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_ Edição de ho-;-:_8:�-.
--

vada .não explodiu, O ins
trumento experimental de
verá ser aprovado, esta ma

nhã, na torre do campo de

provas, mas no momento
marcado não se deu a ex
·'t�,.,;;n "p.9'!lndo informou a

[',;":.0 politica �T!;·),rQUi8ta, que
-f'etuava suas reuniões nu

ma casa situada nn cidade .

Não Explodiu� a Bomb,8· Atômica! ;:1��ii:::1�:;���;�:,����
Comissão de Enel�gla .At�- I

. .. . i ,'<ec.rehl·io-geral, e

.

outras
mica,' em declaração

dtiltl'l-Itl'al'
em detalhes, límítando- ! ro pessoas.

-

I

buída.: se a dizer : "Não sabemos I '

"Ainda não foi apurado que foi que aconteceu". 'Em- I A organizacão tinha um

que foi que .acontsceu no bora. a comissão não o tenha fiornal e em dezembro passa

:l,ue 'interno de 'Ugacão e 11� confirmado: acredita-se que do organizou um congresso

c írculc de prova quJc leva à .o desarranjo tenho tido lu·' Gomo delegados do interior

tone" diz o documento, A gai; no emaranhado de cir- é do exter-ior do país.
experiência não foi cancela- Guita elétricos que Iiga o: A finalidade da organ isa

da, mas apenas adiada por, aparelho detonador com a, cão não conaistia em propa

p,elo menos 48 hor�s. Os cien I tOl?'e,. ou possivelmente, no; ganda
.

ideológica" mas
.Ó: �e

tístas responsavers pela ex- -, proprro instrumento nu- 'tradUZla em f)üos materiais

')f\l'iência declinaram de en- clear. .

! as idéias,
'
.'

80 CENTAVOS
....
_-_._-------_--------

. Programa de recepçâ» ao Go
vernader Lacas N" .Galeez
Afim-de proferir a conferência inaugural do Cur- LAS VEIGAS, Nevada, 21

so de Expansão Cultural, deverá chegar a esta Capital' (U.P.) - ° 1,80 aparelho
no próximo dia 24, o Engenheiro Lucas Nogueira Gar- nuclear a ser experimentado
cez, Governador do Estado de São Paulo. no terreno de provas atômí-

Personalidade marcante, político e administrador de CRS do sul do Estado de Ne
renome nacional, o govr. Garcez no curto período de go
verno da terra Bandeirante, irnpoz-se à estima dos seus

coestaduauos e do povo bras ile iro, principalmente corno
homem de trabalho.

' .

Para. receber tão ilustre personagem o. Governador
Trineu Bornhunsen . em comum acõrdo com o Almirante
Carlos da Silveira Carneiro, Diretor do referido Curso,
organiaou o seguinte programá:

DIA 24'
.

As urnas' fixarão () orienta-
d f

RIO, 21 (V.A \ -10 gabi-l gratúlacões se estendessem

çã» a o icialidade das nete do ministro da Aero- [também ao pessoal da FAB,
,

-

'

, náutica distribuiu o seguin-I ao pessoal nor-te-americano,

FA' A d te com 11 n icado: " ! aos jcrna listas. onf im, a to-

. '. orças rm_a as " .1. "O ministro da Ael'on'áu-ldos ,qüe pa rt.iciparam nos

RIO; 21 ('V.A.) -:-.
Reali... sileirn.". cada uma bem ei,: I 'tl�,a l'�cebeu, n�� m�drUga��, 1 �1'.a�a�h.os de busca do luxuo-

zou-se ontem, o pleito para rarterizadn pelo progr-ama I de hoje, comulll��ç�1.0 elo co- i so .l,pulelho., .

escolha dos novos' d ir'igen- que apresenta, ,'n::nndante da ,PnrlJen'a Zona Os pessepi stas conchriram.

teso do Clube Militar. t-\eon-l'
.

Depo!s .de �mpJo debate Aérea,. de :;.l1e a �i�n,a,çãp .ii, ��.l',��'�mdo o "l'eqllerin:�nto
tecimento de grande reper= : dos OlnetIYOS de cada ('01'- se normal izou, estando 'a- 111:C:'II, o que deu mot:, o a

cussão. em todo o país, quer; rente, o resultado do pleito quela autoridade empenha- .cntlcag de elementos (la 0-

inltl'e militares ou nas ,es-Ivirá por certo fixar as (l;1'e- da em evàcual' tQdo� os �le- posiç.i'í.o. 0ntre os qllais os

feras polítieas, el:lsa compe-,' trizes no!, que' ,\8 oric>nta a
!nentos que se el)co,n tl'n.m na srs. Gahl'iel Q 11 adros �)' Ar-

Li\'l'e.
,o'

I
'

1 Z l' l' t
tiçã') veio dividir 0m duaS,.:maÍori::t da oficialidade, das' se va, utilizando-se do c:uh- mHll< o J[:l1P a, <lHe !"U Iell n-

Às li hct'é'.:; -� \'isjta ,ao 5° 'Distrito Naval. t 'l't b I F po dD e'nlCl'genc'a ql1' t"l rara o propó,�ito político ma-
.

"
. eor:':n_,_e�,_()_,S_' ;n.:l�l_�r�.(��\_:a_�_._':o"sas.. <ore,as Armad,<1s. 1 __

�. :._- '.',.' . ,,-,�.. ,Cl,.-l\.8 J::. h01':1«-- .Almoc.,o íntimo no Palácio do.GO\lel'- ��- _ . ��� �__ _

.

.

. _ 'f J_"
•

...,.. ••�. �-�,. •• or_�� • � ....,�__--""",�,-"""""" \ ez, 811!dh. 11')J0, p',lRSllJl1,ta- ,u"e":, 'V10 ]'�{ maneira. ('orno

no, orereódQ pelo-Govemador do E:::tuclo e SP'.1}10'I"'1 I' R·_ líbl· I P 'bl·
,. - l' (c ... · 6a

';.
)

neu ��l'i,il�;��,�:�; ---J'J?ai,tiaf.t_'::b_l"l' ·"�,,"'e.t�()�'{<'''JC,..�,- ,,'.,."
1'1-

e8018,0,:_ na " ,18 ec.a -I Jca "'��:l;;:l��çqes
(e p�u�o e de-

._......�=7..::.�.::�.-
.1 - �... .' h ,

.

-

. Lm vntnde lle h::1\'e1' se jPld I.;,) s H,!W hora,s - Regressl), "
.

_ b
..

modificado a q'ittlac:�LO Cf mi- IDe 6 mpren·
(J :'1'. Go\'erI1l:tdor Lucas Nogueira' Garcez '

l' 'pre"l'ada-s dl·,terS8S O sarVa�08S
. p

, y , _

- sera, a�em ti u ,. (i
nll:ltro determinou o l'eg-re�- •

das },omAn:tgells açm:a programadas, alvo das que lhe . A .:. ' I;
:40 do;; paJ.'a-cuedi,;tas do E- 58 mais carO'

��e�:I:���aa cl�S��'l��,�:�a Legislativa e o Egl'egio Tribunal

I
sobre 85 conferênCias I Xfi'C�hl:,.:�,e _,' f'e encontram TORONTO, C;'.nadá, 21

, N� Biblioteca Públi�a jse empreendimento de tanta I
em

. ,�l:E.I.Ja:" P�l' ..�l;7�� mais (D.P.) - Duas firmaR pro-

............................................. realIzou-se ante-ontem�, dIa I' ele"ação patriótica. l �e J:l,c;üflcal ope.a�dO de dutoras de papel de impren-

I 120
às 2000 horas mais uma ••w..-..-�.._

"aI vulto. sa do Canadá anunciaram

UN
'

, l'o�UJião da Comis�ão Execu_,lVem lazer cOlfe I' Expedição Demagógica que, a partir de 15 de ju-'

AN IMIDAOE tiva do Curso de Expansão
..

S. PAULO, 21 (V.A.) � I nho próximo, aumentarão I,)

_------

'

__;,.'
• ".

! Cult�ral com, � presenç� d�s rAncia� nO-8raS1-' P�rovoc()u a:alorad:,s dis�lls-Ip:eço de seu pl'oduto em, lO
Almn'antes Carlos 'da 811veI- ti ;:t... soes na Camara lVlulllClp'Ul. dolareH por tonelada. ERse

Na Pres.-deA..ol't.•
·

a : do PT'B Ira Carneiro, Desembargador DUE'�';OS AIRES, 21 CU. de' São Paulo, um r�queri- aume�lto, que atingir& SO�

'" - O He.nl'iqu� da Silva Fontes, P.) - O professol' argenti- mento de congl'atulaçoes aos mente os mercados exporta-
. I .

Doutores Osvaldo Rodrigues '10 de patologia. e <;linica de paraquedistas da "Cravana dores, custará 5())OO�.OOO de,

sr to João G,'oulart Cabral, João .Jo.sé Cabral, pnfermidades infecciosàs n'a da SoJidariedac'k", que se' (lólares anualmente aos pro-

I Polidoro Santiago, ,Jornalis-;
Faculdad'e de Medicina., dr, lançaram no loca1 do aci- prietál'ios d'e j01'l1ais dos

RIO,2l (V.A.) -- Às 23,80 I Recorda-se que, no seio ta Zeclar' Perfeito da Silva e Carlos. All:ierto Videla, acei- dente com o 8yião "1'1'e8i- i
gstados Unido,'; se todaR as

hora" de ontem, foi c<mhe"l do t.rabalhismo' ,l?rasileil'o, Padre;; Eauer e Róhr. �Otl � convite, f?rmu.ladO pe- , den.te",. ; dema.is empresas cannden-

cido o l'esuitado da eleiç,fi.o dois eram os c;andidatos, 10 l'p.;tor da lilllVel'SIdade do j O vereador Cesar Arrud!l I ses fizerem o 'mesmo. .

l'-ealizada pela' Convenção ..õom força' eleitoI'al' dentro ""'Nessa reunião fie.am

aS-I
Brllsll. dr. Pedro Calmon,' Ca!'tanho, c1assificou a ex- A :firma "Abitibi Powel"

, Nacionál do Partido Traba- �la: pl'opl'i� agremiação se.ntadas as demarc�es para :�flJ'� rea:�z�l' u�a série de pedi�ão do ex-g�v?rnad�i' ;:ld l��per. C?�p�my" .

COJ1-

lhista Brasileiro, Qra reuni- [)S 1'S. Dinarte _Dorneles e o exec.ução geral do Cllrso' ,onterel1ClaS sob, e OR temas paullsta de demagoglca, nao Lu'mou a noticIa de que au

da nesta capital.
'

.�l'. Danton CuelhQ, este cler- sendo apl!eciadiis diversas I da especialidade na cátedra: v:isando outra coisa, senão mentaÍ'á 'o preço do parleI
A Convenção foi presidi- roiado nas últimas eleições: observacôes d'e cal'ater ge-

de enfermidades tropicais e fins politicos. O ,�el'eadol' de imprensa para exportação

tia pelo· S1'. Danton Coelho B�nd9 o partido dirigido; até ral be� como a realização inf�:e�o.sas da .Facnlda,de. de. Home1'o Silva. da I!DN, 1'1'0- e eie:ntificou a seus clientes

e a �lâ compareceu a maio- ontem, peío sr. Dimnte 'Dor- dq.s eo:nfel'Emcias sub�.equel1-· .Mecllcma do RIO. de Jane.n·o" i pôs o adiamento 'da diseus- dos Estados Unidos a respei-

ria dos representantes das neles_ -

tes e que oportunamente se- b.em. :o.mo .em . c1:Iversas lllS-; são do requeriul,ento. Sua. to,
Cornissóes E'xecuÜvas Esta- rito dadas -ao cGnhedmento I tItuwoes clentIflcas.· I prnposta, p01'ém, foi rejei- I Geol'ge Hobal't. presjdpn-

duais. Par? soluclouar a "situa- dos interessados. com .a an� I
O professO!' "'ideIa segui- 1 tada por 22 vot.os contra 13. te da "Col1so1ida-te papel

Foi ele-jt.o, por unibiimida- �üo", o SI'.' G�t..llJio Var�as I tecedencia necc;;sál'ia.
,
l"� ,dentro ,em br�:e,. pOI" via; AYI'oveitando-se d.essa �la�o-l! C.Ol'POl.·atino.'" tambem anun-

de, o sr. Joáo (,Iango) GOll- i'eeomenclou H escolha do S1'.1 I
ae�ea, pai a o BraSIl, onde na eventual, os sItuaClOl11S- CIOU em Montreal que Rua

1aft para a Presidêricia Na- .Toào Goulal't., o que pode��á Notava-se por p�l't_e dos será co�s!del'ado C�1110 �os- ·tas r:.iei�al'am també� u.'.ll1 I firma a:�menta1"á O· preço

c�ú?al do P,lrtielo do S1'. Ge- r,estabelece.r a paz na -famI-1 ]1l':sentes a con�vlcç_ao de pede .ofICIal da UlllVel'SIda- f',Ubsututlvo do SI"- Nlco}an i em 1.0 dolareR a ton,el,adas, a_

tl11to Vargas. 1!a trabalhista .. '. eXJtn, na eoncr'3Ü7.acao de,.- de. T,uma. pt�dlndo <lue aR Co.'1.- partl1' daquela data.

j",....,._-...r",.· _. *.w ,.,..",.,.. v_ ...,. •..""...._ -..-.-.,.·.-.-. '4a�,. ".... .._.,,:-•••-.J"'�4..,..,.,..."':'_,.._..· r.· ·_·..pr..,. _ -.-_._ - -.- • -.ra.·J-__ ."..;. ,.,.� .,

O sr, deputado Wilmar Orlando Dias, jovenl

REG ISTO
Vida. Ali. há a escola e o lar, ambos eonf'undin-

representante 'do Partido Social Demoerático, .

,

do-se num mesmo àmbiente sadio de fé e de pa-

na Assembléia' JJegislativa do Estado, R)lresentou' triotismo: Ali,�a vida das grandes almas que se

à consideração dos seus ilustres pares" projeto-
.

