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Conferência do'
Produtoras

A inauguração, sábado préxtmo, do Curso de Expansão Cultural.
Govern���r Lucas Nogueira Garcez e Almôço qu� lhe Oferecerão as Classes

Constituirá acontecimento marcante na' vi- I A INAUGURAÇÃO Ol<:ICIAL "Inaugurando-se no próximo dia 24 o Cur-

{la, s?cial �e, Santa. C�tãrina, a inauguração, no I Com a presença 4e altas autoridades e, ain-
.

�o de Expansão Cultural, a Comissão Organiza-
proxrmo sábado, dia Z4 do corrente, do Curso' da, do sr. dr. Lucas Nogueira Garcez, Governa- " 'dora deseja recordar que foram convidadas as

de Expansão Cultural", com H presença das altas • dor do Estado de São Paulo, especialmente con- autoridades federais, estaduais, e municipais,
autoridades civis, militares e-eclestâstícas e de vidado, está marcada para as JS· horas do pró- militares, civis e eclesiásticas, para tôdas as

intelectuais filiados àquela é�tidade' de inter- ximo dia: 24 (lo corrente, sábado próximo, a inau- atividades do Curso. Além das autoridades, a di-
câmbio cultural. guraçãe oficial do Curso de Expansão Cultural. reção do Curso convidou muãtas personalidades

A novel associação, que congrega em seu
.,

A solenidade se realizará no, Clube Doze de
.

se�o; expressões de cultura de inteJectuais pa- Agô�to, qJalldo proferirá a sua; anunciada con-
eminentes do Estado, nos'círculos cienflf'ices;

trtcíes, e consequencía do esfôrço de UlU pu- ferência o sr. dr. Lucas Nogueira Garcez, Gn-' Iite'rárjos, parlamentares." da industria e do co-

gil0 de brasileiros, tendo à frente o sr, Almiran- vernador de São Paulo, que aqui chegará na ma- ruércio, deixando entendido que não seriam fei-

te Carlos da Silveira Carneiro, ilustre Coman- nhâ daquele sábado.
tas novas comunicacões, a não ser pela imprensa,

dante do V Distrito Naval, figura das mais pres- ALMOÇO atendendo a dificuldades de vária sorte. A Co-
tigíosas da nossa glortosa M.arinha de Guerra: As classes produtoras de Santa Catarina,

missão agora renova os convites formulados, não

Anxil;ad� por outros iiustres brasileiros, cujos segundo estamos informados, oferecerão às 12 só para a sessão inaugural ás 1&,00 horas do dia
nomes sao expoentes da cultura barriga-verde, horas, no Lira 'I'enis Clube, um almôço ao sr. Qo- 24, no salão do Clube 12 de Agosto, para a re�
levou êle ii frente a idéia da fundação do Curso vernador Lucas Nogueira Garcez. .c

I

cepção no Aeroporto, ás 10,00 horas do mesmo

de Expansão Cultural, cujo movimento encon- Saudando-o, nesta oportunidade, o sr. Char- dia como para a despedida.no dia seguinte, ás

'trou, como não poderia deixar. de ser, o apóio e les Edgar Mor itz, Presidente da Federação do 14,30 horas do eminente Governador I,ucas No-

a dedicada colaboração dos nossos intelectuais, Comércio, proferirá substancioso discurso. guelra Garcez,"
que, dess'arte, prestam serviço 'de real valia à
terra catarmense, com o elevar o seu nível cultu
ral e o proporcionar intercâmbio com os demais
Estados da Federação.

.

COMUNICADO OFICIAL O tema de sua conferência é o seguinte:
"A ação do engenheiro no domínio da "Saúde
Pública".

Do Curso de Expansão Cultural recebemos,
Irlt"ffi, o seguinte comunicado' oficial:

--------�--------------------------�------�---------- ---------------------------------------------------------
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EM PLENA SEL·VA Da Bancada Pessedista na .Assembléia

'Importante_Projeto do dep. WUmar
Dias em pr'ól da ·s. �. /Lazaros

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

Sério incidente entre araque-
distas, JII�,\.nlto a'o "Presid e/ont"

.

IlVIPORTANTE PROJETO DE LEI DO DEPU'l'ADO-
_

,

WILMAR DIAS, AUTOI:UZANDO A El\HSS.,\O DE

APóLICES A FAVOR DAQUELA UENEMERITA

RIO, 20 .(�r,A_,). �',O_gahi- '3uJa ação, fic,:_l'á submetida I esi�o ''P€l'tur,ba'i1(i(; ii' Ol�(l.e�irel�V:.€l1n\� �tHn" pac�ote.
.

.

INSTITUl·
ÃO

.
'.

.

ade .do �'filllsteriO ca Ae:'o- as determm:190:s do coman- ! E o coronel P:nha Bra::nl] Além disso.] a.char�rn no 10- Nt. �éss�.() de a.nte.-ontem, I
.. Tascida ela magnauimida-

lHtu�ICa informou o seguin- dante d� pnl_nelra· Zona Ae-I CO::�lulU, e�fatlCamen.te: I cal.
seis colâres de perolas e ? deputado *Úfuaí.' Dia.� fói j d da+W:�llh�i' -ü&.t�1'iBw'ls.e .e

te: rea, br-igadeiro Ca,rlos RO-j , Segu:reI para o local a quinhentas g,rama,s de �- a'tnburia para pronunciar o ,� .m a finalidade de C00pe-

"Tivemos conhecimento dr igues Coelho,' fim de juntar-me aos meus guas marinhas, alem de ::;6IS seguinte discurso de ampa-I rar com o poder público na

de q.ue realmente, houve um Este gabinete está'

agua!'-I'
comandados na' proxima bolsas de senhoras e um ta-: 1'0 à Sociedade de Assisten- l eruzada contra a lepra, e-

.inc.iden te entre o pessoal da dando infon,?es detalhados q,:tarta�feü:a, a tenho inst�·u- lào, de cheques 'd_o Banco de ci�, aos Lázaros,: ' '11 x�ste: d�sde :;36,. em Flo�

'"Expedição Adhemar de :la ocorrencla,y�ra poder l'çoes especiais para restabe-
. Chicago. Tudo. ISSO estava Senhor Presidente, nanop�hs,. a, SOCledad� de

Ban:os" e a expedição of'i- '�ornecer ao público um coo, Iecer a ordem a qualquer .mtacto, ,I Senhores Deputados: I (Contínua na 3a pág.).
��L Es�mos esperando a municadoofici�,podendoa- pnço". I���
comunicação do comando da díantar, entretanto, que na- I, O' vespertino "A Noite'; S' I

!"'W,

d C'· I' d t·,·' I M dei ".,

�;���:!:: ;�o;:rh;�é�e�'e�;;:� ��cle:i:���l�:�����e��: :�: ����il::a��� s�:�:���;�lg��
, O Uç�O ã. f.Se. n- US r,� ..

a elfen a
to...Já foram tomadas todas' i��',�, 7 R[�'lsil e os �stt��� ,:arf�,:na do s_�. '_�demal' d'e I A·través do Retorno' as Operacoes\ VIDculadas '

a� pro,Videncias no sentido. Ja}uos, vamo se quel fazeI Ban Otl que estlvelam no 10-1· ,., �, .
.

E
'

E '1' A' I'
.

d;., qLle eé'se l'n'cI'clellte na-o s.e- ,'r:er" '�"l ,1 "·d t 1 "p,'. RIO, 20 (V.A.) _ Como nos dIas,. o dr. Paulo 'mI- mI 10 CIO 1 que acredIta-
ç"

.

,. .�" "oa"Ien,eco .Ie51-, 1,1 '}'
,

d f rl 'd"
'.,-a exploI'ado. Como medI'da r •

t" ..... 1 '. .

I·.t.
; advogado dos Sindicatos e 11'10 AClO 1, que esta expoD< o va, em ace as prOVI enCla&

- \. ORDEM A QrALQUER
aen , IHC. USlve lorna IS as: I' lt t'd b d R I 1

-

,l�'pl'e('''uc.a-o, segllI'I'a'm na
.' '. -'. ",',. i"'t

'

fi" iCóoperativas .Madeireiras asa as.auorLaues a e- ': (f governo, em uma souçao
�,� _"'- _., PRECO'

'- p,llaqueCls as, que Olam I
. 1 ,.

r '.. -

d
'

'1
..

f t
.

manhã de hOJ'e, para.qlle·rll·O,'- -

""De nt·.. d 1 < I d ,., do P"raná Santa Catarina; pub Ica a Shuaçao e angus- rapIC a e satIS a Ol'.Ia para o
� O coronel Nestor Penha

._, - ,o Ia os no oca o Sl- , ·e. ,< It' d b t bl C l'
.

f
tas do Exército com àesti- nisÚo do üyiã� da Pan Ame"

\
e Rio Grande do Sul, encon- 18 eI,? �ue se e ,a em os pJ:O dema. onc UbJ� ll1. �r-

. A 'N f' I
Brasil, que vai chefiar o'

d" t '1 d 1
i
t

.

ta capital h� va madeIreIl'OS, em VIrtude da man o que aman a se aVlS-
no a r:aguacema. o ma I d" d

ncan uzcn oS rm Q ares ra-s,e nes <' ., a· -

l"a I· ta. de mercado extel'no ,e t"l'a' co'nl o clI'I'eto" da C,E-
d.a sua reportagem, '·0 Glo'- g"J'llpO ce paraque lstas o � � -

'1... " ,
. Exercito que vai até o local _.". _ -_-_ __r�w __- ••--. -" _._._ -....., da ausencia de uma· politica XIM, SI'. Luiz Simões Lopes.;

.00 escreve: 'Por outro la- d t' "P
,

,

..

ou e se encon l'U o reSI- de compensação e de opera-
ao, telegramas de Belem e d t'" d I

- ,.

C' t I
-

II I
.

P I· C Ih
.

M·
. -

-

.
",en' em ee aracoes a 1m- ODora O· a"045 o ga o I fl.e o ções vinculadas. _. _••-_ "J"./'W

tQ��rgd�dOOscoennttared€o�COmllCefmh:'1 pren�a eúi�éà 'afirmo,ú que . ... ...." ti - . .•.. ....., B· Falando à reportagem do

'argas coodeco"'" ..
m t . t . Do SI\ GaL Poli Coelho, Presidente do InstItuto ra-

13' d d'
-

f" 1 ,'te ms Tuçoes para res a- "COl'reio do .Povo", o dr.
...

1'08 a expe lçao o leIa e! b 1 d I sileiro de Geogl'�fia e Estatística, recebeu, . O ESTADO
.

I
e ecer a 01' em a qua quer - Paulo Emílio Acioli diz que d I B·um grupo de :voluntarjos, IJreeo". Como se vê -elo o seguinte legl'ama:

_c_

ra O ,po·O 0I
em plena selva". '1-' ','

.

. ,p
de·

a SOlllÇão. desejada, ou se- U li
elto P 1 C I I d "_ 1.833 _' 16,5,952 - Enviamos à direção.

';. .
a'e e que o oca o - ja, o r.etorno às transações F· kPARAQUEDISTAS 'DO E- Ilamentnvel acidente irá se "O ESTADO", 'sinceras congxatulações pelo seu anivel'- vinculadas, estão bem adian- arou

.

XERCITO NO LOCAL 'tran!':formar de sário, agradecendo a colaboração sempre a'ss,egurada a
. .J _ .J

I'
�.

.

nUJTI campo .

G f' tadas, já tendo O processo CAIRO, 20 (U,P,) - ()
RIO 20 (V A \ A batalha empreendimentos do Instituto BrasileIro de eogra la e

. ,.,.)
_

. pro-, .. - respectivo recebido parecer rei Farouck ofereceu ao pre-
,

't d t' t I DI'S e I N t- Estatística, Cds. Sds. (as,). General DJ'alma Polli Coelho,
{}OfU'O os acon eClmen ·os 0-' s o corone - escOl' favOl'avel do Departamento sidente ·Getulio Va'l'()'as. do

"

I d ,p h B'l
" Presidente"..

