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l N. 11.4'3 JiZ<1c1:1' '11ft rua Pedro Ferrei-
'� ;OU" e o prédio contíguo, de-:!
\,._.WJY'-- -......:..

rcs ídênc ia do seu ;ropriei:
tário, sr. Paulo Wílrích. ,

Só em maqu in ii:rJ o a tipo.'
grafia sinístrada sofreu um

S. 'Afl·
· . prejuizo

.

de quatrocentos

I�u:a#!.a"""o,,' ,Itlva" mil cruzeiros pelo menos.
'

� A casa ao lado darnnpres

A' P -I
sora" incendiada. onde estâ

,

"

"'a:r"""O,'� ,as·tor. '

."

provisóríamente in::;talado o

.. "Foto Juca", do -sr. José
Goiânfa, 19' (tiS!) ,- Foi mente empenhados patrióti- Dutra, embora não houves

endereçado ao sr. Presiden- ca batalha produção, sabia- se sido. atíngjda pelas cha-,
te da República o seguinte mente preconizada vossen- mas, cvmeçoll, a' desabar

telegrama: cia temo>; como Impresclndi- graças ao impacto das pare
"Em reunião ontem reali- vel apóio financeiro Gover- des e ·barrotes dezrocudos

zada .séde Federação Asso- no Federal. do .edif icio sinistrado.
A XMPRENSA, de Tuba- pon sahilizar o Sr. Govei'na-I''l'ubal'ãO, solícita a V. Excia. eiação, Rurais Estado qoiás, Nessa dura contiugencia O Corpo de Bombeiros da"

rão, em sua edição de 19 Cio . dor do Estado e seus auxi- as necessárias providencias partícípacão representantes confiamos espirito esclareci- Capital, não obstante haver
.eorrente, publica:

. piares dil'e�os na parte da para transf'erencia urgen- Asesmbléia Legislativa, re- �i.o vossencia -,es.p.erand.o se- i 'a�endido prontamente ao

"O vereadu!'. Francisco Instrução Pública" caso ve- te do 'pt-edio onde funciona presentantes goianos Con- jam tomad?s medidas Ul'ge�-I c�lamado dos .interessados,
,'Knaben, do dístrfto de Gra- [nha acontecer em Oravatal atualmente a Escola Reuni- gresso Nacional, numeroso» [tes e solucionadcras essa sr- ;so pode ,chegar"a tempo de
vataí, do P. S:, D. numa, das i'os fatos já verificados ,'em' da de, Gravatal para o Gru-, representantes classes pl'O_ltuação está a reclamar peja [ exting u ir o braseiro do que
ultimas reuniões da Cama- I São Paulo e Campinas de de- po Escolar da mesma Vila, dutoras, foi examinada e I

suà '�rescente e al�rmal�te 1 a�1tes_ fora a gráfica e a ha-
, i:a Municipal, teve ocasião sabamento dê predíos com a visto atual predio estar' na amplamente debatida situa- g\ilvldaQe. Saudaçoes. J. bízação do sr. Paulo Wilri
de levar ao conhecimento de perda de vidas de grande eminencia de ruir: r ção aflitiva coletividade Câmara Filho. .T'reaidente eh, evitando dessarts a pro.
seus pares, a, situação em numero .de crianças. Vereador F'rancisco Kna- económica Oéste Braaileiro. Fareg. pagação do fogo nos prédios
tl ue se encontra o prédio 'da Assim. requeiro que esta ben, falando hoje à Câmara profundamente abalad� re- t �......:"....._....._...._..._�. adjacentes. O ti'adicional' e
Escola Reunida de Gravatal, Casa aprove o telegrama que adverte á grande ameaça solução Banqueiros Nacio-' À

'

b -.
- 'heróico Corpo de Bombeiros

a qual está prestes a ruir. apresento a ser dirigido ao q.ue paira sobre a vida de nais resti-ing indo maneira!.I.1lr ti arle- ainda fez muito, pois, de-
Fez explanação do caso, de Exmo: SI'. Governador do mais de duzentos alunos e I brusca' e. drástica cl,�Sr1itOil!d d pois

.