.

entregam à educação daquêlas meigas criaturas

de-lei, autorizando'à Fazenda do Estado emitir, é a dos' meigos apostolos que fizéram do seu sa-

em favôr da Sociedade ele Assistência aos Láza-
............: '

. �_
CESAR AUGUSTO crifício a razão da ventura dos que a sorte jo-

r05 e Defesa contra a J,epra em Santa Satarina, Catarinense, isso porque se destina a conceder gou à margem ... Ali, há o: lar, a escola, a igre-

moutenedora do PreventórÍo ou Edueandálfio elementos com que póssam levar àvante tão me- ja. todos trabalhando na formaç;�o da pcrsonu-

, San.ta. Catarina•. situado em São José, uma apó- ritória quão patriótica obra 'de a�ôr ao próxi- lidade, das criancinhas que tomaram pai'a ampa-

lice nomÍllal do valor. de ti-és milhões de cruzei- mo. rar, assistindo-as espiritual e materialmenk.

ros! O Preventól'io Santa Catarina é, hoje, reali- Assim é o Preventório, srR. Deputados, para:

A medida, que visa amparar melhor aquê- dade eonfortan'te, que vem realizando missão de () ({ual o Dell. '''Bmar Dias, a quem ft>lkitamos,

]e esl.abeleeimento de assistência social, erigidQ, amôl', assistindo, com earinho e desvêlo, eeilte- com entusiásmo, vai ao encontro, possibilitand'{)<

eom a 'ajuda do povo barriga-verde, ao eomércio .nas de criancinhas. Naquêle estabelecimento, 'meios c0l!1 que pússa aquela ,obra de g'igantes

e da.. indústl'Ía e a colaboração eficiente dos hg- onde todos são a nl'esma família" sob a proteção prosseguir na sua gloriosa caminhada de amôr

mens-d.e-imprensa de Santa Catarina, chamados de Deus. fjlhoEi de hansenianos enCQntl'am um às criancinhas, amlJaradas -por uma benemérita

flue fôram pelas distintas damas parà' a campa- mundQ feito de pedacinhos de c.<�ridade, trans- sociedade que" ven(�endo dificuldades, pediu ao

l1ha em b{'neficio dos filhos dos lázaros, hárde formando-os em verdadeiros momentos de felici. povo que a al�xi1iasse na sua cQnslrução, hoje.

·mel"ecer. estam{)s, certos, a aptovàção·de todos dades. Ali, há a dOlltdna de t:rlsto, indicando __; re�lidade, honrando a& {radj�ões; ca-ritaiivas dR

.. 05 partidos políticos; com assento no fJegislativo àquelas Criancinhas, o Caminho da Verdade e da mulher barriga·verde.

Às 10 'horas --- Recepção no aeroporto federal pelo'
ÜOV, Irincu Bornhausen; Almirante Carneiro e demais
altas autoridades federais, estaduais e municipais e per
sonalidades' do mundo social do Estado: '

As 1:3 horas _-L. Grande-almoço oferecido ao Gov. Gar
cez e Comitiva, pelas classes conservndorns.

Das 15 às 17 horas - Visitas a Estabelecimentos
ofic iais e·, particu lares, pontos interessantes da Capital
etc.' /

�

"._ � .,...._ .-..J-••_ _. -.._.._._,. ,.,._..,......,... ". ...,....,. _. -_,. ..,.....,..-..J- - -.- ..

Eletcóp.s no �18b8 MUitar Ordenado o regresso dos

paraquedlstas -�8S selvas

Das 17 'às IS horas - Livre,
Das 18' às 20 horas - Conferência no Curso de Ejt

pansão Cultural. Fará a abertura do Curso o Governador
Bornhausen e a apresentação do conf'erencistn o Almiran
te Car-los da Silveira Carneiro, Diretor do l'�ferido GUI';:<o.

Ás 21 horas: - Banquete Oficial no Palácio do Go

vênio, ofel'�cido pelo. Gov. e Senhora Irineli Born.hausen.
DIA 25

.

Período 'da ma11hã--

- I

. (

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.'

�. 2 l?iorianópolis, Quinta-fejrà, 22 de Maio de 1952
,�----------�------------------------���---------------------- ------.�------�----------------------------------------..

;(
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. ... \ .

,

-

� Dr. hlentin 1 de ':tanàlhot, 1
. �

; .;;.�;,".; Apedeiç�8mento ;;:ôrto Alelre, e Buen08"� �
� - OUV·IDOS - NARIZ - GARGANTA

'1Consultório - Joio Pinto, 18 _ 1° alida\'
./ Diariamente das 15 às 18 horas

--.:-P....·_·.·_-.-·---_...-·-..···-.-·····--�·

OlJHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO' DA ·FONSECA
Especialista do Hospital

Mod&rna Aparelhagem. .

..

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

Receita para uso. de Óculos.
Consultório - Visconde de Ouro. Preto nO 2 _. (Al

tos da Casa Belo. Hortzonte) .

Residência _:_ Felipe Schmídt, 101. - Tel. 1560.
.,
,

.... trLADYSLAVA. WOLOVSKA MlJS8J
•

Da. ANTONIO om MU&.qy
.oWI..

.0000000-Clllll.. G.raJ-P.n..
...... _.1 ,....liaa40 ... DO�Q,U 1>. 81fJ010·

... _ , 4tqIl6.ti.... tr.tua.....
__U>tIItOOJOU - llIlTII.O - SALPlNGOGt.u'IJ. - JUlTUO.

LUI.O ....UI .

......... .., ••••• ..na.-"trMM••1atIe lIoai..

......... • "".. ".na.a..
OI_

........., ... TUj•••••• 1. 1· ..... _ •.-fl.'.............. '. ,�

-
............. Ia la Ia.r.. -. Dr.......

.,.. II .. 1. 1lel'P _- Ih'a••...,

�.'-","""D....."',A"'" -

Dr•. Tbeodocio Miquel A tberioo
,

ADVOGADO'
.

Rua Trajano nO 12, 10 and., sal&. nO 1 ..::_. Edif�cio' São
Jorze (Escr. Dr. Waldir Busch). .

Telefo.ne � 1340�

Dr. Dalmo Bastos Silva
ADVOGADO

RUA HERCILIO LUZ 36
Edifício D. Dora. - sala. 4i·

ITAJAt
Santa CataJina

}
1

Dr. J. Lobato Filho
Doenças do aparelho respiratório.
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMõES
Cirurgia doTorax

Formado pela Faculdade Nacional· de Medicina,
'fisiologista e 'I'Isiocirurg ião do Hospital

.

Nerêu Ramos.
Curso de especialização pelo S. N. T. Ex-interno e

Ex-assistente de Cirurgia' do Prof.
. Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

Consultório: Ru� Felipe Schmidt n. 38

Diáríamente, das ·15 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Schmidt, n.,103

Dr�
.

Octacilío 'de .\ Araujo
. CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto -'Sala � -

Tratamento cirúrgico e cura da Piorré. Alveolar.
Tratamento círurglce e curã de Abcessos, GraDul•

mas, Quístos. radículares, etc.

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

Laboratório Protético sob a direção de Técnico eoa

tratado especialmente no Uruguai, formádo 'sob a orita·
tação de 'um dos 'mais credenciados especialistas da Amé
ric•.
Dentaduras sem o Céo da Boca (Abo-bada PJatin.).

Pontes Moveis e Fixas
'

'I'odos os demais 'I'rabalhos Protéticos pela Téeatu
mais recente.

--_._----.---------_._------

O.r. José Medeiros Vieira

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Ruo S,nto', Dumonf, 12 .-. Ap. 4

._..- .. ..-.....-- -----"--_ .. --_._ .._ ...._ ..

ADVOGADO
CIII.I ,Pastal·l50 •. traja. �'. Sa�a Catar1u

.............. ,.. 'II""",

.... alUaI).
.........................
.........,.... .. DIa....

........
........................
.........� I.......

• PllfltIaI
·

........ Ba... � ..

................... ,......
..... ...... --»-........
.....

......tt., ..........u.
4'" - liIiIa ••

Residêitcia: Rua Boeaíu-
1'••0184.·
...118.1...... Da " .. u .......

'f""'•• '

�..... ,..,.,

A4.....'r....
...a_ .Ofte......
". c....u..tn 1I.ah...
•• 1'1.
"IH. l.ota -:"" C1.' p�
t&1. llt .

Diretor: RUlUllft Ã..

RAMOS.
Gerente: DominroB F..:
de Aquino.

keprea••taa•• J
Repreaentaçêes A. S,.

Lara, Ltda.
Rua S••ador I).u••_

.4fl _. 60 ••d�r
1'.•1.: 12-6924 - Jtto <I.IiI'

l•••ir.
Reprejor . Lida.

i.us Felipe d. O.t....tr.
nO_21 - �o anda!"

Tel.: 32-9873 - 8!&
PIIUIO:

ASSINATURAeI·
Na Capital

Ano 'Cr$' 170,Of}-,·
Semestre .' Cr$ 90.0�'

N� I.tenor
Ano . . . .. Cr$ 200,00> ..

Semestre . Cr$ llO.�1
Aaáa,c1o. m.d.1\l.'" '0.- . f

vito. '

o. (}I1�••j.. 1D••m."
.lo'1)ubJicadol, .il> ....

rio de.volvido.. ! '

A dJreçio .to... r... ·
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Ciru,rgia Geral -: Alta Cirurgià - Móléfltias de Senhora. . .......... ,.....
- Cirurgia dos Tumores -

.

.----.

Da Faculdade de Medicina da Universidade de Si. DR ARMANDO VA·
Paulo.

.

l_xaIO DE ASSIS
Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alípio. '

IOIDICO
Correia Neto. e Sylla Matos.

. i'" hrn cu .

Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares. jn�est� .. AMIi d .; _ • _•.

'delgado e grosso, tíroide, rins, próstata, bexiga, útero _"ai •• eari••••
o.vário.s e trompas. Val'icocele, hiàroce]e. varizes e hérai. "LDtlOA 1I-.oIC.\ ma iJ-.u.

COl)sultas: Das 2 às 5 bo.ras, rua Felipe Scbmidt, 21 OU • .i.nUL'J'O.

( • A '. (sobr�do \ -:-: Telefo.ne: 1.598: '1.' - .""P. -
ReSlàenCJ8: - Ayenlda Trompo.wsky, 7 - TeJefo..

I
,-"..1.."'-"..... Jt _••.

M 764. � , ... O'••• ltu I' Ib U
, ... " � !� ...,••

- ..----. "'-

-----·---·----·1 .......'ilId.. , ••• ..,....., ••.

Dr. Aotôai, Moniz de nralãa l-�i:=-�-';
Ciruraia Treumatolo-&i. .,.AVILA

. Ortopedia
Consultório. João Pinto, 18.
Das 15 às 17 tliá:riamente.

-

Menos áos Sábados.
Res.: Bocayuva 135.
ft'one M. 714.

A. 'i V. I' '.'5'".' O'
CHnica Geral- PEDIATRIA
Rua 18 de Maio, 16 _ ltaja,í

PUERICULTURA - PEDIATRIA -

GERAL

O 'A.

O Dr.' Djalma M�ellmann avis� à sua distinta clien- Consult'ório e Residência � Rua Bulcio Viana 11. 'I r. Ivaro de
-

tela que estará ausente até o mê�'de setembro em viagem (Largo 13 de Maio) - Flol'JanÓpo.lis.
Carvalh'O DR: JOASRÊAURJOOSAllIOde estudo!, à América do. .Norte.:

.

BOl'ário: 8 às 12 bo.ras - Diáriamente.
Comunica ain.da l'iue o seu Instituto de' d"ao-no'stI'CO

-

�--_ �--_. Clínica MédicD ._ Doença$i-
clinico continúa func.�nando. de maneira regula�Ufican_ DR. MA K I U -.'

.'
I

C:::úóno: i::-;;aj.... de cre�m�as
do como. seu substitUto o competente clinico Dr. Orlando WENDHAUSEN Dr. Clarno' ao ./•• Edif. Slo, Jor•• -. (Tratanlento de BronquJ---
-Schroeder que há ''rnais de um ano, vem àcompanhando, 0Ua1.....610_ .....t... • 10. aadar. Sal•• l' • 1" tes em adultos e creanças)
passo a pa(:lSo, os serviços clinicos da Casa de Saúde São

I·......... G. Gallef,fi Ruid'�ela: Rua Bri.... Consultório: Vitor Mei-
Sebastião, e de seu consultório. " : OO...l�l1•.. ' ao oi.... Jll....

.
_ ADVOGADO _ d.fro Silva Pu•••/a - lO reles, IS - 10 Alldar.

..

Os serviços de 'rádio diagnóstico; radioterapia e os li - T.L�. 'f.....
'

. Rua Vítor Meirelles, ••dar, (ehieara do ••p.... Horário: dás 1(}l/2 sS\·
de laboratório clinico ficarão a ca:rgo do Dr. Paulo Ta- 0.•••1$•• ; i••• h ....,.... , aha)� .

-11% e d'n's-21/2 às 3lh boras�
b

. .

I
60. - Fone 1.468'. - Flo-· .

R
. 'A •

A 'd n'
vares, n�n:e s� eJame�te �onhecid� em nosso meio, pela a..'4tJscia. t.. "Moo.. II·

fianópulis. Ateada. di1:dam••te ... i· esu.>.enc.a: vem anIS''''

flua profICIenc18 e dedlcaçao nas dItas e�pecialidades. ..t.i' M. Tal. 1111. • J4 h•• em diaate. liranoo, 152 - Fo.n·e 1640. /

'.
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I ....eillll
·

I
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••. 1l - 'faW... 1.1 .
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Dr, Roldão Consoni
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·Dr. Jo.sé Bahia S;.
MeDICO

CLINICA

1b:-41H...r ... 1l00llltw oo.s...u... .
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OS· l\l�:LHORES ARTIGOS! os M}:'_l\lOR ES PREÇOS! AS MAIORES FACILD>A.DESJ

..

o
:\. �,. '-.