'E>

corndos no loca on ,e caIU en a 1'aS1 aos JornaIS:
•.,. _._,._._ _ _,••••••,••__•••- .,. _..... Econ'omico do Itamaratí, a- Brasil, o cola�' da ,Ordem. de

D "President", o gabinete do "Realmente, 'depois de, rece- través de um parecer do mi- lVIohammed AIL
Ministro da AeronautÍca in- ber instruções superiores,

I '-, d
A

b·'ft
·

I
nistro Mario MOl'eira ,da -.".......-.....�!._-�. __ .�---,ji

-- !�;�\�L�:a,,�a�i�i��é�i;ied� ��cV:tíol��!eS:o�r����i:oo:� nquerl O e· am hv· eaclona SHva. / Satlsfertõs-os-pr.
�.:�:a��C�n!��:�lt�eCo:a���� ��e�:;�p���n�o ':i:r�:��e::��' no sel·o das' cJass'es' armadas g'a�;S:�:;;a::e�:e °q\;edVO� dnteres de lã '

imtre elementos da· exp-edi- distas do meu comando, com· ; '. presidente da Republica de- BAGE', �20 (V.A.) _ Em

cão do sr, Adheri1ar de Ba_r- 1. misf'ão de restabelec,er a R'IO, 20 (V.A,) _ O '01'- mesma ,ideologia - ao con- termino'u, hoje, através do eontae:to com 'vados fazen·

, ;os e membro R da- expedi"ão I';l'dem""
,. gão oficial "A Noit�" PUbli-ltrario do noticiado por al- 81', Lourival Fontes, H·r0�11P�- deil'os,hageenses, que tradu-

oficial, 'da qnal f.azem pa1'- Esclarece.u ainda qu,e .0 ca, hoje, a seguinte nota, a guns ,iol'l1ai,s nã,o serão' 'ia nrgente do processo rei-I zem tamhem o pensamento

te os representantes da Pan C!l1e >'0 vem passando 'não es� respeito (las àtividadoo dos suspensas, Cogita-se ap.enas vindicat.orio ao :o?selho: d?s pe.c�aristas dos munici

American. I tá diretamente, ligado com comullistas no seio das for- i de enviar os processos já ConsultiVO do ComercIO Ex- i pIOS vlzll1hos, pudemos sen-

Medidas imediah:s' foram I ()0., pm�aquedistas civis que ça� ar�adas: _ ; �,m conclusão à .Justiça Mi- terior doBanco do Brasil, a i tir ela sua satisfaçào em fa--

tomadas, sendo. tnwSpOl'Ül- i alI se encontram, ° que rea1-
.

As lllvesÜgaçoes que es� II,Itar, e, conconlltantement?, fiThJ de em rapido ,e defini-' cê do recente ato do gover

da esta manhã para AgUa" I mente existe, segundo infor- tào sendo,. efetivadas pelas! abrü! novo inquel'ito de am- tivo estudo,
I

atender às so- no autorizando o Banco do

l'8Cerria como rJi·ovidenci3.s., ma'çõe,;: é de que e,Ienjeiltos.1 atl�,oridades. mil�ta:'es. a r
.. e�-Ibit?

nacional �obr'e as ativi..: licitações dos madeireiros Brasil a adquirir toda a pro·

acauteladora, um grupo de 1,:dventIstas que s� .ltmtaram l�peJto �as hgaçoe� ,de CIVIS daQ�es extl'��llst.as nas for- s·ulil'l'os, dtÍção de lã da safra atual

. par::,Q;1edistas do Exercito, aqueles paraquedlstas é que, comulllstas com mIlItares da ças armadas·:. Afirmou-nos o dr,' Paulo nas cooperativias,
-

-
"

�,
�

/

", 'I'

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!6esto Nobre e
IUma Carta··

.1 Conforme notlc iamos, ,:�/..
I d irecào do Grupo ,'}i;s(;olar'

I "Silveira de S(Juza", desta,

Capital, organizou e levou a ,

éfeito, no domingo trurísatc; .

de homenagens às Mãe" s in-·:
l.tereasaute programa, reu-s

Inindo, no páteo d.e fest.'ls da- ..

I quele educanda no, pau; e a- ..

I lu-nos. .

I

.

Ontem, à Professora Diné,

Il\IendoI1ça GevH61'd, diretOl:�
I daquele modelar cducandá-.

ll'iO. n s ra. Josefina Verzo'la.
de Melo.Yesidente nesta Ca-

.

'Mal e que edueá ru, ali;
eus f ilhos, dirigiu-lhe &�

singela mas expross íva car-·

ta que aba ixo transcreve-

Fiódãh.ÓpoHs; Qiiartà-fefrâ, 21 de M:>:.:a:i:..o_d�e_19_5...:2 n_._",,_�;...T_._!\._OO_·.

_
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Presidiu a sessão de on- fi-entá-Ios ' sempre que ou

tem, o deputado Prôtógenes sern aparecer no nosso' lito-
Vieira. 1'a1.

O expediente careceu de Barco co;tra barco - eis

importância. ,o cammno.

A favor' dos Funcionários Em todo o caso, vamos a-

Públicos I
. I guardar o resultado das me-

. Assiuado . pelo deputado dídas solicitadas pelo depu
Siquoi ra Bello e mais 10 srs, tado Bahia Bittencourt atra
deputados, foi aprovado um vez de novos telegramas ao

-queiimento 110 l:ientido de presidente da República, 'ao
: � pôr em regime de urgen- Ministro da Agricultura e

(ia o projeto de· lei que man- 'outras altas autoridades,
. t�a 'distribuir cotas do exces- Os telegramas obtiveram

, .

so de' arreeadação aos fun- .o apoio da. Casa.
cion ários públicos .estaduais !r.\.mparo aos trabalhadores
a servico' na Fazenda. Em na indústria da madeira
suus considerações- fala do O deputado Siqueira Bello
impressionante aumento do tratou, em brilhante díscur
custo da vida e do infimo so, da nova crise que amea
poder aquisitivo do povo, ça a indústria madeireira.
r-rincipalmente dos servido- O nobre parlamentar ana
res do Estado, cujos venci- lisa o tema sob seu aspecto
mentes' são verdadeiros sa- social, salientando a situa
Iários de fome. ção de miseria e fome em

A iniciativa do nobre par- que ficarão os operários cum

lamentar f.oi muito' bem re- a crescente. para.lização das
cebido por todos.

'

serrarias,
Amparo à S. A. L. C. L, Depois de descrever as

O deputado Wilma r Dias angustiosas preocupacões
ocupou a, tribuna para te- dos trabalhadores nessa in
('�r considerações em torno dúst.r ia, o deputado Siqueira
da Sociedade de Assisten- Belo requer apoio para um

cia aos Lázaros e combate apelo ao Chefe da Nação,
'à Lepra e enaltecer a gran- certo de que o presidente

. diosa obra de benemerencia Getúlio Vargas não deixará
social que a mesma vem e- I ao desamparo a honrada
xecutandp e com tanta efici-Ima.ssa operária.
encia que de .há muito está! O apelo foi aprovado.'
atraindo para melhor co- I Reconstrução de uma ·ponte
nbece-Ia, figuras de relevo. O deputado Tenório. Ca
na cultura do "11aís e 'do esc. valcante apresentou uma

'trangeiro. Indicação no sentido de se-

,
Enumera o orador, uma a rem feitos urgentes reparos

uma, as monumenta'[s real i- na ponte sôbre p rio, na, es�

zações dessa entidafle quê
I

h'a ia de rodagem Caçador"
nasceu da magnanlmidade Campos Novo·s. .

.da mulhér catarinense e que Apelo aos dirigentes da Adolfo Q'midros, residen7
v.em fazendo - verdadeiros VARIG' te nesta cidade, vem, por
milagres de amparo e pr:o{e- O deputado Osear Da No- nosso intermédio agradecer
ção aos filbos dos Lázaros. va leu telegrama recej)jdo de .de pu.bTico e perihorad'amen-
E 'se mais não faz é por- Joar;aba onde lhe é feito \'e� te, ao I1ust.re facultativo,

qu� são ·ainda escassos os emente apelo no sentido de NEWTON. D'AVILA; médi
recursos d-e que dispõe. interferir junto a quem de co operador, pelo tratamen-
Brge que.a Associação de direito, para qu-e fique sem to fino, carinhoso -e eficáz,

tanta benemerenda se dê efeito a' resolução da Varig, que dispensou à sua espo
maior amparo oficial e pa- restringindQ' a uma única' sa, ,D. Maria Quadros, du
ra consegui-lo apresenta ao viagem semanal. a atividade rante o tempo que a mesma

exame da Casa um projeto de seus aparelhos para. a- esteve internada no Hospital
de lei déstinado a autorizar

I quele municipio, .

.

de Caridade local, quando
ei'nissão de apól�ces. a !a_:or Atendendo a esse apelo o submeteu-se a uma difícil

da�uela nOQre l1lstltUlçao. ilustre parlame11tar lembra iJ�tei'vel1ção cirurgica, sen-

Amda os barcos de pesca o extl'áordinário movimen- do que, com a ajuda de

pauli�tas
.

to de passageiros e de negó- Deus e os conhecimentos
O seg'undo orador' da tal'- cios daquele município e a-

. técnicos e sábios do Dr.
(�e foi Q deputado Bahia Bit- centua os prejuizos que a Newton D'Avila, sL!a es�o
tencom:t, que deu conheci- restrição ora imposta

I virá.menta a Casa, de uma carta trazer à economia e ao pro
l';c:biéla de.�içarras, muni- �resso de Joaçaba. Para que
ClplO.de ItaJal, e OI}de se de- isto não se objetive, o o1'a

n.uncla a presença, na loca- dor requer transmissão de
hdade. de grandes barcos telegTamas aos dirigentes da
de pesca, vindos de São Pau- Emprêsa, em Pôrto Alegre,
l�, os qu�is além de preju- sendo aprovàdo.
dICa l' os lJ1teresses econô
micos dos pescadores, ainda
destroem os peixes pela ma-

. tança impiedosa ,e criminosa
. de fiJ.hotes com redes de ar
rastão proibidas pelas leis
em vigor.

O ilustre representante
itajaiense condena essa iIi-,
vasão das nossas águas pe
los "tubarões" de São Pau-

t�:1���:�;���f?:Jg
...., .. R01:111 :�::::D::::�

i

resultado se haJa aleança- .• .'

.

. . �

iE�I��1;t�!EK�f��,1�III[aIRlt=::

V Mucus ditASMA�
Dissol.vido Rapidameut."
:5 .JS ataques desesperadores, e vin-·
',-l1toS da asma e bronquite envene
nam 0_organísmo, minam a energía.;
arruínam a saúde e debilitam o ce-.
ração. Em 3 minutos, Menda",.,.
nova fórmula médica, começa a ch"
cular no 'sangue, dominando l-ap'irla
mente os ataques. Dê$de o primeil'G .

.
dia começaa desaparecer a dlficul-

UM PRODUTO SOUZA CRUZ
'

-.," ':J;�!j:.. ,�li:.: �j' :;.
; , �i��!d���r�r�:��i:::a��S:;

_____..... -.-_.;.'___;_ --__............."'-.......,-,o--'---"';'-:-'�"'-7-""" as rereíções e ficara aliviado dMl
.

.

. , .'
, '. \''- ãsma ou bronquite. A. ação é mnlte .

Ag'rade''CI·m�ente ..,��.�·".;Cla./,.:sé..����!�J.!�t1��rs�l'�;:�:�:1;:·ry·", '!tIiíII .. a garantia de ,lar ao paciente -respi- .

. .

"T.Tendo-><e 11\I1'OS de DIREI- ração Livre e fácil rapidament1!' e·, '" - comoleto a 1 i v io do so-:frirnento cda,.,
TO à Rua Anita Gal'ibaldi, 'isn,a_ em poucos dias. Peça Me1!dcoca.,•

hoje me$mo, em.qualqm,r·fa.t'lDi!cla.nO 80. A nossa garantia é a suamaior p'O'"
J teção.' \ "'"

Assema,léia Lelislatiy�

Intervenção ceRIra Os barcos de
pesca DO Utllral catariD8nsp.�Apêlo
a' Varig. 'mp.aro "a SALeL. Cota
aos fUncionáaria.s da Fazenda.

ACORDEON,
.

Tódescchini inteiramente
novo, sem uso, com oitenta
baixos e um registro. Ven-
de-se. Cr$ 6.000,00.