de chamado, houve de
modo brilhante, consegurn- Estado, visando defender professorés,' pedindo que se: bancários, I cruciante situa- 8 es cobrir os cem quílometros
do, por unanimidade, que enquanto é tempo, a vida de evite enquanto é tempo" re- ! ção cr-iada está provocando '; RIO, 19 (RJ.1.) - O 'jor-' da, péssima rodovia que li�
se passasse-um telegrama ao grande numero de crianças petição de fatos: f)c�áid,o�' desvalorização economíca e nalista José Vi'torino, Dil'e- ga Florianópolis a Itajaí. '

'lU'. Governador do Estado, qne serão os futuros' homens em' outros Estados. �. i.desorientac:ão nossos meiOf\ tOl" do Bureau dos .Jornais ,E falapdo nos Bombeiros
J)amos abaixo, o ,discurso Ide amanhã. Sala,das sessões da Câma- ! agro-pastoris; 'industriais e dp Interior, -recebeu comu- de Florianópolis, mais uma.

,do nobre vereador. hem co-

'I'
1'a Municipa1 ,de. Tubarão, : comercifl.1s. Ficou ali delibe- lúcaçào de .Feira de Santa: vez chamamos a tenção dos·

mo o �elegram� qt(e foi pas� Exmo. Sr. G�vern�dol' do 22-4-52. "

j rado llnanimenlente que' se na, na Bahia, das arbitra- 81'S. Industr'iais e Comer-
sado: Estado,

I
(as.) $evel'iano ,Francisco tdirigiSSe vossencia veemell- i riedades ali cometidas COl1- ciantes de Tta,iaí ,para um as·

Senhor Presiden'te. Flol'ianópofis.. Sombrio ,;- fr!::s,!,dente C� te apelo sentido recom�ildar I

tia 'os jOl'llalistas A. GOll-1 sunto· sempre momentoso e

Nobres Colegas,.
, '

A C;!j.mar�" Mt,micipal de" mara Mup.icípa):'de Tubarão. lf)\'antamento restrições ao: calves de' S'ouza e Antonio do seu premente interêsse: '

É lament§lveL::>.ephoi; P,re- �-r�':�_!."".i".."_';""''''';_ ';'.":;;.,.';'''_'';",._._w ''"�••",,,.,;,..-.. ......-.-1 redescont'Ü Bancos operam !Torres Coe1ho direto�'es do A ol'gan.ização . de Úln

R1Çl,e.nte fi' dignos colégas, é II' · ,,;." 'f, '-,.' CI'h"
'

'I'"''',''I' ,'t" ,'.,"

Pt'
'Gôfãs e que' vi:nham con-,lJomal '10 Go�bate", que "Corpo de Bombeiros local.

'.';,;,niesÍno �j{}lOl'OSO, -ter que, }�e- ti elçoe
.
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,

..
,

I.' 8.. . ,ar. ". .

c d�.n�o,.<..,.lté �st� '(.l.�ta emb(:- !.sa.íram .d.a.'
cidad

.. e. fu.g
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nem
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Q:1.e. seja
um �o�'po d?

�,o:" ;.: - l�(liTer �he�i4,��l@!lâ,ç.â.fl1a.-: \ t" "
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•
'

.' ,,' } em hase!'> lmlltadaiS Íl-; pel.a madrugada (porque I
BombeIros VoIUl1tarlO,;' a

i ..

"

}"a, pai�l II le venh�. tarilhlm�
• $i" ,ii >'� ;�'L �..t::'·';"1" ';'; .�� ��:; 'i1J.'�:' '�/:}f;Ji�'r'�"l":"', '�lúlÚ:;ihn��;it';()"ilpssàs atÚrida-'j'150�i'�m�ú{os;\..1,irlÚtoêP M!i1'liótla 'clt)' quê i';lxrs� éln�Jóih� �

't -'�
�e iiüeressm: pelo' assunto V-I ""

._,

. g"
f '

.. 'E! "L:_g-" ,
'�'.,. ,des �g��"PaStorür'e'no�.,á e·Ji·tnea,ç,aJolartl i�v��.1r $Qlúi le-rm�" �ão...·lJá ,qu.e olhiif cle!'

qlH3 Vou tratar' neste mo- I orloso .,. aI,.. ,.Cu· �:,ea, anergencia obl:igados SU8- lsidencias e .a'gJledi-íos� p.or>I' �S<t8 pal'a a ,cl'lação e f�m�

!ncnto, já que por maiôs in':
.