I·

�AOfOS -- t::I..ECTROLAS·. - tUfi;IJYfCADORES - TRANSM'ISSORES - DISCOS TOCA-DIS€0S'- AGULHAS' ..
lNCERi\f.H:nt>\S _._ GELADE1RAS - LIQIJIDIFICADORE� BATEDEIRAS VALVULAS Mlf,9P.ALAN!fES·,,- �"

SISTENCIAS· - � CONDENSADORES
i'"
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•

o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro� 21 e 21 A Florianó ,olh

. '
'
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'u I!S'('AOO FlorianÓpÓiís; Quinta.feira, 22 de }faío de 19�2
-----------------------------�----,----- ---..-..�-------------------==*�==�---�

� 1l.nc.da Pm�dilt. n4 AsseMbléia
.
Vida Social NA 'LlçA]Cursl de Expausi. Cultural

�t'e;de,,}'e fQ;:u1Bcll'O. vendo el'ls� I
A Assembleia Le�lslahva ANIV.t:.ÍlSÁRIOS: João FRAI,NER 'COMISSÃO, DE REDAÇÃO tos, Profa. Emília Boos

_;;UL'lleIa i:llPor{llltl' da f'ami- ES�ll�O Santa C�ta�m::t vem I Dep. Prederlco Kuerten A endemia das figurinhas i Na Casa Santa Catarina, Schmidt, Profa. Le�tric,e�. ,
" fia -"eabll·l�)ieJ1.b� ae:�eaç.ada sol �Cl�� r o, el-'.pecl.�l ll�t�.resse I Por motivo do seu univer-

.

quc pr,o�tol.l g�'an�e parte da
'. reuniram-se, sábado. úl:i�o, KJap?th, Profa . .TaIr }Im�o· de rorne, 1,0R. f 'l[.ltJeç":no� ?a I Gm erno Vossencia pala l1U- sá rio, ontem transcorr ido, população e ainda a conser-': os membros da Comissão de da SIIYu, Proia. MaIIa Ca

,-extrliordin,Hm �(lntnbUlçao I 1'nC1'083 ,cla�.�e trab�!h�dores foi muito cumpr-imentado '0 va em estado febril, é mais Redação do Curso de Expan- rol ina Kchrig e Eunice Va-
· já p:t'e�tada PQ)l' ela no nosso Il1a [ndustna Madeireira vg sr. F'rederico Kuerten, Ilus- um sintoma dessa insatisf'a-j são Cultural, sob a presi- rente Ferreira.

.

· p}'o,,:res�';o e ao nosso hem 1 �meac:a�os �utlll'O miseri� e tre deputado ii Assembléia ção que tanto atormenta o' dencia do Prof. Custódio de Sub-Comissão D _ Atri
,€"tar, �' fiquemos de braços Itome. VIr!tHle : �l'ogl'eSSIVa Legislativa do Estado. .... pobre coração humano, ca-I Campos e com a presença buições ; Codificar os traba
,'c.t.'\:ZtH'l.OS

. l'1HI:wn.to ela ea-j pa l'�lhz_aça() abvlda:les se!'-
.. Ao aniversai-iante, embó- 'da dia mais sedento de emo- I do exmo, sr, Almirante Car- lhos revisados e entregá-los

mír.ha (;abj};b�ú:\.-a o desalen- í ranus dada. ca:'encJa me�- 1'<1 tardiamente, O ESTADO ;;ões' novas e cada dia menos bos da Silveira Carneiro. à Comissão Organizadora.
-tada na estrada-dolorose da : ::ado� cxtr:�Jlgell'ospt Pl:OV�- cumprimenta, cordialmente. contente com o que o mun- í Essa reunião,' que foi a Componentes: Jorno Gustavo.miser ia. I doncias pleIt,eadas madeirei- Maria Tereza

.

10 lhe oferece.
, . I terceira l'cab:ada pela Co- Neves Filho e Professoras

Não é po,;ivel que fique-: 1'�8 relativamente negocios 'I'rànscorreu ontem .o ani- Passatempo i�st'rU'tfvó.; missão de Redação, fora Honorina Câmara Silva, Cé-
'mos ii1SClhiíve'i;; .diante dessa \"JlH:\lL:'ldo;'\ vn-iam livrar ,.

d 1 t
.

corno dizem uns, ou mera i.'con"".'car11l' para que fossem lia Campos e Maria da.Gló-.versano .a ga an e menU.la .v d. _

-cen a confrungedora. .Lrabalhadores graves apre- Maria Tereza, filhinha dile- mania, como sentenciam ou-lleJeitos e Presidente e o Se- ria Oliveira.
Nüo se traia, pois, sr. ensões atualmente vivem ta do sr. deputado' Volnei tros.' colecionar figurinhas, cretário definitivos e, ainda, Sub-Comissão E - Atri-

.1),·ú"".j.(.�""11tp e "']0bt'(�S -srs .. 'De- presos pt Ats Sds t· t
. I

distrib
'- -

t bui
-

R bel' toôdas as
n ,� , .

..: .

. • .., ••

, Colaço de Oliveira, ex-presi- per ence a uma 111 ·ermma- ! para a lsh'l ulçao do ra- UlçOe!il: ece·
'. �._put3.ào�". de ir CID �'o-::orl'O de L para esse apelo que dente da Assembléia. Leg is- vel seríe de ilusões a que! balho, de acordo com a es- perguntas ou apreciaçoes

-uma r-lasse {��. =upostos ri- co.nt.o com a honro,s.a. sol ida-. I' ti d se apega o 110me lll- o eter-
. pecialíaação de cada um. dos inscritos e organ izá-Ias_I d d

. a iva, e e sua exma. espo-
·co:", de ped í

r amparo a nina "Ie ade e meus dignos co-
sa sra. Neusa Golaço de Olí- no homem inteligente e sa- ;Pyocedtmdo-se a eleição, fo- para o envio aos conferen-

.cla-se Ut' ,,)J{l,;tnÜe:: capitn I
egas de todas a,s baDcadas, veira. gaz - para enganar a si Iram aclamados Presidente e cistas. Componentes: Pro-

l.i"'-·;Is. eomo f1()Qcriam . ser ':ertos todos que ac.sim fa- .

S t I R'· .

mesmo. I Secr""tário, respectivamente, fessoras Suely Bittencourt,. 1: .a. vone,' osano "

ju ] ..,(';)(10" o;; mêl.d-eireiros. zer.do, estamos mais uma vez Festejou ont.em seu .ani- Afora as crianc;as; que a- los srs. Professores CustÓdio Emília Bôos Schmidt, Maria
,'fnüiJ-se, isto sim, ·de ev1t::r I d�fe:1(lerl(]o o bem estar do versAdo natalício' o graciosa gém sem racioc�l�jo, nenhu-l de Campos e Osvaldo F. de Ja GÓl'ia Mattos, Maria Ca-
um de;:�li,he !<oel?,.l de pro-\ r;osso�J'1UVO. <;enhorita Ivone Rosario, fi- ma pessoas de mediano en-IMelo (filho). A seguir, COl1- rolina' Kehrig e Jair Simão
p«1'e(>c.·; alarmantes. : Era o quP ti1l11!\ a dizer. lha do sr: dr. Os,valdo Hosá- tendimento ignora que o al-Isultados os presentes, fica- da Silva,.

.

.

1,iem se diga; Sl'. Pl'esiden-' ,8. S. 19 de maio de 1!)52. !'io, conceituado médico nes- bum. na maioria dos casos:' ram organizadas as sub-co- Sub-Comissão F _, AtrJ-
·te e nobres srs. Deputados, Siqueil'a Belo _ Deputa- ta Capital. Dermallecer<:t com" claros II missões, base�d,as no plauÇ) buições: Auxiliay � COI_TI�-que () corte de pinheiros do pelo PSD." Rita de Cássia L. Lopes "inacabados". E se um ou �nviado pela Comissão Cen- são Organizàdora na reVlsao
cOj:l.5titPl ;:,1'cju;zo em virtu-

o?'••__ __.-••••_� Copemora, nesta data, o outl'o, mais favorecido da tl'a,l.
'

da!}· provas dos Anais. Com�
.. de d��R mnl€:fil'Hs consequen- . ,.

t l'
. sorte, chegar a bom termo As sub-comissões serão as ponentes: Jorn. Salim Mi-,'leu ?lllyerSano na a lC10, a .

cÍRs·das derru·badt\s..

C· O·'·
gentil lT1(,)llina Rita de Cás- l1,a sua faÍlía, lá lhe sobre- seguintes, 'com o.s seus com- guel, Jorn. 'Walmor Cardoso

.es��l ��::�;)����s c���� �Ol: Ine ... I a,rio
I SISl'!'�1.1'I.io�;pc�l.l�b(�I�iSclo�e�;d:. 'es, fs�u�a:!;.>etxo�_ �'ii:'ám� i;e�g�:!�.i�cd�ã:n���=·j ��7;�::� e respectivas atri- �:el�il ;�;ni�;�fjo?I��'l�a��; ,

.

H indú"t!'ia da madeira é in-
__
.'

_

Lrar a figul'inha dificil, nem Sub-Comissão A _ Atl."Í- Piazza e. Major Henrique
'disp.ensável, p(jrque nada se

_ P1TZ} ma. e�po�a sra. profa. GIlsa '3. ambição de consegui-la buições: Redigir um histó- Klappoth.
faz sem ela.. ''Todos os pro- As 5 e ,45 lO1'aS

Lig'oc:hi Lopes. antes dos outros, ' rico de cada sessão, citando Sub-Comissão G -- Atr�-·1.JJem::u, de irnpol'ta:ocia vital ODEON
Sra. Laura Boro da Silva Depois de tudo, entra lia o comparecimento das auto- bu\çííes: Supel'vis}onal' lo

rara o 'progresso, tem na Ás 8 horas
Ocorre hoje o aniversário longa e penosa espera do; ridades e' \as ocol'rencias, trabalho de taquigrafia.• .

I '1' Uma historia forte e real d· I I' C (' t P f •maaea'a 'um (O" aUXJ lares da venera.tida sra. Laura (;Ol1C�ll'SO J;ue lante o q.ua a pr�ncipais.. 'ompone:r:tes: .ompon�n es: 1'O_eSS01a8
mais deeiilivos 1)lt1'a ao Tes-

(:omo a propria vida, Bom da Silva ,viuva do,sau- fabrica, recheada do '1711 me- MaJor Jaldn' F. da SIlva e 8ílVl� AmMla Cameil'o da
L' 'I

- Sonia DRESDEL e 'Bar- tI' Ih Ir . c' I
'

S h C h 'T t' M KI"Jl. peeuva.
so uçao. doso contenâneo sr. Manoel a que generosamente

.

e ,0rnalIsta e estmo ac et. ..o\m. a e Dca j:lce 1. ",p-\ ,bum WYTH � t-tI' A· hCitf'mo� en.tw (rutros, o pro P. da Silva Junior, ",eram an os, tão -esponta- SuO-Com18são.TI _ t.rI- poí. .

biema da h:í.bitação, -o pro-
em:

Abelardo Goulart neos e tão entusiastas torce- i b�lições:. Receber os origi-' Sub-Comissão H: Atri-
. ISTO FOI UMA MULHER I' -" t ;. d d' f b'

�

SI' d t·blema dos tranRpol'tes .e o Faz anos hoje o nosso' ores, pora novawen e e,.ll1ln�ls. os' isc.·ursos e- con ec UIÇtles:., e eClOl1ar, en le
No programa: t d .. -

1 d' t d C ma:p!:oblema das comlmicações, pl.'eZfldo conterrâneo sr, Abe- 'prova 'a Ror'e os pOUqUlS- J l'cnClas e·revlsa- os. para pu- o expe le11·e .o m's{), o -

, O Esporte 11a Tela. Nac, .

t d d lb I lI' 'd' C .� .

I
-

f'
,

AEm Lodas elas a madeira en- Jardo GouJal't, . funcionário' '3lmOg. ,por a ores e a uns ) lei' aCte..
'

omponentes: verIa que 19urara nos. -

Preços: I .

C· t P ftra ('orno elem�nto indispeu-, � da Capitania dos Portos. .:�omp,etos,.. ,Prof. Joã,o Luft, Monsenhor nalS. omponen es: 1'0.

saNei. E se é indispensãvel,· Cr$, 6,00 'e 3,20 Fazem anos hoje: Ali tc!'minará mail' um; João Crissa8kys, Rev. Jonas Lídio Martinho Canado,
.j).á\) podemos limitar-lhe a

lmp. até 18 ano·s.
, Senhoras: ·�apjtu lo deBSa "ida toda feÍ- \ Holanda da. Silveira, Prof. ,Prof. Waldemiro' Cascais e.

ROXY IIJrodução, rnesmo. por({u� -o - Diva'Gomes Schlemper, ta de fHtili<Jad� com que" Arí Mafra e Prof: ,Aníbal Prof. Aníbal Nunes Pites .

.{"l:'escente desenvolvimento As 7,45- hOl'us
esposa do sr .. Paulo Sehlem- no" hodiernos tempo,>, o ho-INunes Pires. "'. ""-.<'!os povos torna mais um,

1) - Reportagem do jo- per, industl'iaJ; mem - dominador de feraf-1 1 Sub-Comissão C - Atri-
p]as e exigentes as necessi- ';;02:- B�ASIL X CHILE

- Noemia Lope� Viana, {j demolidor de montanhas - :buiçi)es: Unífol:mizal' a 01'-
.fi�·d�s do .consumo.

) _ au] DOUGLAS digna consorte do sr. Hui esconde sua falta de cora-! togl'afía de todos os traba-
(lu.anto ao caso das derru-

Je[lne!�TE.RS Viana, telegrafista;' gem para atitudes mais aus-
!

lhos, Componentes -

profa'j Precisa-se de uma aju-
'badas, todoR nós ,sabemos GOSTO DESSE BRUTO

- Reginalda Muns, espo- t�'ras no campo da espil:itua- 'Honorina
. Cilmar� ,Silva, �allt.e de. costureira'à rua

.c '1
., sa do sr. Eraldo Muns', hdade.,

, !. Profa. Mana da GlorIa Mat- CQllReHl€lrO
_
Mafra. n. 158.,qm� ha o recurso '\LHCI e .la No' programa:' .

.M
.

1 1 - Helena Martins Fonse-
.

Aqui cabel,'ia elo.gial' cO,m , .u:tl'OC uzic.o nos- costumes. Cinelandia .TornaI. Nac. 1 t d,;[;as populações dtuadas em p ca, esposa. do 81.'. Conceição "'a .01' e �om mcon,) a satJs-
í

OG'
.,

d' F���::·�st�el1tn�:g�;:�t:m��l� Cr$,r:��\ 3,20 ,IF,ons��i�; C,arolina l\.Vlartins;
i �:�ií';'a.�I�à����I;:tse·Ji��:�1 r uerrelro a oDs,e,c.a.h.

