca..
naci�l1a.l Livre de'Jornalis- Alemanha, Dinamarca, i«.
tas. . pão, Noruega, Holanda, 811é-

RIO,7 (V. A.) - Já se 'Nero Moura .prnibiu a ueS-Jli'AB em Araguacema par-1encontl'ar qualquer sobre- Esta' tomará. o lugar dal�ia:.suiça, C:lba-". �ustrj�,
encontra em Lagõa Grande, cida de. paraquedistas na tindo dali com outros e1e- vivente. organização internacional ,��ll te, Canada, OI eCla e Me-

no F":stado de Goiáz, a. cara- ár�� 'em que caiu o .luxuoso ,mentos'
locais em bu.séa dos A FAB está disposta

..

a

Iq:le
os jornalistas não-comu- xico.

vana da Pau American que aviao da Pan Ameriean. -destroços do "Presidente", chegar ao local onde ·cam Q nistas I
abandonaram em ,..._".__........--............""'.

�e destina ao local onde se Belém, 7 (V. A ...) -c- Está o inquérito está sob a di- "Presidente" de qualquer 1949, depois de terem perdi- O TEMPOoneontram- os destroços do sendo esperada, a qualquer I reção do coro�e1 Jorge Pl�O- maneira, l1àq poupando es- do.a batalhe .paraACOllSel'Yá-"Presidente", ainistrado na momento uma expedição da ença, que esta certo de nao I forços para ISSt,? la mdene do controle vermo- Previsão' do tempo até 14
, ., 14 horas do dia 8.madrugada de 2H de abril ."". ,..",._ .,.. ..J"\,�..-..w.- -.._._"._ II(', ....,._._,.••_. • w_,..�· � ..,-....._. __.-.. �..w* -.

último.
Os componentes dêsse ar- CONSEQU"ENC'A DA GREVErojo já se encontram, prà- ;'

_
.... Ir .', '

.

tlcamente na área em que
I) possante e luxuoso aparê-

:::: :�:: DE CINZAS Será possível- o· recionamento da uasolina nO;�:��:�.�;�'r;�'
te

�:"e�
RJO 7 (\T A') o RJO' 7 V A) N ti , I d d E t d U' m��s de oD.tem: Máxima 22,1,.", '.. .

- ma- " (.'. - o 1- a greve os "s'a os ,nl-
[" ,.,., I 1\1 ímma' 1, ,2,'jor Richard Olney chefe e ias de Washington infor- ele trabalhadores na indúa- ,di"; ser, causaram certa, dos não se farão sentir no �_........._.•••M.........�•••""'"""'.....

das operações de busca do mIam que algumas cidades tria petrolífera, acrescen- apreensão em, nosso país, I Brasil, que recebe produtos Nov'o diretor daÚPtesideente ela Pau Ame- dos Estados Unidos éstão tando que as autoridades cujo mercado, estaria, assim, i de Aruba e de outras refi-
rícan, afirma qu� no local '. I daquele país estão propen-. correndo o risco de sofrer: narras das Caraíbas. Da S

•

t d
·

do sinistro nada mais exis-' ameaçadas de ficarem, pri- sas
'

a racionar o forneci- sérias restrições: Fontes au-
i América do Norte impor- uperJI en ebela

te além de cinzas. No en- vadas de gasolina em conse- 'mento de combustível. Es-' torizadas, entretanto, aclian tamos apenas o grosso .. a1- da I'
.

d 11 dtanto os parentes das víti- quencia da greve nacional sas noticias, como não p�_! tam que, em te8e, os efeitos tamente especializado.· 08 a li o
mas estãO. l'evolia??s conl a ••..• •• - ••• • -_ • - V _ ••• :""-'""' '.,..,._ �r.�.·.�" {O,. .,. - ••_�

CItAAUndemora das aut.o1'luades em
' I ,'OU,,"u>.

envi3 t'
• SOC�l"t'OS ,para .. .o 10-'Des,embargadar As Eleições. DO Clube Militar

"

.. , �i�� 7 (:\r., A.) -:-' �nfonn:$c�l pOlS nao ha cOlUll'm�- I _

.

"
_

.

o oegao OfIÇIOSÚ "Ultmm Ho-
�a? de que todos ,os. passa- :Os.car Leltao y'

',--- ,'� -

<
_

• " , , .. � •

- ,�, "

•

" l'a" ql1e está ,as!,entada li,
gen'os tenham pel'eclç!p. As.-,' ,

,',? (

,

�': .., ".'i. ":"'.}'. .

.

. ,t'" ."� {',� _,
' .' J '�.'

,
. T· ,n.()me1í.eã{f-;-d� ,n",' E-g'idiy- Câ-

'

sim, 'pUl'eutes das v,ttin�g roI.p-? d.1:;os�e]-,I.$le!l1 �o' I'x'p"e;J.·'dI·'�_
_":"

.

�"a'''��-''�'I;,.,"R·"'��'ici·, '(}OIII'8...·da'D··'·i�es- de' matá; para 'di;�t.or,:d:\t Sup"'-ri ••.n' I" .. - "a.r�º" p.D fl8em 1'tl;'I""'M.Ol· <:tÚ ' ,
'

ro �' .
. '-<

o � l:'resldenté l'MolYe- ,,' .' d�·! ,
". .

,'" .

.' . _, " mtendencia da Moeda e do'
ram 'procurar o eng. Carios' fl'lbunal ae;:rr:shça, o exmo. .. -

I Ad ,
..

, C,� "t'
'

"I. _'t .;; ,. .\ d' O ,T 't�
"

" 'I goaroll'!oes -enu 8 O a ma er!JI8 ,lew o, em SUoSd UIÇaO ao
Teles. profu�do conhec-edoI' I ��.,'.1. a,e�i1 lAI, ao, .J_t�IZ � e "

'

/ Y • •

� , ; • sr. Valter Moreira Sale�.
da região amazôuina :nn1u "dnelto de Blllmenau, recen- ')' d J

•

.... , .l l;l -

� ,.'d' ,

.'
., . ,... ueslgna o pe o governo pal'a

Slve a du local do acidente, • uemente PIO:n0'l,: 1 o.
�

_ RI.O, 7" \.:r: �\..) - O �es,: i A propanda �a candIdatura í ngldo pelo galo Feho5S:11:0 a embaixada do Brasil nos
o qual se prontificou a des- Ontem. m�s,��' na se�s�o pertl.no DI.ano da NOIte I d() gal. Eshlac.Leal nos Car�oso,. contendo matel'la Estados Unido:$. .

eer no local� desde que as d:J ,egré�lO 'Illblll�a:, 'i�.ltO\O pubhea, hOJe, eI? grande

I Q?ar.teIs ..

do mesmo t:o�'. 1 Amanhã - afirma aque-@iutoridade� brasileh'as on paI, entro;), no e�el�., 10 do destaque, o segUll1te, tele-
,ro RI�: 7 (�. A.) � Diz. O O g�l., Alcldes Etchego- le jornal - durante o det'l-

dos Estados t!,l1ido� lhe for- ele, a?o post?.Recebld� com grama: ulobo que prossegue I) ID- y-ell, dJscor4ando do cel. pacho do presidellete d'l R _

n.�am os ,elementos' mate- sol,e!lldad-e, fo� s. exa; m:l'�- '. --:: "Podemos informal' II'Q:lé�'ito �.�·0\:oca(16 pe�o gal. f Paiva, l'equei·e.l1, () e�cami:! pÚhlica con'! o min istr�, <1:-
l'lal8 necess'�l'l'OS AS "'uto ::lUZIdo no recmto pe.08 "r", com ahsoluta segu·ranca quo AlcIdes t;Lchegoyen sobl'e a nhamento do 1110uerlto a" ' .

d d ''" • � .. f
-

II'
. . .'

' , . -, v, . •• vera ser assma o o e"l'eto
l'idades a. quem se dirigiu des. erclllo �{edel,ros e o ministro da Guerra acaba disl.t'�buição, nos quarteis, Terceira Auditoria de Quer- de nomeação do al'. E;id;
o sr. Carlos Te!es, váo estu- Os:nun�o .. ,,;. aa �.ob7e�a, de e�pedil' avisos. aos. co· I dEl,ma�e:'bl de propaganda t'a: Ouvido o Ministério PÚ- Câmara, que ac�mlllará a��
dai' o caso �)Ol des,gnaçaO da

PleSldell-, mandantes das gual'lUçÕeS, da. candldatutra·· do gal. Es- bhco, aehou o promotor que cl'm SOlas no'-a8 ftlnCo-e . 1
• .

E
.

d
. ,

.
. .

. ,o..;, ) l, 1", S co �1A '[I'AMíLIA QODOY TEN- ela. tm s�gt1l ,a,,. s. exa, ,r.�- adot(1l1do ?t�didas que l'epu- ��bc Leal à presidência do o .easo, em que estava e�v?l- !
a de diretor da Cal1:eira de'l'A ENCO:l':iTRAR O COR- ceben as sal�d�;�� dq ,'lr�- _t� llec_cssa�las, ,em face da '",luí)e l\-lllnal'. U mesmu �9"'- vIdo o n?me ,de Ul� ofIclal! Redescontos do Banco do

PO DO SEU CHEFE bunal, d� MlJll.,teno Pubh- i sltuaçao ai'! ves�eras do nal apurou que o ceI. HeItor ,�J]el'aI, Isto e, o (hl'etor de .Brasil.
RIO 7 ('AJ'gus') A fa co e da Ordem dOil Advoga- ! pleito eleitoral ii 'ser feri- Paiva que o presidiu foi de "gmancipa.ci�o" era da com- .

..'

... __. _

.-. '. . "L. '. _

_ , . .

_. ,_ � "_'� �•...,.".,.
. mília do sr. Jorge de Go- dos, em oraçoes elo�uentes do no dia 21, para a eleição opinião que não houve con-' j)etêi1cia do. Tribunal Supe-

. ,

dvy, um dos passageil'os� do do:;, S1.'S:, <��e:'l.,. �G:Ullh�rtIle. da. �lOva dirotoria do Clube tJ:lWCW;�O no f�to_ de haye- l'io1." l'lyit�r., Assim:. a' m�i,B 1·I7.MP�,·S.'..SADOaparelho sinistrado,. e�tá I A�lY, d:: I �IIl,tl.dO. lV��l� e· lVIllltl;ll'. I, rem SIdo destmados hole- alta corte ,ela. JustI�a 1\1111- � ti· "
'

tentando entendimentos com
dI. P,edlo de Moura :r ctro.

. . tins no S'egundo B. B. C. e, tatl' devera ptollunClHl'-Se a 1 RIO 7 CV A ')-Às quin-Em brilhante oração o no- Em um desses aVISOSo·
,'t .1' t d b'"

,.
'. : : ' ,.'o sr. Ademal' de Barros

eX-I .

,.
"

1
...

t l' (i
imtr-e eles, exemp1tlres do .réSpel o t,en 1'0 e leves ,;te horas de hOJe pel'ante o·

g' d d E t d 'd \'0 membro do' Tribunal gel1era mInIS 1'0 (la .,.uena jornal "Emancipação", .di� d'a
.

!
' .

� y'.'" , •

�\eJma 01' o s a ,o' e
"� I . 1 .. " • l'eitel'a por assim diwl' a

I s. ·I-'r. Segadas VIana, nlll11stl'f)
Sao Paulo para, coro o mes- agi .: ece.l essas I1omen<t- '. _ ,'� _ _

•..._.._.,.••••.,...--_.. - - .- -..-.;.._ _.?i 'd T' J Ih 'f', '
, " .' .

1 S :"
.

. ,,:- determmacao anterwr do ,
o la)a ,,0, .

01 empossaao
mo consegUIr emprestado o

ge 1S. uspenc.a a ses�ao, o
'.

>
.

• "

a p -osid-;n" d IAPETEC"
.

h 1".
.

_ des. Oscar Leitão recebeu os gal. EstIlac Leal, quando Ass-mLH.•·", Lal!ll·slat·y·a 11 I" e Cla, ?, '

.seu e lcoptelo e, entao, en-.. .'

'_'!
.

nl'oíbiti {,j" militares' de con
... VtC lIIl ..... I .

o sr, José CecIllO' Mal'Ques ..

tl'egá-1o ao eng. dr_ Carlos eUmpl'lmen"OS (OS prese)], t'
. ti. .

•
-

•
I Ó " Q'" l� V" '. '

, . t . ceder entrevistas aos 301'- ,
. f SI. e"u. 'o

.
algas, 3;

'Ieles para a tentatIva de e�.

1 I I , ','t d t d'. , .' lUtis vel'sandó. assuntos po- 8 Á I
.

t d d 1 d' C·'
131 OpOSI o, 0. a.o nomean o-

salv�mento de} PO;�i-11\'eI� so- ;",�..............JY.""""""w_"J"oIt: iiticos de atualidade. d tivi- PtiSS DtO 8S a o a .' 88 ri a., apl, 110. sr, !o.se Cecího, tem �reee-

b��v1Ventes do P;'eslden- Homeo'agem pDS'. so em' questão renova, pois, t I B
'

IA '.
bldo ll1!-lmerO,'1 telegl:amas e

�e • Espera-s� queaI�d.a ho-
. .

'. aquelas instruções. a - ase . {irea provoca 'r mensagens :1é' fVicita<;.;-;eg,I: I) en.gen!lelro patnc1,0 1e-

tumB a
.

um "i8 .

..

'.

I··
'. · .' ! de todo Q l{UlS,

"

. ���tara voo para B�I�n1 e
, ,." I �m .outro aVISO -

e.Bse II . Ige.lra CritIca. ! �.�.-,;_."""""N..-..-..;"""""""""_"-(taJ para o local do Sllustro. Calcuta, ti (U. P.) - Os maIS lnlportantl;( --,- o

tltu-, ,\ at'u (1�, ;- 1 " t, . E d; t '. ' O riSO d. ctdad... ""TAMBÉM DE S-O P!\.UI O
.

d'l d Ad I d G dI"
.. có sessao ce <.•fi e-. "xpe len � '.