C '.',,'
'

D
'
..,

� p€11<le-10 por deficiencia en-! que fazem QP�ição ao pre- �lOn�m.e�to de semelhanite
dh'etos .procurei ,os 'podel'es,' da < razada· emocratlca ,caches em face resolução �feito local. l ",msbtUIçao. �J�'l seriam bem
competentes; sem que atéo· .' • '." . tomada Bàl}queiros Nado-I. q B. J. L já protestou'! me�o�'es e mgratas que' os
presente. tenha coilseguido I RIO, 22 (V.,..<\..) - Teve a mais llqipla, re-

.

p.ais: Decid,iu-se ta.mbem ali,' junto' aoS' srs. Ministro da l preJUlzos que os incendios
1

.

1 I per�ussão nos meios ,político":' e milititres' do l • , 'tem aca' t d It'50 UClOnal' o 'prob emá que t" pLeItear J�n�o, v?ssencia a- jJustiça e Go:vernador ?O ES-I .'
ae a o a, aJaí..

pode ter consequencias fH- Brasil, o resultado expressivo das' eleições no par�lhar fman�elramente A� ltàdo da Bahlá e a pedIdo do Há bem pOltCO tempO' am-
nestas e respecutir dolol'o" clubé Militar, com a vitória'da "Cru,zada Demo- genCias, banco Brasil Terri- :B. J. 1. a A. B. I. já lavfOll da, <um Ol�trO incendio 'dei-
samente em todos ús cora- crática" e eleição, para Presidente; ,do Hal. Et- tório Goiano possa 'mmillo- ío seu protesto em nome dos �c6'u. em CInzas a antiga.
'çõ�s dt? nossa querida Pa- chgolfen, Com a maioria de',3708 ,'oto!'! sôhre o 1'ar ,estado aflitivo nossas! ,jorna,listas de todo o Era- "Ma�'ceIlal'ia Físhet". Quan-.
:tria. ,

Gal. 'Estllac Leal, seu eompetidol':· ela!:'!ses pl'odutoraR� Inteira-'- sil. to 'ao s�guro, há muito pOl'

Trata-se do GRUPO &'3- 'Após conhecido o resultado do pleito, os jor- que esperar, '!Ião por cansa.,

COLAR DE GRAVATAL, nalistas ouviram vários militares, entre os quais "'- -••_ _
- ••••__.,,;w••,.. ........,.,.._- -.- _--.,.".. das companhias, mas devi-

obra iniciada e proticamen- O sr. Gal. Espírito Santo Cal-doso, Ministro d� .

I�o ao _r�laxamento da nos-

te 'terQ'linada no_ Govel'no Guerra e Poli-Coelho, que o presidiu. Afirmaram JO'A-O GOrl 'LART I"sa
polICIa, lUle age em câ.-

do Hustre Catarinense D}�. todos cOllstituir a eleição sadia manifestação de- .... rU
'

, mara ·lenta. ;' .

"

.

,
'

Ad6i'hal Ramos da Silva' macrática.
A -

d Po V
Até doze do corrente pe-·

.continue fechado sem pres-
A' eleição que entregou a Presidência do

. �pola O r argas lo menos, a 'p{}lícia não· ha-

,tar. serviços para o qunl fQi Clube Militar ao Gal. Etchgoyen decorreu em �IO, (ARGUS) - Est� continuar sujeitas ao tremen via ainda termimido O in-
.

deHtinadci: perfeita ordenl.' definitivámente 'assentada a do desgaste' Pl'ovocado pelo qúél'ito referente' ao inc('n-
Perto de 200'criança� e 6

.....�....._..
_..........w_-..-..·......·_·...._-..·._........_..v_......*............----

el-eição de João Goulal't pa- divisÜmismo e pelas compe- dio daI "Marcenaria .Fis-,

lU'ofessQ1'as vivem diaria�

V"
.

,·t
_. .,� :

Sa" ':t ,(,. '1:-'" • 1'a a Pl'€.sideneia do Parti" tições até então reinantes he1'''... '

mente ameaçadas de sereni,' tSl ara .