Imp. até 14 anos,
I -_ DOl'uhce l\tIartms; da Rosu ar' DIretor do De- •

A distribuição de semen- ,IMPERIAL l Jovens: 'pa1'tamento de, Educação. I Reassumirá �Da clinl4'B 00 P.IIó,�es á tel'l'a, feita' segundo
As 7,45 horas

.

"

- Lauro Luiz Silva, filho Tambem essa c'ada é um

I
.,,,.

-

rle:erminações do Serviço de :;ã� rjedido em ultima eXIbl-
Ido s�. Narbal S'i1va, 'guar- àJbum. Não um al�um .para x·lmo dl"a' 2" do corrant.i

"

·"ma vegetação ampla e:vi-
.

L' b' M G R T ,da-mor da Alfandega d-esta hele se colarem fIgurInhas
I'

'f li II ..
,

.

�;�)rosa em constante cres- _

aRl el to �A 10 ANI e
I Capit�l;

.

de papel, !Das para compI�-Enzo STAIOLA
_ Idoll'110 S. ('e OIl'vel'ra ta-lo com figuras autenticas' ...é:nento de modo a substi- 1,

IÍl;il' com vantagens as uni-·, e�: , filho do sr. Eurico S. Oli� de pab'iotas, sincer�me11te ','
.

-

.

,'C(iflde,s apl'oveitada-s para a uAD�OES D� B:�ICLETAS veira,. bibliotecárIO do Tl'Í- wmpen.etrados de suas l'eR-'

18ANCOd
C.,,[I\·IT·O

PO'UlADI'
.

ÍI:dústria. T N? ;programa. . Ibunal de Justiça; ponsabllIdades, capazes de " n· e FtI.U 1\ I
('
,Nobelas

..

da Semana. Nac.,
_ Atil.a 'Silva, fiI'ho do tirar o Brasil da m.orosidade .

- AGRI'COlA ' I ..

,- Kada há, portanto, que almon Blltl1s Jorllal I ' '

;1
. TC

"" �'.
,. ..

sr.' Euclides S.Uva.',
_

e sllPcl'ficia.lidade com que .,' �

AO • '. ,

•eüntl'al'iar as reclamações P .

, ._ il6 .

,:Jus madeireiros como nada
. leços. , -- Trancorre hoie o ani- o vemos tfJlhar a ·estrada,I Rv...:l, t.J�, I .

1;:'pede nem pode impedir
Cr$ 6,2? e 3,20 I vers�rio d� gentil �el1horita �êl civilização. Patriotas que II

. I' '.' FLORlANÓPOLIS'- 5tõ..E'ótõ.r!nô.. .'

lmp. ate 14 anos. Mana LUIZa BezerI','l, pI'O- lO.l'mem a.lmas na luta C011-qr:e sejam tomadas as pro- IMPEHIO
'V::Jencias sqgeridas p'ela' fessora em Sito Fmllcisco do I

tl'a agentes que as defor-
Ás 7,45 horas Sul.

, mam Patriotas que eduquemcla::!se e que, rapidamente, Stewart GRANGER e Mar, I

t tp()'�.el'ão salvar de uma de- garet LOCKWOOD
.

·N··
...

···e
....

··g""-
.................·

...:·
.....·-.-j ���.rap���o�:: ��: de:;��nade, ind(!stria que tanto oe o I

.,.
em:

.

contra esbirros que odeiam.Ja contribUIU para a p1'ospe- I
SARABANDAI .

.

Qu.e grande album, se oridade do Brasil.
'

ITechnicolor. ur.gen el' po.udessemos .encher .. "

E se nada ha que impos- No programa:8'bilite o RodeI' Público de Cine JornaL Nac, Vel1dem-se duas casas 'si-l CASA JlI8CKL.A1U.A ,Qh.'Q'}rl;:ü' amparo aos madeireiros, Preçps: tas à 'rua Tiradentes. I bo.idora do. Rádio. ILC.Amuito menos haverá motivos Cr$ 5,00 e 3,20 Tratar na mes.r;ta rua nÚ-l Vi�tor, VAlvala. e Dt••�.,:pa�'a que se deixe sem pl'O- Imp..até 14 anos mero 52. Raa eo...l1t.tro Katra.te(}ío a honrada e abnegada ..:.... �

---;_�j;'�se dos trabalhadores.
'E em nome dessa classe,

"ST. Prrsidente e nobres Sl�S.
liqJutndos, que vimos a es

ta tribllna, para dirigir a

tOG os os ilu stres Represen
:h;:nte,! do Povo, o apelo que
eId nos dirigiram, e que I

·.julgamos ter con,�llbstancia
rio no seguinte 'telegrama ao

E:mlO. Sl'. Pn�sideJ1te da. He·

Precisa�se

, OLHOS _ OUVIDOS -- NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO. DA FONSECA
Especialista do' Hospital

Heceita de Oculos _ Exame deyFundo de Olho para
Classificação da' I:'ressão Arterial. .

Moderna Apar81hagem.
Consultó1'io. - Visconde de Ouro Preto, 2.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
/

II
' públicêY':

Exmo. Sr, Dl'. Getulio Dor
neles Vm·gas,
-..__;pn, Pr"",i,.lel1t� da

1......:::: -- =-::0

(
i
:\
I

Re--

..
"

.
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.

"O -Estado
.

\ ' Esportivo
"

dOSI����TR�g��i?;ME�i���-IResoluções da. federação
INOS NOS Jgg�s OUMPI- .

C? t, de Desportos
WASHINGTON, 21 - Nu-I' Pela resolução que tomou I para, juntamente com Frei.

ma proclamação divulgada o 12, o sr. Osní Mello, presi- Crisóstomo Arns, dirigirem
hoje, o presidente Truman I dénte da Federação Cattlri-, o Departamento de 'I'en is,
declarou que o periodo . de: nense de Futebol, designou na cidade de Lages.

Como já comentamos, eS-1 Hoje _. ATLETISMO não se podendo de antemão 18 fi. 24 de maio constituiria, lo Revmo. Frei Crisostotno
. _Pela �esolução n. 13 - A, .

,
� .

A h" '''OLEIBOL ,. nos Estados Unidos ti "Se- [Arns, para, como delegado.: foi registrado o contratota semana terú Importância mal] a � v. '.. apontar um provável VCIwe-

I·
.

E
.

mana Olímpica". O presi-! da ent.idade, dirigir o De- firmado {'ntre o atleta Car-decisiva para os res�it�dos Direito x Cien,cIas •

co�or:ll- dor.
finais dos V Jogos Un iver- [cas : BASQUETE - Direito Ovprograma elaborado pa- t1ente recomenda' ao publico, partamento de Tenie de Me- los Mínell i Filho (Minela)
.'

id la ' Od ti' S' b d }
.

t
' . ,. .

8 "O que contribua geuerosamen- .sa no Município de Lages, e o Avaí.srtar-íos, promovi os pe a
.

x on '0 ogra : a a o. ra ioje, era mlCIO as .,0,

Fr,DU, já que durante ela. FUTEBOL - Direito x -bonis com o desfile e solene te à coleta de fundos previs- 'concedendo :iiiliação aos clu- Foi aplicada. ao Canoinhas
se defininrão as posições fi- Odontologia e domingo, te- juramento dos' atletas, de- ta durante essa semana, pa- bes que, nos termos -dó Regu- E. F., filiado à Liga Espor
n.us elos concorrentes em "n is, 11,3 quadra do Lira T. senrolando-se as competi- ra financiar a participação lamento, atendeu às suas exi tíva Canoinhense, a multa.

seis campeonatos: atletisme, 'C.; ções na seguintes ordem: !) dos aletas aos .Jogos Olím- gencias. de Cr$ 150,00,
voleibol (20 lugar), basque- horas - 100 metros rasos picos- que 'se realizarão em A F. C. F., pela resolu-

te'o���,���,��}:n::�: ��lmpri-
.

ATU�TISl\1:�. ��JE NO 14° �ot:çame��� �e��so ;r:��� !:el[������o�e 19, de julho a 3 �ãe:ç��' �� s�'�����e�� ��;��� ;::.�::-.•••::-�.;:�;:
.

..J.l t 'O'
.

t d tl ti lt lt 10 I 'I'ruman salientou em sua doro Schuurmann no ca.rgo FL,' "'IENGO.... fl uuran e a semana e o cer ..ame e ·a e ,Ismo e sa o em aura; .
lOras ,�1O

.

t leverá e di put di
.

lt tr! I' proclamação, que a Asso- de representante da pnbda-
E tr .1 d

.s�gum 'e: '" . 'e S r IS. U a' issrmo. - sa o rrp ice e arremesso s reanc o ornrn go em,
, -

01'
.

d E t de junto à Liga Blume- ." , '.'
de dardo; 10,15 horas claçao.· impica os s a-. ' canchas peruanas, frente ao

· ..�..._·_-..w__""".-�_ ••............- .....................-.-.·.....•.....•....6·....,
3.000 metros', 10,30 horas _ dos Unidos projeta a cons-· nauense de Desportos, com, C' t' B 1:'1 d' '. Ih : opor oys, o .L' arnengo, o.

f d
-

Itl
'

t·,
.

'C t· revesamento de 4xlOO me- tituição de fundos ele, . . . ..
os mesmos poderes que e'

R' 'b 'Ih rt
�. e eraçao It e lea a arlnense tros. 850.000 dolares para o equi- eramt' atribuídos anterjor- tr��;nf:o;:l�g�:�:()re l�e �X.'l�O programa continuará à pamento, transporte, manu- meFn e.

d
O jogo foi efetuado no esta-

Nota Oficia I n 11/52 tarde, reiniciando-as às 14 tenção e alojamento de mais ,orau: aprova os. os se-

'!
di� nacional de Lima, peran-• .

horas com 800 metros rasos.' de 400 atletas amadores que guíntes lOgOS do certame es-
t } 1

. 1:' •

R.. e· ,;;0' lucões tomadas na!' Returno 1·,::1.d11·al d'e futebol de 1951:
e ,co assa asarstencia.

.

. .n u "
.e salto com vara.: 14,30.. ho- representarão os Estados - -

Sf�"são conjunta da Dll'e.to- Maio - 27 � Clube 12
ras _ 200 metros rasos e Unidos nos Jogos Olímpicos Cruzeiro 2 x Aliados 2, em

"' ••• .-_. • _
Tia e do Conselho T:cJ1lco, x Lira.

arremesso do disc.o; 15"'ho_,'de 1952.. Joaçaba : Ol ímpicoB x-Du-i-·--·�,.---�--�--�--'.rcal izada no dia 17 do cor-I Maio - 30 - Clube 12 x que de Caxias, 1, em. Blurne-. 1
AV.ANTE :{ X Ji'LUMINEN-rus - 110 metros co.m bar- �............-.,....,'....._�

iente, às 16 horas: Ubiratan. .
.

lt nau; América 2 x Iprranga 1 . SE 1
1) - Marcar para o pró- Junho -.3- Lira x Ubi- 1':lras e sa o em distância; l)IS'l'RIBUIDAS .t\S COTAS O C

.

h C .
..

,. U b t'd
'

t10,30 horas � 1.500 metros DAS CADEillAS CATIVAS
,em anom as; omerCIa-. 'ma' oa par I a amIS 0.-

:ximo sábado, dia 24, às' 15 ratan"
'

rasos; 16 horas -:- revesa- .

rio 3 x Hercilio Luz 1, em; sa el1tl'e juvenis da várzea.
hnr;v" n aSéde desta Entida- 10) - Chamar a atenção mento de 4xl00 metros. RIO, 21 (V.A.) _ Final- C1'icitlma; Avaí 1 x Estiva' florianópolitana, assistim05c
..l,••

, a' l'lla Joa-o Pinto nO 32, Ida,� Ll·z-a·' fl·l.iadas' paI'a a·s ' O e mnal'aí Aliados 2 x no u' ltl'mo _, )ml'j'lgo nela.'<.,'" � -' � - _.

...,.'.w.-.......-_...__� ,mente chegou ao seu tel'mi-' .,
,

. u, • , I'
�l eleição do Vice-Presiden- 1 datas da realização do Cam- I d

.

1
. - Cruzeiro 2, em Lages; Cru-' mttnhã, no Abrigo de Meno-DO".fIN(T;O, EU. BLUME- '.

no a q,ues. tão a ,ll1C enlzaç.ao .

to desta Entidade, vago em peonato Estadual de Basket- lf -�.. zeiro 3 x Aliados 1, em La- '1'e1', defroJ1tanc1o-se Avante,

N '·U. O PRI1\.rfEIRO JOGO!, das {;ade�,ras catIvas.' n.os JO,,-virttlde da renúncia do Sr. Ball e de V61ley-Ball Juve- d lf �
• C d M d ges (prorrogação): Olímpi- e Flmnineu8e, cujo fin;il

{:.�mar Eloy Meira; nil, marcado para os dias 5
.

OIJIMPI,CO X AlVIERICA) gos da opa, o � .u� o .

co 4 x Duque de Caxias 2, 'acusou a vitória do primei-.

I:A
C. B. D. haVIa solICItado ,

:2) - Nqmear os srs. Wal- e 6 de Julho, em Bllllnenau; Conforme a tabela do' à Câmara Municipal que vo-
em Rio··do Sul; America 6 x 1'0, pelo expressivo escore

te,!, Lange e Raul Dias da. '11) - Marcar p�ra 08· sa- Campeonato Estadual de lasse a verba de cinco.
.

mi- IpiI>a��a o,. em Jo�:1V.ille; de tres tentos a. um. Os ten-.

Silva, ,pura os cargos de 1° bados, às 19,30. noras, no Futebol, domingo próximo lh5cs de en::>eiros para a-
HercIho ?,_ x Comel:clano 0, tos do vencedor foram' de au

'Te:,ourelro e 2° Secretário, Está��o' Santa Catarina, as, jogarão _em Blúmenau, na ltender as:, suas . despesas. �e?-\Tubarao e .�va� 4 :: Es- toria de João (2) e Jo.ãozf
l'e?pectiv,amente, ·marcando- ,Reumoes do Conselh oTéc- partida inicial, os co.njun'tós" Tod�ivia ta! fato não se deu. tIva O. -em Flo1'1:mopohs.