.

Rua Alves de Brito, 44.

���áU�": VENDE-SE
II- d t. . Uma casa de madeü'ú ll{1.. ,

D Illr "1\ oauena morro da Mariquinha '-_:

.edil"'- .1IldI_.... Facilita-se pagamento, por-
........ dfIIlt . Cr$ 12.000,00. Escritura nc>,

ato, e mais 2 lotes de 12x2·�L
na Coloninha (Estreito).

.

Tratar com Valdir, Av•.

Mauro Ramos, 4'- sob.

ParticipaçãO.
Viuva I.idiviJia Heif:

1 •

Eslo cons+cn+e pre-
. ferência é natural
e lógiCO poro milhorés
de pessoas... Porque
Elmo é rea!mente um

cigarro 'de aromo,
pureza 'te gôsto
inconfundíveis I

CIGARROS'

ELMO

sá está em pronto restabe
lecimento e fóra de perigo.
Outrossim, quer que este ._................w.........-.·..............

agl'àdecimento seja .extensi�
vo às bôas Irmãs 'de Carida
de daquele estabelecimento
�hcispitalar, bem :corno às
gentis ,e dedicadas enfer
meiras que tudo . fizeram
para que a operação reali
zada' pelo digno esculapio
ac'ima referido, tivesse o·

grande éxistq a'Icançado.
Portanto, à todas essas.

pessôas o .. meu mu.i'to OQl'i-1gado. . :.
'Florianópolis, 1� de 'Maio :

de 1952

'.
"

LIVRE-SE DA TOSSE 1;, ;

E DEFENDÁ OS }
SEUS BRÔNQUIOS COM •..

:'1 '.' �:
'.. , ....\

Adolfo Quadros '

BENZOMEL:
AV ISO

e

Senhora
tem o prazer de parti
,cipar aos seus parentes
e amigos o contrato de
casamento de seu filho
VALMOR, com a srta.

Jurema Heil.

o Dr.' Djalina Moellmann avisa à sua distinta clien
tela que estai'á ausente 'até o mês de' setembro em viagem
de estudos à América do Norte,

Comunica ainda que o seu Institnto de diàgnósticp
clinico continúa funcionando de maneira 'regular, fican
do como seu sÍlbstituto o eompetente clinko Dr. Orlando

. Schí'oedel' que há mais de um ano, vem acompanh<!ndo,
passo a passci', os serviços clinicos da Casa de Saúde São·
Sebastião, e de seu consultório.

.

. Os servieos de rádio diagnóstico, radioterapia e os !

dé laboratórit� clinico ficarão a eargo do 'Dr, Palilo Ta
vares, n'ome sobejamente conhecido em nosso meio, pela
sua. proficiencia e dedicação nas díta,s �specialidades,

Hel'aclito Carpes

mos:

"Flrn-ianópolis, 12 d" maío.

de 1952,
Dtstinta Dtretora.
Fiquei emocionada ontens

quando usaisti tão grandio
sa festa dedicada ún icameu- ..

te para a's mães dos escola ..

res e i'll que sou uma mãe
.nue eduquei todos os rneus

fílhos tl(':"te e"tahel"clmenío,

I � neste ano ü:nl;o ,aiDd�-I. estudau do o meu último filho,
quero per intermédio destas:
linha", ag-rr>.dece�· mútua·_·
mente à distinta Diretora é
RS professoras Que 01'g-an1-.
zaram esta tão linda festa.

f·��",·f;n., V=rzola de -",reJo'"

fraqueza, em geral
Vlnbo Oreosotad.>

(Silveira)"
,----

ou1dora do. .Rà\eUo. it. C..A

victor, V'!vlll ... 10 Dhlôl1.'l&
&na eo•••U••n·c, "!tJ�"

tem o' Pl'a�er de parti
cipar aos seus parentes
e amigos o contrato d�

casamento de sua filha
Jurem.a, com o sr. V.,aI:'
mor Cãrp-es.

Valmor (1 Jurema',
confhmam-'

Fpolis., 17-.5-902

Clube 12 ele Alos',to.
PROGRAMA' F:A:RA: O ..M.€S .. ·.DE; MAI.o.'

DOMINGO - Dia 25 - "Soirée", das 21 horas ã 1
I /

hora. .
.

I
Tôd3S as segu��a: f.!.'iras, sessões cinematográficas.

OHra adultos, com lDIC10 as 19,30 horas.' ,

I
'

Tôdas as. quartas feiras, Bingo S9cial Dançante, comI'

! in reio às 20 boras. ')

/

. I
""(�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



]<�lorianópolis, Quarta-feira, 21 de l\_I_a_i_ó_d_e_{_�;)_"'·2_"_...<1!:!-·_·
-
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Vida Soe ia 11�:i':':::�,:� l::..:���:·t:,�:i� :���:�): c",_lcp2rentes mas

I

não BdmillOS"..•

'

'

. -r . ÁIUOS'

"

.� ..
>

Defesa contra a Lepra em .�o()"p.e.·eí«C:oll!1r· as'oI (ni::tOI?m;d,..!aj dJ eedaeO:::il'-s·1 .om uma aca e sapateiro,ANIVERS. ._

.� . 1 .

I a1CClmenlo, Santa Catarina". � ,� _ _

Dr. A.. 'l'olellt�nod� �;�l'va�h� I �aleceu, �ába�:o ultimo, o I Sua projeção no campo da (2) a Escola Profissional dou O cunhado paraA data de noje à�sma�a.a . me.no Daniel, filho do sr. assistenc ia social em Santa 'Getúlio Vargas, na Capital mao . '. '

..... "'en1 do' anlVerSal'lo! Fhrrosval Amaral da reda- - . .. . -

d T.' d I.Jlá�",:l",:.. ', '_ .��' '�·"::'i.' '�" .,
"cc Catarina fOI assinalada, es- I'e era.

O outro mundoW:,hUl,-H' �() 51. dr. Adalber

I"ao
('.0 Plano da Talde • e de os seus primeiros passos, Ao todo, 193 crianças, de'

-to T�l:�_t.�no .1.de..Ca��\'alho, ';,�� ,:"11 esposa,. sra. Irene pela acolhida generosa d� ambos os sexos, recebem, no
BLUMENAU, 20 (E.) _ quando João puchou de umacL,·.,fI.!J -j" Colôn ia

.

Santa
"

A..ever do Amaral.
"OVO catarínense em geral e, Educandário Santa Catari:

f t d d D..
c • U João Bombassar e' Wiliton pequena faca de sapateiro·'·Tereza'.·' e ex-prct erto es-

.

Aos pai" o desd.itoso 11- particularmente, pela popu- na, a par de urna assistencia
Bauler, ambos casados, re- e atingiu o seu inimigo no.'ta CaptaI. IJ.�el. as condolencias de O lação de. Flor-ianópolis que, social do melhor quilate, os

peito ferindo-o gravemente.
. .

t ' sidiam em ��\é;a do sogro noO i.lu,;tl'e aruversartante ESTADO. com a sua participação cul- indispensâveis cuidados cul-
.n"é É' médico muito concei- Viajantes tural e economica em bri- tura is que as habilitem ti se

Bairro di Vctha, João que é Transportado para o hospi-
'1-'.- .

ddI'
. . . sapateire, trabalha na Casa tal, WilitOll não resistindotnfldo, goza, 11 a SOCle a e )1'. José do Patrocínio lha'ntes festas populares, 0- tornarem-ativos e operosos . .

- - -" dcal e Wiliton é pedreiro ao ferimento, veio a falecer710,·.1tl, de motecido destaque, Gallotti
perou o milagre do levanta- membros da comunhão so-

.algumas l.oras' após a brí-
·

I trabalhando em construções. "(le',i('�ndú, nesta data, rec�- Acompanhado de sua ex- mento dos fundos necessá- cial catar inense.
Os dois apezur de serem ga. Diz o assassino que a.·

bel' d0.'< seu�; numerosos amr- ma. e!'lposa regressou domin- rios a ereção, no· vizinho Isto sem falar na créche
. ,

.
.

.

h concunhados e morarem na contenda teve ongem num
.""03 e aC:J:il'adol'es, ao 0- vo último do Rio de Janei- municipio de São Jose', do que. encerrou as suas ativi- .

1
.b _

mesma casa, não eram bons fato bana e .sem a menorTll(;·nagr:S que merece, pelas I ro, o sr. dr. José do Patro- modelar "Educandário San- dades de 1951 com uma fre-
A de

,;,;u:.:" al·:.a;o; qualidades de co- ,',í,1io Oallotti. integro Juiz ta Catarina", verdadeiro ins- quência de 18 crianças.
. smlgos e já por diversas ve'l ímportancia. esposa

,

zes tinham discutido acalo- João tirou, sem licença. de}'<H;.c;O e de inteligência. de Direito da 2a Vara da tituto de adaptação' e recu- Ao lado desta tarefa de . ,

I
.

h" ". radamente, Por este moti-: uma garrafa de vm o per-e ESTADO, prazerosa- Cornarca desta Capitnl ,e peraçâo social dos filhos de recuperação dos filhos de
vo Bambassar estava tratan- tencente a Wiliton, um copo11',.p,·'.".' te. cl1m_nrimenta-o. rncmhro do Tr-ibunal Reg io- 1 t t

.

leprosos mantem a Socieda.!- eprOROS em erras ca 'an- , ., q,t -

do de mudar-se para uma, daquela bebida e foi isto o'Bl'11. 1)r. José Tavares da nal "':leitoral. nenses. 'de um serviço de assistencia .

1Cunha Melo Nascimento I
casa que está construíndov bastante para que e e ata-

A obra, de alto 'signifi- aos egressos e às famílias
Ante-ontem à noite; quando casse seu cunhado resultan-'-.:·n)lú;co'.'j�e· hoje o aniver- Com o nascimento, na Ma- d h L h

. d doentes atendendo naca o umano, gan ou proje- os .' I <. ., ,.f oão regressava à casa foi do este inadvertido procedi-•...•",:5.. r io da exrua. sra. Helena I ternidade 'Dr. Carlos Cor, - ,

I 1 t 'd medida do possível as inú.

f çao umversa, ces acan 0- ,. � '"
-

agredido por Wiliton que, o menta, num conflito no qual'-qe'g",'s da Cunha Melo, digna l'êa", ante-ontem .. de linda 1 t
.

t' mel'as lleCeSs]'dades daR in.H I se, pe as suas carac e1'ls 1- , ,
.

'.
-

espancou, primeiramente a perdeu a propria vida. OnAp,sorte do ·sr. dr. José .Ta- , me�lina "lue receberá, na pia t"
.

la extl'enl" '"ell'zes vítilnas da molestia,_,,, , cas e.Cnlcas e pe '
'. ....... bofetadas e depois pegando assassino acha-se preso na· varC;l da Cunha 11e10, ilus- batisma1.. o nOIJ1'e de Maria 1

-

d
,.'

d' t de Hansen- f evoçao as vanas ]1'e0-,
um pau ataeou ferozmente o cadeia local e p'rocess() se-íraôo Juiz de Direito da Co- Stela, está de �parabens o rias da Sociedade, como uma E' um serviço inestimá-

F
. -

t
.

I
'.

seu desafeto. 01 entao,. gue os seus ramJtes' egalS.méln:a de Sito Francisco do lar do nosso prezado conter- das mais bem modeladas e veJ, que a Sociedade vem

."SuL eâneo sr. Manoel Fiuza 1.i- organizadas do mundo intei-' I prestando há mais de 15 a-
••••••••••••••••••••M ....lo:.. ilustre dama O ESTA- ma, do �lto comércio local, ro.. . . nos, 'sem interrupção e que

DO envia 'respeitosas felici- a de sua exma. esposa. Tão valioso foi o 'trabalho merece o ampãre e a aten- atê a maioridade, dando- Elpídio Barbosa.
·t2,;ôe:,. \ VIAJANTES -recuperativo levado a termo � ção d?s' legisladores desta lhe educação que o habilite PROJETO DE LEI N.