'

,··:n a·., .atarlna o çl0 Trabalhista, Brasiléi'ro, dó �etehismo.'
' Com referencia à _JJ'olíCiat.,

,aoterradas pelo desabamen- I : ',' i ..
" ,,' '. ,

:.: ,,: lj;sta é uma informação que
temos ,que ela, ao, menos."

to do predio onde funcion�' .• 'de'm'ar de Barros ;i�'allscende do simpies no- A eleicão de João Goulart (reveria po�idar eficiente,-
atualmente a "ESCOLA

' , sr. '" ,ciciário político pa'l'tidál'io, trará aoOPTE.a contribuição mente o loe--al do sinistro,
REUNIDA DE GRAVA- ElO, 19 (B.J.I.) - A n08� tante do PSP. catarinense nois significa, até certo pon- das forcas mais ponderáveis para evitar (Í prejuízo que O>

T:Alt> sa reportagem conseguiu a� junto ao Conselho Naciona.I to, uma revolução trabalhis- do tr�balhismtl' �aciollal' Sr. Jos,é Dutra, do' "Foto·
Este velho casalrão Senhor .ourar que o sr. Adhemar de de:-;se partido e que no Se- ta nos quadros politicos na- qüe, dec�pcionando com o Juca", por exemplo t�ve ...

Presidente e Snrs. Vercado- 'Barros visitará o Estado de ,I,lado Federal foi um dos ,�ionais.,
,

'

'ldeSel1�OJVim€nto dos acon- No meio dos- q_ue, �uma �.1-
'res, é de minha ·propl'ieda� Santa Catarina, r.lel'corren- mais destemel'osos defenso- A escolha de_João Goulart tecimentos nos seus quaàros t� demons.tração de solidaria
de e si, estou interes-sado na do, entre 'Outros, os seguin� l,'es de todas as liberdades :ornou-se inevitável a ,par- partidários, aceitou e a!- elade SOCial, COOl}en�'m dé
'transferencia urgente, não tes Municipios: M_a,fra, Ca.-

'I
p6blicas e dos in�eresses �jr do momento em que se! plaudiu essa escolha com 0" eididamente para a ext,inçào- ,

é que precise da Casa para noinhas, Porto União, Vi- reais de todas as clas&es �hegou à conclusão c],e que' significado de uma cartada \aas chamas e para fi remoM

1'1utro qualquer fim ma,is deira, Joaçaba, Chapecó e produtoras de.Santa Catari-- :'1:' �orças _�l'aball.1Ístas br�-ldeci8iva para os 'seus desti-, ção dos ?bjetos exis�entes
'ren.doso, pOJ"que,�-acima de Campos Novos. na e do Brasil. 'lleu&s nao podiam maIS nos. l (.Contmua' na 6a. pag.)'
qualquer interesse monetá- Participará d� Comitiva A Comitiva deverá chegar
rl�e�ão�v�u��clu �C�hdoPSPou1m� a��r�S��C�arln� a.��

inpcentes crianças constan� dor Lucio Correa, represen- '29 do COl'l·ellte. ,/,
A • ' ,

-I

�e�!il��v:m:ó:ç��as·cientifi_ V<_�."'J-_"",_.""w_.J:-""•••.t"••••_ _� _

0, GOVERNO ANTE A GRISEnH'iaR::a.Díretora�ODe�IRaCloD�meDjO ,da ,6a8011-
na Indu's.r-.a da �a'del·raNüi:ameI?to de Educaçao. 80- "A

... -
,

.
1... '

ore a situação lastimavel, em I '
' na para vloes RIO, (ARGUS) - A si-

\ I vemo, principalmente ,<>'

•
.que se encontra o predio. WASHINGTON, (ARGUS) 1

rio do Interior ORCal' Chap- tuação da indústria mndej- lo ao Presidente Vargas I Banco do Brasil e o Minis.
'Dlais' tarde, fiz identica �o- - O Governo dos Estados, man, a essencia: para antoc reira no Brasil é de rele.. contam com o apôio dOQ Z0- I térió da Fazenda, estudam

P1u:úeaçâo ao .ilustre Se�i:'e- U�1Í�os an_unc.iou, ontem que móveis s.erá livre, assim Va!1te gra:-idade, Os madei- ':-rnad�res, de Santa Cata-,l melhor so�ução para o as- ,