.

nh6, atuando o qupdl'o com
se ainda a posse paJ'a o pró- nico com os Arbitros desta campeões das zonas centi'o li' Os vereado.res consideral'am O Tl'�bunal de Justiça a seguinte formaGão: Domi.
ximo sabado, às 15 horas; Entida(,ie. e norte, oU sejam Olimpieo, i que só tinham dil'eito à in- .Des�ortIva da F. C. F., a-' João' Barata e Nelo; Moa-

81 - Entregar, para es- Florianópolis, 17 de maio de Blurn,enau; e America, de !deniza�ão à FIFA e os clu- preclando o protesto formu- cir, Walter e Cacau; .Toãor
tudo, ao Djretor� de CicÍis- de' 1952. Joinvill.e, re�pectivamente, ;bes participantes. A "ecleti- lado pelo He�cilio. Luz" c?m Walmo.r, Joãozinho, Wilson
mo, sr. Milton I,emhkuhl, a Visto: O cote,lo em apreço, vem1ca" teve que se contentar base.n� art. �81, do COd1g.0 e Aldo.
in'oposta' da .C. B ..D. sobre a Osmar Cunha - Presi- empolgando sobremaneir.a o Icom a. impórtanciu. de t ..es BrasIleuo de Futebol, decI-1.

1 C t d .'. d'
"

'd d d w..... -_..J"wI"J"w.......,..,.Jt:reaIlzação (O ·ampeona o ente. Estado de .norte ,a sul, espe- milhões de crl1z�iros, na lU, por. unalllm I a e �,vr:·)3rasileiro, cuja ,sede será Nh'Ío de Andrade - ,Se- rando-s� uma renda reco!'- qual já ent-ron de posse mas tos, aplIcar ao. COll_lel'CIarl,O .:..
•.

.-' .

esta Capita}; cretárÍo. de. para distribuir da seguinte �sporte �!ube,.da.LlgJl Atle- farmaClaS4) -;- Comunicar à C. B.
. . maneira: tlca RegIao MmeIra, a muI- .

D. que a F. A. C. ,se desill�' _..wN"<. _.••� �-.. �.�
FIFA � Cr$ 833.438,53: t�, de cinquenta cruzeiros; a- I' . de Plantãotel'cssa,' da organização. 'do E I G � 0')<) 201 50 lem da perda dos pontos da' ,

,

Campeonato Brasileiro de Ab d
.

d
1 span la - 1',: Ü_<... , ;

partida l'ealizada entre o 1'e-
24:-- Sabado - Farmá'-'

a
..
o 00.00. o grama o o Uruguai - Cr$ 261.908,90; da Noturna � Rua Tmja-J\tvenis, em virtude de sua

S
' .'

C·� 24132140 ferido clube e o Hercilio
precária situação financei- I'ruze......ro,., ''''oo.,a'f,'''O a um'a I�;���avia �·C�� 198,675,0� Luz, em Criciuma, pelo Cam- no.

ra;
" ".. peonato Estadual de Futebol 25 - Doming<> - Farmá-

d
-' -

d b-f
Inglaterra - Cr$ 170.734,"5. de 1". 0�1. da No.turn.,a.- R,U,'a Traja,no•.5) - Introduzir no Calen- eC1SaO O ar l' ro

.

1\<'"
•

C �. 3 o' 2 ;J ' ,
.

.
CleXlCO - r�' 16'. 58, O; . Pela ·1�'a.S·oluç,a-·.o n. 1'4, fo- O SerVIço noturno ,se.rã.rlário deste ano, as seguin-. , .

.

,
" . ,'." .i' "t T ·c i!;

. ,.
v

tes competições: - Di� 22 O estádio-�o Olimpico a-

Ino, loca� do f�wl, o medi? ci�i:: = C;� i�'!;�'.��: ram designados os 81'S. Jai- �fetuado pel�s Farmacltu;..
de Junho - Competiçãó de colheu, dommgo, uma das Bastos H'refletIdamente ati- .'

.... , ,

me Antônio e lVriracvr Mal-- JSanto AntOnIO" Moderna e

Atletismo Juvenil. até
.

18!maiores assistcllcias já vis- rou a "esfera" para as a1'- ,�Ul,ça . C�'ái � ii�'��:'��; 'cattô, delegados d� F. c. F. Noturna situadas às '1'U3lh
ano::! incompletos.' I tas em g��mados blume-

!qUibanca�a's, se�do logo ex-
aIaguaJ - Jl',,,., '" o;, " .J.oão Pinto e 'rraJano n'. 17_

. Dia 27, de ,Julho - Com- nauenses. E, que se de�ront�- pulsQ p�lo re�er5le da pu��a, �;�a���.�����s :B6Ú�i�'� I .............._...............;.................- ...-.y.

VENDE SET'eticão. de Atletismo Class·e ram os conJuntos do Gl'emlO ! que HBSlrn agIU com energIa,' Cr$ 97.207,20, : GERALDO NO HERCILIO
•

Exh�eantes. l' Esportivo Olimpico, local e fazendo impor sua autodda-
C

. Essas cotas somam o. to-

'I J�UZ6) - Aprovar os Regula- do. rUZeIl'O Atlético Clube, de. Foi quando deu en.trada _'_

d J b d 'd' d tal de Cr$ 2.916,078.35. Hou- .

mentos das seguintes com� e oaça a, eCI 111 o. a no. gramado o presidente do
ve portanto um saldo de "', Por ocasião' da peleja

petit;ões: hon�'H, de disput�l' :co� o club: visitante que ordenou
Cr$ 83.521,65 a' favor da C. ! Avaí x Her,ciJio Luz, a qual

a) - elo Troféu "Blume- Amer:Jca as semI-fmaIs do a Salda do quadro do cam-
B. D. Itel'minou com a eliminação

na,u", para o.S segundos do-; ce���,� ..es�jlnal de futebol po etm sinal d� pI:otesto. Seu
_._._.__,_........_....__._.._....._............ I do .campeão tubaronense, ti-

mingas dos mêses. de agôs- 'de 1951. ges o causou mdIgnação até ,,-

d 1 t
to','Setelnbro e Outllbro, d.es� Apl'esootando-se como 110S aos jogadores, associados e lVlINEIROS X C�RIOCAS

. vemos oc�s�ao e pa es rar
" . Á"

H
�

T
com o medlO esquerdo Ge-

te ano; seus melhores dias, o "mi- to.I'cedores do Cruz�iro, que, E GAUC OS X PAULIS- .nildo, .que veio a esta ca-'
b) - do 10 Campeonato ze" campeão estadual de abandonando a luta, abando- TAS NO PROXIMO DO-; pita.l acompanhando 'a dele-

Escolar, em co.operação com 1949 conseguiu sair vitorio- nou tambem um dos mais MINGO 'i' -

d I b l'.
. ,gaçao o c u e su mo.

a Inspetoria de Educação 80 pelo. escore expressivo de belos mandamentos do ,bom Estão marcadas para o i Informou-nos o antigo de-
Fíaica, na Semana, da Pá- 3 x 1, o que tornou nec�ssa- esportivismo. Exgo.tado o próximo domingo duas ele- ,'fensol' 'do Figueirense do
ir·ia; ria a· pl'or1'ogação, yisto que tempo de tolerância para a trizxntes partidas em dis- I

seu iligresso no Hercilio
7) - Lembrar às filiadas no primeiro el!1bate, reali'- volta ao gramado do qua- puta do Campeonato Brasi-. Luz que lhe of.ereceu uma

2. l·ealização. da Corrida da zado em Jo.açaba, foi vj')n- dro do Cruzeiro, lVIonguilhot leiro de Futebol. ! proposta bem vantajosa nã9
Fogueira, a 24 de Junho; cedora a turma cruzeirista proclamou vencedora a equi-. Os paulistas viajarão a- hesitando em aceita-la. As-
8) - Marcar, para as por 3xf!. Iniciada a prorro- pe bll.lmer:al�ense. Todos manhã para Porto Alégre, sim, estará, já em ação no

terças, e sextas-feiras os gação, lançaram-se à luta quan_tos as�sl�tImm, ao emba- i onel; enfrentaTão os gal�- i próximo certáme da Ligadias do jogos do Campeonato' com grm1de disposição e te, sao unalllmes em res�al- ch?�, enqua:1to. que os ml-ITubaronense de 'Desportos,

A
.

c.e Basketball da Cidade, ânimo extraordinário, 1I-S· 2 ta.r o. trabalh_o do arbltro ne11'O,S estarao a espera dos envergando a jaqueta alvi- 'Iuga S'�ontin\lando o de Vo.lley-Ball falanges. Aos 7 minutos o Nll�on MongUllho�, como,el?s cariocas, em Belo Horizon- rubra do conjunto de Fogui- - e�()S sábados;, médio esq:le.rdo Bastos, do mms corretos e l:nparclal�. te. nho.
_ I Aluga-se um apal.tamento0) - Antecipar o Campeo- quadro VIsItante, comete Segundo estamos mforma.Jo Dois jogos, como se vê, Ao Ger�ldo, que é nosso recem-constrllido à Rua Pa.-.!nato de Basket-ball Juvenil :ow.l. sendo advertido pelo, ') Cruzeiro Atlético Clube, empolgantes e sensacilimais, bom amigo., áu.guramos mui- dre Roma, 11. 52.

da Cidade para as seguintes arbItro Newto.n l\1onguilhot bem como seu ma!oml SéI;ão devendo bàter, todos os 1'e- tai" felici'iades e q'ue conti- Tratar com. o sr. AnwniQ- ,

datas: que manda seja a bola chu- severamente p11l1ldos pelo cardes de renda em Minas nui a brilhar como até então, Apostolo.
'

Maio'- 23 - Lira x Ubi- tada contra o quadro de orgão discipQl)ar da F. C, Gerais e no Rio Grande do "ll'inuef'endo a sua vasta R�a Conselheiro MafrEb. _

'

xatan Joaçaba. Colocada a pelota I F. Sul. legião de fans, n. 23. ' �)

.

Jornada Final·· e
..

Empolgante
Jogos Universitários

. .

Uma casa de n{adeira no

morro da Mariquinha
Facilita-se pagamento, por·
Cr$ 12.000,00. Escritura mI>

ato, e màis 2 lotes de 12x2<t
na Colo.llinha (Estreito).
Tratar com Valdir, I Av.

Mauro Ramo.s, 4 - sob.

VENDE-SE
Uma bicicleta mar

caMONARCK.
'

Trata1�.nesta redaçãO'
com o sr. Lino Cunha,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jPlH.lCII E FININCISPo lícia se �faz 'com dinhei- no cargo de escrivão e colo
).1'0, e é dinheiro, justamente, 1.31\1' um oficial em. vez de no
, :J que o.:gllvêrno -diz que não rnear um bacharel como de
há; gasta,..o, tedavía, de legado; formar um pelotãomodo imprü:fi'QIW, por iazê- de ciclistas, apesar do cus

, lo usandu-urn 'epamlhQi poli- to dâs bicicletas sairá mui-
: -eial de ínfimo )'rend imento, to mais barato porque um

Te��;; policía ,« nã0 wm?s 'só homem ocupará os luga-Ipol ícia.: a C:.t�üal �'fJtá 3.?all- l;e8 que deveriam ser

pre-I-donada €o.() nrterror a inda enchidos por cinco que fi
.mars ; e .que para as pol i- zessem a ronda a pé; a Ra
ceias, tm1t.o 'da é&p:it:àl como dío Patrulha, se criada, cori-I'"do 1'1t.em(,�', tant0 urbanas I trolará toda a cidade e, ad
<como rtrra is, estão fallando jacências de maneira muito
�a.gertte:;1 e meios.' materiais mais eficaz, por rápida e
-de execução. Os policiais econômica uma vez que su
.sern controle e ai'. aL�torjda- bstitue grande número de
-des sem ·tis{�aliza(:\o, agem rondantes e outros agentes
-cada qual a seu modo: fa- do serviço de vig ilânciax

I

" Sim, amigo automobilista! Este novo-sem uns boa polícia, outros: Com tais providencias é pos-"
,. . . tipo de Motor Oil constitui uma.':regulllr, pess tma a rnarorra ; sivel que o dinheiro che- I�:earide' parte faz má po- \?;Ué; o que não é poss ivel nova classe de motor oil da mais

licia por 'ignorâricia ou por- e permanecer no atrazo em alta qualidade! Em todos os ensaios
'Que

.

quer outros porém <l ue estamos, paraltsados demonstrou ser superior aos outros
porque não têm meios. por 'es�a pueril desculpa de

I 16 dentre' os melhores Motor Oi,lsqualql1er curioso sabe que que nao se pode ernpreen- conhecidos! Reduza o desgaste do
.;a poliCia poderia melhorar der melhoramentos por fal- ',.

"

t d b O G I seu motor, diminua o seu consumo"�, sua s ituaçâo economica se 'a' e ver as, overnac OI"

f izesse certas inovações co' e a Assembléia 'deverão co-
.

de óleo e aproveite as vantagens de
. 'mo a -de-passa r para a S. S, operar com a Secretaria pa- maior compressão com o emprêgo
"P, as rendas dadas à,s auto- ra que se faça a indispensá- do novo Atlantic Aviation Motor OiL
'ridades e serventuários o vel modernização do inoquo
«que, além, do mais, ser-iam .e arcaico aparelho policial.
medidas grandemente mora- S, SURI
1isadoras; acrescente-ss que
-se adotasse Um bom, siste
"ma de fiscalizàção resulta
::áa 113 entl'ada' de rendas
que não en eram; finalmen
·'te, não há necessidade de se

j:lQssnir conhecimentos mui
"to aprofundados da teenica
'policial para se constatar

, 'qne um melhor aproveita
"!1ú;nto da Polícia; Militar, a

exemplo do que fez o Rio
"Gntnde do Sul, que lançou
mão de elementos da Briga
"da para todo o serviço buro-
crático das Delegacias Dis
-erttaís da Capital tais como
-escrivães, fotografas, íden-
'tificadores, investigadores.
"iltte_; como fez São Pauto
trallsforman'do oficiais, sar-

·

..1;entos e praças da Fôrç�
Pública em policia flores
tal, rodoviária, transito,
choque, R. P. e até paraque
edlstas de ROCOri"O que com

t.anto sucesso agiram agora
'�GJocan-do-se à frente dos I:t

'!D.€l'Ícanos no desast1'e';: do
�·PIr.esident; como fez, ell'

-:fim, o Paraná aproveitando
·ao máximo os oficiais da
�ua Polícia, Militar ' como
'DelegadO!, e com tal resul-
''I;!ldo que o .atual governo
·-<:rrQu um quadro especial
conl. sessenta tenentes so

Taente paro aproveitá-los
nas Delegacias. São medi-'
das como essas. que,. por lan-

.