"'
__-------Sf p'

!

l'
.

Ay '":
-' nego.clan�es. a VI a e

P
.-

.ar) a : u.er�'a man a a e1'-
ontem foi aprova'da -"sem res-I Constou o expedi.ente do I r /lIlA ·-1

. uu o, 7 (".' A.) - mahubam, SItuada na 1'0- �al� a ofICIalIdade contm os tricões
'

,
"

.

t . f" d' . d i S66 .. �/' Desta Capital partirão' víncia de Biha.!', entel'l'aram perigos e as confusões

gera-l
.
.'

�7guInt·e. dO lCG10S e ,agi'1 � e-! A'

t
",..

-

dA' B '1" d' d f I
'.

l' �.. "1"o.•• _ •• _�•.M' CJmen os ° overnaCOl e. "
o "J'loes a erovlas iraS!, no sabado passa' o as clnzaS as por UIll a so naCIOl1a iS � ���••••-M.... a .�� ••• �- .�.

".. , l.
� 1 _. .

I
"

.

I d f } d d'E CE
da AssembleIa LegIslativa � fque f)val'1l.O caravanenos ao do "Baba, um caC.101TO mo e. ac la a, ,que an a V N U ri p. '

.' , -----�'f·'),1 l
lo

tocaI onde estão os restos 'lue por· muitos anos gnar- por aí servindo de pretexto .

,o, ar� •

t
;

��� I/' ,�� I',,j "�residente". ,Para tal l.dou tôda� aIs noites os seus a .exp10r�ç�0 política. O gal. O
- - e.qU�rtm�n 0. : :J:Y{'" I • di '-. {;';!;�.;;7-�,.;empres<J",levam, alem de um;· estabeh�Clmentos. CIro ESplqto Santo Cardoso a, ' poslçao A· C0TI11SSaO de FlfiaB('.as :;;--;:)1" , J' .;. ,v•••::_�.,

�.eli�óPter?, quan to nec.essá, II O cortejo fúi:ebre era iu- acentua, ai�da, d�póis de
...

Nova Delhi; 7, (U. P:). solicitou ii Mesa inf01'n��1' _:::'� / d_ <� <�;f "t9;Z" �i':il�. �'lcluslve ?areq�ledlstas, I
tegrado por maIS d� 500 se- outra� conS_lderaçoes, ,

que I Ra.J�ndra pr,as�d, can.<ilIdato ções, a sel'em pl'estadaf: pelo .2I:!\ ��S. / ,�;j, E
medICas e enferme�l'os.·

. nho1'es qu.e encammhava:n i tudo ISSO nao. passa de' ma- I deslgnado 'pelo Pal'tldo do Chefe do, Executivo,
.

a 'J'es- '. "--'-:7':.' , "

>- j«��):
.

A. cal'aVan�" panh�ta ,paI" rlenta e solénerne�te atras IllObr:1 COI11Ulllsta, contra a, Cong:·esso. do go.v�rno d,o peito do projeto de lei nú-!
'

):.' ......:<- "::��J,hu na manha de. hOJe, mte- j da urna que conturha 0"1 I qual devem estar alertas. prelTIler Nehl'u, fOI escoUu- mero 29, que solicita aber-II
. , ��/� .;;_ .)-

j;'TanúD�a um representante i l'esto� mortais do �:eu pr,,\n- � todos os 'J�rasileil'os que se do pre�jdente da nação. O tUl'a �de crédito para obras �i� . -s::--�--:>-:����:�s1.���ii
do ;J'. Adémar, de ,Banos. I tea(lo, amigo: �omo l:omel1;�- ; p:eo�upam com () futuro da c à 1.1 d,i d a to oposieiOl:ista públicas. I -UDE�ILDA - Eu ,nãoP1:\.OIBIDA 1\., DESCIDA . .zem a memonu de 'Babu , ; patl'la. Podemos assegurar apolRdo pejos comUnIstas Também o r.elator do pl'O--1 te dIsse, Governildo,
DE PARAQUEDISTAS, ! deixaram cail' rrumel'Of>as

I que 08 ayisos em questão 10-1 colocou-se em segtindo 1u- jeto de lei que trata do COI1- que êsse 'salva-vida que
RIO, ? >V:. A.;} - .�e�ll�l-! moedas nas r�Tas ;P�T(;orri-: gr�ram viva :epercussão n0 i gar, na j,)rimeil'u votação po- trato para instalação de·um você arranjou ia ser es.-,

do se ll1fq:rma, o lVJ.lJ1lstro. das ,pelo -corteJo. . "'PlO da tropa '. ,puJar para o alto post<:>. (Continúa na Sa., pág.) pêto para,mim!

Ja se eDc;8ot,ram, a, camiaho, da, area onde' estão. os des
troços do. «Presidente», duas f:ara�an;s: Prôi1,ida

a" ,des1:ida:. d�,.p�rªq�edis�as- !

.
Temperatura - Estável a

noite em Iigeha elevação de
dia,

• * I.'
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Maio de 1952
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Especialista do Hospital

Moderna Aparelhagem. .
.

Lampada de Fenda - Refratar - Vertometro etc.
R X. (radiografias da Cabeça) - Retirada de' Córpos
Extranhos do Pulmão e Esofago.

'Receita para uso de Óculos.
Consultório - Visconde de Ouro Preto n? 2 - (AI.

tos' da Casa Belo Horizonte).
Residência -' Felipe Schrnidt, 101. - Te!. 1560.

·

Dr. Tb83dofllu MiQUtl A {berlnO
, (ADVOGADO'
Rua Tl'ajan-o nO 12, l0 and., sala nO 1 - Edif�('io·são

Jorge (Escr. Dr; Waldir Busch).
.

Telefone - 13M>.

Dr. Dalmo Bastos Silva.
, ,'/ADVOGADO'"

.
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C�nsiiltório, João Pinto, 18.
Das 15 âs 17 diáriamenie.

Menos aos Sábados .

Res.: Bocayuva 185.'
Fone M. 714.

, ..v.t_ .t�.r U. T.J. lU,

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

I Dr. Renato Ramofda Silva
Advogado·

Rue Santos Dum:>n·,· 1-2 .- Ap. 4

------_ ....� - �_.. _._---_

'Dr. José, .
Medeiros Vieirá

ADVOGADO
&alia hstat, 1'50 -. ltaiai " SaR�a Cmrlti

'DR. ANGELO ,. FONSECA

Horário: Das 9 às 12 horas e dali 14 à& 1.8 hQu•.

" ;à.,

\"'OnSODI
Ciruraria Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de SenhOl'fi�

- Cirurgia dos Tumores -
Da Faculdade de Medicina da Un íveraidaée de S'\>1h

f'aulo .

Ex-Asaíatente de Cirurgia dos Professores AHjj»)(\
Coneia Neto e Sylla Matos.

Cirurgia do estomago, vesícula e �ias biliares. íntesti'II$.<\1-t.
delgado e grosso, tiro ide, rins,' próstata, bexiga, ú1.en;
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hi:rníilP>.

Consultas: Das 2 às 5' horas, rua Felipe Schmhil, :e�"
r (sobrado) - Telefone: 1.598.

.

Residência. - Avenida T'rompowsky, 7 - l'el�fo'W•. :
M764 .:

Di: 'José .Bahia . 'S� ,Owen-collrl
MÉDICO

Clínica G€ral - PEDIATHlA
Rua 13 de Maio. 16 - Itajai
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..
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- .h�·. - '.' Ru� Jerênimo Coelho, o. 18' (Sobrado.l .
';:1;,••10"'"_' a.. ...- ite. , - 0.•••1..... 1 � ATENDE A-TODOS OS CASOS CONCERNENTES
!I 1 l' k.l'.. ARTE DENTARIA.
... Ilaf a� ..,....1 .... 1.,__ _ 'u

Consultárlo e Residência - Rua Bulcâo Vi2<na n ..�

(Largo 13 de Maio) - Florianópolis.
'

Horário: 8 às 12 horas - '1)iãriamente
------------------------------

Dr. Octacílíe de Ara,ajo,
CmURGIÁO, DEN'fISTA

Rua Felipe Schmidt - Edit. Amélia Netto - S,..tA J ___

Tratamento 'cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.
Tratamento eírurgíco e cura de Abcessos, GraDn�

mas, Quístos radiculares, etc.
ATENÇÃO': - Gran'de redução de preços nas DEl'>(t,

TADURAS, para as pessõas que vivem de ordenatit3.
Laboratório Protético sob a direção de 'I'êeníee C6:J1o..

I tratado especialmente no Uruguai, formado sob- a oriê&-.
tacão de um dos 'mais credenciados especialistas da Am�
rica.
De�tailuras sem o Céo da. Boca <Abobadã Ptatma).

Pontes'-l\tow�e Ftxas
Todos os demais Trabalhos Protéticõs pe-}l!I Tées�AoI

mais }·ecente.

,com segurança
,
'e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS' :MICRO-ONIBUS 00

RAPIDO ,«SUL-BRÁSILEIIO»·
Fbrianópolis - ltajai' - Joinville'- Curitiba

,__
o

,_-_,_.__

n.ija Deodo.r·o esquina da
Rua . 'l"enente Silveira

Dr��-ilarDO',VeJ;1d,,-,�e
.

" Upllote por C1;lCO nuJ c'tO-

G. G�II'el.i
1

I zeiros
.. Vári�s. c:%sae desd.. ·

,_ AlJvóGADO _ .

sete .rtlll cruzel�?S, em rua.

.' I serVIda por OnlOlls, agu ...
Rua Vitor Meirellel, luz e vári 1 t' ...., .......j.,

&O .f' 4-
•

}O'I I
' 08 o es .no ..,.8•• ,.

..• -:-. l?E'e 1. o/). - o· to des-de -seis mil cru�eiJ1)l.
l',allo��.l8� , '," _,'

Tratar a avo Mauro .....
mos, 4 t;obrado, com o 81.

Pedro.DR. JOSÉ' ROSARIO
ARAUJO

Clínicll Médiea -, Doenças

'Ve.nde�se,00 crelluç,s
(Tratamento de Bro'nqui� . .• •

tes em, adultos e ctear'íças) 1 .casa de mate1"1âl cOJlJ:'

Consultóri�: VitOr Mei� terreno de 10x5& à rua 2f;.

reles. IS _.:. 10 Andar. de maio 827 - Estreito.

Horário,: dãa
. 10% às Tratar na mesm�•

11112 e das 2% às 3% horas .

1tesi�ência: Avenida Rio
Branco, 152 - F�ne 1640. Aluga-se

Aluga"se a casa D. 30, 6

tuada à rua Vida] Ramos.'
Tl'atar na rua Bulcoo Vi....

na 11. 87 (a"ntigo l.a-1'go 13:'
de Maio).

'IVende�s6.À. .

Casa de secos. e 1llo1hados.
. Tratar à rua Lauro Li·

.1 nhares, nQ 120. - Trindáde.

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

•

o mais completo estoque de'peças para radio
'Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florian6

AT'L.,ANTI'OA RAD.10·
• \

" 1 '

OS �ORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAlORE� FAC1LIDADÉS!
'RADIOS ELECTBOLAS _' AMPLlFiCAOORES �. TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS .AGUL8A�
��CERADEIRAS ,- GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALAN!l'BS",- Ji&..�

SISTENCIAS _.. CONDENSADORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'_ Florianópolis, Quinta-feira. 8 dei l\'Iaio de 1952
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de Prata
ANIVERSÁRIOS ' de passar suas férias junto franca estabflidade. poderia pensar-se na aquisição do I Estava finda a primeira batalha, vitoriosa em seu -

SRA, DK ZULMAR LINS' .às pessoas de sua família, matevíal técnico e humano, e Otto Ernst Meyer, com eles- têrmo, e desde aí até 06 presentes dias vem num crescer

NEVES Dia 16 retomará à Capí- tino ii. Alemanha, deixa o Pôrto de Rio Grande. Eram os dignif icante que muito honra Ií% nossas tradições de' po-
Transcorre, nesta" data', o .tal Federal de onde seguirá, primeiroa contactos cpm as grandes firmas e indústrias vo operoso e bravo, Sulcam O'J ares do Brasil OR aviões

'll.níverij�Ti� da exma, sra. via aérea, até .a Suécia, a- alemães do gênero, afim-de conseguir os tripulantes e da "VARIG, trazendo confôrto e bem estar aOR lares da

J\ía,i'ia Esmeralda Lins ·Ne� fim de tomar seu 'posto jun- o necessário apôío para a cessão de aviões apropriados Pátria Comum, 9 conteúdo moral, que .seu fundador, ar.

vcs, digna espôsa elo sr, dr. to a um dos "petroleiros" da para o transporte comerciaL,' _', Otto Ernst Meyer, deu a essa companhia ainda hoje -é.