Sra. Bento S. Vieira OSNI PEREIRA no Educandário Santa Ca-' Casa. a ingressar, com êxito, na Emite apólice em favor
Feste.ia, nesta data,' seu Eneontra-se nesta Capi- tarina, que fez 'atrair para a Para suportar os onus de- c<lnvivencia social. da "Sociedade de Assis-

,,8.n�versár:jo nat.a)ício, a ex- tal, dandO-11os,
.

ontem, o nossa terra o interesse das corrent.es desses serviços, Não dispondo de patrimo- tênda aos l,ázaros e De-
mil.. �rR. Celina Doin Vieira, prazer de flua visita, o sr. maior.es autoridades mnD- r�onta a Sociedade com o a- nio que lhe proporcione 1'e11- fesa Contra a Lepra em
'virtliosa espos� do nosso I O�ní Pereira, President� da diais em assuntos de assis· poio e a generosidade dos da, depende a Sociedade uni- \,

.
Santa Catarina".

:1il·,::;zado conterraneo sr. Ben- Cama.ra dos Vereadores de tencja ao's lepros.os,. como (;atarÍnenses, quer desta co- camente do favor público e Art. 10 - Fica a Fazenda'
to Aguido Vieira, funcion-á- Jaguaruna, atualmente no bem o testemun'ham as visi- mo das demais cidades

.

do de subvénções das êntida-' do Est'ado autorizada a ell'li
ric público aposentado. exercicio do cargo de pi:e- tas de eminentes autorida- Estado, apoio e generosidade des oficiais.

.

tir, em favor da Sociedade
U ESTADO se associa, feito daquele município. des e especialistas das mais estes já fartamente demons- A renda pro�enjente das de Assistencia aos Lázaros

re2]:witosamente, às homena- diversas nacionalidades. trados nas incontáveis fes- mensalidades, por diminuta, e Defesa Contra a Lepra em
J>: ..:';,; q,.ue lhe serão: tributa- .............__-.-....._...........ol"...._......., Subst.ituindo-se ao Estado t:;ts de caridad·e levadas a e- não ,pode servir de susten- Santa. Catarina, sociedade

· da", natureza de integração dOí:! feito pelas damas catal�inen- táculo às ativiqades sociais. civil com sede e foro nesta
S",tu. Ondina DoÍn Vieira filhos de leprosos na comu- ses. Torna-se imperioso dotar Capital, uma apólice do va-
nüorre hoje o aniversá- nhão social, a Sóciedade de O podet público .. manda a .<' agremiação, que eongl'ega 101' nominal de tres milhões

1';:0 di;l P:Cl1til :-senhorinha On- Assist.encia a�s. Lázaros

Iverda.d.e.qu.e
se

diga,.,.tem
es- 16 sociedarles filiadas u() de cruzeiros (Cr$ ,.

;.' dhn Doin \�ieira, fino or·na,.-
'

mantém o Educandário San- tado presente atraves a eo- Estado, 4 das quais não 3.000.000,00), a qual 'será
no·o.,lto da sociedade local, -ta 'Catarina .que o era no oper:<cão de repartições .go- funcionando no momento, de inalienável e vencerá juros
'f�:h;, do 81'. Bento ·Aguido' presente, o; '�eguintes' �C�ll'- veI'l1��li!.tai�. e"..�(!_ �poio renda própria, que permita de cinco' por cento ao ano.
\�lcira e de sua exma. esposa sos: público das aut'oridti'dés, financiar,·rit111a.clamente. as pagáveis mensalmente.
·cc,.. Celina Doin Vieira. 21 DE MAIO 1) _ Jardim de infância, '�empre presentes às festas. rle,;pesas sociai:,:.

1
.Art. 2° � A· renda. insti-

Egon Tietzmann A data d"e hoje recorda- (!om 13 alunos; _Algumas doações tem sido O poder público, tanto o I h.dda por esta lei será des-
Decorreu ontem o aniver- nos que: 2) ._ Grupos Escolar "N. feitas, especialmente quan- estadual, como () municipal, j tinada à mal1utenção do "E-

sá:'io do nosso distinto coes- - em Ü;48, o bravo Hen-' S, da Conceicão", onde es- to ao fornecimel1to de pão não -pode 'ficar alheio sem ducandário Santa Catarina",
.taduano S1'. l'jgon Tietzmann, l'lque Dias repeliu, na Es- tão matl'iculados'85 alunos; :10S abrigados do Ed-ucandá- distante, devendo tra�er à, .administrado peh referida
; a.lto fl1l1�iollário do Minis- tância, nos arredores de Re- 3) - Escola Complemen- rio -que, até o ano passado,' :.)ociedade, o seu concurso. l' Sociedade. .

té,rro da Fazenda, ora ser- cifo, um ataque dos holall- tar, onde recebém instrução era feito gratuitamente pela· Por estes motivos, tiv,e a Art. 3° - A apólice refe-
.

: vi:Jdo ;1a Delegacia Fiscal dezes do Co'ronel Blinek; 21 alunos; ! Penitenciária do' Estado. idéia de apresentar à consi- rida nesta lei será cancela-
· di) Estado; - em 1794, nasceu no 4) _ Curs� de Corte e

.

Quanto à participação do del'ação dos meus ilustres da, uma vez verificada li. ex-
.8"a. Dr. Benoni L. Ribas Rio de Janeiro, AntonÍo de Costura' i Governo Federal, os senado- pares, o incluso projeto de tinção da Sociedade de As-, "

Vê passar, hoje, o seu a- ·i\'Ienez·es . Vasconcelos •
de !)) - Curso de Artes Do- ,res e depu.tados catarinen- lei que, uma vez aprovado sistencia aos Lázaros e De-

.' nhúsário natalício a ·exma. Drumond, que 'veiu a ser o llésticas, além de serviços' ses, particularmente interes- por esta Casa, há de mere- fesa Contra a Lepra ·em San
.8:1'a. I1sa Feurschuetté Ri- fundador de Itajaí, neste de jardinágem. horticultura sados no pi'osseguimento das ceI' a sanção do Executivo, ta Catarina.
'has, dig-ríissima _.esposa do Estado; � Avicultur:J, destinados to- atividades da sOcledade, con- ,::omo nós tão interessado no Art. 4°, - O orçamento
':sr. dr. Benoni Laurindo Ri- _ em '}-817, os chefes da dos a permitir o reingre's�o, !.seguiram uma súbvenção a- combate ao mal de Hansen. do Estado para 1953 e os que
hr"s, abaJisado médico, ex- revolução pernambucana, 'la meio social dos descen-

.

preciável. Confio em que os meus se lhe seguiram consigna
Ih�·etor do 'Departamento Capitão Martins Pessôa :lentes de .ha�senianos li- I Todavia, as despesas as- nobres colegas não só em- rão dotação especial para ü

>. ,.u..e,Saúde Pública do Esta- (DomJngo� Teutonio Jorge), vradofl, a tempo da .perda Igisteneiais se expandem con- prestarão todo o apoio para cumprimento dos encargos
:do. Barros Lima e Pedrosp, in- inevitável pel'\ contágio com! tinuadamente e exigem da que o projeto se converta em decorrentes da presente lei.

Fazem 'anos, hoje: ';inlm do Engenho "Paulis- os seus pais doentes, lSociE'dade o �i'pendio men- lei, como hão de, com as Art. 5° -'Para ocorrer ao
:._ a exma. sra, Agostinha �a'" Além da ministração des- ! sal de' Crl!i 62.000,00 somen- suas luzes e o seu prestígio pagamento dos juros refe-

Galuf
�

_:_ em 1943, ch.egou à Flo- tes cursos, aos alunos que! te com o Educandário, o junto ao Executivo catari- rentes ao presente exercício,
- a srta. Argen'tina Men- I ;'i'anóp01is o Embaixador da mostraram Íl;lclinação eom- qual aáescido das demais nense, contTibulr para que fica o Poder Executivo au.to- �

rl0nç�, funcionária da. con-\.Grã-Bretanha, Noel Cha:'le�; provada para' estudos ou ':lespe!"us com o auxílio às 1, Sociedade de Assistência rizadó a abrir o competente
tadona Geral, do Estado; - em 1947, em Flonunc- profissões outras, possibili- famílias de leprosos e ou- 10S Lázaro!:! e Defesa Con- crédito especial, que corre

-- o menino Sidney, filho'Dolic, foi fundado o "Tea- tou a Sociedade a mais vin� . tras, atinge a vultosa soma tra a Lepra em Santa Cata- rá por conta do excesso de
;�:lo bemquisto conterrâneo I tro do E�tudante"; 'e, te (20) descendentes de han� : de Cl'�; 80.000,00 por mês. .l'ina tenha, do Poder Públi- anecadação deste ano .

. .

sr., II'Ioacir Tguatemy da Silo' - em 1950, os jornais .des- flenianos instrução mais e-I Acresce a cireunstância co Cat�rinense, a assisten- ·Art. 6° - Esta lei entra
"":l':.'a, ex�alretol' de O ES- ta capital noticiaram o fa- levada.e apurada, sendo que' ele que as instalações mate- �ia mie as suas elevadas fi- em vigor na data de sua pu-
·"'l'ADO. lecimento, na vespcra, do 8 cursaram, em 1951, o· Gi- riais necessitam de conser- nalidades estão a exigir. blicacão, revogadas as dis-

Senhores: jornalista� João Kuehne, di- násio do Instituto de Edu-' va e mesmo de ampliação, Sala das Sessões, / em' 1!) posições em c.Olitrário.
- Jpão Luiz �Lamarque; retol'-pro.p.rietárío da

Revis-Icação ".Dias Velho'> tr�s P?is? E,ducan.dá�·io t:m por de maio de 1952. Sala das Sessões, em 19
Marcos Manoel Cordeiro, ta "Atualidades". (3) o LIceu IndustrIal; tres flJ1ahdade abngar o f1lho do' 'Vilmar Dias de ma io de 1952.
fUl')eiol1[Í.rio público'Iederal; André Nilo Tadasco (3) a 'Escola Profissional leflroso. desele o nascimento Ylmar COl'l'êa Wilmar Dias

,.,....,_F..ddberto da Costa Avila,
Úl'lvrll An drade de "Cordo
'V<l Geraldo FúnandoBorba
to .,��,.;.., rertl'L!des Costa.

Enfermos
f;ubmeticla a melindrosa ..

intervenção eirurgica, en

'Contra-se recolhida à lVhiter-1
ni;Jade "Dr. Carlos Conêa",
a exm8.. sra. ·d. Maria de
L::JUl'dcs Cardoso de :Aqui
ria, digna esposa (1(> gerente
à.crte diário, sr. Domingos
FeTnandes de Aauin'O.

À ilustre dal11� formula-
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-4 Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Maio de '1952_

"O -Estado
Empolgante a s�man� �çcis,iva dos Esportes Universitários ,�������a

Jogos, UUIvers Itanos Empataram, , em
' futebol, Direito !�:�;:�:�o�:��i:,�:t�::�

,

, e' Ciências Eco-nômicas ' rida da' fogueira, uma das
Disputado com intenso en- ,sexta-feira, entre as equi- [sará, d,e vez que, do contrá- primeiras provas do Pedes-tusiasmo e prestigiado pela pes de Direito e Farmácia e

I do, o campeonato irá para CDlaboração de João' Luiz Neves' trlanísmo' de nossa capital.
torcida, vêm de' desenrolar Odontologia; ambas 'com! os farrnadontos.