<"ar mão de elementos uti
Tizaveis e já existentes, pre
'1Jnchem muitos claros satis
r.azen(lo melhor as exigên
das de ordem ,tecnica ao

mesmo tempo que aliviam as

"llespesas nos orçamentos.
Ficarão menos oneradas ::>,,;

verbas da SeeretarÍa da

'Seguranca Pública se e]a

usar par� o t1�ânsito um �ol
�ado em vez de nomear ilm
inspetor; se nas Delegacias

/ aproveitar um cabo em vez

4:1e criar as !\lnç�e�, de fotõ-,l,rrafo e de 'ldentlflcador, se

tanGarmos de um sargento

MAU·TEMPO
NÃO' SAIA NUNCA

corié·siõnieíiI8�
Precisa-se de um ou uma

Auxiliar de escritório, com

nrática de correspondência.
Exige-se referências.
Tratar à rua Tenente Sil

veira, 24, na A Eletro-Téc
nico,

�' .

MOTDRDll

Triplica
de ·seu·

a· vida
motor

Temos um novo Secretário
da Segu rança Publica, o t,r
ceiro que num curto prazo
de ano e meio passa pela
direcão da antiquada, pesa
don;,e .desengoçada máqui-
na policial de Santa Catari
na. Irá apenas ocupar o car-

.

go ou irá 'cumprir a missão
histórica de reformar a ob
seleta polícia do Estado?
Nada podemos dizer ainda;
só o que podemos fazer é
advertir S. Excia. de que é

pesada, . bem pesada a pas-
ta que lhe coube,'

I É coisa que n inguem ig
nora essa de que a nossa po
lícia está a exigir urgentes
e custosas reformas. Os an

tecessores do atual 'titular
, da Segurança Pública ensaí
aram alguns passos para a

mesma sem chegaram, con

tudo, a empreendê-la; fal
tou-lhes tempo, iniciativa,
ou resolveram tarde passan
do, portanto, em brancas
nuvens e agravando o pro
blema com uma protelação
que é perigosa para a socíe
dade e nociva para o concei
to e prestígio dos governan
tes.

Reformar a polícia é, real- '

mente, tarefa sobremodo di
fícil: a nosso ver é de tal

envergadura que só será re

alizada por indivíduo de es-

col o qual, entre vários a

trÍbutos que/lhe assegurem
a capacidade desse ernpre
endimento, como bom senso,

-conhecimento dos proble
mas, visao administrativa,
etc., deverá ter muita cora

gem pois dela irá necessitar
a todo o instante; deverá
mesmo, ao assumir o cargo
assumir também uma atitu-
de corajosa para com inde
pendência, e desassombro
expor ·e .demonstrar ao go

vemo, legisladores e povo

que é indispensável agir râ
pidamente e que a pr-imeira.
coisa a fazer é jogar f{1,ra -c-,

•••• - ........ ,014 - lwWiFie.f•• - P...". Keil, - Bat.ries AtJantic . u' velhà n;táquina da. quàl
---------'--,---------------....:..--------.------------:-.�----

nem a carcassa se.aprovei-
P�UIÇA E FRAQUEZA: Precisa-se Assissência ta, e adquirir outi'a, moder-

na, €ficiente, de outro tipo

I O··
Precisa-se de uma aju- S

-

L· e outra marca.V A N A O L dante de costureira à rua ao UIZ De há muito já, que #,er-
Con�elheiro .Mafra, n. 158. -Foram fichados. e medk tinaz e iJTsistentemerite es-

cados - 75 doentes..
.

tamos batendo n.essa, tecla
:Movimento médico: de que a nossa', polícia tem

Consultas que ser totalmen'te reforma-

.:} Dr. Antôhio'D_ib Mussi - da e grandemente ampliada.
52 lt Não há v.'erbas'! D,ev.erá ar-contlu as.

I Dr: Biase Faraco :_ 31 rancá-Ias de qualquer par-
I consultas. ." te o SecretArio que não po- .

Dr. Wilson Mendonça derá deixai' qlle se tolha a.

17 consultas.
.

suá acão.com o velho.e sem-
. Dl'.' Paulo Fontes - 10 p:re ll�ado pretexto. Não. há.

consuÍtas, dinheiro?" Polícia.. só se..faz
Movimento de farmácia: com· dinheiro e bàstaüte di-

Injeções �. 65 caixas. nheiro, sem ele nunca nin-

Penicilina.·-:- 5,
' .

guem a fez e jamais o fa-

Injeções aplicadas - 487. rá. É preciso dinheiro! se

Curativos .,- 8. não tem, há que fazê-lo! e

Exames: para tan to e mister começar
'De sangue - 7. medindo aquele que s'e está
Diatermo _, Coagulação/· gastando atualmente e que,

_ 5.
. ! obrigados a confessar, é

peJ;l.a, ,mas está sendo mal
"AbA .....lbO)BLA.NlA .t.wm empregado uma vez que a

tuldou do. ·U4io. &.0 •.4 velha máquina consome mui
to mais do que produz,

,S. SURI

anéis 9'% aller'"... 1,lalion

Os anéis de segmento limpos e livres

larantem maior compressão e menor

consumo de óleo. Em provas com carros
de diferentes marcas e usando-se 16 élos
melhores Motor Oils conhecidos, num

percurso de 30.000 kms, ficou provado
que com Atlantic Aviation Motor Oi! os

"

NOTICIAS nHIIJlnS'!, Ouça i ...
últimas através de Rádio .Espor,

'iig- te8.4tlantic, diár1am,ente!
COR

\:. suIte e seu jornal sôbre emls,

.AV" soras· e horários!

anéis 31% III.rlol •.. O 2.° .... coloco.

anéis mantinham-se 93% perfeitos, o que
representa melhor lubrificação e menor

consumo de óleo.
O Atlantic Aviation Motor Oi! garante
sempre maior, compressão, o que dá 'em

resultado maior potência para o motor de
seu carro.

AVIA.TION
_\motõr oil
t»IHOÚ(JIí1 o seu tJt!lI'/()/

I

ATLANTlC REFlNING COMPANY OF BRAZll

,

HOMENS SEM, ENER·GIA.

�

MOÇAS· DESANIM�fJAS/
.

., ,.Não 'é sua, culpa:
1! a fraqueza que o dei�1t can'IH1o; palioo,
com moleza no' �orrJO e olhps lIéru� b�·iIho.

, A _fraqueza atrllsa II v·ida porque r(.ub_

VANADIOL

as fôrça� para () tra.halho,

!fumenta os glóbulos sanguíneos e VITALfZA o sangut' en'i.

rraqnecído. E de gosto delicioso e pode ser usado eo. t,od.�
114 idade.

.

-�.

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA fERIDAS,
EeZE,MAS,
INFlAMACOES,
e o e E I R A S,
f R I E , R A S,
ESPINHAS, ETC.

•

Sa,bào

\7irgem Especialidade
da Viu. WETZEL INDU8TRIAL�Jolnvine. (marca registrada)

Torna a roupa branquissima

._

t
I
,
}

i

'.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OJE�O PASSAD�OIReligião
22 DE MAIO Caravelas, o Gabinete Li-' Festa de N. S. dodata de hoje recorda- beral que sucedeu ao de 2

que: de maio de 1846, de Holan- S Coral!ãoem 1604·, tomou posse' da Cavalcanti, também Li-· \I
Comemora-se, neste mes,

margem esquerda do Rio beral ; "

nOR ClJ1CO parte do' munuo, a
poque, em nome do Rei ._ em 1854, tomou assen-

festa Patronal da Arquicon.Inglnterra, Charles Lei-! to no Senado, Euzêbio de
t b I d ln' traria de Nossa Senhora do

es·u e ccen
o

o uma co 0- ( "tUelTOZ; ,

! Sagrado Coração.
que durou até 31 de, maio André Nilo Tadasco

Por este motivo os devo-1606. com 75 homens;

'N' PI".
tos da Senhora do Coração I

em J737, a flotilha bra-

a o leia t J FI
' ,

l'eira da Colonia do Cacra- I ce e.sugd· em orranopo l,S,
1, \1 I

assocran o-se aos demais
suto, cornanc ada por 1 va- • o rnund

.

teir h011 l'h-do Berto do Re o des- t
r

, O c c s- � T -' D' . t,
,_

n,� mune o in eh.o,�l ",

seg '. sargento .iose "U M\, rão h Excelsa Rainha de IUlU a flotilha de Buenos' da Policia Militar, pelo gui- "'1
' .

" d
.

.

h f' ..J D
. "

. " alO, 110 lltOX1TI10 omlngo,res, c: e' rana por o Juan to não é poeta e nem gosta ,1', 2'::' ,,<' ,.... t , d
"

1. M ti G
.' , , ,'. .11<:\ v,.la vapew .o AE\110 .:ne P, ,em - ar li] úJ.rcJ�" do poeta quando disse que de Orfãos, tendo sido orga- ,

Ide fOI travado o comba-: numa mulher nãoo se bate
I n izad

'

t
'

,

'"

'.
, , .c '

, .' ..

lZ o u segUIn e
, , nem com lima )�1(J1. E fQl POi Prozrama

'17"9
'.

1 .", isto que mandou a mão 'e8-
_ Haverá __ "'M:,;;,,,t a's R h- em ;:I�, elnoa�Cinam, , + 1 1

LL r c oci.. • < 0-

ara a Afr-íca alguns réus pa.m�d" ao :'03,0 (e ctona
ras,

o

'. f id '" N'" '". Adelina Mana de Jesus, re- Guarda de Honra à Nossaa rnconn ..encia rmeira : ,", t· , (; ,'t'), , .

_o. em 1812, em Itapicurú-
srcente na rua. Aal 1 ),1),(18, Senhora, a partir das 6,50

"

M h-
conforme Gueixa por ela a- !101'as.i rtrn, aran ao, nasceu o. '

ornalista e historiador presentada á Policia, Encerramento e Bencão
-

1<'
,'.

I' b F
A queixa não diz os meti-

com o SS, Sacramento à. s."Qao _ 1'ane18CO . .JIE" ou. a-
1 I -

o d b' 'I d
- vos (essa agressao. I' .18,30 horas,(l('PU em (J e a ri e .. ,

., P 't'86'" " .I'esQ por suspet as 'Convida-se os devotos em, .... ,

3
Waldomiro Rodrtzues. TC·

'

_. em 182. durante a . , 'P
"

ele-
geral e de modo -todo. parti-

01 I d d
' I stdente em .. antanal, fOI cular o' membros da "1'( iiUE'rra u.a nrepen encIa, tid

. _ \.:';, - ti ",">. IL-

I
o para averrguaçoes, vis- f

.

d N o
.ravou-se o combate naval '�, con raria e ossaSenhora

� Oll'! +, . '1' .,' to ser suspeito de se haver do Sagrado. Coracão.« .. 1 '1, entre treís ca-I'moderado de uma car>eira,'
,

nhouei ras da flotilha de ��Ttencente a Fran�isc� p' .._. _

o ,n"1 ?1;80� �;;c:o��nd� do I Manoel Souza, residente em ar�IClpaçaO1 I en ente .i oao FI::J.nc�sco Correge Grande. Antonio de P. Pereira
<li' Oliveira Botas e 7 ditas

"São Sebastião",
Fiol'ianópolis" 21
maio de 1952.

e
!

.
,

T':)\.� ·'.lgnezas, que Be retlra-
Tí<,'J) apOR pelejal'em das 2
:;:J.'� 5 horas da tarde;
- em 1840, o Major Jo::t

quim Per'eira Chaves Gra-
1ilada. (;om�mdando 360

hO'-1men 'i, de�Totou uma divisão
de 1.000 insurgente no COl\l
bate de RibeinL, no Mara-

Parjici'pação'
Osvaldo �uedert

e

Nafia Carione Glleded
i:éin

.
q prazer 'de partici

pa l' li os paren tes e pes
t-�ôn�� de SllaR relações, o

naseinwnto de seu filho
Sei'goio Roberto, ocorrido
no dia 19 do corrente,
lUI ,Maternidade "Dr.
Ctn'los Corrêa",

Senhora
.

participam aos seus pa
rentes e amigos o nasci
mento de Lucia Maria,
ocorrido a 19 do CO).Ten
te, na Casa de Saúde

,

,

nhão:
,

- em 1847, foi organiza
, dr� por Manuel Alves' Bran-
( mais tarde Visconde de

"--'-'----"'7-""---
Lel. ''0 ESTADO"

ju.bllcic:.klde w�

.

.

oe

'Ordeoado- O

rauresloTraços e Notas
o. F. de Melo (filho) jdú a validade dq um tento
Estavámos .cm uma tcstal de Ademir, quantos se ea-'!. [ni aprovado o .requerímen-de an iversá rlo.E nem siquer i quecem 1)01' um dia, dois, do

!
'�O.

Ia !::t.vámos sêbre balas ou ,fi- .chef'e da repartição, da S�)- Apenas boatos a detençãogUl'lJ1 haR,Mas o nosso amIgo I gra
e das contas da farmll- de Americanos'

eCltava inquieto: Ja nel1l se leia",
E' o que o:;; ameriea- S' PAULO 21 '''r A.'.._ " \ \ .... )

interessava mais por músi- nos chamam "hobby", qnem A Aero'vias Brasil recebeu.ca,.Noel Rosa; nadá do que poderá deixar de ter o seu l'
. .