'Zalmal' Lins Neves, abali- já cousideravel frota do C. Consertou-se, de logo, o contrato que previa a com- seguido pelas gerações de "novos funcionáríos, que o to-

'lado médico nesta Capital, N. P" pra do Dornier Wal "Atlântico=r pagável por cessão de ,maram como norma de suas atividades funcionais.
À ilustre 'dama serão pres Desejando-lhe, bem como ações, no montante de 21%' de seu capital, encampado,

, Até chegar a ser o que é hoje, porém, a história dfi.
'tacta;,�. hoje; fartas homena- à exma.iesposa e filho,' uma mais tarde pelo Oovêrno do' Estado; o arrendamento 'do VARIG «ontiríuou sendo um rosário de lutas, e corno Vf':

-gens, às (ju�tis "Q Ept!1��', feliz e proveitosa.estáde em referido .aparelho, enquanto não se desse personalidade rémcs « :�egu:r, de vitórias também, Após sua fundacão
:.l'esp'eit0!;arÍlente, se a'gsocia,' sua e nossa terra, agradece- jur'ídlca à emp:r:êsa, bem corno a asaistência técnica p�tl'a novas I inhas foram sendo aos poucos inauguradas; �Pri�

SRA. D!t. ÂNGELO LA-' 'mos ít visita que nos fez. a manutenção de um serviço regular entre Pôrto Alegre meiramento, para o Interior do Rio Grande do Sul; depois
COl\'IBE

"

e Rio Grande, além de. outros detalhes :' para que a /ini- para F'lcrianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio -de Janeiro,
A data de hoje'assinala

'

,ciativa f'ôsse coroada de êxito, mistér se fazia conseguir Montevidéu, e mais tarde para o Interior, de Santa Cata-
, ',)I pa�R�gem do aniversário· C, ,O N,�V-·l; Y":,,E ,-u�a: �i:.enç[1 �ara vôos, regu�ares 'e ex;ti'aord�!1ár�OR no ,rina, e Pal'ur:á. Pess�al e �pm:el.hamento técnic.o foram
natallclo da exma, -sra. Ma-, :,;'='\ " "'.,"., ,,;., c:: ,,' território nacional, o que fOI alcançado em janeiro de sendo aperfeiçoado..s 'a 'medida do seu desenvolvimento e

'::!'ia Helena Grijó Lacombe, lH21,. Entravamos na fase final de organização da pio- 1':OV08 e mais modernos aviões iam sendo postos em trá

espôsa do sr. dr. Ângelo La- A COMISSÃO OOGANIZA- neira dos nossos transportes aéreos, ' e os esforços da fego. Assim, depois do "Atlântico", bote-vo-ador Dorníer
combe, distinto médico resi- DORA DA PASCOA DOS pleiade de, idealistas encontravam razão de ser à medida WaI com que inaugurou os caminhos aéreos brasileiros,

"y dente em Criciuma, �lILITARES que crescia em tamanho e consistência o' sonho que, um adquiriu a VARIG um aparelho de asas altas, com fIu-,

SRA. OSCAR PINTO DE dia, concebera um jovem lutador. Era a arrancada final, tuadores, do tipo Dornier-Merkur. Quando passou para

O;LIVEIRA tem o plK1Zel' de con- que demarcaria, indelevelmente, uma época de progresso aviões terrestres, em 1932, comprou dois Junkers 1<'-13 e

Faz anos hoje a exina. sra. vidar as autoridades e bem estar ,-' o ano ,de�1927. ,

um Junkers A-50. Depois, sucessivamente, possuiu ou-

]v"d;e Camiaão de Oliveira, federais, estaduais e Todos a postos; encontrava-se a VAIUG apta Ü. cum- tros tipos, até chegar à sua frota atua}, composta de 3

dignn espôsa do ar. Oscar, mun icipais, as militares prir com os seus grandes desígnios de pioneira. Lokheed Electras, 20 Douglas DC-'3 e.9 Curtias Cornman-
Pinto ele Ol íveira, do alto 'da ativa) da reserva, re- Adquirido o "Atlântico", por arrendamento, formou- dos, num total de 32 unidades, portanto uma das maiores·
comércio Iacal. 'formadoB, ex-pracinhas se ii primeira tripulação, composta do Cmte. Cramer von frotas aeromercantes da América do Sul. Suas 'linhas,

TOM: T. WILDI 'e o pOVO de F'Ioríanópo- Clausbruch ; o mecânico de bordo, Franz Nuelle : o enge- hoje, atingem 43 cidades brasileiras e são consideradas

Ocorre, hoje, o an íversá- 1 i!' para a Cerimônia nheiro Max Sanei, que exercia, ao mesmo tempo: 'as fun- segundo a opinião imparcial de técnicos nacionais e es�
T�O do sr, Tom 'f. Wífdí,' Pascal a ReI' realizada ções de técnico e aviador, demonstrando sempre a maior trangeiros, como das mais completas.
construtor civil, e pessoa no Quartel do 14° B.C., competência e dedicação, no rexato cumprimento do de- Cêrca de 1.900 empregados seus estão congregados'
muito relacionada na soc ie- j no próximo dia 10 elo ver. A êsses bravps companheiros de luta, se assoclava em tôrno da Fundação dtls Funcionários da VARIG, ins-
"d�de loeal. correute às' 8,00 horas. F\ítz W. Hammer, a ,C[uem tôda a América elo ,Sul dev€ tituição de ea�'áter beneficente que, por deter 50% das.

A'o aniversariante os cum- gratidão pelo muito que realizou para o seu progresso aÇões da Companhia, a rigor tamhém a administra: A

priment-o<, de "O Estado". - _ .._" aeronáut1eo. .: Ftíndação-não intervém diretamepete lU, vida da éompa-
l"azem anos-hoje: C·IO'e'

.

Dla'a"r'1·0 .

Em 2� de ja�_eÍ1'?, d�,19�7, ,�l«ava vô� do Rio de AJ,a- nhia, �ois é entidade, �istint�. AtraveR do seu pl'esiden-
-Senhoras: Neli Bchmidt ':,el1'O o hldro-avlao ALtantJco, trazendo em seu bOJO, te, eleit9 por um Colegw Dellberante,1az-se representar,

-Guimarr..es; digna espôsa do
,."

,entre outro;;, o 10 tte. Henrique- Fonten!!l1e e Otto Ernst' cnh'etanto, n<J- companhia, s,eJ�do o presidente de�ta, ob-

r:.('�so prezado conterrâneo RITZ _ Às 5 _ 745 hs. ,Meyel', com destino· ao Rio Grande, do Sul, afim-de que I viamente, também o daquela.
.

'8", üm(�'lte João Paulo Gui- ODEON _ Às 8 hs. I fôsse da.do início às viag�ns regulal'e� entre Pôrtõ Ale- Partirido de, si a Íl:iciatitva de propic'iar ao público
marãe;,;; Yolanda Wend- TODAS AS PRIMA" ,?"re e RIO Grande. Ero. dOIS de feyereu'o do mesmo ano, um transp.orte açreo malS acessível a todos, o que fêz com

_;'.aL,sen Campelo, espôE'a do! VERAS maugurou-se a 1i)lha, experimentalmente, tendo sidé sua, a introdução de aviões mistos OH populares no Brasil;
fi::, E. Cnmpelo de AraúJ'o "1 D.rimeira passageira a srta. l\ofaria Echenique, que era criando, como l'ecenteniellte aconteceu, Cursos de Pilb-CI'S 6,00 � 3,20 - Cen-

t d d d r<

Adelinl;l Paladino de Souza. I sura Livre.. por a �r; edtlmR� mGcnsagdem ,

o sa�doso dr. Otávio Roeba tos \.A)merci1!-is ti, de l\'I;câllicos de Manutenção; fazendo
-- Senh(1l'ita: Maria, Ed'l' ROXY ,_ Às 7,45 hs.

- :10 pre :1 o' e 10 JnLn e, dr. ,foao Fernandes Moreira. com (1u� ��as aeronaves não só sobrevoem o Litoral"ollde
wíges .Andriani, reSÍ'dente 1,0) _ BRASIL' _ MÉ-l � emoçao embaI'g�va a voz daqueles que, com su�l', luta- as pO�f;jbl�l.dactes de lucros são �ràtic�m1ênt� asseguradas,
':m ft<:qaí; fXICO, .'

" �.al? para ver l'eal�d�de um sonh�, sonho que �en.a à fe- mas :tlmhem levando o seu �r:Í!xo ate � "hmterland", on
, -, Se�l1:ol'es: Arí Capela, ' 20) _ GRITOS NA SER. nCIda�e� �e ,�:rna ,�q�ledade em fral1co desen�ol:'lmento. �e. s�n:e11te o. de:er de amnllar o pl'p,gresso do Bra.si! .:
:L,HlclOnal�lO du DB:pa�tam�n-.1RA.·

" �n�esi.r:b�;lS_ fo!�_1'l!.. o�m2m;e!!tos �Yf, �-�� amerrJSs'�vq. (I anIm.l., �OJ1J:lbllmdQ, com,_ 9.:, reg�l1anda.de e· ·excelencl-t<
-t(: dos COl'l�eios e Telé;"ra. C'(.; r.: ') 2 'Im

. AdãntlCo nas praIas da eldade marlbma. Com acenar de seus serVIços, para rohustecer ainda mais a mcntali-
'"' 1 'W, <:1,00 - 0, o p. d I I'

- .-J d" _. � d d 't' 1
'

f.;,i; Oswaldo ClímHco, co- até 14 anos. .\'7 .enço:::l, e exc amaçoes, ,:e a illlraçao, a populaçao de �.e a.er;mau �ca (O nosso povo, e a VARIG o que com

missário de Polícia; Patro- RITZ E /ODEON )_, Do- 1..10 Gran�e prestava .sua Justa, homenagem àqueles que mll1to acerto dlZ em filua !)rop;:tganda: um símbolo de pro-
cfnio Ouriques, do comércio' emprce,ndwm a luta lJ1cessantl'; do progl'esso. �l'eSf,O rH'" céus' do Bi·asil.

mingo" () t
.

1 }'
.

loc.al. l' PERDIDAMENTE 'TUA.
en Ll!llaSmO el1VO vera o :.10 Grnl1de do Sul todo e Não fôsse' o tempo ,e o espaço os nossos dois maiores

- (l jovem S,iI�jno LanO' I""PERIAL ',.., 41': h o�, subscrüol'.es' das a.ções da VARIG ·espargiam-se por obstúculos profissionais, pod.eriamos e deveríamos dizer
'" ,lU, • ,,- As I,;) S. t" 1 t F' II.;iaqucf;, filho do sr. ,J_ ,Ja- 'I'RÊS SEGREDOR

(){ li a erra arrouf'} la.' mais, muito mais mesmo, para dize�'mos tudo que conhe-

ques, eo-pl'oprietári�, da Li- C � 6 '2' '3') I Não. esp,eravaI!! luc.ros materia. is. mal'l sômente o en-', ccmos s&bre' a ,hI,'stória da VARIG, >lfim-de que todos pu-1'.", ). o - < ,.:;,0 - ,111p. " j d Pát E R I
..

v'l'aria Modema' ,t' 14 gl'al1ueClmel1,;o c a 'na. ra (, :.10 Grande do Sul (l pio- dessem avaliar sua epopéia. Sim, porque a obra de um
, .' a e ·anos. .

'd
.

,. f h . . " ,

-o menino Rui Ourinues IMPE-I�IO _ -" 7 3 14 '-:"
llelro ,3 maIS nO?I� açan a. OlonCll"O pode sel;' conheclda e ate mesmo compreendida;

""1
'1, ,. A�, I li�. Em 10 d b' 'ri 1997 f'

.

1
..

.J·f··1 t
'

l'n.ho do sr. Patrocínio Ou. MONSTRO DE Ul\! MUN� ,"...
e a. ll� �,e �., 01 c�nvoca( li a pnmel�'a A�. ,;IlCl �e: e, pOi'e:u, a�.:a Iad�. FU:1d�r, uma companhia

.Ylques. DO PERDIDO. I
semb.ell.t plep�H�toll�, em que fOI a�resentado e dISCUtI- oe aVl.Cl?aO onde JamaIS haVIa eX_I..<;�ldo outra, angariar

NASCIMENTO Cr$ 3,20 _ Imp. atê 14 d� () :�roJeto de estatllt?S da empreRa, elsborad? p�los com (l1flculdade os f�nd?� nec�ssan08 para t.al, enfren-
E�tá ,em festas o lar do

iHS. dIS. Adroaldo Mesqmta da Costa e Carlos Mana Bma . .tal' sem esmorecer o mdIferentlsmo e o ceticismo, enve-

f:I', Walmor J, Medeiros e

anos. J F'0,nnaram-se então as chapas para és futuros conselhei- redar por noites e mais noites de vigília, 'em luta com b
:t;ua exrna. espôsa, sra. Célia, rolO;' fiscais e-diretores, tendo sido eseolhidús para nor-, espectro 'do fracasso, e continuar por dias inteiros a fai�
Areão Medeiros. com o nas-

Jeal'em 0'8 destipos da VARIG, até haver regularizado �l na, animado péla perspectiva da vitória, são,'coisa·s l'éaJ-

eirnento, di,a 2 dó co.r:l'enté,'" ft,eereativo ,Clube Con- süa, situação, nomes como major Albei"to Rins,José -Bel':-' 'J1l'ente difíceis de avaliar. O reconhe�im�nto .p'ela c'Óm�
'de sua primogénita, que:re- ('Órdia t(l�O,

•

Arthur Brómberg'e, dr., Rodolfo Ahrons, Feodol" preensão, entretanto,' já é muito. Já é bastante para que

;n,ebeu o nome de Rita de A Diretoria do R. C. Con-
.Ie.eo))l, Otto Ernst Meyer, Victor Kessler, ceI. Pedro Os6- lodos os' fundadores da VARIG encontrem' a re'compensa

C\ássia., "

'

'.:J' • rio, relo H,emetél'io Mostarde.iro e major A.dl'Oaldo 'Franco. dos s.acl'ifícios vividos e a compens�ção dos esforços, d"is�corulU, aVIsa a.os seus asso� F 1 d
.