�al'lo do InterIOr e Justlça,. contmual'a, amda por al� que termmar a greve. O sr, l'ell'OS estao em blocÇ) lutan- fma. ,RlO Grande do Sul 'e I SUl1to. Asslm CO'nl'O' o Sr;, Gé
Dr. João J.osé Cabral, se.m gum tem�o o l_'acionamento ChD.,pman, frisou. que os es- do por sua� reivind.icaçõ�s. �araná, que,. reu.ntdos ?om I tulio Vargas resolveu; a' cri-'
que entretanto, lograsse da gasolma para avwes, toque:=l de gasolma para a,- Onerem, alem do fmal1Cla- des, d€ram mteU'a' soltda- f'e !lo �ig'()-d'ão, resolverá
(J,ualquer exito para livl;'ar ,yrovuvelmente até (} dia'3 viõeR estão em nh-cl muito mento'do produto, a i:iecessá- !'iedade à campanh? tambem a Crlse'na madeira�
!'iI> Tlp.ri(l'o a vidR de mais dé de ,iunho,..mesmo' q'ue ,a gre: baixo desde o início d,a gt1el'- ria licençfi para exportar O Presidente Vargas já E os madeireiros conforma
.duzentas crianças, ve �tO }'-:tróleo �ej�rir:e�olYi- .!.l'�

l1a �ol'éia _

e qu� a ���ve mao_eiras, P�l'� o extel'�or. 'ordenou a sol�çã� p�ra . o @:;cí�I:'adi_o de se.�s líderes,
"AgoTa, sr. Presidelrte srs. da ul1'€:hatamente. f!.Jm,/,or�

..
, ,,�.o p�tl'oleo nào f�z, m�Is do ?s maa,eIl'eltos, ?onfor�1e tPf?bl?ma da lhd�stl'Ja ma- I tem _mt8jl'a eOn�jal:ça_ 'l<l1

-Vereadorer:, só m� resta res- pensuç,ao dedara o. se.c.reta- :que :lgravar· a sltuaçao. afIrmam no,memo:nal enV13- delrelra. Os orgaos do gO-! PreSIdente d'a Replib!l'!lh.
\ f

..

Rubens de,

, GERENTE �

" l)ominsJos F. �.

� ele ,Aquin() $
."". -.- -_..- -_-_....

DIRETOR

Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Maio de 1952
------------------------�----------------------,--------------�------

Edição de hoje -- 8 pag8, 80 CENTAVOS

UM VEREA'DOR ADVER�E
O GOVERNADOR!

DUZENTAS CRlANÇAS EM rERIGO DE VIDA! - RES

PONSABILI�!\, 9 REPRESENTANTE DOPOVO, EM -, TUBA
XAO, O GOVE;RNO E 'S::: 'AUXILIA�ES, CASO VENH,AM
A PERDER A VIDA, 80 RADOS, OS ESCOLARES

'\.
, "

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. I- Lobato" Filho
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IrLADYSIAVA WOLOVSKA vnssr
.

'E
na. ANTONIO {)IB. MUSSl

Dr. Roldão
,

Consoni
Cirurlia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de Senhor�,

,

- Cirurgia dos Tumores -

Da FacOidade de' Medicin'à da Universidade de Sit
1:"8ulo. ,

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alípio
,

Correia Neto e Sylla }fatos./
Cirurgia do estoma�o, vesicula e vias biliares, intesthtol
delgado e grosso, tiro ide. rins, próstata, bexiga, útero
ová-rios e tt,0mpas. Varicocele, hidroc-elé. varizes e. hérnia

Consultas: Das 2 às 5.horas, tua .F�1ipe ,SchQlidt, II
,

' ('sobrado)·
.

...,.:. Telefone ( 1.598.
.. ..

_

, '. \f I'

ResIdêncIa: -'- Avemda Trotnpowsky, 7 ___: Telefo••
M 764. ' 'ª\ "< 'i .' .' .'
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Dt latiamMloiz de Dnlão
Cil'lll'Zia Treulllatololia

'

, , Ortopedia, •
'

Consultorio, João� Pinto, 18.
Das 1.5 às 17 diáriamente.

Menos aos Sá.bados,
Res.: BocayUva 186.

f,àn� M;:714:

Bt· Tbeodochl Miuuel Ath8rtno
ADVOGADO

Rua/Trajano na 12, 10 and., salll na 1 _·Edifíc.io Sio
Jorge (Escr. Dr. Waldir; Busch).