I
' '10Je, dlversas comnnieações

se falava, 'De i.'epente, repe" "hobby"; Faltam é ,as opor- s<lbre 'a'''Caravnnn da Solida-
tiú um gesto que até então t:.inidades, e estas variam de l'l'edad�e" Um' d' la '_
.• "'! A

• • <I e s, aSSl

.1�mals C�legara .;l� fm1. E�o' acordo com 0. �!'au de cultt�- .nada pelo deputado! L!no �eflOU a nuo no bülso, e· deScH 1'a e de tradlçao dos

poVO:",lVIatos e dl'l�igl'da . , Ad.-,

\1
' ,,' ao sr. . t!

vez trouxe para CIma da ��- .' guns se a�.eg?m a mu's�- mal' de B�rros, i.nforma que
sa um punhado de papeIs l- ca; outros, a lItel'atu:'a �, "já' temos em Pôrto Nacional
Ilhos, retangulares, Cansado OLItJ�OS, ao futebol OH .as ü-I sete para-quedistas e agltar-.de {hsf:uçar o seu \;onstral1- �qrIt0.as. E:t� a reahdad�. ! damós maJ.s sete".
.��jm0nto, t1r:':m('ou: Pode��", e:Xlg11"i;:�',a��)1 (I!,�Pll Umaouti'"amenMtgempaa-'- Vocês tem _figurinha um fulano deplml-Jo de sada à Aerovht8 lW(J.'A que.o; ,

prá tIoc:lt'·!. �an!? pensar.l:"�il ��:lS dif.i: SI:- Ademar de Bal'l'os seja.A princípio, todo () mundo cuLades e�to!1om,c"s, \'a informado de qu-e "tudo aqui'
se fez de espantado: ('onversar sobre elas com vai bem, não ha.vendo diver-

---: Ué, também você?! um colega que também as gências ou detidos �ntre 0&
_ E' pro meu filho, cla- tem e talvez piore'.!? Nada americanos que �stãl) coope

ro; hoje resolvi começar o disso. Inconscienteme!1te. rando conosco, Tudo não.album dele, . ,

"
.

"procurará alguma distra-
. passa de boatos .

. E, coisa inter.essante, den- ção .. Não discutirá o suc('g-

1 tro de poUcos minutós, cada 180 de Vila LoboR na 'Enro
Illm tinha um fil,hlnho ou um pa, porque não entende

diS-,irmãozinho colecionando fi- I�!)' Nada de novo acontece
gurinha; os retãngulos de em seu círculo artístico,
papel colorid<Í começaram a simplesmente porque êste isurgin e já aquilo virava não existe, Tl:ocar� fi'guri-I·e:����iiê:�vispora :

\

f nhas. E, com ISSO, todos se

Trinta e seis, quem

I
divertem. O vendedoT, que

. «V1\1'.Ol.tlftfAfttOS 0:\ PÃT'Rlo1 No" '" .,.......
tem? ve movimento na sua casa; I

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

Número sete, estás O!l compradores, que se emo-

.brincandb, . . ciouarão CÇlm um Café Fi- .

-,Quanto queres pelo Ca- lho todo pintado de vel'lií�- V· " ;, d
I

fé Filho? Já tenho a lúéja Ilho, le �Úl crianças, que fica- .,', e·n ' e-se
da Sé,., rão livres de Latim e-da 1\1a:

. Vende-se livros c1é DIREI-
- A da Sé, ué! ,; jtemática, porqüe� à noite,:1- TO fi Rua Anita Garibaldi,-0--'- ,'juct:uão o papai a arrumar

f Há preocunacões coleti- o album." . nO,80.
vas que algU�lS' explicam à A meia dú'zia do conha,

I
luz da moderna p8ieologia esta (tue· dê gracas a Deus
sócial. Estas que levam· 'rtIi- de já poder entretei'-se éom Solr'" de[hares aos campos de fute- discussões, mesmo tolas, sô-.. li
boI e, depois, aos campos bre música, pinhtra e lite- Só a expectativa d�! um
de aviação, para esperar os ratul'a. E, se quiser melho- acesso de asfixia asmá'ti��
craques, Ou esta�1 mesmo, r,ar a (loisa, vá tentando in- coroo 'seu cortejo aterrador,
que levam os papais a cole" fluenciar os outros,'coopere abate o espírito mais 'resiõ
cioJilarem figurinhas' "para com os que tem iniciativas tente, 'Ser asmático é viver
ps filhinhos", tudo em cará- ,de fazer a,l'te e de trazê-la sempre de baixo dessa obs
ter I epidêmif!o' e absoluta- :10 povo, Pode ser que um ;:;essão nervosa e dis:5olv€!'!.·
mente' transmissível, ,', O dia as figurinhas sejam fr- te. O remédio do dr. Reyn�
que parece 'mais certo é que bandonadas por haver i'emé- giÚe, a salv,ação dos asmáti
tudo isso representa uma 'dio mais eficaz para as neu- cos, combate eficazmentll'
fuga da realidade. Discutin- roses da 'dela modernà. o não só a própria asma, co.rr.:()

:--()....()�<.>_()�()._..().....()CiIIIID()....()_().... 1 ql1al�uer bronqui�e crônicSl

I TrOli1':líP Da'r� lSedl·pioS �,��,�aoo'r;���;� ��l����e���
I:; ',�; �,U1\ ;\ r " .", II "�Hi" , gate, as gotas fl.)'1 ti.'l�tr;ática.�,

�

I' 1 E h' 'rr
'

f ,�puramente vegetal, (\. doeu·Modelo dea para ngen eIras, - opogra os,
d

"

I.
d' I'

.
� ,'" te a qUlre 'lme lato a IVJO
l Constructores, Agl'lmensQres etc" dos melhores fa-

� . I' d
.

-]
,

,. b
' .' -

t' t
- \1'0 tan o sua resplraçao ogQr1cantes extrangeu'os marcacao em cen

l,me
ros e

�.
_

_

' .' "

'o
' ao rItmo natural. Nao en-

� polegadas, em CalXag de couro legltImo, Desconto � contrados no local, enviem
� vantajoso para revended.ores, �"-;J

S l'
,

1 1h 'INCORESO A 'd AI I :tntecipadamente, Cr$ ..25.00·
;:; o lcItar c eta, csaI, "e111 a .

- ;' .

f.l ;)�11i,a 811(1.. l('lei-O'áfic() Mell-'i mirante Ba!To.so, 90 _.::.. 4° 8/410/12 __:: Rio da Janei- �
� .

10]f>lí'l<l". P.io, qlle reme�
:.
ro,

mn;;, 'Não atendemó\8 p<:!i�;� reembolso,
.

I
I

!
j

II
�
.�
I

i
I

I

II
�
l�

II
!�

li

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

f.

OLa,

-()...�<)�()�()«�()�()�()--()�()�()�() •.

, ,

asmal
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C. RAMOSSíA,
Comércio � Transportes
Rua João Pinto, � Fpo)is

Dístrfbuíderee

Lindas Padronagens.
, '

, Representante e Distribuidor neste Estado:
IVANDEL GODL.�HO

,

Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida,

,',,'.'pB,E�,T,E.SE o,� ", ' PRISÃO ',' DE VENTRE tOMANDO OS
"",

C
,

'

,GRÃOS DE SAUDE DO DR. FRANK

'Clube 11 de Agosto,

PROGRAMA PARA O M�S 'DE MAIO.
,

DOMINGO - J1)ia 25 - "Soirêe", ,das �� horas à 1

CURITIIIA

hora. '
'

'Tôdas as segundas feiras, sessões cinematográf icas
para adultos, com Início às 19,30 horas.

Tôdas as quartas feiras, Bingo Social Dn ncau te, com'

[iníc io às 20 horas.
1
'_
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). Congresso Nacional do Fumo
�.,

«.\credite, se (JUiZer))••:
lesta �aDital O Presidente do .Instit�tõ Õ�i�;�do Num ôOibos, 'ôSií8ssaue.iros « lIir�m» II V6IbiO�1�·If:'fumo em missão oficial «8ta Catarina e o 3- pro, .. tada, a ,tioem 0, motorllsta- negára pa�sagem. ,18

, .'

-, ter
'

'

,tória da estranha' passageIf8 •. I!": ,dotor de fumo 8, prec 58 er o seu
Há fatos que, mesmo, re- ,da a�eiã. E, ela, COl:;o:·t��a, novamente" o vel:d� l:l����::los ,·ltuto""-declarOD"'DOS. latados. pOI" pe�so.as anst_e-. I, agra"ae�eu com um puo faz rante. E OB' poços se"

.
-

. rão. novam-ente, co'm água .. , ',. ras deixam dúvidas, Cenas mal .. '

,

'Encontra-se nesta capital, ,que:u, ontem, man'tivémos ISanta, �atarll1a entrar ,e_� qu� se teriam passado, ne�-! O veiculo pl'<zsSegulLl sua fresca e amena, E as horta,
devendo seguir, na manhã

l\l:'áPlda
palestra, em

eompa-I
enteucllmentos com o, :S1., te mundo de Deus, que nin- viagem, lVIas". de rep�nte, lícas vivif.icarão. E a vida"

de hoje para o Rio Grande nhia dos srs..Dep. Walde- Governado,r do Estado e
pode explicar e mui- o impossivel - a velhmha, te�'á novo coloaído . , ,

. ,

G bl O 'D N S tá d Via ã Obra' guem
,

h
.

di De repente,', a: velhinha,
110 Sul, {I .dr. ,Edgal' .9ha�ti-, �al\ ru na e scar a, I 0- �C1:� ano a ':� '. ç o".. e � tos, por melhor bôa vont�- co� a pombm a na .1nao, 1-
net, Presidente do Inst.ítu- va.

. .... _. ,IPubhcaf'\ e j:gllcul:l�I�, pa
de que tenham, não ácredi- reíta, estava senta?� num que assim fn:lav:;t;, como Soe

to Baiano do Fumo, com
.. ?_�1.u_sh:e_'p��I!:12_��I.?_� ra qne o Estado pa.ltlClpe do

tam. Histórias, que são len- !d08 bancos, tral'leno.s, E, ditn�se asorte, do':n:undu� o"�"''''''"w.'' •• �. or...... � _ ..-.- _ ••�.-r. [O Congresso Nacional do
L I

. . , I com um dos passageIros o destino da, hl\.1nan,ldad,e, de-.
,

"

SIdas .' ,ene as, CUJOS ep1SO-
'

"

I' 'Q'
•Fumo, a se.veal izar, em a -

dios - -

lev d em I diálogo seguinte: ,'Sà,pal'eeeu! E,',.(>d passagerrus.C ít 1 '{ B h' lOS nao sao eva os

I
.' �

't '

'vador, apn a (a a I,!-, em " "e1 ue di- _ Voces estão sofrendo ficaram atoru os e', suspre- ..

f' 1
.'

d J- conta, mesmo P os q
'h N'-!"' essa o- �

rrns (O proximo mes e u-,. �' tid l muito com a falta de c u-· soa.: ao .poc enR"I'lCI ",�" H_i
,

zem terem-nos aSSlS I o". ,
,- d '" - , . .lho.

M d 1 f' rrna o 'vas não é" - indagou a reanda e. rvaoo serra 1)0881-, " d ,r' 1 as, e qua quer o' ,
,

" e

.' I. ,p'Na opo:tun,da e da.la�I-_ jornalista os regista, justi-'anciã �o Jovem companheI- vei que iBSO acontecesse. VI .. ,

da palestra com a noasa 1 e
f' d

'
"t do po 11'0 de banco são ? 7I1istifica:<;,üb'? Q uern:,:, lcan o-os com o .Ll - , "

, )portagem, s. excra. teve 0-
d t . '

" I ,- Para mim, não - res- sabe."':" \ d 'f",' lt e acon eeeI' ."

'�� " h � 1 �casl�o e se re ern a cu u-
Os antigos, nossos avós; i pondeu o moço. l'"U babai o E toe os ccnt aram, ';W3 Ih

ra desse produto em nossa
'''' m nos 'histórias" ri- lna, estrada, .e, com chuvas, migos, aos parentes, aos vi-.f i d '''S' t pas,� ..ra,· '

•

I "h'
. , " ,. .tterra, a u-man o ser an a

d m que o' na-o ganho SÍTIIOS,:l • Ist{H'la' ua ve-..

, cas em qua 1'OS e ' , '., . ,

Catarina o 3° produtor de, .: ,

I personagem sem-I _ Mas você não sente Ihin.ha do ,]\{(n'I'O,;Jas Pedras ..

�

O EdJilfl'c,·O da 'Sul, I,'merl·,el ) fumo e ser. pl'�ciso que te- p�,�n�I��, he�'Ói, Enredo's de, que as pl;n�ações esLão mor.. Eu, "notícia;" 'COI'l"eU' a IJ.ha.A nha o seu mshtuto", p
1 'N' 'I m q' lle i ren-do secando?.. MUltos prolJura:ra.m explIca- .., ,

t' trove as. " 0\ e as co. I '
, , . .

-,

,
'

b I
Refermdo-se a essa par 1- .

'as ellcan t - Sim Mas o que fazer'! I �ão, Mmto-s nós passagelros:,F- I t
-

a'
' as nossas emlSSOl .

-
, �. , "

\
'

, ", .IDa men e, maus a o r cul�l'ldade, ,ct,�ecdlarou�no� tam as madames, que esque-! Em meio à palestrai a.pom I::]ura�'a� "sel' verdá.delra a.
I, .., _

maiS que a I, ela a Cl'IaçaO
d Histórias 'binha beijava, inceRsante- i apançao. � . ,

'
�

h_'t t'
-

, non "�ltl lf··' I'a7ao de

or'l
.

t d F cem o mun o.,. • ,

r,' .

+

1)e a mUI o, a ('ons luçao t:lO'� :S, I � ": "lo Instrtu o o '\lmo, em
d "M'I U . 'N 't ."

. .

'I mente. a sua dona. E a e11· I E, nos, 'que af1111 'l'cglS,,a ..

, ..

d '''S 1 A 'I 11 ra a CapItal balTl- " e I e ma. 01 es ".,
I . ,

(1D edifICIO a li. merl- gu 10 pa e v SR.nta Catarma, sera concre-
TI '

..
'

,'" dOml'n-' trevista prossegüiu:. mOs o fatoi por' ser, lo'!,alS uma,',
., 'p ,- d N m g" v'erde .

1 't 1 t ..omances que, aOt;
I r

,

d '.:1

ea ,a rara,;)" e ove -, c,-, . tizaC,R. em mUla )reve em· ',' 'm" gI'na _ Pois não devem fiear ! das e"enàs a Vlü.a qu,e pas-·
_ , .' ,. , '-I '

" " , . gos, nos povoam a 1 a -

"

'
.