A corrida realiza-se no dia
os \/ Jogos Universitários uma vitória sobre Cienciãs

I,

Esta, portanto, será PrO- Fazendo sua estréia no financistas, CO)TIO previa-
24 de junho, e e extensiva

Catariuenses. Até o momen- [Econômicas. Igualmente _o vavelmente a semana deci- campeonato de futebol, 'a mos, bisou a boa atuação todas as entidades despor
��, sómen::e, um. campeonato Ic:.Bl'tm'1e de futebol ,,,�rú ell- siva dos magníficos Jogos equipe da Fàculdade de D\- que teve .díante dos f'arma-

tívas, podendo tambem con
ja :::e def in iu, indo : o cetro cerrado com a decisão do Universitários, Decidir-se- reito não' foi além de um dontos, não permitindo nos

correr candidatos avulsos.
Jle campeão de voleibol para título entre as mesmas Fa- 'ão, durante a semana, Os empate por 1 'tento frente rapazes de Direito confir-

O número de concorrentes
L' ld d

,

d F
,/ -

11 1 tida q t't lo .'r basquete f'uteb I a' ,F a'.euldade de' Ciências mar o relativo favoritismoft racu a e e armacra- cu uaues, numa pare] h ue 'I u s ne- c,.
" o , L

,

1 E f por associação não é limi-
Odontologia, nue o conqu is- 'desde já vem empolgando os atletismo, tenis e xadrês, fi- Econômicas. A equipe dos em que eram tJ{ os. < por a-

'. P' >' , �,- '1.
, • _ tado. Ulece seI pen.,amen-

tou com mérito,,' indiseutl-, me inz acadêmicos, 1JO próxi- cando para o dia 1° a re- lar em favo l'l tismo, cl.·em?s_ to da FAC instituir este ano'

veis, em duas brilh'aJ,l,te"s'.l-ó,·r� I'mo' sábado, Com o empate gata, competição derradeira; ;�-"",••-_._".---�..-..-....- ..........
que tal resultado adveiu

t fJ ""C"
....

�

.. um 1'0 eu para o ampeaonadas. O título de b,oia 'ao! de sábado frente aos f inan- A situação dos Concorrentes 70 CAMPEONATO SUL- mesmo do exagerado ottmís-
do l'�destrianif;mo" de 52,

cesto será decidido num pré- .cistaa, aos rapazes de Direi- Nos vários certames em' AMERICANO - FEMININO mo com que os "juristas"
computando-se' todos os

Iío
'

sensac ional na próxima ' to somente a vitória interes- andamento, a situação dos DE ATLETISMO, encararam o compromisso de
pontos obtidos pela� asso-

disputantes é a seguinte: -- ' sábado':',
ciações, durante o ano em

veo- VOLEIBOL 'Campeão' Registramos abaixo os re-, Detalhes da partida
provas de rua. O ganhadorOdontologia, com O p. p. O sultados do sétimo campeo- Quadros - DIREITO
será o clube' Que fizer no-2° lugar será decidido entre nato sulamerícano feminino Nauro, 'I'ales e ,\Vilfredo;
ano mais' pontos por colocaDireito e C, Economicas, am- de atletismo realizado em Heinz, Cordeiro e Ernani;.. cão. Exempl if icando, diga-bos com 2 p. p.; BASQUE- Buenos Aires: Carreirão, Carneiro, Cezar,
mos que o clube A corise-TE: .........., em 1° lugar se en- 100 metros'- Em 1° lu- Masaita e Paulinho .

guiu o 1°, o 140 e o 250 lu-
contram Direito e F. Odon- gar, Julia Sanches do Perú, C. ECONOMICAS

1 S- J
�

gares na prova (e ao oaotulogia, ambos com O p. p., com 12.2 seg. Helena G. de Izaias, Newton e Katcípis :
e m Q� Silvest e "O

decidindo-se o título sexta- Menezes conquistou o 3° 'I'oinho, Perrone e Krassine ; áo
e

e 39�oh�-;ar('��rF�e� :0' to�feira, vindo em 2° C. Econô- com 12,4 sego Ndlton, João Luiz, Amaury, (1'0 158 pontos. O clube' admicas, com 4 p. p., FUTE-I 200 metros - Em primei- Denizar e -Pràze res. versário fez o :�o, 'o 130 e oBOL: - Odontologia O, Di- '1'0 lugar" Deise de Castro, 1 ° 'I'ernpo: C_ Econômicas 150 lugares na da fogueirareíto 1 e C. Economicas 3 do Brastl, com 25.5 sego t x O, goal de Amaury, 'con-,

e os 4°, 50, 70 e :i20 lugaresP P 80 metros c /barreiras s,i,crlwdo em espetacular 'sem-• • ,�'" 'o _.

na outra. Fez ao todo 2m);
- Em, 1° lugar, Wanda �dos pulo, aos 3 minutos; fina! C�>- pontos_ lassificando-se so-O Campeonato de Atletismo .Santos, do Br-:1sil, com 11,7 - empate de 1 x 1, g'oal de t

..'

me11 'e os pnmen'os quaren-O programa do certame [1- sego Massita. aos L') minl1to�.
.

. ,

I E 10 AMANHÃ. O' CEI"TA'j\"E DE
ta colocados, é claro ter, à.tlétlco, que terá como local 1 l3alto ,em atura - m .. _'.1
entidade adversária de A!:<;m 13h�menau- ante-ontem triunfado o Olímpico por a praça d� esportes do 140 ,lu'gal' _ Chua,Muel1er, do ATLETISMO

'1
''

I '" venCI( o a 'compehção,v',;�vu::3,nl' as ,- preliar pelo. 3 x 2, no tempo l'egulamen- TI. C., será disputado ".-em Brasil, com 1m53. O programa 40 certame __'_--"' _

, �er'h1.rne estadual os conjun- tal' e 1 x O, na prorrogação. duas partes, pela rnanhã c I :3alto em' extensão - Em atÍético, que terá como ll- Treinando a se)e�;.ão paulis
�ü', do Olímpicó, local e Cnh Vitorioso, c.Jassificou-s,e o a Ül1:de,""amanhã, constando

I'
1° lugar, Gladis Erbeta, da cal a praça de espodes do ta que intenirá ni) Campeo-

zi�!l'O, .:10' ,Jpaçaba. Magnifi- Olímpico para enfrentar no das seguintes prov,as: cO;l'ri- Argentina, éom 5m52. Wan- 14° B. C., �er{t disputado �m • nato ' BraÕoil�ir()
c'/. r,�,rl-id·à.presenciot1 o pú- próximo domingo o América da rasa - �OO; 200, �OO,

i

da dos Santos do Brasil, co- duas partes, pela manhã e Prosseguindo em seus pl'e-
blico hhúnenauense, tendo de Joinvillé.

'

800, 1_500 e -J.OOO met�!il;' locou-se em 3°, com 5m26. à tarde, amanhã., dia 22, e parativos para o Campeona-
110 metros COm' barreirás; I Arremesso do peso - Em constará d;l,S seguintes pro- to Brasileiro de Futebof�
arremessos de dardo, ,péso ;10 lngar, Ingbord M. Preiss, vas: corrid:-t rasa - 100. devendo sua estréia dar-se
e disco; 'saltas tríplice, com, da Argentina, com llm48. II- 200', 400, 800, 1.500 e 3_000 no dia 25 frente aos gau-
vara, em extensão 'e ,altura; se ;Gerdau do Br'asi), ,em 30 metros; 100 rrietros com bar- chos, o selecionado paulista,
revesamento 4 x 100 e 4x400 com, llm25. reiras; arr�messos de dar- realízotl um coletivo na tal'
metros.

,
' Arremes\>o do,dii:)cO - Iú- do, peso e ,disco: saltos tt'Í-, ,de de. domingo, no; li'arque

Às 8,31:> haverá o desfile e IgbOl'd.M. Preiss, da Al'g,en- plice, Cl)m vara, em altura € Antartica, medindo' forças
juramento, dos 'atletas, ini- I tina, com 40m14. Nossa re-

e,xtenRãO; revesamentos

_,
eom o "ol1ze" da Portugues&

ciundo-se as competições às ! presentante, IJse Gerdau, 4x100 e 4x400 metros. de Desportoí:\_ O ensaio agra-os 9 horas.
'

leolocou-se em 30 lugar, com Às 8�30 horas terá lugar dou, embora a s.eleção ban-de
_ •

' '36rn78. o desfile e juramento dos i deirante não tivesse ido a-

Exposição dos 'Prêmios Arremesso do dardo - atletas � às 9 serão inic�a- lém de um empate de 1 x 1-

E
'

a a B
·

V d
Os magníficos troféu§> ta- Gerda Martin. do Chile, com das as competições. O selecionado formou com

sporles na arrlga er e ças e medalhas, oferecidos 39m16. Anelose Schmidt do Muca, I-Ielvio e 'Olavo; San-
• II '-,

para os campeões e vic,e- jBrasil, fie�lU em 4°, com A ARGENTINA NA "TAÇA tos, Brandãozinho, e Baue!';
VISITANTES: - Os �s- Cardoso, Décio Lago e Ed- campeões dos Jogos, aCham-j37m38. RIO" Julinho, Al1toninho, Balta-

tUlÍantes de Mafra jogarão mundo Basto Jnr., bater-se- se �xpostos na Alfaiataria 4x1?0. metros - 10 lugar zar,' Pinga e Rodrigues.
nesta Capital a oonv,ite da ão agora em espada em prin- Ablaham., - BraSIl, com 48,8 seg., 'BUENOS AIRES, 20 (U. A seguir efetuou-se um:

A�socíação Atlética Barriga cípios,�lo mes p. entrante. '

P.)__ Por iniciativa do em- ensaio entre as seleções
Y'-'rde. Ao que sabemos um Oe esgrimistas da SOGI- baixador brasileiro ,iunto ao

"azul" e "vermelha", terrni-
(- ..'adro masculino de bas- PA que já duelaram-se com

'()
,

'

,

governo argentino, dr. João nando empatado por 1 x L
qt;ete e um feminino de vo- os catarinenses nesta capi- O Grêmio Barão de Antonina Batista Luzardo. chegaTã() _ As equipes jogaram assim

, lei disputnrão frente a A. A. tal e na gaucha" virão em I ,
,

'a esta capital, no proximo constituidas - AZUL
:13: V, enquanto que um con- fim, de agosto retribuir a

I contra 0_ "Barriga ,Verde dia 3, dirigentes esportivos Furlan, IIelvio e Olavo;
junto de futebol ,enfrentará, visita que e mprincipiosdes-, do Brasil para uma reunião Santos, �1'andãozinh� e
ú Santa Cecilia em nossos

!:te
ano lhes fizeram os cata-

S'b' d d' 24 ] 1
-

H
,.

dI' com paredros argentinos. ,Ba-qer; T,l'te, Anton.mho.n'" • d .,' ,-,"
" ,a a_o, Ia (O corren- sao. , avera Jogos e vo el

IB lt PRd,g. elma os. - llnenses.
t d

�

r r
".. Acredita-s,e que a primeira ,', _a azar, mga e "o rlgn:s�TENIS' Os tehistas d'l e, everao rea Izar-se par- mascu mo,e remmmo e tam-

cOl1sequencia dessa reunião VERMELHA _ Cabeçao,'

BOL A AO, CE"'TO' _ sr _ AA'B;r .- -d t"
<

<_' tidas de v01ei e basquete en- bem jo�o' de basquete. 0-
<\. ld J b TI

..�, ;::; - a I "am a es e an0 en I
G' B

�

d A t'd d d
. seria a narticihac_,ão da Ar- ,1'na o,e aco ; í erl111l11O

••b ' . ".