- Sérgin Roberto é'o llO- dados: 'e 'exmas.. fámilias,'
11na melite, a 7 de maIO .e 1927, VIa-se fundada a pendl(!os, nesta h(�ra em que a companhia que'deram ao

,1.1€\ do garoto que, a 6 do que, sãbado, ha,;erá baile, primeira emprêsa de transportes' a:éreos do Brasi:l _. a Brasil festejn o seu Jl,lbileu de Prata. São todos homens

corre�1te, veio enriquecer o com iníçio às 22 J::,oras.
V�RIG_ Em &'11a ce(�id� peht Associação Comercial, reu-) digno,i! da nossa ad�inlção 'e respeito. Alguns dêles, �n-

h.r do sr. dr. Carlos Lou- nJarn-se. todos ,os ae101llstas d;. VAIUG para cOl:secução I tretanto, queremos não só citar como também homena-
reiro da Luz, advogado e

de um Ideal alentado, no espuIto forte·, de meia dúzia g'eal', a partir do mais antigo aeroviário brasileiro, S1".

ite sua exma. espôsa d. Vil. de lutad�res. Era o prêmio que recebiam de suas luLas Ruben Martin Bertat, seu benemérito diretor-presidente;
"!la BaaschLuz.' incessantes, de sua coragem e intelígêneia, de sua hones- Oscar Siehel, diretor de administração; Rudi Schaly, di.
�IA.lANTES tidade e h'ravura. E eis que o '1, de maio de 1927, surgia retor de operações; H�rry Schutz, chefe da ,contabilida-

Sr. Joaquim N. S. da Costa,
com .0 advento de urna Ji·ova' epoca de pl�ogresso para Ó

I
de; Henry BeaumeI, diretor da manutenção; Erny Pei-

P)'ocedente do Rio 'de J f1- Bra:'lll. :10. se�or co.mel'eial, pl'o?e!�nd�-� fo��a de nogs�s �oto, ehd: das, rúdi():coml�n�Caç?es; Nelson Rios, chefe
nei1'o chegou qomil1go últi-

frOl1;teuas e consolidando a: pOftlçaO prIvIleglada que ho,le Clu pl'úduçao; FrederlCO Rlbltzkl, chefe das ob,ras; Ru- '

mo, a esta Capital, acompa-
usufl'uÍ no 'roncêrto das Naçõeil 'civilbadas, como o se, bens Bon!iÍ1i, clíefe do ensino; camandb.nte Carlos H.

'1hado de sua esposa Ana
gundo país em aviação c{)1U'ercial. Contava nessa época Ruhl (' muitos out!'�s, que .iunta� elevaram a companhia

Ke�ia e de seu galante fi-
fi VARIG com 550 acioniFltas, que viam sem; esforços à posiçã.o que hoje ocupa, no cenário da aviação hrasilei-

.

'-h' A'] compensados, na rçaliza�áo de um ideal comUm.' ,1'a e internacional. .

'

"llJl o J on, o' nosso con-
'"

'terrôneo sr. J,oaquim 8ando
.c11 N.n.tividade da Costa,. 0- .

fh'ia] da Marinha Merc311te. I
" " '''''i'V;�u 11() C''''�elh\)' Na l'

,

.', -" "JH�",
,

•
-

I
,cional do Petróleo, -

Bste nosso c.onterrâneo há
42i];co anos daqui partiu a

fim de prestar seus serviços
à Marinha Mercante e. inte
grando guarniçõefi especiais
ee navios petroleiros do C,
N. P., viajou pó\' todos o;,;

mares, tendo 'est.ado, ult,ima
mente, em Toqllio;-:Singapu
�'a, e outroR 1'0l'tOS jmport:m�
\"·!P\ rv·;'"l'p .. ':� <;IT (�f) fI gül'n., afin1

----��------------�.__..�_..._,,-

A.\l·EINTU.RAs
'-

DO

"

"
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"O •. -,Estado " jI'

r

1

..

Athenas FederaçãeAtlética calarinels!
RESOLUÇõES DA DI- ratan E. Clube, .por terem

TORIA -, invadido as dependências de
Suspenderr'por trinta (30) Estádio Santa Catarina, IW

dias, de acôrdo com o artigo dia' 30 de abril 'último.'
90, do CÓ'd�go de Penal ida- Florianópolis, 5 de Maio.

des da FAC, a contar desta de 1952,

data, os atletas Érico Bo- (Ass.) NIVIO 'DE AN-
Const itui sem' dúvida es- no garrafão, além da ausên- . go (2'), J. Rodrigues, L Sçn- mando do 5° Distrito, rea- telho e Gilson Soares vín- DRADE, Secretário.

petáculo esportivo dos mais da de .recursos individuais leini (11) '. G�lileu, L. Me�- firmou os tradicionais la- culados .respectivamente ao Visto: (Ass.) OSMAR.
brilhantes da história es- oara disputar o CÓU1·O. lo. Na -principal - Atenas ços de amizade. existentes Clube 12 de Agôsto e 'Ubi- CUNHo Presidente.
portiva da terra barriga- Na segunda fase o Ate-�- R. Doz (6), J, Doz (21), entre os dois países, tão vi- ••

verde a última noite em que nas substituiu seus titula-j D, Bolger (12), Rossenberg vos agora neste convívio de

a guapa rapazrada uruguaia res pelos reservas continu- (10), J, Bonzont (14), R. dias com os desportistas do

brindou a torcida floriano- ando' a predominar nas io- Bonzont, Pinon (2) A. Ric- Atenas e procedeu a entre-
.

politana com Jogadas sen- gadas. O placard da primei- ciardullí (3), P. Robatto ., ga das taças conquistadas
sacionais. ra fase apontou 49 a 20 pa- (2), H. Rícciardulli (2). pelos quadros A e B do Ate-

O 50 Distrito Naval, o ho- Ta os' uruguaios, vindo a Selecionado - H. Larrge: nas. Don Borderers o=distin-

r-ienageado da noite, insti- "competência" com a conta- (2), G. Silva (2), O. Barba- to desportista uruguaio agra

.uiu duas taças que foram ?;ém de 72 a A5. to (8); A, Veiga (2), J. Mei- deceu mais uma vez as dis-

conquistadas pelo veterano Quadros e Cestinhas: relles (4), C. Lauth (2), K. tinções de que fora alvo a

<olube oriental, fundador da Preliminar: Boabaid, Luiz' Alves (2), delegação do Atenas, ressai-

A,':\sociaçào Uruguaia de Atenas � R. Pinon (12), Luiz Meirelles (H) e Gali- tando as dificuldades . que
',' ,

Basquetebol. Com estas duas H. Riccioaroduli (4), A. Ri-!leu (5): . 'encontra uma entidade para Consoante o programa t Defrontar-se-ão primeira-
bc;as são quatro os troféus ciarduli (4) P. Robatto (17) Após as partidas, abri-I trazer representações de elaborado pela F. C. D. U., mente, em partida de velei

conquistados pejo Athenas R. Bonzont (8). Taubaté - phantadas pela Banda de outros países.' E para fina- entidade que' supervisiona bol, 'os sextetos das Facul-

1,:1 sua gira por Santa Ca- Arno (2.), Lima (2), A. An- [Música do 140 B. C., o Dr.lliz.r, a Banda tocou Maria os desportos universitários dades de Direito e Farmâ-
•
t-Hina, Tomando parte em drade, n. Lange (2), J, C, [Osmar Cunha, saudando os [Candelária apreciadíssima em Santa Catarina, os Jo- da-Odontologia, prélios que

n partidas em n0,.880 Esta- Meirelles (15), J, Camar- uruguaios, em nome do co-
!

pelo técnico Larn
í

Borges, gos de 1952 terão início no deverão se revestir de gran-

(iõ permaneceu invicto, ten- próximo: sábado, dia 10, de sensação, em se tratan-

ri'J também vencido o cam- , constando a rodada inaugu- do de equipes rivais ,e bem

1 eão estadual gaucho pela ral de um atraente'prélio de adextradas. Acresce a cír-

('"ntagern de 43 a 22. Inúrne- Conf rrnada a pIr'esenç.:::::a de oito futebol, de qque serão pro-!cunstância de que os "ju-
ras flâmulas enriquecem a

/

.

,

"1' tagon ístas as equipes da Fa- rístas" pretendem se des-

bagagem de vitórias da As- culdade de .Farmácia e Odon forrar do revés sofrido di- Z
sociação Uruguaia, como clubes na disputa do Treíêu Blumen8u '" tologia e da F�ac�ldade de lante do ,�esmo adversário,
marcos imperecíveis de sua

.

. Ciências E�onOlmcas. I po: oca,sl�o do recente Tor-

passagem por terras brasi- '- de três associações de Flo-
.

Tal peleja vem sendo a- neio InICIO,'

Ielras neste ano, onde dei- Resultaram frutíferos as rianópolis, 2 de Blumenau e S. E. Palmeiras. guardada com indisfarçável' Inaugurando 'o campeona-

xaram traços indestrutíveis demarches 'para a presença 3 de Joínvile e são elas: S. Ginástica de' Joinvile. curiosidade e interêsse, de to de basqquetebol: alinhar-
de sua distinção como cava- dos valores catarin enses na Lira Tenis Club. S. Sub-Ten. e Sargentos vez -que, embor'a sejam fa- se-ão os quintetos de Cíên-

lheiros e de sua classe como 1 disputa' do "Troféu Blu- Caravana do Ar. : da P. de Joinvile. voritos os f'armadontos, cuja I cias Econômicas e Farmâ-
�

j.)gadores. I menau" a ter início em B1u- Clube Atlético Catal'Íl1en-1 Como se vê o número de equipe é sem contestação Ilda-Odontologia, sendo 6!!{

Enfrentaram êles' nesta menau no dia 12 de agôs- I se.
'

.
'

,

1
concorrentes já é bom au- mais poderosa.inão está afas últimos os favoritos,

hi)lte:de. despedida prelimí- to. As prtmeiras provas d� I' G. E. Dr-que de Caxias. gúrio pára o êxito do espol- tada a hipótese, de uma SUI'- A HISTóRIA DOS JOGOS

n;J,l'fnent� o Taubaté. O clu- atletismo terão o concurso G. E. Olímpico, te-base no ano de 52. prêsa, com uma possível vi- UNIVERSITÁRIOS

he local, no primeiro tem- tóéia dos "financistas". E Em 1948, a Faculdade de

r,o não ofereceu resistência'
-- - - o �

se tal se, verificar, não há Ciências Econômicas lau-

com marcação deficiente,

d C E d I O C I
. dúvida de que o campeona-I recu-se vencedora dos I Jo...

pouca movimentação, senso Ain a.o am p�
.

sta . ua :
, Bliol aos éoo-· to de futebol gãnhará maior ig1jS; coube· à Faculdade de

�;r����::;�o c����i::�t�re�l" de AtletjsrTlO
'-

tioua vencendo, seoa;;��:liS:;. referência i;:�:c����������:�:,os ��
cü:ão .' está marcado para sábado, tulos, sagrando-se vencedo-

"

.

....

I Transcreve�se abaixo o 4. Eis porque queremos .Jogando ontem à tarde,o· ,

O Quadro B do A:te�as, ofício dirigido ao Cmt. do 1 aqui, deixar consignado o Corontia;ns conseguiu der..- às 15 horas, no gramado da ra, finalmente, no ano tran-

com ua ca' ctenstIc 1� !
I

rua Bocaiúva.' sato, a Faculdade de Di-.

. s.· s .

ra:. � '_"

140 B. C., pelo preside:.te, nORSO agradecimento
, pela I rota}' a seleção turca pela

habltuaIs,
. ve�ocldade de

da FAC. l cooperação e pelo civismo I contagem mínima, tentode' reito.

passes, marcaçao por 2-3 ou
"52/94. limpal� do 140 B. C., sua bri-Iautoria de Bota.' CAMPEONATO DE VO� Como em todos os Jogoil.

homem a homem e ataq.ue Florianópolis; 3 de Maio! lhante (Jficialidade e seus' , ,

LEIBOL E BASQUgTE também nos dêste ano es-

na formação 1-3-1. MaIOr J � • , dante, e de seus magmflcos Já no dia seguinte, ou se- tarão em disputa belíssimae-
, de 1952. ,magmflcos praças de pret,- ,d d

. ..,._
" .

t d' 'Ih f
-

pro'paro l'ndl"71'dllal S'en"l- C 1 PI'
. com,on a os Jeq, dOmJIlgo,... seron ln"ugtl- aças e me a as, o ·ereCl-

., ' �. . lImo.' sr: orane
' au o Faltam-nos, até,' palavras' r.:' R····· b"'. S C

n ....... <c,

vel na disputa da pelota e
W b V·· dR' DD' . D. ece e1, r. oman- l-ados os certames de volei- das pelos homenageados daa

nas conclusões à cesta. O
e er leIloa da 1��ap. t, "Icapazes d.e be� expressar a dante os melhores cumpri- boI e bola ao cesto, na par- diversas provas, cuja rela-

d
..

t
Comandante o . )a a- nossa satJsfaçao pelo traba-

m nt d' ta pre 'de� c'a pe te da manha:", c ....m l'nl'cl'o a's cão dareYVlo�. em llma d""marca 01' mOVlmen ou-se as·
lhão de Caçador.es. Nesta,'

.

lho desenvolvido pelo 140 B. I
e f�s" es:

.

d stãi_
n I

t 'ó-
v ." - '"

sim: Ox2, 2x2, 3x2, 3x3, 5x3; 1. A n'ossa Entidade. por ,C. no Campeonato Estadual t e IClenCIR
_
a, f' o p; r�

- 9 bons: nossas próximas edições,
5x5, 7x5; 7x7, 9x7, 9x9,1lX<J,. , .

. ntou em V' .....
. lea cooperaçao .,' azen o e

3
vezes vanas, co· . de Atletismo PodeTemo� 8ft! t· ·C ..-::· .. ·

�"',

t�
.

1 :<9, 15xll, 17xl1, 19x1l, E
.

d 'inexce
. . ..', ,�n a a"""rma umapo en-

XCltl, um gran e e ".-

apenas afirmar isto' Já' d
.,

d19x13, 19x15, 2IX15" na 1&
d' I'

.

. :' , '.
-

I Cla e pl'lmelra or:. em no

fase e 21x17, 23x17, 23x19,
lve amigo,

, "(' assIstlmos os. grandes Cam- i atletismo nacional.

23�2r, 25x21, l'eag'indo com
2. A sua _colahoraçcl�.� a

peonatos realIzadOR em todo i 6. Valemo-nos da o 01'-
sua cooperaçao o seu e8101'- .' N 1 f'

- .. \
.

P

a marcação por homem, ,.
.