'

Telefone - 1340.

f""

. Dr. ·Dalmo :Bastos ':·-Silvá:,·
,

ADVOGADO
RUA HERCILIO LUZ 36

.

f

'Edifício D;;Dor�. - saJa, 4·

., .... ;:...._-----------_ ..... -- ...... -_.� ....�

_ .'
.'

,Dr. - José Bahia' S. Bitleo'courlITAJAf
Santa ,Catárina

�.-----------------------------------------

M€DlcO

A'V I S O

:".r,
.

.. >.".,.�
.

Dr. Renato Ramos da Silva �;
. Advogado'

.

,", '��'
Rue Santo, Dumon�, 12 -,Ap. 4 [}i

�........_._.,._ _.
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f1 Dr� José Medeiros' Vià,.
. \
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Doenças do aparelho respirnt'ório
T U B 'E Ii C U L O S E

. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax: ..,

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina,
Tisiologista e Tisiodrurgião do Hospital

.
� '"

_ ',_ ".'
Nerêu Ram9_1)._._ _

.

y�� �_ -.-.•. ó1' -

�
� I _,:���:!-_di;���t���!�t�Pcll�U��i�·d�· :;;��Jterno e

e,�or�·T,'ôl.êRfiii' de-Cindi}l. ...

cmiti�tr�::�,��d::,Tr'��f:�:::; 38 ...",
i' \ t.

�
'" Residência: Rua Felipe Schmidt, h. 193 .,'"

� Àr'ehel;;(,�iOento eM. Pôrto Alegre e Bi.lenoí �.".�J
• fi

.
"

Ayrel!.. ..
,. � � �;;._ ..:.'

.

_

l
',I OUVIDOS -'NARIZ - GARGANTA -l "11- n, n·' -I· 'd "A:' -

,� Censultér!o - Joio Pinto, is - 1° andar 'I', ',' ';, uf_ . ".\1.ctqa 10 . e -_' rauJo," "".
" Díariamente. das 15 às 18 horas I Cnh:1JtGIAO DENTISTA -

;r Rua Felipe Séh1Qidt - Edif. AIn'Jia Netto - S.la I -
�···-.·-..···-··..-.-......."!;··........-.··-···.......·..-.....•.....7-·....·-- Tràtaaíento cirúrgico e cun da Piortf. Alve-olar.

OLHOS __:_ OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA . Tratamento clrurgfcn ê cura de Abcessos, Granal.
. 1Das� Quistos radíeulares, etc.

DR. GUERRElR.<) DA FONSECA ATE;NÇÃO; -'- Grande redução de preços Rãs DEN
Especialista do .Hospítal TADURAS, para 'u pessôas que vivem de ordenado•

Moderna Aparelhagein.'
\

. Laboratório Protético sob a direção de Técnico co.·

Lampada de Fenda - Refrator .._;,. Vertometro etc. tratado especíalmente no Uruguai, formado sob. oríe•
R X. (radiografias 'da Cabeça) - Retírs-da .de Côrpos.: tação de um dos mais credenciados especialistas da Am.

•

Extranhos do Pulmão e Esofago.
'

rica.
-

11M .. oi......

'Receita para uso de Óculos. . _-- Dentadures sem o Céo da Boca (Abobada Platina). r: .

_

' Consultório - Visronde de Ouro Pl'l;!!ó n? 2.....:. (Al- -Pontes Moveis e Fixas ......

tos da Casa Belo Horizonte). .

. Todos os demais trabalhos Protéticos pela Tée.!la ,...._$� ...._ ...ur.

Residência - Felipe Schmidt, 101. - Tel, 1560. mais recente.
)

A :

Clínica Gerá} �'PEDIATRIA ;.;.
, Rua 13 de Maio;' 16 ,;--:- Itaja.·'

':

.

PUERICULTURA - PED'rATRIA .::::... \, CLINIC:A
GERAL •..

O Dr. Djalma Moellmann avisa à sua distinta clien- Consultório e Residência '_ Rua Bulcio Viana a, 'I' :Dra A'-Ivaro de ;
-

. JOSÉ
. R\OSIóDJOtela que estarâ ausent.e.até o mês de setembro enl viagem (Lar�o 13 de Maio) - Florianópolis; ..

.

C Ih"
>

DR �...

de estudos à Amél'ica do Norte. Ilorário: 8 às 12 horas - Diáriamente· ,arva . O ;
.