" -

!
.

,', "

,

1110, \ mhd F'endo a�uar�a ._ ••..-,._••••••••_••_ pos,_ pOIS,.::>O aSSIm, a, plO- {',ào com ,episódios' que, l1a aflltos por falta d agm�, COll- ; sa" dlremo::l, eúl110 ? auto!da por quantos se

mtele�-IH' R os -luca�,mL1lto_melborara.e a �'ida real, ,110S' tOl'l1al'Íam tinuou a velhinh,a. Em bl'e�,d�pl'ograma,daNaClOJla.l,J(}.'sam pelo progresso da CapI- UUB am colhelm sera uma, realIda·
" .;, t ' , 'f '"I' .

N ,ves ,dias nlandarei Ch,uva, E R'lO':
"

,

1 ! d d _1.« UI a::; e lze:s, . "

I l'
, ,,' ".'

ta. / e compensa ora, "A
., que nos l'e- as nlantacões tornarão, a, �,H,&,cl'ünte, se qplzer .. _f· ·t' ':-1 HUGOR�l"'OS, T •

h.' d' AssIm a Cel1c. '.' -

- ,., '1" ,'h",
O assunto OI, a e, lazao -" ."UH Na manha de oJe, o 1.

I
"

" . t M" teI'l'al vicejar. E os campos terao, ExplIque, se ,pue:tH .... ' 'I t" d F' t Cl
. .". aLUdm, on em. a

I
.para a .guns comeu anos a ez anos on em o nosso Edgar, .1astl!let VIaJara, VIa .

.

d ;., "

.

t
'

d I 'l
A

"I
.

"., A' para maIs um programa ,a '

..,l'!11prensa, ou a ravez e a, lustre conterraneo sr. l' a- ,aérea, para Porto AL.egre, ' . ",' "

,

'
-

.

II -n t b }'- "

h . RadiO NaCIOnal Aelechte,
'p

.'

A '1;1"
de confrades que nao se sa- Jor ugo ,amos, a e mo no ;develldo aq'Ul c egar, mUlto "E j" D. Banc.d. .s9IJJo'dl·st- na' -,,,Ift' ';'••
., d- l' ' . ..1

Soe' qUlzer. , . xp lqlle, se 'lO �... ,. ��", ... OI!
t;sfaZlam com a emora (O RIO de JaneIro. i breve, para melhor tratar do

. d' " -

inicio do magestoso edificio I :Figura de destaque nos: assunto,.
"

pUj\.el." ,

"H' t',' "que s�rá um a mais a assi- !meios sociais' e lloliticos da I: ..,..w..a......-.-..w.-.....,..,..-............,.." '.la, s, valmos a

'1' 't1S OIIa ,

M·,serl-a e fome para o traba,lhador'
'

t d C
.

I 'R 'bl-
.

d Pnssamo- a ·ao eI 01", semnalar o embelezamen'o e apita da epu Ica, on e
"

• 'h',,, 'f. ,

l' t" d }'d t'" h AI' I qc1e pon amos elo mao ao o·l·'lonanopo IS que con a Ja, goza e, so I o pres IglO, a

e que eu 1m '1 .. 'd d .

,

1 'd" t 'd b'I d go. pe a sua veraCI a e... O deputado Siqueira Belo:com a 'guns pre lOS VIS osos, e ter rece l( o os seus nu-
••• E" d' d 'lt'

,

M t b .

d
.

d' m las a semana, U I· p1'ol1ll11ciou o seguinte' dis·as, ou em, o servamos merosos amIgos e a mIra o:. \t
-

, enfim a Prefei.· 'b d C, ,,'.'d'f
.. ·'

'

.

'{"d 1
I e que, ' ma, no onl us e anaS,lel-

curso em defesa do traba-que f) e I ICIO \'aI s'er mesmo, res as mais 80 1 as (emons-
tU'c' I es lveu a' d

'
" 1,' I O ,,',' '.' .� d �

I O'
,ura lHunl lpa l' �o ",

-

(ras,
numa as suas Viagens lhadol' lIa I'ndu' stl'l' � d'l ma

uma lea Idace, s opelallos Itraçoes e apreç,o, pe O "ra- 0'13 tantas '" tanta"s crI'tI' I t' 1 f'
'" c -.;

-
"

p, ._',.."
-

regu ares en 1'e aque a re- deira:Ja se encont�'am na exeCUC8,O to evento.
esq 1 povo lhe endere '

t C,' 't 1
_ . � ,

. 'a, l eo. -

gueZIa e 'es a ,apI a, osdas escavaçoes, o que mdlca I O ESTADO, ao regIstrar , MnLHORAR os pac_
'

." .•

,t'" ,,'"
"Exnlo. SI'. Pr'esI'dente,J f"'· a I' ÇOll, '- � '" passageIros assls Ham aque a �)l'a OI, Inlela. a, �'Io .Íl:allscu�sO (Otse:. al1lv�l'- seios públicos. Até que eu- cena, que procu,rarel1.1os aqui Nobres-..senhol'es Deputa-em muito br�ve espaço c e sar�o,

Ih
em

orado �r lamen�, fim, os canteiros ali freno rel.át<1I'. O veículo ganhava dos:tempo - assim o espera�o.s'l(\nvla, e cor Jal,S cumpn- te ao La Porta voltàram a o Morro das Pedras, s'em A impren'sa de todo, o país��.�;.....-::... .::....e!:�.�.��.....��.:!;;..���_...•.J"..;..,. receber aspécto de ordem, novidade, avisinhando-se de se ve.m ocupando, com g-ran-'Assembléia Leaislativa Até que enfim os fronteh'os Santo Antonio de
.

Lisbôa. de deR-taque e com conside-ifJI
ao Palácio da Assembléia Em meio ao caminho, à mar- rações das mais Opol'tll}1as,fôram, ta�bém, lembrados. gem, foi "visto" um vulto, da nova e tremenda crise

IMPRENSA» É que algo está para a- Er.a uma velhinha, cabelos que ati'avessa a i�dústl'iacontecer. Quem sabe já a- brancos, tendo à dextra, uma madeireira.Na sesão 'de ontem, que I Depois de salientar os be- conteceu e não chegou até â,velhinha um lugar. O oÍ1i- A nós, catarinenses, o a,;-foi rapida, falou, como uni-· neficios prestados á coleti- nós'! Quem sabe algum fator '10, marcha lenta, freiou. () sunto diz mais de'perto, porco orador, o deputado Si- vidade, pelo seu ardor coril- preponderante levou a Pre-Imotorista, no entanto, negou isto que temqs na madeiraqueil:a Bello, que, justifican- bativo e a elevação de feitura a agir. à velhinha um lugar. O oni- uma das vigas mestras dado a demora da iniciativa, sua.s lutas em beneficio dos Há quem explique o MI� bus estava superlotndo, Não nossa economia e, por conteceJl comentarios em torno interesses do povo, o nobre LAGRE". Há quem afil'- havia um espaço vasio que seguinte, devemos l1ÓS colo- 'está ameaç.ada de fome P',da passagem, no mês findo, ol'ador requereu constasse me que Q sr. Prefeito Pau- podesse atender ao pedido cal' na vanguarda dos que misé.ria, porque so lhes fal- ..do 320 aniversário do jornal em ata um 'voto congratula" 1{) FOl\te�, ao saber que a
, '. reclamam pl'ovidencias ca- tár o tra,balho nos engenhm;""A IMPRENSA" de Caça- tório pela passagem de mais Capital, llêstes próximos � - -.-

pazes de evitar uma catás- ver-se-a impossibilitada 'dedor:
I,

um aniversário de fundação dias, l'eceberá a visita do

R p trofe·de grandes, proporções prever ao seu sustento. da-'Fundado, em 1920, em Por e que dessa homenagem se Governador de São Paulo, .,v. rallM, e que terá refl.exos dos mais da a dificuldade de se ada;--to União, transferiu-se, mais desse ciencia ao seu Diretor! dr. I.ucas Nl)gueira Garcez, F, 'oD'"v'0I''Zoo' d,esastr?sos n,ão só na ,vi�a . tal' ás atividades .a�l:ícolas.tai�de para Caçador, onde jornalista Cid Gonzaga. '

1
e; no fim dêste mes, a do • G

. " n econOllllca mas na pl'opna 'ou' meIhol' pela dIfIculdade'ainda lJOje circula, sempre Não havendo outTo� ora- Embaixador Oswaldo Ara... A' comunidad·e evangélica vida social da nossa ccileti- f de encontrar terras onde:sob a brilhan�e e culta,dil'e- do�'es, o presidente encerrou nha, determinou que fôssetn 'de Santa Ca.tarina comemo- vidade. possam dedicar-se a essas a�ção do C�1. Cid Gonzagá. a eessão. I aqueles logradouros públi- ra, na data ,de hoje, o 500 Digo, vida social, sr. Pré- tividades e ainda por falta.- ............·_w_, ................_,.,. ....._ cos dígnos da atenção dos aniversário de exercicio re- sidente e nobl'es 'srs. Depu. d:e recursos com que iniciarArJes ilustres hospedes. ligioso do Revmo. Praeses tados, porque os prejuízos nova vida.
'

.

, . Como' estava, francamen- Pastor F. Schlvel1z�, atual- que a está· acarretando, não Ainda ha diaR, vindo de-te, ser·ia de estarrecer aos mente tesidente em São Ben- 8e situam, tão sómente no

I Caçador, centro produtor

I E;
· -

M I-
) '.

F·lh
ilustres patricios. Que di- ,to do Su1. seio dos industriais, mas de madeira que continúa.Xll851Çl0 a IR've'rOI I O' riam êles de volta aos' seus No ensejo dessa grata efe- vão mais longo os que atin- mantendo forte expresãÜ',, p, , pagos? T�lv,ez nada, porque,' mél'ide. várias as honiena- gem de maneira impl'essio- nesse setor da economia bar-Malinverni Filh{), pintar catal'inens�, franqueou ao' finalmente, são hospedes. .. gens que àquele pastor -�_ l1ante uma das 'classes me- riga verde. vindo de CaçapÚblicó", ante-ontem,.. 1)0 sáIão do" Demoél'ati' Clube,' sob Até que enfim, a Prefei- IvangeJico serão prestadas, nos favorecidas da sorte que d()l'; l'epetiinos, obscuro traos auspiCios

_

da SoCiedade Cata1'ineiÍ,s,e de Belas Al'tes, t.ui'a RESOLVEU empregar como tributo de admiração é a classe des trabalhado, balhado}' solicitava o nossoesplêndida -exposiçfl{) ,de trabalhos de sua lavra, o dinheiro em algo de útil e respeito que lhe é devido, res. Ínteresse no sentido de lheLã. e�tivémos, ontem. Fômol1 ali sem que � artista e proveitoso. Pelo' menos, pelos serviços que, nesse No nosso espirito precisa- conseguü'mos alguIna colo-nos indentificasse. Era necessãriq que assim odizésse- pondo em ordem os passeios meio século de atividades mos ter presente não ape· cação, visto que, na' pro-.mos, para que' tivéssemos tempo para 'olhar, observar, públicos .. :' religiosas, há prestado à nas os madeireiros. quasi gressiva paralização dassem coméntário apressa'do, Eramos, naquêle momento, __.._ _ -..-.-..... Santa Catarina. sempre mal compreendidos sel'rarias estava prevendo os'mais um admirador anônimo. E, assim, passám&'fJ algu- Dr .. Za'ui 8DU'Zaaa Entre essas homenagens, e injustamente criticados, dias amargos e flS gravesmas horas".
9 destaca-se a que se realiza- mas e principalmente, essa apreensões que o aguarda-A mostra de Malinverni 'Filho conta com quadros O sr, ,Dep, Pl'otógenes l"á, às 12 horas de hoje, em multidão humilde e modesta vam,maravilhosos. Há, em algumas naturêsas mortas, o máxi· Vieira, Presidente da As- Jaraguá do Sul, ;no Sa)ão IdO� operários dos engenhos, Como 'esse" centena,'!, ntin::_o que pode�'iamo; exig�r do já laureado artísta conter- Isembléia Legislativá do Es- Buhr, qlle sera a de um se]� os C]�te empl'e�t�m >:eu lha1'e8, me:Or.lO, de trahalharaneo. A maIs bela de todas as telas expostas, está nas I tado, neaba 'de contratar o grande banquete, ao qual I esforço dll'etamente a::; ser- dores já perderam a sual'{)sas sôbre um piano. ,Há, ainda, paisagens de.maI'avi- I dr, Zani Gonzaga, ex-delega- comparecel'ão repressntan- ral'ia", desde o corte do pi. -t:rnnquilidade,' p,l'eocupados��os�s e 'sugestivos recantos, o::de o pince! de Malinve;'. do l'egiona;l da- .Capital, pal'a tes do credo evangelico de I nheiro até· o,empilhamento com o futuro de sacrificiós'nI FIlho �e colocou no ,retrato :hel dq co.]ondo. Os demaiS ocypar, lJ1tennamente, o

I todo o Estado. I das taboas, seJa dos que p�r· e de privações que serão;trabalhos são de uma notú:el realidade e justificam, pIe· cargo de Acessor-Técnico A, eRsas homenagens "'O �ticipam dos transportes: forçado!';' a enfrentar. I

namente, o renome do artIsta conterraneo. daquele Legislativo. ESTADO", no l'egisto desse! To.da essa população ope· Não é passiveI, sr, Pl'esi-,A exposição seI'á encerrada a 30 do corrente, mere· O ilustr.c. advogado .lá 1'8 jubiloso acontecimento, leva i l'ária, que hã muitos anos dente e 110bi'es- S1'S. Deputa-cen?o que � pú�lico 8. :�� com�al'eça para admirar a obra! encontra 110 exe:cicio das aq iI?, stre pastoi:.' os seus I veu: �edi;al1?o suas en�rgi. dos, não é possivel que, c1ial1'"do Jovem pll1tOl contenmleo, l3uas novas funçoes., respeltosos cumpl'lmentoo. ; as a mdustnas maderelras, (Contiitúa na 3lt pág.)'

-_ .. "---'" ,"- - .._-..... -

1<,l')�i;;.,;;I�Q;;rt;i=i�I;';,- 21, de Maio de 1952
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