.._' I .

o pellS. el1 lum 01 tao bn- : Excla os 110SS0S protestos'
27x21 31 9.1 3° 91 °5x21 ço e dedICaçao Pde

a causa lhante e nem tão bem orga- tunidade para l'eiteraf a V." x�·,. i>X_ ,o, 'dos esportes ama ores em ..

d E' Ih f
. . _

3�x21; passou a-.marcar por C" t
.

d
lllza o.' o me OI' eIto de elevada conslderacao e

zona, 36x23, 36x25, 37x25,
S�nta

, �t�rl�a . s:mde ��s� r-�o f�i o nosso, nessa orga-- distinto aprêço.· DtlVerão exibir-se sexta-. l'acão Atlética Catarinensé.
37x27, 39x27. 3!1x29,4l1t29,

uma .�ag�l�!t��: lllzaçao, devemos confessar. (Ass.) ,OSMAR CUNHA, feira, oS ..afamados ce.;r,obO:-,· A ·procura tem sido-enorme

41xlH, 41x32, 4�x,�2, 4!';x32,
sa \'1 as· '. ,Foi de V. Excla .. sr. Coman- President� I' .. N Y

.

k ". , d 'i
' � � u 3. Agora uma vez, maIS, ls.as negros e o ew OI" e preve-se um reeor e t l'" ,

na 2& fase, terminando com esta Entidade contou com Celtic, ,'.. arrecadação, qu-e soerá mais:
a contagem de 45 a 34, para sua patriótica colaboí'ação. 'E'I

.

d A'
'

.•Ie.....,_,....
As entradas pai·a· o espe- um título para destacar u.

() quinteto do clube oriental. Foi no Campeonato Catari- .IJ Ogl8 'O O •• ,-U táeulo já· chegaram' e '. se I'ínterêsse do povo catari�
Os jllÍzes_ Érico MOÍ'itz e

nense de Atletismo l'ealiza- E' do seguinte. teor o ofí- didamente com esta' Federa- encontram nasede da Fede- nense pelo desporto.
'()SCal' Capela apitaram bem. do nos dias 26 e 27 de abril cio dirigido 'pelo presiden- çfio deu áo Estado um exem-

,

Na partida principal, sob
p. passado. Êsse comando te da FAC ao presidéIi'te "do pIo ,de magnífica compreen-

;i::��{:n:� d:S ��í::;,C��:�: �lr!O���, c:;�v:l�is:o��d�S, ��� Cl:l·��/,?i�.��iC� G�tarÍl�ens�: 1 :;o� sce:�!�dlP:1�!�:��:m�t ·S''1'II',.:a,.O"'·1 >e' :uab-o'r, u·o It·l"e'·t·,·clPreliaram iis equipes do. S�� B. C. foi �ator do briulo da Elorranopohs, 3 de Malo ClOnaI. II· n '

.

lecionado de Florianópolis, competição. Tudo foi exce- de 1952. 3.. Eis porque queremo;;;
formado de vários jogaào- lente dis.posto. O pessoal, o Ilmo sr. PPresidentt;; do 'deixar; aqni, 'consignado, o: .Não sé descura o clube do I d.e pêsC', recordista catari
l'es de nossos clubes' e dos matei·ia!. a organização fo- Clube Atlético Cata'l·inense. noss@ louvor ;·j}elo··'tra-balho: Eit�eito de aumentar' o po- : nensé; a�aha tamMtn de re

t.itulares do Atenas. A par- ram provas de que o

glOriO-I'
'.

Nesta. - empl'eenáido, certo de que a dedo de suis equipes qu-e o ;forçar o plantel tricolor na
�_ tida decorreu fácil para os so 140 B. C. sob o esclareci- . L' Esta presidência,. com continüi.d·ade dêsse·'trabalho 'i'e'Préserital�ão .�ste. ano nos ,I setoi· 'dos an:ernessos, se,m-orientais diant.e' da falta de do comal1do de V. Excia. é; o presente, deseja congratu- tornará o esporte base cata; campeonatos cltadmos. t pre, o ·ponto fraco do clu-

conjunto dOR locais, além' uma unidade militar que 01'- 141'-S€ com essa filiada
,
..pel.a, rinel1se um dos mais desen- Segundo se propala; o: be dll.s três cores. Como se

dos defeitos já conhecidos, gL11ha o Brasi l. Nada t'ería- ,suf.\.-.dedicada cooperação no i volvidos do país. consàgrado 'atleta Soncini, � vê duas aquisições das mais
·e.omo'a inexistência. de um mos podido fazer, por mais .Campeonato Catarinense de 4. Reiteremos-lhe os nos- vice-campeão· do datlQn . de valiosas e que. preparam)o
!Sistema produtivo de ata- que desejássemos, que fõ-s- AtletiE'ffio. sos protestos de elevada 51, irá defender êste ano as veterano clube Pca.ra compe:-
que. Re capaz de igl1a'lar o �sfôr-' 2. E�s.a vàlorosa associa- consideração e ·áprêço. 'côres' tricolores, tendo já til' comõ'sério canâida't� ao;
E' qUélsi impossível aos ço e. a organização dêsse r>,iio .....enladeiro esteio desta

.

(A'>"'-.) OSMAR CUNHA, a�sinado a inscrição. Na- títulos e troféos do ano COf-
110�"OS l'apa7.CR penetrarem. Comando.

. EntidlJ�e, COo)lI>l'?nrl.o deci.. Pl:'!,,,i{l�jâe. 'bor, o admirável lançador l'ente.

Desped iu-se
vendo o laub'até e a' Sele�ão de florianípolis

o

a disputa dos V Jogos
..,

Universitários

.___._-_-----------_--------

Sex1a-leira� entre DÓS� .

os 'Globefrof'ers

I
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o I18TADO Pleríanõpelís, Quinta-feira, 8 de .M:aiõ de 1952

, {� Farmedas
dePlantão

10 - Sábado - Farmâcie
Santo Atonio - Rua João
Pinto, .

'11 '-Domingo - Farmá
cia Santo Antonio - Rua
João Pinto,

17 :_ Sábado - Parmá- <

cía Catarinense - Rua Tra

jano.
18 _:. Domingo -- Farmá

cia Catarinense - Rua Tra-

jano. . .....

. 24, � Sábado' - Farmá
cia Noturna .s: Rua Traja
no.

25 _:_ Domingo - Farmá
cia Noturna ...:_ Rua Trajano,
O Serviço noturno será

efetuado' pelas Farmácias
Santo Antonio, Moderna e

Noturna situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.

Sõbre a Guarda de Vigi- altas horas da noite, 339
·

UaAtes Noturnos, proferiu o chamados .de médicos e %'

sr. dep, Siqueira Belo, do P. chamados de parteiras e e� -

;'3.. D., na Assembléia Legis- xecutaram 1.203 compras de
1ativa, o seguinte discurso: remédios para ca50S urgen-

""Senn:Qr 'Presidente, teso Com sua presença a a-

Senh{)res Deputados:
I ção

rápida'evitaram 101 teu
Na pn::oc,upaçáo de pro- tativas de arrombamentos,

movermos o progresso ma- (3end.o de 3!l7 o número
.
de 1

'�éldal-da coletividade, esque- prédios vigiados na ausen- i
cemo-nos, não raro, de cui- cia dos respectivos ocupan
dar também do respectivo tes, e a, pedido destes�
bem estar. A tudo isso podemos a�

E:>.oo esquecimento é tanto crescentar 351·chamadás -de "

mais lamentável. quanto é ambulância para socorrer'
-eerto que em pr-imeiro lugar feridos ou transportar em-

· '-Ut'veríamos 'interessar-nos -br iagados, e, 'por menor im

para Que todas a:ó{familias portante para 'provar a ho

�"tisponlram d� necessário nestidade desses obscuros
,-conforto para viver com dig- auxiliares da policia milí-

:nidade, e só depois zelar tal', foram entregues 214

�r-a que as mesmas tenham objetos encontrados na rua
. .;a seu alcance, os bons ma- e encaminhados aos leg íti
Íf!riahl que o progresso lhes! mos donos.

"pode proporcionar, MaIS não preciso me alon-
Não pude haver, entretan- zar, sr, Presidente e srs.

i:o, hem estar certo e está- Deputados, para definir a

vet, se a sociedade não pro- importantíssima missão que
ofessal" um sincero e perma- a Guarda de Vigilantes No-
i'lente sentimento de solida- turnos está cumprindo, sem

-:ríedade humana. Solidarie- entretanto, que a sociedade

·,.;lade para os que são os mais lhe ofereça compensação
necesaitados, solidariedade satisfatória para tamanho

''f,ara 08 que ganham menos, sacrifício.
,

-solidar iedade para os que se E' a favor de tão útil ins-
sentem impossibilitados de títuição, assim, que venho
"trahalhal',

.

e solidariedade, fazer ouvir a minha voz,

-:t.arnhém, e muito especial, certo d'é que encontrarei o

para aqueles que, no exer- imediato e total apôío de to-
·",�.i.ei<) de sua profissão, la- dos os meus nobres pares
.outam e sofrem para dar aos para a seguinte indicação: I
'r.!}utros mais tranquilidade e

.segurança. INDICAÇÃO
'Elltre estes últimos se en- CONSrDERANDO que a

centram os guardas notur- Guàrda de Vigilantes No-
:;:ws da Capital. turnos é uma instituição ci-

Corp<Jração fundada para vil devidamente leg'alízada;
',ligia.!' nossas resldenciâs CONSIbERANDO que'

. . '.
· :õ'.lHlmmto nos entregamos ao suas atividades são não só
repouso noturno, é a Guarda úteis mas até necessarras

"D,e Vigilant€s Noturno inte- para a defesa da proprie
j!;r:;;,da 'de homens que, com dade durante .a noite;
:(arn desprendimento e a tro- CONSIDERANDO que du-

., . .e", ft� salár-ios ínsignifican- rante seus quinze anos de

tçs, permanecem a noite in- exístência, há pouco tempo
';i;�ira em vigilância, firmes completados, prestou conti
-em seu posto mesmo que a nuadamente os mais assi
<t:'hnva, I) vento s o frio lhes nalados serviços à coletivl

, castigue impediosamente e dade;
'·/.!'-mm. CONSIDERANDO t1 u e,

Além de modica cohtri- para cumprimento de suas

buíção de casas comerciais, obrigações, ,08 integran tes
±�ão_de todas, infelizmente, da Guarda Noturna não per
to contando com· miguada cebem vencimentos compa
.subvenção do pod,er público tíveis com as responsabili.
·-niu.liiG.ip.ai, a Guarda de Vi" dades:
·-gilantes Noturnos vem cum- CONSIDERA�DO q H.e,

.:prind? hf!roicam�nte. a sua' pM ifltO, mesmo, durante, a
'

,

"N,-jIIf>-,
.'

. ..,,_

""-·-1"'7:7-
,:-_." ',",." I

:�:�:'�u���n�á���::�er:er�� �,�;�ç�;m��:li�6:���e nãaOb�?:� 'Dlretoriã-de': O.bras .Pubf·icas ,: aO"plD e,�ma,l's"::s�u':a':'··Clsa
j>loét.â:s de, relevantes ·benefi- nara enfrentarem a chuva e. .

.' Está se usando nas grandes capitaisdos prestados à \população. o, frio, • E O I T A LAimIa há pou'co, o jornal INDICAMOS
.

"

'

.

"O PAPEL UE PAREDE'�

-4'0E"
/ Pura sala de jantar, copa, quarfo de c_riallças, etc. -" stado, em louvavel re- se digne a. Assembléia, de- De ordem do sénhor diretor, devidamente autoriza-

TKlrtagem focalizada bri- �ois de ouvido o Plenário, d d
Lindas Padronagens.

do, declaro que se acha aberta! a, contar esta 'ata, á' R.epres-entant.e e Distrihui<krr nest.e Estado:
lbautemente a vida da Guar- dirig-ir·se ao Exmo. Sr. Go- concorrência para a venda de uma caminhonete Ford,
'1!a, dizendo-nos, entre ou� vernador do Estado no sen- e. um Jeep, ano de fcabricaça-o 1946, de cambas'.

. IVANDEL GOD�
. - .Rna Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida.

tr3s cousas, que só durante tido de encaminhar a esta 'Os referidos veículos pIXlerão sel'V istos e examina-
.ofl' ano find(}, fizeram, o�, Casa, duas' MENSAGENS, dos durante as horas do expediente, no páteo desta Di.,
guarqas noturnos, com. pe� uma abrindo crédito para o retoria. .. ,

!..'igo .de sua própr�1 segu- forneçimento de aga8alho Outi'ossim, faço ciente aos lilltel'e8sados .ter sido es

mnça pessoal, 1.20� ?ri�ões ICaI>a�.de �ivrar os heróicos t,tnbel�\c�do etn Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), o preço
,de mala.ndl'OS: 1,102 mtllna- I G ual'das Vigilantes .Notur� mínimo de venda de cadâ um, ...

'

�{ões de individuos _suRpei- nos de maiores sacrifiêios As propostas deverão ser entregues em envelopes
tos; 21 prisõe:-> de vigaris- durante o inverno, e,outro fechados, llQ Gabinete d{) Diretor, até às 10 (dez) hora�
ta�; 146 prisõetl de indivi- concedendo, à Instituição do 'dia 21 (vinte, e um) de maio corrente, quando serão
duos :"u"neitos; 867 prisões em aprêço, uV1a. subv(;m�ão abertafl em presença doa pl�oponentes,
de de"nrt'leil·os. Ao mesmo anual que permIta uma ra- Dil'etOl'ia de Obras Públicl'L8, em Florianópolis, 6 de
tem'f'o, flolicitados por di- z()úvel melliol'f-)' aé· ve)1ci� 'naJo de 1952. .

Giint.h ..r, .Erro" R�ker, Oficial Admilli8trativo, 1'1. T,
---�--------------------------------�------------��--�-----------------------------------

iMELHORIA PARA
,a Guarda Noturna.

•

UM MUNDO DE PRAZER AO SEU ALCANCE I
.