If'
-

I d J
tre o remIO UI'ao e H-, por unI a e as maIOres·- �.t' M d 'd haclo proxlmo no estadlO da rentarao os (O 14 e u-
t' d' -d d d M f' gentina na' "1'''< c,� Pl·O'". an ueo e 1" o['on a; Juh--

, .' . onma. a Clr a e e u Ta " .. •

h RFAC enfrentara o Barng'a nho de Lages em dIsputade" " , n o, enato, Nininho, Odair
'

Verde os estudantes de co- um tl'ofeu oferecido pelo 'dr. que excursiona a nossa ci- para verificármos os pro- O GRF�MIO POI{TO-ALE- e Simão. Ao que se-informa
mércio de Mafra. Abelal'do Gomes.' dade a convite da .A. A. Bal'- gressos destas' modalidades GRENSE EM TUBARÃO em São Paulo, sEH'ão conVQ-
VOLEI. FEMININO: Ain- 'Dentro de poucos dias te- l'Íga Verde, e os. quadros do do esporte na cidade de Ma-

cados para os treinos do
t);;, no estádio da FAC o

Irá
início um torneio inter-

clube que promove a excur- fra. .0 conjunto do Gr�mio Scratch ela Paulicéia mais
qU1Clro femjni�10 da emb,ai- no �e classificaç�o entre os Porto-Alegrense, vice-cam-: sete jogadores. São eles: Ne-
xélda mafrense ,enfrentara o telllstas do Barl'lga Verde peão gaucho de 1951, tem nê (Santos), Bibe (S. Pan-
o.,. A, A. B. V. no sabado a que após esse torneio p1'e- Cam'p'eonato' Juvenl·1 'de assel1tn.da, uma excursão � lo), Moreno (XV de Novem-
nolt-e. tendem enfrentar Itajaí ou ,Tubal'ão e Criciuma, jogan- bro), Clovis (XV de Nov€m-
FUTEBOL:,- No grama- Blumenau. B' I C t

:10 uns dias 22, 24 e 2G do bro, de .hú), Sabará (Pon-
do da 'Federaç,ão dar-se-á, BOLÃO: - Ao mesmo O ,a ao es o 20rrente. -Seus adveÍ'"iirios te P-reta), B:1!;;a i}�adium)'
.rti'!l1ingo, O encontro entre telnpo, que está sendo cons- Atendendo a lleces,sidade tas paÍ'a o seu processamen: etlnda não foram escolhidos, � Paulo (N':H:io1Ja1),
<O,� "Estudantes de Mafra" e truida li cancha de bolão da de terminar com l'apidêz o to:
Sru1ta Cecilia, -festa essa pa- AABV ol'ganjzam-se as �- t::umpeonato citadino dos ju'- Di� 23 - Lira ·T. C. x
tr 'cinac!i� pela AABV. quipes daquela entidade pa:-'! venis de basquete: cOllside- Ubiratan E. C_

�SGRINIA: - ,Os cadetes 1'a enfrentar 'a SOGIPA, em 'rando-se o estadual a rea-li- Dia 27 :._ Clube Doze ,x
{1" 'Policia Militar que no' agosto. Na próxima sexta-

1
,

Lira T. C.
mês �assac1o ri:!a,liZal'am um Ifeira r��nir-se-ão para �'e- zar-se nos dias 5 e 6 de ju- Dia -30 - Clube Doze x
torneIO de florete e do qual solverem quanto aos meIOS lho em Blumenau, resolveu Ubiratan E:- C.
s:l.!raI? vencedores nos tres ,'dC apr�ssar a CCllc1usão d'a ,n Conselho Técnico da FAC, Dia' 3 - Üra T. C. x Ubi-
prlll1i)!I'OS h�gal'es Paulo canchll. tdeterminar as seguintes �a- ratan·E. C.

i'
i
,
,

Rl:o'M",-r.:-"af D�od"�03, .J't ,.� Gnd'at �\. t.
'.:.2.:.._.-

CU Fi !T I's" TU..E:C,...... u"", PROSE BRAS

. '

o Atlético Paranaense
em Santosceu

SANTOS, 20 (-V_A,) O escore de 3 a 2 o conjunto
€f-:([uadl'ão do Atlético P?: ;(_Ia A. A. Portuguesa, local.
ranaense que na última 5:1, 10 quadro paranaense for
feira foi, superado pelo São Imou com Ivan, La Luna e

Paulo por 8 a 0, conseguiu!Araujo:
.

Carlos Alberto, Ju
reha l,ilitar-se na tarde de i ve e Uhiraja ra (Wilson) ;

domingo, nesta cidade, quàn-I Cordeiro, .Rui, Lobat.inho,
<l,_; enfrentou e venceu pelo I Sanf'o rd e Ac ir,

•

Classifícado 0-Otimpico 'para
,enfrentar o América

'

Emp·â.ou o Corintians cO,m
seleção dinamarquesa

Copenhague, 20 (D.P.) - seleção dinamarquesa, 1'e

l�ovo emp�íte 'colheu domin: gistando o marcador um

!,,-l 0- c011junto do Corintians, tento para cada indo, ma1'

rie São Paulo, nessa sua mag
llÍfica campanha pelos cam- cOados ]101' Luizinho para
po.'; do Velho Mundo. Foi seu brasileiros e Lundberg,
adversário, desta feita a penal, para os locais.
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lombo de bit/TO era transporte de querosene...

• Há 40 'anos participa do prog�essu do Brasil'»

).
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•••00' agora ,que dispomos-
,...

.

de rá-pido' sis'tema
_de entregas a granel. •.

Se'm dúvida, os tempos mudaram-se nestes
últimos' quarenta anos. Mas desde que aqui
fundamos .nossa Organizaç,ão, mantivemos
ininterruptamente a' orientação inicial de nos

prevenirmos sempre para aplicar os.mais mo

dernos métodos de trabalho, e dar: reconhe
cimento à dedicação de nossos íuncíonarios.

.
,

Graças aos modernos métodos de entregas
que adotamos, conseguimos melhorar a eíí
cíencía do nosso equipamento. As despesas
de transporte no país, correspondentes aos Ire
tes que pagamos, e ainda a aquisição de ma

teriais de embalagem como caixas de 'madeira,
latas, tambores, etc. representam a aplicação
de 16,6 centavos de cada cruzeiro recebido
pela nossa Organização, em pagamento de
produtos vendidos.

No quadro ao lado; mostramos como se dís
� tribui a aplicação nOS varios setores do nosso

ram'o.
'

. �,

�.
,
"

j
1
:�
'.1'·..,
j
t

STANDARD

-- _r

i�;���.ç����:��;;.1��;.�����:�� IGr�:�:�ã:�ob: raC�duaorste -I ,.o���0,������,�;.��::fe.ll.�g�-�a����:i��;1�53, corno serra natural; pesa que acarretara o au-
. U 18 do corrente: Bia. Adelaide Cruz, sr. Con-

nllo 'constaram as despesas .nento, calculada na ordem
\

.
rado Gregório Antunes, Lha

decorrentes com o esperado '10 bilião e meio de cruzei- '. RIO, 19 (V.A.) - O pre-Idigo de Vencimentos e Van- Walpuvina Alves, D. Clo- Rosa, Juventina Borba, Lau-
aumento do funcionalismo ros. siderite Getulio Vargas de- tagens, Os estudos já foram tilde Vranfaunf, Juvenal ra Silva, sra, Marly Lobo,
'federaL A rubrica "pessoal" sol i- terminou ao Ministério da concluídos e submetidos á Biela, Waldemar C. Silva, ',vtilton Vieira, Maria Reis,

Isto porque depois de es- citada na mensagem é de Gueri'a que procedesse a eg- decisão superior. O presi- Arnoldo Fen ske, Antonio. Leões, Segular, sr, Walfre
tabelec ídas as respectivas Cr$ 9.905.212.000,00, cor- tudos para

. concessão de' dente da República enviará Manoel Lourenço, Marcelino de,Quintino Valente, Lisboa,
'bases, ° assunto será obje- respondente a. :12,,� do total uma gratificação especial de mensagem ao Congresso Na- Dilerrnando Franca, Emílio Zarling, Delegado Iaps, .Jo
'to de mensagens do governo da despesa, A mesma verba '20% sobre os estipendios cional a fim 'de atender a es- Cher, Ana Tolometti, Gene- sé Marcos Mascarenhas,
.ao Congresso, através da no corrente ano é de .. ". dos militares aquartelado fU1:\ justificadas reivindica- rosa de Ol iveira Wakef ield, Ivon Torres. Andreoli, E-
qual' será ,solicitaao o res- Cl'S 9.'106.879.000,00 e em ou embarcados. A providen- ções dos militares de terra, Rita Da Silva, Signa de 01i- valdo Rístow. José Righetto,
Ilsdivo credito, 'que não po- (Mil foi de .", ... , .. , .... CÜ\ do governo visa corrigir mar e ar em serviço na tro- verra B,·')')p. Nilsa Somen on, ,

N�dir Silveira, Olga Macha ...

',deria ter sido :&'S'sÍm .sol iei- Cr$ 9,�t92.6S7.000,00. uma omissão do vigente CÓ· pa., Revisor Linaur a, José Sil-do Silva e Red Mansur,

6.

Custe de produção e trans-

porte até o porto brosi. c�ntavol

leiro de desemborque . 40,8

f

, Impostos ..•...•.••'

..•.•. " •••... 23,Q

Transpor.tes e compras no

país. , . , 16,6

Solarios 'e despesas de

'mcnutençôc e depreciação : .11,3,

Reinversões nQ país .. i : ... '
.. 6A<"}� ,,-

Remessas do lucro para 7,7
o estrangeiro, .••.•..• , .. ,. 1,3 .

Cr$ 1,00

.','

OIL COMPA'NY' OF BRAZ.IL
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natu reza, a ingestão de a

guardente e outras bebidas
espirituosas.

•

Clube onde a cachaça é
(:('(1 sumida desceremoniosa
mente, perde a, sua finali
€lade social.
Proibir a venda de aguar

dente em bailes como os da
Colon inha.. é medida provi
dencial, de grande beneme
rencia,
PROBLEMAS DO ES'l'REI

,

TO

() ItS'f.,l:/O-:Florianópolis, Quarta-f{!Íl'a, 21 de: Mai.o de, 1952
- _._ �.- _ .. -- ---- .. _- ... � � I

(

Cine�Diário

,-
.....

Publicidade WQ.Uict
"

Representante: Comércio & Transportes' C. Ramos S. A.-

Preços:
Cr� 5,00 e 3 ..20

Imp, até 14 anos.

ODEON
Ás 7,45 horas mais ou menos um mil qui-

E o sucesso continua! rhentos ·e quarenta metros
Stewart GRANGER e [uad rados (l.540m2,), com

Margaret LOCKWOOD as seguintes confrontações:
em:

I
Frente, numa extensão de

SARABANDA ,quaior'ze metros (14m), com
Technicolor a rua Desembargador Pedro
No programa : "'1 d 1 d

. , I Dl va; ,f) um ia o, ao sul,
Noticias da Semana. Nac.. conr Manoel da Silva Cas
A Voz do Mundo. Atualí- caes : do outro lado, ao Nor-

dades, te, n uma extensão de mais
Precog: 117_

,)U menos .

metros (cen-
Cr$ 6,20 e 3,20 to e dezessete' meÚOS) com
Imp. até 14 anos. João Aureliano de Assis;

IlVIPERIAL fundos com terreno -de ma-
Ás 7,45 horas. rinha ; 2°) Que, a pósse do

E o sucesso continua aludido terreno o Suplican- :
George BRENT - Lynn te a obteve de seu pai. Anto- !

BARY e Tornmy COOR nio Chaves da Silva, que o
i

em: possuiu durante mais de I
REVOLTA DE UlVI CORA" sessenta anos; 30) Que, por!

çÃO parte de seu pai, há oito i
No programa: anos m�is ou menos, a pós-INoticias da Semana. Nac. se do imoval em questão IGalm011 Briths. Jornal. passou para o Suplicante
Preços: que ali vive desde o seu nas-

Cr$ 6,20 e 3,20 cimento ou seja cincoenta
Imp. até 14 anos. e sete anos; Assim, 40) Co-

, IlVIPERIO mo o Suplicante por si e seu IÁs 7,45 horas antecessor possue o aludi.
Humphrey BOGART do terreno há muito mais de

en1: ..
'

t
-

.

I
trm a .anos, mansa e pac if'i-O CRIME NÃO COMPEN- i camente, sem oposição nem

SA 'I' embargos de espécie algu-
. No programa: ma, quer agora legitimarCine Jornal. Nac. I .

.

sua posse. nos termos do ar-

• Cr�r;,çooos � 3,20 I tigo 550 do Cod igo Civil, Pa-

Ira o .que, Requer digne-se-Tmp. até' 14 anos. , V. Excia. ordenar a designa-

-,
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19 DE MAIO

.1

,"

EMPR�SAS EXIGEM, A
A data de' hoje recorda

nos que: ,

- em 1.627, o Rei da in- t
glaterra, Jocques r, trans- i
feriu a concessão que havia
feito a Robert I HaicO'urt e

outros, para a colonrsacão
do Rio Am'azonas,' ao Du�ue "

de Buckongharn, ' ao Conde'
de Pembrock te aasooiados, .

t
.� ,

todos .per encertes a nobre-

za;
.. /

- �m 1.638: c?mo conse- !
quencla. dos ferimentos re- �
t::ebidos nà : vespéra, faleceu i
na Baia, Sebastião dei Souto, t
que desde 1635 vinha servin- fdocom denodo contra os ho- r,Iandeses ; �
- em 1.756, Silo Miguel, li

cercada por tropas brasrleí- �
nas e de Buenos Aires, co- t

n:��dadR8 pelo Gov.�rnadoI'!"
ii uma, ,re��ell-�e, camdo en- r
tre os prtsioneu-os, o Padre r

Ta!ieu Henis, verdadeiro di•.

retor -milita n dos.' guaranis :

-Iem 1.826, 'foi apresen
tado a camara um projeto,
de autoria de José Clemente.]
Pereira, abolindo a escravi- !