�

_.
-- ------

---==-------==-
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CORRENTE ELETRI-CA!
Sim. Um mundo d. satisfação .stá 00 alconce-------------,

CARACTERiSTICAS: I

• Acumulador, de 6 volts ou
I

corrente de 110/220 volts AC. I
• 5 Válvulas. I
• Contrôle automático de vo- Ilume,

I
• Adaptação para toca-discos. I
• Comutador (salva-corrente) I
quando funciona- com bateria. •
• Dial iluminado. •

• Ondas longas e' curtas. 5 I
faixas, com desdobramento I
nas de 31";250-19 e 16 mts, � "v-·--------,--\--��CA ICTOR

:DJi:lt Mt1NDIAL EM _ADIO I: DI.CDII •• , A PIUMal1tA I!llll ·TltLEVtsAo ! �
e v..........

de suas ,,\ãOJ, tom o simples mever de -um

interruptor. Agora você poderá síntornzar o

Brasil e o mundo,' de onde quer que você

resida. captando com absoluta nitidez os

programas desejados: O Rádio Modêlo B-5A5 é

uma das mais recentes criações da RCA Victor,

Este notável aparelho funciona com bateria. de
6 volts ou corrente de 11Oj220 volts f<.C,
E lhe oferece a 'recepção mais' perfeita em

ondas longas e curtas.

f.llliGUl�A. E FRAQUEZA
VANAD·IOL

'MOÇAS J;)ES_�lMAOASI
HOMENS SEM E..�ERGIA,

...Não é sua culpa!
É a. fraqueza que ti deixa cintilado, p*Hdo.
com moleza no corpo e, olhos ee:rp brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rúu�

as fôrçal3 para o trabalho.

.VANADIOL

'UWAZ:;, a..I$UJIlÃ2'.&c.."

•.... .PLAc.u 8lrlLlfiO.,u

nUXir de Nogueira
•.clt,._. .utllar .....

sam...., .. .ull.. ,
Vende-se;
Por Cr$ 45.000,00, 1 ter

reno medindo 35 metros de
frente por 25 de fundos, 2
frentes ci � bóas casas de
madeira, à rua Tereza Cris- )

tina.
'

IInformações neste jornal.

aumenta O" glóbulos sangulneos e VITALIZA o sangue en-
. .

.

·fmquepldo. t de gosto delicloso e pode ser usado em todac

.. 'idad•. ;

5

Alu'ga-se
quarto

Famuia dispondo de um

quarto, aluga dando prefe
renda a 3 rapazes. Vende-se
tambem uma cama de Pero ..

ba com lastro de tela, à rua

I'h-adentes, M,

•

ASSOCIAÇAO PROFISSIONAL DOS TUARALHADQ..
RES NA INDÚSTRIA GRA]<'JCA DE FLORIANóPOLIS

Assembl�ia Geral' Extraordinál'ia
.

Pelo presente edital fi�a con ....:ocadá a ASflembUíia
Geral Ext:f�lOrdinária da Associaeão Profis»ional na In··

dústrÍa Gráfica de !i'!orÍa.nópoHs, 'pal'a às H horas do dia
18 de Maio dêste ano, na sede do Democrata Clube, na

Praça 15 de Novembro, para deliberal' o reconhedmellto
;:orno Sil}dieatú representativo da respectiva' categoria
orofissional.

Florianópolis, 30 de abril de 1952,
Mário S{�hmidt - Preílidente

" Sabà'Q

\?irqêm' E$pecialidade
da Cia. WITZIL' INDUSTBIIL-JoIDvIUe. -(marca registrad,a)

II Tqrnft a roupa b,�nq111�qim�

I
i
�
i
(-

.. !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

}o'l(H:iat1ópoEs: Qdnt.a·fl'h-iL R (h Maio de 19::;26 'o ISTAOO

I la ..Assembleia. legislativa I Á c:-_Jr h�t.el na� -.Galc1:.J_s da Impera- I pêlo pela federalização da-I
, .. r."!,,, 'I

'." '

' .�,.;:��,
�l�l:{a:�!��!��ü!o�:e�e::e���'1 flnS�e���!��'BUlcãO Viana, I ';Ua-o I·ndt·spensOOelde diversos itens desse con- concordando COU1 o discur "'li

I
','., ."T'

'�'
a,"

traín. ! 80 do deputado Siqueira ReI-I o''

..Estrada da Base Aél'ea lo, disse ser c�!J.ve_niente, an-
,,;

"-,,,-f--f"
O deputado. Siqueira Bel- tes de transmitir- os telegra- 1 a'o' la'r .�, -':_"""."'.:",:',./:,.Y",'>,',.�,_"',,.•",'�,:,:::<�<�.,"'":_:

..,,.

lo teceu comentários em tal'.. mas em apreço, fosse o as- \
:" -;'.' -'--;no. do. péssimo estado. €:11 i slm�o �u�m.etiõo' .aú exa:,ne 1 quanto o sol à vida Iune se encontra a rodovia da Comissão Técníca da Ca- I ,p',Úgando a Capital fi Base sa, que; é, .a da Viação e o; i ---' .

,#tW ";"_'" ft,Aérea, cujo percurso deatroi
•
bras Públ icas,

li l' o§.1"df.'· \. 'tl'todo e qualquer prazer de'! .

.', .1f.' ./'
fazer v'iagC;1S aéreas, POI'! A, Mesa atendeu: () reque->

lF' '''',.
� • dO' .i�:O '.:;.:

('f.Jnstituir duro cast.igo atra- l':;llento do deputado

BU:C.ã?1 riIg I . I',. �.....��
'.'37. dos solavancos e nuvens v rnt1:i, !l0r ser, u.m� PIOVI-1'•de poeira. dencia. Justa e ut.ü.

j
,

. . ..,,' "

Propõe .telegramas ao Che- ,'N�6 havendo ordem .:,e do l
.
'. ,,�"""\, ",.'

;i� ;�i��;��faeZ;:üdo���i:t:� �i���:�'a�l:dores, a s��são'l f .! ,f /' .>\ . ,�fi'
''''',

•

'\�.y.. ·"-"-"':'···--:""/"·--"-'�----I \" Ii' \, ti, t '= \,

PartlClp'açao" Is,;. ,ua, _, seu ,,,'1,.,.
'"J ����:I�:JOSÉ ANToNIO BELEM I VIQVA ROSAI,lNA I Frigidaire.éiedi.,pene"ve!s" ••u ,"ul,fgmo.om.con!,mo

VIEIR \
> �

dI! tefrfveroç�o 'eeobe-� '1 I ler. Na conservuçâo do" allmen-
doo. UltlO"o<J."J••VERGILIA CANFILD I " tos, no confôrto que Ibe oferece ..

BELEl\1 na ecoucruia que lhe proporcicna,
.

. .

t t"\ Frígídaíre I:. o refrig'end!lt líderparticipam seus })aren� participa seus pal'en.es '

em todo omundo.Agoru Iubríendo-! es e pessoas de' suas re- e pessoas de ;;;ua8 rela-
DO Br••il,comlinh"s ultra-mcder-

.ações, o contrato de ca- cões, o contrato de casa- nas, dotado de "Poupa-Corrente"
-umento d,e' seu filho menta de sua f ilha. LAU- -.o mals engechoeo mecaaismo

2�ILSON, com a srtà. RA, com o -senhor"Nilson de refrigeração atê hoje construí

DO, montado numa unidade sela-Laura Vieira. Belern.
Curitiba, 21-4.-52. FnoJis., 21-4-52.

NILSON e LAURA
noivos

'Recebemos
mos:

agradece ..

- "ij: e

"Florianópolis, 6 de maio
de 1H52.
"O Est�tdo".
De ordem do 81'. Presiden-

;
te lev� ao vosso conhecimeu-

I tu que em Assembl-éia Ge
iraI realizada dia 27 de abril
• p.p. foi eleita a seguinte di-

I reteria para reger os desti-
11108 desta sociedade, de 10-

1 '

15-1952 a 10-5-1H53:
I , Pres idento -·-'fIcie'ol' Mcl-
: lo.

'

i Vice-Presidente
I Gomes Mello .

I 1° Secretário - Reinaldo

100j\'eira. .

, 2° Secretário -- MiguéI
i Valentim. .

I l° Tesoureiro � Euclides
1 Silva.
I 2° Tesoureiro - Avany
\ Vieira.

,

I Conselho Fiscal - Britu
l io Santos: Roberto F'ern an

I des, Leonel A. da Silva,
I' Aproveito o ensejo para
! convidar V. Sa. para tornar

!I'�arte 11 �s festividades de'
posxe que serão reai izadas
,no dia 10 do corren te às 19
! horas, na sede da Liga OpeI nÚ'ia, sita à rua Tiradentes.

I Miguel Valentim -' 1°
, S>ecretál'Ío".

"'O::-

João

econúmit:'(I.

AMPlA GAVETA
EstflottaldQ. Scb o-coa

gelador. Constr.ujd�
e sp e ct clm e n i e pora

c�n�cfvoçÜO de cernes.

PRATf.lElJlAS
Jógo de 5 Ij'rotelelro!
r@forçado5, resistentes
iJ fern.:gem, permltlnt:jo
distribuiçõo coove

nja"t� dos Clijm�ntç$.

-da+-com 8 tradicional gueenrie \ie
'5 auo., !1l\OCgUradá pela General
Motor. do Brasil, FrigiJaire
<leBafia qualquer' co;Crollt� para
demonstrar· lhe \que, de fato. é

�1
��

fI

ARMAZ�NAG,EM
A Copoc.idode de c;rmo'

l.onoyem da frigideira
é dO. 7,4 pé� cúbJ�e$.

--------------,----�----�,----------------------

Malriéula 'dos
Excedentes'

'

Autorizada, a

Càndidatos
mito '.'Temos a grata satisfa

ç-ii.o de comunicar à V. S_
que eU1 data de 26-12-951 fOÍ
:fl[ndado nesta cide.cte, !)

(;REMIO . I>EDHO JORGE
FRASSATI.
A referida agremiação

patrocimirfe, excursõr;s en

tre os pens associados' e cui
dane do desenvolvimenta.
culhíraf dos m�smos.
A diretoria ficou, assim

constituida.
Presi{Jente -

De 1in}tcs ultra-mo der·

ftQS, deswn},odo por
famosos estlU.stas, i de
fino Qcabamento e�

O U lUX.
Visite o

Concessionário

., Frigidojre ,

mois próximot

Aprovados nos exames ves· PeGo levar conhecime11 to'
tibulares da Faculdade de interessados que diretor En-

Direito sino Superior antorizou ma-

O acadêmico Antônio trícula candidatos exéeden
Múura, ,Presidente do Cen- tes aprüvados vestíbula
,tro A.eademieo XI de Feve- res pt Para essa l'esolução
leiro, recebeu 'dO Professor, contei com decidida atuação
H�11r.ique H.upp Júnior, 'Di- deputado Lacerda que foi
,�tOl' da Faculdade de Di� incansável defensor direito
feito de Santa Catarina, o estudalJtes. Saudações. Rupp
""'g'uinte eabograma: Júniop"

GARANTIA
A �onldode selada Hpoupo·�orte-nt.··
te� o oorontla de 5 On05, contf'Q de ..

f'8ltos de materigl "u de mao d. obro,

'FAIGIDAIRE MARCA IEG1STRAOA GENERAL MOTO'RS
;�:. Concessionário ovforizaclo em Florianópofis

... :��i1 . Saciedade Distri�uidora de _ádios e ftefriger.dores Ui'_
,

Ruo. Arç;preste PoíVG

H'
,

OJ"E NO PA'
,

SSADO Cabanot;-;
" ,'," "

",

'-i
'

-'em 1.8_40, i�a Pro\'in�ia,
.

, .. ',' .

"". i do Maranhao, os l'eVOlUClO-
8 DE lHAfO - 183;5, o então 2° lenen-, nários Balaios ataeatam

A data de hoje l'eeol'da� te Eli:-;isrio dos Santos, mai� Carnaubeiras, defendida, e- ri José Alves. ,

'

nos que: tJ.!'�lc Barão de Angra, fOI nergicamente pêlo Capitão Secretário Geral _
.....110 ..

A',ada o� releio'D'es. - em 1.758, sendo minis- at�eado na Ponta de Eura- Ignacio 'Portugal de AlmeÍ- berval Lobo. ,I:J tro o Marques de Pombal, juba, no �aI:B;, _por, forças da 'que foi ferido; ,10 Secretário _ José Bar-
NA;_ sessão de. a�1te-onte�, I nicipal e ao sr. Governadol' foi assinado ,por�. josé I, dos revolnclOnarlOS' Cabanos

_ em 1.943, no Rio (le .Ja- bato Filho.
,da. Camara ,MUl1lCIpall a prl- do Estado. um alvará tornando exten- ao, mando de Manuel No- neiro. foI inaugul'iHio p.ela 20 Secretitri@ _ Edeládiomeira da segunda reunião Continuando na tribuna, sivas em todo o. Brasil as gueira, havendo' repelido, o i Academia Bl'�sileil'a de Le- Souza.ordinária, foi lida e aprova- o ú. Osmar Cunha requ�rell leis de 1755 �obre a liber(lá., ataque; tré1S ° "Curso Camões", 1Q Tesoureiro _ Flávioda a ata da �e8são anterior, I fosse transmitido um_ tele,-I de dos �n�ios; �x:pedid,as ,pa- -:- em '1.836, as trop�:s l�- eomposto de onze conferen-, Péssi.

e na qual fIgurava,
.

como I gTa:n� de c?�lp'atulaçoes .,

a I r� a PIoVldenC1a ?o l\faran- gahstas tomaram o Enge- cias sobre Luiz de Camões, 20 Tesoureiro _ AstrogiI-principal assunto, o dIscur- i PoliCIa MIlItar d� Estado.. hao;, nho Pernambuco, no Gna- eF.'.tando a cargo de Afranio da Nunes.
50 do yeread?l' Mário Couto i pela pass�ge_m de mais um I' -:- 1782, fale�eu o Mar- má, Provincia do Pará, Peixoto. a primeira; Orador Oficial __ Prof,-::;obre o pesa.lmo �stado" da.s! ano de cnaçao.

., ._que� de uombal, prosseguindo ° sataques aos
_ em 1.868, na �l'gem João Medeiros Vieim.,-estrn'das do mterlOr, prmCI- $".,.,2""'11&12,41",:,,-- I ,

direita do " Rio. .Pnragl,lai, Conselho F�s'Ca:l,;,,__ ,Emili-�,almente a de Pantano do
travou-se o combate de IuaR- a�o S�ntos, L.uiz G. Coelho,Sul. ;:Depois de oportunas I sÍ. havendo Q CQl''úuel Ge- Luiz Medeir-08, 'Vieira.{',onsi"d�l'açõe$ a respeito, o: nuino de Sampaio repelido ' Valemo-nos da oportuni-<jl'ador dirige ,novo �l-pelo aq dot'sataques dos infantes de dade,p�ra ap,resentl:il;oR nos-:lideI' do governo, vereador
:3blano Lopes,'que per.dêl'am sos protesto!;; 'de' ei'\tirna e.'Gel'Ciilo Silva, para qüe 110-

IUI mortos e deixaram al� considúnçâo.vamEmte se interesse junto
gl.lJ!S f�rictes;' enqu:mto do

-ao Chefe do Ex'ecutive e se�
!a,lo hrasileiro hOU'.Te ,in Yold()l"i José Alre� _

iam\ as referidas estradas ( 'Re�fSt-.ô 11'\.� 1 ) O1Qrtos e feridos, ellt'i.'e ofi- Presidente em "exel'CIC10.�ubmetidas 'aos necessários
. .

J(oool'val Loba _ Secre-
•

CiüIS. e praças;��paros, tendo aquele verea-
AndTé Nilo :radasco tiu:-io Geral".)

-dor comunicado que, duran· ,

te este rnês, o 'sr. Prefeito
Paulo Fontes I inicial'ia os

melhoramentos é,m referen-

Medeiros" Vieira.
V;"e-Presidente - Yoldo-Na Câmara Municipal

'EDiTAL.-:.::ia. I

Depois de lido o expeditm
te, o'vereadol"Osmar Cunha
foi à triouna para comentar, i'novamente, a. falta, que fa-;
-zem,. em noss<: .E.stado, os i
serviços da 'RadIO Interna- i
,donal, conforme poude cons- i
tat-ar aindn ·no recente con

clave dos bancários.
Relata, o orador, fatos on

,de se provam -os' prejuizos
l-\ofrido$ por comerciantes e
Í11dustriais, que, deixam' de
realizar negócios de vulto,
porque não tem meios de se

comunicarem com a praça
-lo Rio ou das Repúblicas
PlatinaR.
Conclui o orador, ,esperan

rIo �eja sati�fatól'iamente a

tendido o apélo, a respeito,'
-dirigido ao s�·. Prefeito Mu� I

j

�INmCA'l'O DOS TRABAUIADORES :NA INDúSTRIA
[1,\ CONSTRUÇÃO CIYIL DE FLOl1IAN<)POLIS, SÃO

JOSI�. RlGUAÇU E'PALHOÇA .

t Faço s[+ber 'aos que o presente "irem 0'-1 dêle �1si::
,rem conhecimento que nos dig� 6 e 7 de J.ul_ho de .I,Ho2,

" I ::;f;rfvJ realizfl.Ih8 neste SINDICATO a: elelç?eS para �'.." q:]'<-l Diretor:a, Membros do_C.onselho Fu\cal. fIcando. ab�I- .'",

..

, to '!) pr'azo de 10 dias, que correrá a partIr .,da pnmelra

nubPcação rlêstE', para o. Registro 1.1<11 ctlapas ,;Hi Secre·
�a l'Í�, de acôrdo com ó di;:lp(lj!!tu fi\) art. 4°, das lNSTRU�

�ü f1;S" lJ!1l'Ov:ldi\5 na 'Por�TARIA MINlSTEItIAL n. 48,

!"k 3-11--19-52.' .

'

;
,

'. Os requel'iin.�rH:?s pura o re�istro da: e�f1�a: "d:ve=
� "ii'!) s.rr apresentados na S,ec:r�tat1a em tres VW,!, a"sma,
:lÔS IlOI' tO.dos os candidatos, 'pessoalmel).te, n�o sendo'

·-I"....mítida l�ara ilil fim, '(1 ouiórga de procuraçao, deven-",;l_ ., 1

'd "INSTRUlCt,cnl',t,er 0<;, requü:litos previstos 110 art. 6: .a,s', "

-

·�ô.ES" e ser üWÜ'nido' e'om a' !):rtl'va' c:ugwa FIa' almea·- - .

..�n. do r�ft�rjdú ·arth�o.
,

Fhu'Íê::J,6p01i.s, 7 d�: A br.il de tG�2!.
Cado8 Bieocchi

\.

nljLi. 1
1'-'-
r __ ..i..J._.l-.L�_

=',---
=:-.::.:.._---
,

7"-t-:'i�-'"
, - ....__L .....

I

.I'

NOVA ADMIN/STRACÃO

$:uliVtSitá .

a�' Novo

roCOItA
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LIRA'TENIS CLUBEI
Dia 10 sábado, Soirée de confraternização calouros

da 'Faculdade. de Direito -,- Dia 18 Domingo tarde dan-
çante com início às 18 horas -- Dia 24 - Sábado - A ---

"Maior" _' Soirée calouros da Faculdade Farmácia e CI_ube' 1ft de A.
, f!Josto!', MOINHO I.T·AJAIOdontologia, Dià 31 - Sábado _ Grande surpresa na � ..-:P Vende-se para moagem de fécula a1'rQ7; raspa etc.

reabertura da "BOITE DA COLINA", Denominada "NO \
'.

> .' e,
. I Para 10-12 sacos horúrios, com transformador pró-MUNDO DO BAIÃO" - Valiosos prêmios _ Oantores ' I ROGRAMA PM1A O M.ES DE MAIO

.
.

.

prio de 20 HP. Podendo triplicar 8.' produção.de Rádio Tupí de São Paulo _ Ritmos de Boite _ Música I DOMJ.NGO =:': Dia 11 - "Soirêe", das 21 horas à 1
'. Preço Cr$ 80.000,00 com facilidades:

-- Romance -. Encantamento - Alegria, hora I·
L M 11 11.

,
. Tratar : João Correia -- Praca altro H.Ü er -

" 'BA'DO D' '1" "S··"
. .' ,

91 30 I • . '.< '. ,.

,-,lI. �
� la •

- otree, com lnIclO as �,' .' It
. '.

.
,

DOMINGO _ Dia 25 - "Soírée", das 21 ho1'8.s à. 1 Up_l. _

hora;rôdas as segundas feiras, sessões cinematográficas ! �OBRIDOR'ES' DIESEL; ELETRICOS
para adultos, C0111 inieio às 19,30 horas,. '..

I Vende-se dois de 75 J{v�A. 380 volts, 50 ciclos, com

Tôdas as quartas feiras, Bingo Social Dançante, com quadro de sincronização autornatico..José Novíta Filho,
início às 20 horas.

.

Caixa Postal 8352 - São Paulo.'

,
.

. i
. SuieUde .•IIÚUI _•.�$lre1l8
EI�EIÇÃO DA DIRETORIA gos do Estreito no ano so
E CONS�LHOS E· CO· I' cial de 1952-1953 e respec-

. MISSõES tivos Conselhos e Comissões.
'De .' ordem < do sr, Presi- I De acõrdo com o artigo

dente, convoco aos senhores 20 dos Estatutos, caso não
.associados para a sessão de haja número legal, meia ho
assembléia geral à realizar- ,l'a depois proceder-se-á a ."

,

.
�--,-

�e têrça-feira,' I3-de' maio," eJ:êiçâõ" c�n:'
. �T.lãlqu'er- nú- José-- Catlara-la' -

,,,Casa- ou" lpar-as 19,30 horas, na sede pro- mero de SOCIOS.

vi�ória no Clu.b� 6 de r- i

�ecretaria, 26 de abril de �stud�t� de OdontQlogi�, !
lameoto.

nerro, para eleição da Dire- .'19v2,. .leciona física para o Cole- Casal sem filhos, procuratoria
. que deverá reger os' (a.) JADER GOSS, Secre- gio e vestibular.

destinos da Sociedade' Amí- tário Geral. R '
casa ou apartamento, no

� �...... __ .. _ .... _

na Blumenau, 53.

IceIltro ou proximidades,
dando ref'ereucias e garan

PA R A .f E R IDAS I

• tias, Cartas ou tratar pesso
almente com o- Engenheiro

E C .,Z E MAS, Aldo Novo, no Departamen-
I N F L A MA.... ç O...

E S, to de Estradas' de Rodagem,
nesta Capital-

C O C E I R A 5,
F R I E I R-A Sr

'I. ,
. ,"

•

ESPINHAS/·ETC.

PROGRAMA PARA O l\'[ÊS DE MAIO

Compre pel� me

nor preso da cida
:.de o seu' refrlger.-.
dor NORGE, mo..

dêlo 1951, com sa ...

,antia reál,de
5 ·anos.

Osny Gama & Cia
Caixa postal, t39
Telefone, 1607

Rua' Jeronimo
Coelho, 14

FLpRIANOPOLIS
-, Partacípacao

Johann Ekke .

e

ouus Ekke

participam aos seus pa
rentes e amigos e pes
'soas de suas relações, o

contrato de casamento
de sua filha, IRMA, com
o sr. Di! Moukarzel.
Porto Alegre, 3-5-952

Irma

Marcos Moukarzel
e

�'1aria Veigt Moukarzel
participam aos seus pa
rentes e amigos e pes
soas de' suas relações, o
contrato de casamento
de seu filho DIL, com a

srta', Irma Ekke.
Ploríanópolís,

I

3-5-952
I Di! e

noivos

í

,.,; �". " ......�, ,', .... :.(
...." 'P'R' l'�.·li'OQt �,".' ";DE' .

"�o \lENT'RE TOM'AN'':i-r:,Ó:S··' .

• UII�,tE.SE ' ·O�.)�.,' .••. ,..;).",. '�',
" �

,
'

" r �\� •

•

"

, '.
_'

•

•

I

:,0,. ',". .\�.
.

.

'. '.
"

....

'_�� .': :>'.
',' GRAOS DE SAUDE DO DI. FRANK _"�O "

I
I
I

Dlima Oportunidade
Importante Organização de 'âmbito national precisa

de empregados de 'E-scritrio, do sexo masculino, com boa
redação em português e grande experiência em cálculo",
Os candidatos deverão possuir, pelo menos, instrução se

cundária completa, dando-se preferência aos que tive
rem conhecimentos de inglês, Cartas indicando idade.
nacionalidade, capacidade, experiência e ordenado de
sejado para a 'Caixa n. 139 dêste Jornal.

Aul�t� dt IflQlês'
PRA1'ICO E TEORICO

Professor Bonsen
Av. Hercilío Luz, 66.
Diariamente.

Dás 8 às 12 e das 14 às i�,

I

OLHOS - OUVIDOS -- NAIUZ E G.�RGANTA

DR. GUERREIRO DA FONS[CA
Especialista do Hospital

Receita de OClllos'- Exame de Fundo de. Olho para
Classificação da Pressão Arterial.

Moderna Aparelhagem. .

,-_��_s�!tóri� - Vis.conde ,de Olir� Preto, 2,

"0
.. -_.. -

,.,'

Rac MIJ,,,.dud DCMOIf>•. J41, l.e Q"Jor �:,.
,

CUA.Tl8A rf.L.f.G!'tÂ"'.: PROSEBR ....S

/' ..
••

·--r --:;-·�� "': ". - _

; Dr. Tolentino de Carvalho
Aperfeíçnamento em Pôrto

.Ayres
Alegre. e Buenos

� //1fln(7ô�' I
.' =F�

no nevo BANeO A.G�leOLA
.

. I

A, eoopero.tivo. de e,.é�lto ne 1, do BRA�IL!
SEDE PROPRIA

.

_ ���Yl�1b
FLORIRNOPOllS - STR CRTRRINR

�.f"'"
Dis.trihujdore�
C. RAl\10S S/A

Comércio - 'I'ransportes
RuI'! João Pinto, 9 FpQli�

,

:-\CA-TARIN�\ SA'iIPAW
agradece a .São J li

das' Tadeu uma graça

alcançada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



festivamente comemorado, ontem, o 25" .anlversêrio
de ,fundação. da VARIG

.

-

A A t d J'
A ,;Or_n ° �érmillo da pl'�;neira ,Grande Gu�r�'a lVIu:rd,ial, I to da emprêsa. Em <wd!ência c.üncedjel:;l ao 81'. Otto Ernst:

ven ura e um apones tranf'eria-se para o Bras il um Jovem ex-oficial aviador, Meyer, acordara o entao Presidente do Estado, o empoo,.

,,' ,

,
com a esperança de sncontrar na vastidão de nosso ter- luto riograndense,' dr. Antônio Borges de Medeiros, em

t
'

b & f d'o
-

ou
ritório e na hospitalidade de nossa gente, algo que o re- encaminhar i:t Assembléia dos Representantes, uma men-.

em c 8..1188 S811 un � compr fiz03�e da terrível conflagração que acabara. de sacudir sagern, na qual solicitava a isenção de Impostos e taxas
"

'4' A J i II I O
sua Pátria, estaduais à primeira emprêsa de transportes aéreos b1'iI'"

'IDI "ar,.. em o DI 8 e 85 I Seus .robustos anseios, de realizar e progredir, além .aíleira. Transformada em lei a mensagem presidenc ial,

á f·
.