{ dão e tráfico dos' Africanos �
'em 31 de Dezembro de 840: �

:.:..:... em 1.831, no Rio de ja- t
n.eiro, foi fundada a Socie-!
dade Defensora da Liberda- f
de e Independencia Nacio- i
nal, sendo seu primeiro Pre- \
sidenfe . Odorico Mend'eS,!'tendo sido Evaristo da Vei
ga o promotor e a alma des- 'Isa .Associação. ,

'.

,

_. em 1.8,33" uma sediçào i
militar e politica, contra a;
autor-idade de Regencia, que I
instalara em 22 de março, l
foi dominada pelo General \
Riuto Peixoto, em Minas Ge- i

" rais ; i
- em 1.840, os "balaios"l

foram repelidos em Ladei- I
ra, no Maranhão, pelo Ma-l
jür Pedro Paulo de Morals I
Rego' r

,
\ I

- em 1.842, afim de com- ,

bater a insurreição dos ii-Iberaís em São Paulo, em-

barcou no Rio de Janeiro, !n-::!-.-t--:B::--.-------�---�--------�
,

com as pi-ímeirae tropas I ll1aGn,':
'

aFlRo�o passu�iu, S AN'GUEN'G>L I
V E N D E * SE,N' POII'CI·a--.

.

. -em Ola, no 10 araria, o ' I aenvíadas pelo Governo, o I d d d 'D" '. :.. - 'tTm bi I t"
Ge 'I L

.

AI' d L' r"
coman O as uas IVIsoes' a lC1C e a mar- I

. SD.ella DUlz v]esc€.
ima 'jn<>va1,'s brasileiras ; . .' -

�+. I t t MONARCK
I

ce <:o,,,,,em e.1:t:eLt'IiU'S e emen os .o-I·ca .'
e 1 va, uque (e .axias ; , . 1 866 t.r i h' F f
_ em 1.847 faleceu' o ]..

- em
'. ,a rrnc erra

. nicas: 'os oro, Ça)cw, Vanadato, T" a red
- Um dos trabalhadores da.

C Ih" J' . G' i'do Passo-CIdra, no Estero- e' ATSeniato> de' Sedio, etc.
I atar nesta re açao turma que está fazendo fe-

....onse eI1'O oaquim on- l' Belac d f did ·'1' T: L' C h
1 L d

.

id R'
o, e en I a pe o e- com O sr. mo un a'jparos na ponte Hercílio Luz,

-Ç,a ves .e o, naSCI o no .. 10 j nente-co'ronel paraguaio A- Os pal.idos, c'epcLU]:eradoil, esqo- \' na tarde de sábado resva-

de J'aneíro e� 11 de Agosto I velino Cabral, . foi tomada uui. s, f):nemici s, mies que criam. lou, caindo no mar.

de 1781. FOI um dos mais Ip'el .2° B t lh- 'd I f 6.•1 d 1"
o a a ao e nan-",. eenõm'','C'01

imediatamente recolhidos.
destaca os propaganr istas taria 'oh

I
d d V I .

. .' ,s o coman o e an- )01' uma canoa que anda'
da Independencia, tendo da- I derleí Lins' ' 111.:'1 imediações, foi levada.
do o grito de Independencia,

' ,

.

I
• ,

€m agosto de 1822, em um
.

-:- em 1.880, no RIO de J�- .

;>ara o Hospital de Caridit-

Templo Macónico. neIro, faleceu D. Ana JustI-,

J;r"':t:--r"',,.Ir��riiiilrít
...._....

_----.--.--......
'le, onde l'ecE'beu as provi-

,_

na Ferreira Neri,' a conhe-: • II'" ., II , dencias médicas que se fà-

20 DE M�IO' I cid� "Mãe _dos. Brasileiros"li- :'I ... �.
-:iam n�ces"ál"iaS'.

A
... d.ata �e hOJe.. recorda.-las.slm cognom.

mada duran-I
- - -. - - .--- - - - Ao que a nossa reporta-

nos que: ., I te a guerra do Paraguai.

E
.'

d'
. ,

\;en'l COllSCguiu apu,::>.l', 0::1-

.

- em 1.50�,.I. eu:. Valado-l Nas�era em Cachoeira, na:
.

Splan O a Inare tem,- aquele operário está

Jld, faleceu, Cnst.ovao Çolom- 'BahIa, em 1.815 de onde; ,

"

""" passando bem, fOl'a de quaJ-

ho, o deRcobridor da Amé-'\ partira em 1865 �corppanhl:l;-I A coisa já está ficançlo Ia opinião mais ceTta? Um .KOLYN05 rende muito ma·is quer perif4'o.

l:iea; ..' Ido o 100 Batalhão de Volun" ;Ghata; desde domin?,o à noi: mais exagel�ado, chegou' aO MAJ�TRATARAM A

_ em 1.654, o Forte' do 'tários (mais tarde 410), co- te, em todas as roclmhas,1 80 ponto de qlzer que, tl'ans- Kolynos é econômico NOVILHA

I . I f l' I"I porque é um dentifrício .

Ceará foi entregu,e ao -Capi- Imando por seu irmão Mau- se a a 'naque e gol do t posta a trave superior, um concentrado que rende O sr. O-limpio 01inger
'tão Alv'aro de Azevedo pelo ricio Ferreira. Foi agraciada lAvai. As maneiras mais di- :;uri do lado de fora pôs o

'

,. muito mais! Um centí- 'ueixou-se ii Policia de qúe
Comandante, Joris Garst- com a Medalha de s.erviços; f�rente� q�le se possa ima-. couro ,por baixo da rede: -

"

metro de Kolynos na 'ma novilha de sua proprie-
gln r a t d b' d' O I 't

escôva basta para obter 1 d
man, em cumprimento da ca- extraordinários pres.tados a

a s o apresen a as, e a a SUl' o. caso, e1 'ores, 'é a e, foi encontrada com
espuma. abundante que

pitulação assinada pelo Ge· humanidade, pois a sua prin- l�ossa l'epo:tag�m; qlH� infe- que o árbitro validou o ten- combate a cárie e

nel'al holandes; eipal tarefa foi como Enfer� hzmente fraQ presencIOU o to fantasma - único quali- perfum a o, h á li tio.

_ em 1.8,10, o Major Pe- meira; prélio, fica também abisma- ficativo que se enquadra
;�ro Paldo de Morais Rego _ em 1.898, faleceu em

da diante de explicações tão bem, nesse gol extraordiná·

2,t;>,cou e t0D1011 uma trin- Lisboa o poeta Luiz Caetano diversas. Para uns a bola 60; o Avaí abate,u o'Herd

cheira dos "ba'!aios" e foi Pereira ,Guimarães Júnior. cobriu o goleiro sulino, pas- lio Luz a duras penas, e res

apoderar�se das situadás em nascido no Rio de Janeiro sou por cima do poste trans- ta saber se com o próximo
Tabatinga'; em 17 de fevereiro de 1847; versaI e voltou por baixo da adversário a perfomance

lle-j
•. 641

_ em 1.856., 'Os quatro pd- _ em 1947, houve um
rede (qué coisa louca, Dia rá a \dentic.a à de ante-on- --�---------

meiros exemplares de "A eclipsé total do sol, visivel Santo!): <mtros viram o ba- tem. Para terminar, uma ;)chrmat. -

-

Confederação dos Tamois", no :Brasil, começando às 11 Ião en�rar' e_ não sair, 'ou- piada' original de um fã do eH, essa do gol do AvaL ..

p.oema do dr. Domingos .Io- horas e 11 minutos, estando tros saIr e nao entrar. Qual contra, em plena Felipe f Passoni Júnior

sé Gonçalves de JltIagal*es, em sua fase total às 12,09
foram apl'esenta90s ao Im- horas até às 15,25 horas, fi
penl.do!' D. Pedro J,1 por Ma- nalisando às 16,24 ho�'às.
nuel qe Arnújo Pôdo Ale- - em 1902, foi proclama-
gre; da a. Independencia de CUbH.

em 1.8Gi:í,. o b'ra\éo �l- . André Nilo 'l'udasco
I

DO CAMINHA0
"

t �:

Nos trabalhos mais difíceis ou nas

mais rudes estradas, a .gmnde resi;
.

tência e a extraordinária Iôrea de

tração do CAMfNHÃO CHEVROLÊT

garantem êxito absoluto. Sua carros-

seria, de sólida construção e o pos
, sante motor de 93 H. P., de válvulas

mi' tampa, asseguram menor depre- \.
.

dação por tonelada-qutlômetro. A

economia, Il' resistência e a eficiência
,

'

que decorrem dos detalhes .'técnieos
do CAMINHA0 CHEVHOLET reco-

mondam-no para .o transporte de, tõ- '

das às cargas. em qualquer estradal

� - Direçõo com me�o-
� nismo de e,feros.

"

,

Freios de duplo
articulàçõo.

��_
- Eixo trasl'i,ro hipóide

,

sendo Icculto+lvo o

de 2 velocidades,

V�ntilac,:õo
Aperfeiçoada.

\ '

, '

Produto da GENERAl MOTORS DO B'RAS,IL S. A.
C O N C E S S I O N A' R lOS 'E M T O P O O P À 1 s

\

CAMINHÃO' CHEVROLET

;inais de sangue na

priedade daquele senhor,
I ;lnndro concluiram aue o a
! nimal teria sido maitrntado.

•

. )
1
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.

.

J ,

'0 POVO DE IMARUÍ HOMENAGEOU, FAZENDO JUSTIÇA, O SEU' GRANDE
QUEM SEMPRE TEVE' UMA açÃo BENFAZEJA E UMA PALAVRA AMIGA
PRÓCERES POLÍTICOS E HUMILDES LA'\TRADORES DERAM A PEDRO BITtENCOURT� HORAS:,
DE VENTUROSA CORDIALIDAD� E DE RECONFORTANTE CONFRATERNIZAÇÃO - UMA FES- ..

'TA DO POVO RARA O CORAÇÃO DE UM GRANDE "CONDOTTIÉRE"
oI".....- ....._.............•••...- ......._-.w ..-.......--.....................�.........,._,.._..,....-,

I IMARUí,' (Maío) ._ lma-, que compareceram, entre ou-

I ruí, município dos .menores tros, as seguintes .persona
.ern território, em Santa Ca- lidades da politica e da ad

tarína, viveu horas de ven- ministração _ DA LAGU-
turosa cordialidade e de re- NA _ Dr. Belizário Ramos,
-confortan te confraterniza- Juiz de Direito; Dr: Paulo

ção, no dia 26 de abril ú lti- Carneiro, Prefeito, Dr, João
mo, com as homenagens que Furtado, Promotor Público,
tributou, com .i usto júb ilo, Dr. Saul Ullisséia Baião,
ao sr. Pedro Bittericourt, 1 advogado e' Secretário da U.
ilustre prócer do Partido' D.N. _ DE FLORIANóPO
Social Democrático e uma LIS _ dep. José Bahia S.