. disso. encontrariam entre 'nós um 'clima favorável, e sun davam os poderes governamentais seu inteiro 'apô io à,

j .. , "iaS IFIlas intol igênciax perseverança e honestidade, seriam as ar- causa, que seria. a primeira no Bi'asi!. Ao mesmo tempo-
-J6lNVILLE, 7 (E.) - respeito do freguês, 'a firma mas que empunharia na nova batalha. E foi util izando- que se encaminhava o assunto para a sua concretfzncão,

�n'5u'a Vatanebi, de naciona- Jorge 'I'rinks & Cia': sentiu as que passou a desenvolver em nosso país suas primei- a imprensa gaúcha dava sua inteira eolaboração à in icia-·
Iidade japonesa, residia em alguma suspeita

�

e particl- ras atividades, como viajante fiscal de 'u-ma grande in- tlva, pondo à disposição de seus fundadores colunas ems

,loinvile desde dezembro úl- 'POU o assunto à policia. Esta dústría de tecidos, cujas numerosas. filiais espalhavam- seus jornais, Verdadeira campanha organizada se ef'etí-
timo. Individuo insinuante e )�(;oJ1selhou que, quando -o .por todos os Estados. '.' vou: .

esperto, aqui fez numerosas japonês voltasse, a firma I Viajou muito em função do cargo que ocupava e te- Entusiasmando o povo, e mesmo trabalhando em sua

relações e vivia vida relatí- deixasse de fazer ent,l'ega l ve � oportt:nit�ade de expel'imell:a.l: quão enf�donhas, de- ,organiz;;_tção, não I?o�pal'am �sfo:'ços os jor;nais Ado !i i 0-'
vamente folgada, embora do carr� .e procuras�e Cletel: I :rlOlada�

e ,mcomodas eram as viajens e quanto era gran- I Grande em acolher tão belos ldeal�; Vel'dad-Clr.o ""? for

ruaguem conhecesse seus o suspeito. Mas Vatanebi de o Brasil. '.
" '. mou-se pelas suas colunas, e Arquimedes Fortini, o gran

antecedentes nem seu s não voltou' mais. Tinha ele Foi o bastante: recomeçaram a povoar-lhe 'a mente, .de amigo das grandes iniciativas aviatórias, o decano do
meios de subsistencia. Mas no mesmo dia tomado' um

.

com redobrada intensidade, os sonhos que sempre ti- nosso jornalismo, fazia a primeira reportagem sôbre o-
·

também ninguém se

impOr-!
carro de praça, dirigindo-se vera de organizar urna companhia de navegação aérea, assunto, 'publicada em lO-1l-192G.

'

tava com isso" em nosso a Itajaí. E até ontem à tar- Propôs ao industrialista para. quem trabalhava a
I Bem 'compreendendo a Imagnitude da obra, não l1e-·

meio cada qual cuida de sua de não sabia a pollcia de fundação de uma ernprêsa de transportes aéreos, que se- garam os h�)rnens de 'negócio ° seu apôio t in anee iro, e

prôpr ia vida e o próximo seu paradeiro: , I ria li vrim.eir� .no país, Como a resposta fôsse. negativa, I encabe,çada pelos Sl'S. major Albedo Bins, dr, Adroaldo-
nao ·e perturbado enquanto, Outras vitimas resolveu demit ir-se e abandonar o Norte. Iria para o Mesquita da Costa. A, J, Renrier, Arthur Brombcrg, Au-

'não.pratique at? ·contrá�'i.o "A f!rma Jorge TI'Í11ks. & li R_io de Janeiro, onde continuaria tentando a concretiza- i tônio Chaves Barcelos, Rodolfo -,,?-hl'ons e �nit?s outr.os
aos interesses e a tranquilí- Cia, livrou-se, por muita çao de seus. sonhos e, ao mesmo tempo, onde 'encontra- I nomes de destaque, formou-se a lista dos prnnerros aclO-

.dade da comunidade. ' J sorte do prejuízo de .",., Il'i3 maiores recursos para tratar de sua saúde, sensi- 1\ nista� ?H VARrG, tO,doS dispostos � COlab,c)i'ar para ().

Preparando-o golpe !Cr$-15o.000,00, porque Va-] velrnente abalada com a contração da crnaláría. bom êxito e engrandecimento da ernprêsa. O povo, em ge-:
O certo, porém é que Vil-- tauebi não voltou para pa- Na Capittal- Federal, urna vez restabelecido, acet-! mI,. também auxiliou aos pioneiro:; na primeira flise de·

tanebi, com. sua sim�at.ia e I !;;'\T o car�'o t�lvez já receio, cou:_se mais, de:, seu objetivo, sem, ��tretanto, alcançá-I sua l��ta, dando o seu in,c;ntivo e adquirindo ,was,ações_
,�eu. mal1el'lsm� ?atIvante, Iso .de que estIveS::3.';e

sob, sus- lo, Uma agenCIa d� passagens maJ;ltJmas, -?lanos mais I
Em novembro de, 1926, e,nCOll�rlll1.do:se a' empr�3sa em

tratava de se mflltrar, em peIta. Houve, porem, outras eom'pletos e volumosos, esperanças semllre VIvas, ,', ,e o! i «(..onünua na 3a pag,)
todos os meios, acariciando,' 'litimas. Além da noiva a- clima a forçá-lo a radicar-se,mais para o sul. �.·�_W�""'''''''_-''''.·_'''O:--'''''-· �.- .. '

.

lntimamente, um plano ma- ban,don;�da, e' da Galeria Viajou para Pôrto Álegre, e aí estabeleceu-se com C d'
.

--E .

-

C II I
·

quiavelico, ,peJo qual dec�):- Príncipe: lesada em." ..

:'
um escritório de representações. Mas. sempi'e os mesmos ursa· e xpansao,' U' B,ra,, to preümaIa fazer .sua In- Cr$ 16.000,00, o JHPones sonhos! ,...

'!, ,

·

depenclencia economica à .�onseguiu retirar a impor.- Êsse homem
-

a que Í1Qs referimos, éss.e gra.nde ·idea-! Todc)s os mscl'ltos no Cu r- um cartão numerado, para.
�usta dos outros. E tão hem tiincia de 'Cr$ 1.500,00 do sr. lista que fundou a primeira emprêsa de navegação aé- so rec�beram. um n_umero. efeitos diversos e que opor
�ol1}Je agir qué acabou mes- lVIichalesky, proprietário do rea, é Otto Ernst ]I/leyer: A êl� .deve o Rio Grande e o det��mmado, com _o fIm .

de
í tunamente serão, n.oticiados�

mo por conquistar uma jo- Bar do Clube Atlético Ope- I Brasil a grat1dão de ter sido o impulsionador duma. nova faCIlItar a colocaçao dos lu- j Os càl't<}es serão entl'cgnes,
vem j�inViIense, ' de quem 'se rário e !nai� ,.Cr$ 400,00 ,do I er� de pro$n'lS�o e bem estar social, com o advento da g�r�s no, sa�âo de,conf�l'�:l- ; na maioria dos casos, pes-·

�f�z nOIVO.
.

,

';1'. Abrao Nobrega, ,Alem avmção comerCIal em nosso país. E ao lembrar o. seu no.
Clas e a mdlsl?ensavel ÜS( a- 'soalmente, e para outros.

Para penetrar n os meios disso ficou de\'endo ,.,.,', me' venerável, vem-nos à metnória as primeir:ls lutas lização da presença.
.

inscritos que Qes!ljal'cm ime-,

que frequentava o japonês Cr$ 3.800,00 ao Hotel Conti· l:úlaÍ'! com o fim de concretizar uma 'idéia que seria o pl'i- i A num:l'ução-não ,poud:e Idiatamente :ficar de posse
usou, coro.o gaz�a, sua, al�, nental, onde estava hospe- t meiro pas�:o para o' eÍ1curta�ento das grandes distânci�s.; o�€d,ee�r a ordem ,de l1l,s:r�- I d�s seus ,ca!'tõ�s, el�s :sta,- ,

gada quahdade ue funcIOna- dado.. I Eta tl11S, de 1925, e malS do que nun.ca precisava, o l.ao pela absoluta lmposslbl- l'�o n� �lbll'Oteca PublIca a,

rio do Estado d.e l?ão Pa�lo, , �reso)lm suspeito
. ! Brasil saÍ!' da modorr� ��1 q'�e se �nconttav� e acompa':' hd�d�, de, se cOl:hecer eS,ta, dISPOSlt;HO dos mesmos .

.apresentando uma carteIra, FOl.detIdo como suspeIto nhar o progresso da cIvJhzaçao, FOI quando, então, Otto P?IS .<os .lIstas ;,;e
.

.achav.am
;

provavelmente falsa, de 1'e- [q. seI' cnmpEce de Sazua b Ernst ]\'[eyer transformou seu escritório, de Representa- mstrlbmdas por dIversos lu- :Muitas pessoas ins'cl'it-a8'
portei' daquele jornal. pau- ndividuo "Valtel' Akinaga, ções e Comissões, em escritório 110 qual seriam i.nstala. gares. De_ um n�od() geral, e não estão com as desigllll-
1i.�ta, E assim foi ,'ivendo, que se diz estudante de co· dos os serviços de Incorporação 'e Qrganização de uma qua:Hlo !UW haVIa outra con- çóes de suas atividades maiS',

... "

O golpe mércl? em São �aulo e não empl'êsa de transportes aéreos, com capitaÍ exclusiva- ve11lenc�a, o�s:rvou-se. a _ar- importantes, como os titu-,
Sábado último, conside- pOSSUI dO<:lunento algum. ment.e nacional e técnicos europeus. Escolheu o nome já deI? de �nscl'lçao, embo�'a re- los de noutores, professores,

l'ando provavelmente que o Sôbre o mesmo foram pedi- consagrado nos céus do Brasil ::._ S, A. Emprêsa ele Via- latlva., ' acadêmicos, etc.; era mnito
ambiente já estava suficien� das. informações às aubri· ção Aéi'e� :Rio Grandense - VARIG.' \ , Atendendo à disposição dificil para a direção· dI)"
témente preparado, Vatan.e- dades policiais paulistas, As dificuldades encontradas no início dêsse grande Ql1C, se pretende, dar às ca- Cui'so COJ'ilheCel' 00 identifi
bia resolveu dar o- golpe que Emquanto isso prossegue as empre:>pdimellto, aos poucos, foram sendo \'cncidas e

deirai'. no salão de confel'en- . car cada um dos inscritos.

vinha. arquitetando: Havia dilig:ncias. para a captura

t?o?!,
o apôio e o entusias.m?,.do7 filhos do Rio 'Gra!ld�, a

eias, houve uma racional I:{u:mdo isso não feito n�.
depOSItado a quanba de ... ·ie Vatanebl. IdeIa tomou vulto, e a InICIatIva e a coragem de seus distribuição de lugares, de momento da inscl'ÍGl�o, e!

Cr$ 500;00 no Banco doBra�' fundadores, -legaram ,às gerações presentes êste lnesti- tnódo a ficarem .hmtas pes- também não e}'a p08sÍvel
I

sil, obtendo 'por esse meio
' •

mável patrimônio que é a VARIG,' .. soas 'inscritas pelos mesmos esperar para Q!'ganiJ"açào,
,um t�lão �e �hequ,es. Foi � tte, leito', Prp.1., da ,e

O e�tão p.residente da �ssociação. Comercial de Pôr- institutos 0:1 asso�ia.çõ�s: ou d.efjni.ti�a.' que vies�e a .e8-.
tl�l�rla 'Pnnclpe;e comprou ":,, ..

'.

cO Ale�le, maJor Alberto Bms, entUSIasmado com o em--
do �lesmo nlvel PlOfIS!'1IO.�Il,�, j tal' a pa1 de cada, ll1scnto,

�r.$ ,�OO,oo em rouP?"I>.ag�n" p�q;tfr., .tlfJ;: B,��l, Pl'e,end�men�o e, cO,m
a v.isão volt.ada ,p�ra 'o dia de ama_lpem ��mo., parent�s Pl'OXI-:-, COl11� �J'a seu deseJO. 9ua!-

· do "em <:heque. :Aq'u�la p.asa
'.

E' .'"
' b1'"; 'G"

'

O
ilha, nao tItubeou um lllstante conseguindo junto aos

mos. NatUl almente uma ou qlleI falha nesse sectoT. de-
. \' m .....ssem �eIa eral 1'· l' • .' •

'

•
.

.

outra exce
-

, 'f' 'á, . 1 d .

mllndou descontar o cheque d' á
.

1· d ,

. :>oc:teres competentes o apôlO lmprescllldíveL ao bom êxi çao se ve11 lcal , ve ser eva a no pasf>!vo da:
111 na l'ea lza a ontem dia ,) {

•
-
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Na Assembléia Legislativa, ante-ontem', o ilus-,
tre deputado l, J, Cabral, num 'discurso"õportu'rJo,
disse coisas inoportunas. Foi feliz quando se congl'a-
tulou co� a Casa pelo retôrno do· sr.' Protógenes.
Vieira à presidência. Fói infeliz quando elogiou a, ,1-.
conduta do S1'. Bulcâo Viana no exerCÍcio da presi-,

dêncja,'
.

\ .

.

'Há enorme dlstância na conduta dos dois 110-
mens públicos que, nestes últimos dias, assumiram
altos cargos corno substitutos legais: 'o sr. Pro-·
tógenes Vieira, elevado ac/Govêrnoldo Estado, P�l'
tOll"Se como. um homem penetrado <{e l'espnnf.lfl.bílida-
de: nào se prevalecet't 'da eventualidade para' rl'ati�
cal' atos qtle o titular não 'pl'aticasse. O sr. Bukão"
Viana, g.uindado à Presidência do Legislativo; ná
única decisão de vulto que tomou, agiu como 'o titu-·
lar não agiria.

Fiqtle assinalado o modo diverso como a.giram;
ambos. Isso bastará para evidenciar que os aplauí'os.
ao Sl'. Pl'otógenes Vieira foram justos .. Os outl'Os�.
com efeito, não!
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