Sessão do dia 20 _ pre
sidiu-a o deputado Protege
I1ó.""S Vieira. Secretários: de

putados Elpidio Barbosa ,e tria, que estaria ameaçada
Clodoríco �loreira.· de paral ização total das rés-

Expediente, .çectivas atividades, ocupou
Telegrama do- presidente a tribuna .o deputado Fer

da República comunicando nando Oliveira. O ilustre
'providencias tomadas em parlamentar salientou mais
virtude de solicitação da' uma vez a gravidade da si-, O sr. Pedro, Bittencourt, bemf'eítor de Imaruí, agrade
Casa, telegramas do deputa- tuação e as consequencias cendo num feliz' improviso a homenagem de que' foi aívo:
ct!) N�reu Ramos, presidente queela terá na economia do
da Camara de 'Deputados, e Estado. das sadias personalidades Bittencourt, representando a'
do Senador Ivo d'Aquino, as- Oçdem do dia da sua vida pol itico-admí- bancada do P.S,D" dr. Ar-
segurando ambos seu maior Foi aprovado o projeto nistrativa. mando Calil, acessor-técri ico
interesse para instalação concede distrihnição aos As homenagens de que da Assembléia Legislativa,
da Alfandega de Itajaí ; di- funcionários públ'icos, de cO-lfoi alvo aquele. ilustre con-j deputado Francisco Neves
versos telegramas e ofícios ta relativa ao excesso de ar- terrâneo, cuja vida há sido I do P T B, dr. Renato Ramos
sem maior importa.ncia. recadacão. tôda votada à grandeza da' da Silva, advogado, repre-

Registro Civil ESRe projeto foi PMtO em sua terra e ao bem-estar da sentando o sr. Celso Ramos,
O deputado Francisco Ne- reg íme de urgencía a reque- sua brava gente'; tiveram Presidente do P. S. D., Sr.

ves discorreu sobre os of í- rímento do deputado Siquei- cunho eminentemente popu- [Nelson Nunes, "representan
dais do serviço civil a -ra Belo, lar, como eminentemente po- do o dr. Aderbal Ramos da
proposito de um projeto de 'CollsegUe asaim, o f'un cio- pula'!' é o sr. Pedro Bitten-, Silva, _ Destacamos mais:
lei apresentado à Câmara na lismo da Fazenda, peque- court, Pe. Dr. Itamar da Costa., Vi
Federal pelo deputado. Me- na mas oportuna. parcela do Contar a história de Ima- gário : desta Paróquia, Ten.
deiros Neto. muito que lhe deve o Estado. ruí é falar da vida desse in- Décio, delegado especial de
Telas de Maliverni' Filho cansável homem público. policia da Laguna, Sr. Boa-

O deputado Oswaldo Ca- """•••"'••••••••••-.- - Desde 1930 'vem ele traba- ventura Barreto, sr. Manoel
bral pleiteou a aquisição de ' . lhando com o seu povo, pa- Américo de Barros, esc ri-

. telas do consagrado artista «Ua" 39 anus ra que a sua grei caminhe, vão: sr. Artídores Fortes,
<catai-inenae \

Mal iverne Fi- »... vítoríosamente, para os escrivão; sr. MUl-ilo Ullis-
, lho, para figurar en:tre ou- O prezado amigo e respei- grandes dias que, hoje são séia e S1'S. Osmar M. An to-
tras, nas dependencias do tável conterrâneo, sr. Ten.
Palácio do Congresso. . I CeI. Paulo Vieira da Rosa

. T?d,O o a�oio �erec,e a in i- militar dos. �nais iI ustres:
cíatíva do Ilu�tI.e pal,larr:en- I comandando o 140 'Batalhão

�ar porque Malíverni F ilho; de Caçadores, há muito a
e um dos, grandes �al�res da! hríu-nos as portas para mais
nossa cultura artistica e I uma secção' de' O ESTA'DO.
s�a� t�las documento� pr:- À falta de tempo ou por

�lOS]SSImOS da, art� pictorí- não des:.iar !vançar em seá-
..ca em Santa Catarina ..

, ra alheia, nao acolhemos Ide
Ii� de se 'esperal' que o pro- limediáto, a idéia. �ntende

jeto de léi do deputado Os- mos, como ainda hoje, que
waldo Cabi:al encontre una- os assuntos históricos são
!lime �poio de seus pares. da respon�abilidaçle de An�
AgflnCIa do IAPTEC em Ma- dré N·ilo Ta'dasco, colabora-

rfra
.

'

.

dor cá de casa, de há anos, ..'

O deputado Bahla Bit- ,que no seu Hoje no Passado" O Dep_. BahIa S. BIttencourt, do PSD., representante da
tencourt ,requere

....

u

a. trans-/ v.em prestando seI'viços de' respectIva banrá�a da Assembléia, interpretando os seD-

real "alor à juventude com hme�tos dos seus colegas
missão de diversos telegra- o l'egistar; dia a dia, �s fa-
mas aos po?el.'es com�eten I tos mais gloriosos da nossa

a ,J'.\ealidade �lo seu pl'ogres�

I
S1'S. Osmar Machado, Anto

tes com o fIm de ser lllsta- História, c.om as datas e as
soo Administrando, de. então nio Pais, DilsOll Panato, A

lada, em Mafra, com juris- personagens, que são h'adi- deu-lhe e.qtradas e escolas,

I
dolfo Panato; DE TUBA�

dição nos municipios VIZl- çãü a honrar e venerat.
. indo ao enconb:o, assim, d� RÃO --8rs. Carlos de Sou

n'hos, uma agéncia do I. A. '

A nova secção, cuja res- s?lução para problemas· bá-
I
za Brasil e família, dr. Anes

P. E. T. C.' ponsabi1idade passamos à- SICOS de governo. Rec�ben- I Gualberto, representado pe
Auxilio a um Grupo Escolar quele nosso colaborador, ver do o municipio eom apenas 110 dr. Walmor Correa e ou-

O orador seguinte foi o sará fatos de há 39 anos ... �.escolas, deu-lhe 44 escolas tros, cujos nomes nos .esc9-
deputado Bi'az Alves que registados nas 'edições des- Isoladas, sendo 10 munici- param.
leu uma indicação visando te mesmo diário. Crêmos que

pais, 34 estaduais,
.

ótimo
à conceder ·ao Grupo Esco- sómente o sr. André NUo' Grupo Escolar, dénomina-

.

Fizeram-se ouvir, duran-
lar mantido pelas Irmãs da Tadasco, velho colaborad�r, do' "Carlos Gomes". te o chllrra'sco, os seguintes
Divina Providencia, em Brus d'

, oradores: -:- dr. Saul Ulis-
po era cumprir' essa tarefa,. Com êsse assêl'vo .de tl'a- I séia Baião, que· expressouque, um auxj1io,de, uma veZ"q,ue já a'nossa b'a-, b Ih 'd' P rCr$., _100.000,00 (',orno cOl1tri- '. gagem, na redaeão,"é dema-

a. o; a cre, !to,. edro Bi�- os 'sentimentos politicos do
b d

- tenepurt se lmpos ao reRpeJ- , homenageado; Dep..José E.
. Ulçao o Estado nas G'bra"s- "sia:danfén'te p"e1fáâa::. t" ,.

d I o, a e�tima, a consideração; S. Bittel1 court, Que élevou ase remodelação do. predio, Fi('a, nê>lte cOÍ'dialisgimo d 1-d f "

I '.
_

os seus. conterrâ11eo;; e de qualidades <de administrac1:oron e unClOna aque e mo- regIsto a l'azao da demór 't� h
.

1 l' b I
.

'

,,' a quan os o con .ecem. 'do aniversariante' dr Pau-(,e ai esta e ecnnento de en- da concretização da elogiá- HOMEN AGE'''f II C .'
.. ' .

sino i
, ".

- f ,,1..... o ,a1'11eI1'O, que 1'ealcou o

Ai 'd .' d d
" I vel. I�deIa do nosso culto

con-, Assinalando a datà o seu
I

grande có'l'ação de Pedro
Anf' a 3d cIdIse a nhla .ena I'

terraneo. aniversário natalíciol o 1)0- :·Bittencoul't· dI' BeII'sa� rI'oIm e ar CO'1 ec'me'1- A AI" N'! TI' ., .

t"" C d -t l'
.'

.

o noe 110 acascO'jVO homenageou, com llmajRal11QsdaCosta Juiz da Lav a asa· e um e egrama pOIS a palavra e a ação! I t 'h' .:
. < <-

, b'd d S· d' t d J' -. '! suru en a c ulrascada,1 o guna; que se solIdarizou coml'ere 1 o o ln Ica.o os ti dao l\'I'randa 1'1 t l'
. .' ,

.

. .� , " , 1 us 1'e po ltICO e amIgo, a. as merecidas homenagens;

«Deixa Disso»
No próximo domingo, 25

do corrente, a Sociedade Re
creativa "Deixa Disso" rea

lizará,
'

em Sambaqui, es

plendida churrascada, para
os seus associados.
,Será mais· uma festa de

confraternização que rnar= t

cará a existencia útil do I"Deixa Disso",

Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Maio' de 1952

Asselbleia Legislativa
A Sessão de ,Ontem Foi Rápida
Na

Madeireiros de Joinville on-

_:le se pleiteiam novas provi
dencias em defesa da in dus-

HOMEM PÚBLICn,.,DE:
AUTORIDADES;".

;

A srta. Isene Cardoso, saudando o homenageado

Vereador Apolônio Westru- I comovido e. empolgante im

ck; nep. Francisco Neves, 1 proviso,. o homenageado, sr.,

do P. T,E.; Pe. dr. Itamar: Pedro Bittericourt, cujas pa
da Costa, que exaltou as jlaVl'aS foram entrecortadas

qualidades de exemplar che- por prolongados palmas.
fe de Família e de religio- Falou, tambem, a srta, Ise-·
so; dr. Armando Cal il, que ne Cardoso, aluna do Cole-·
exaltou a administração do gio Ste1ia Maris, da Lagu-·
homenageado e, por fim, em na.

Grupo de amigos, do sr. Pedro Bittencourt, após a

churrascada em sua honra

Agen.e da, Caixa de Crê
di'o da Pesca

Comunicou-nos o sr. �i- r Ag.ente, em, c�missão, da
valdo Machad.o haver SIdo

I
Caixa de Crédito da Pesca,

nomeado para o cargo de neste Estado.
"

..' . -

, .Gratos. '

ote., ·.- w _ _ _ _ _,

INOTICIAS DO ESTREUO
GRANDE HOTEL edificado o belo edificio do

Terá início dentre breves Centro de Puericultura do
dias a construção, do' edifí- Estreito.
cio destinado ao Grande Ho- Fica mesmo em lugar pró-.
tel do Estreito, de proprie- prio: junto a um estabeleci
dade de Dona Elides Neves mento onde a Higiene me

Segui, o qual ficará ao lado recerá verdadeiro culto!
do magestoso prédio do' Cio Te,nham pois, a bondade
ne Glória, no Canto. de chegar até o lugar e, suo.

O Grande Hotel dispol'á plicar muito fidalga e àten�
de re,guÍar número de quar� ciosamente, ao dono do bu
tos, além de duas espaçosas raco, _ agora tapeado com

salas na parte da frente do uma casinha de madeira de-,'
andar sJlperior. um metro quadrado, -- a ni':".
No andar terreo; além do mia gentileza de. mandar a

amplo salão de refeições, terrá-lo, construindo·em SUll:.
contará cosinha, quartos e substituiç{io,' uma fóssa hi
à frente grande compal'ti- gienica. Caso êle se a;bespi
mento destinado à instaJa- nhe e se recuse atelldel', eri
ção de loja, escritório, far- tão vos'sas senhorias muita..

m,)('ig ou outro qqalquer es- delicadamente lhes �ostúm'
tabelecimento comercial. o artigo do RegUlamento Sa-

O novo hotel terá, ao que l;litário que obriga aos pr
sabemos, caprichoso servico pri'etários, na falta do ne
de rf'Rtaurante.

..

cessál'io esgoto, constl'uil'elli"
CONTINÚA CHEIRANDO fossàs higienicas e 11áo sim-.

MAL ...
'

pIes buracos fedorentos.
?s ilustríssimos S1'S. fis- K se êle achar qu'f' ;;tquilo'

ca�8 ?o D. S. P., �stão.pouco I que se encontl'a <tscl'ii'o Í1�
olfatlvos .. ,

EStiVeram.
na

I
Regulamento, de nada ,vaje,

"Rua do Cheiro" e não vi- então vossas senhorias, ge
ram o buraeo. nem sentiram nerosamente lhes apliquem'
o odor que ,êle exala! umas multasinhas de alguns>

O buraco ficà no qui'nttl' cruzeiros� até o cumprimen
do novo bangalô de madeira to fbrnial da Lei.
com frente de tijolo ali e- O' Tesouro muito espera..
xÍstente. O quintal dá fun- q,ue tal' R<lOnteca'...
�os para o terreno onde foi (Conti�U'a' M 6a pág.) ,

�
.. '; ��

,

� .
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