ARAUJO-
_

Comunica' ainda que ó seu Instituto 'd_e. diagnóstico ••....0.........M."A·":".·O..�.....••••..""�...... D4teaCU ...� Clínica Médica.- Dee1lÇa&�
qlinico continúa funcionando de .mallêil'.a l'egul�r, fican- \... .... • eo••ultÓrio: Rua Traj.... .

de creariças
.

.

do como seu sub�tituto o compete:1e clinico Dl;; Orla'ltdü WENDHAUSEN Dr. elar,no ao .l.� Edif. Slo lor•• - : . (Tratan\\lnto de Bl'on��u-
Schl'oeder que há mais de um alio, vem acompanhandó, ,au.'" ...... " ""1_ • l0 aadar. S.lu l" • 11.; , tes em adultos e creanç:as)
passo �_passo; os serviços c!i�icos da Casa d� SaÚde São

,........
.

.-

.
.

. G. Gatl,e_fi a••idlweia::&a,..n ; �onSllltório: Vitor M€i---

SebastIao, e de seu consultono. ' <Joullllbrl. .. a....... "fi".
_ ADVOGADO _ d.fru Silva P.... _/a, - :rele�, 13 - lO AD,dar.

Os sérviçog de rádio diagnóstico, radioterapia. e os 1. - 'l'.I.•. ,... aatar. Cchiear••o ; HO,rárif): dás 10% à�..
··

Rua Vitor Meirellef!, ". "u 'Lo
de laboratório clinico ficarão a cargo do Dr. Paulo Ta-:- &••• l p t•• 4 ... hr.... _ba).· :111A e das 2% as iJ7>l noras_

? v�xes. n�n�e:s�bejameryte ,::onhe:éid� emu{)s,s? �leio, p,el�.l ..!f et., a.. ....;..._ "",. :�nóp!r:e 1.468. - FIo-
Ate.d. dtirtam... 'al <' ResillênCia: Avenida Rie,>

sua pl'O'flClencla e dedlcaçao nas dItas especlaIüiades. '(a._ 4t.:T.t. 111, ,

.

•

._J.·M� em .lIaa. 'Bl;anco, 152 - Fone .1640.
..

.
•

: I
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ATLA R A, 0'·0
OS MELHORES ARTIGOS!' os MENORF..8 PREÇOS! AS MAIORES FACJUD&DE8.! •
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BADIOS ELBcnOLAS - AMPLIFICADORES -,. TRANSMISSORES � DISCOS TOCA-DIS«OS A.GtiLHl\�
BNCERADtmtAS - GELADEIBAS LlQUIDIFICADORES\ - BATlIDEIRAS - VALVULAS, M!.mMLANTES'''� �.-

_ SISTENCIAS -- � COND��SADORES
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O mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolli
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ploríanõpelís, Sexta-feira, 23 de .M·ai� de i9g2
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A Indústria ·do Petróleo e

RUAS SEM NOME' ,UM GA1'O QUE FICOU NA OS FoDeio'uários Públicos
, o f�to de não existir em I TUBA.. . .

'
I.

E t it
!

: . .algU111as ruas do s rCI 0, I Em vez de causara"'.: ,em Em jantar de congraça- al i vem sendo executado, a-

· ulaUli( com? nome c�m que; a no.ssa. �orresp�l1dencla de mente, reuniram-se.: na A. diantãudo que, esperava que

;.�s rncsmas ['ol'am l>absad�s, !2l, deveria ter. sido grafado B. L, funcionários dê Depar-: esse resultado fosse o' mes

'vem trazençlo IFra:ldes m- i(.�ausou, pa,5t�1 que, p.orc.erto, tarnento Nacional do Traba- mó entre 08 funcionários pú
..enl1yellicntes, p'nnClpalmen- 1{�aU80U ma impressao aos lho, que vem 'oe encerrar blicos que tenham partlci
-te � distribuição d\corr:?- I, que policiam infrações às cursos de aperfeiçoamento pado daquele' programa. Em
pnúdenc ia postal e telegtá-

f
regras. _da,�oa lmguagem. técnico' 'realizados sob o nome dos servidores CIVIS

-fie!>. .' ! Mas, nao há-de ser. nada. .. patrocínio da Standard Oil usou da palavra a Sra. Ma-
Ontem, fomos à Pref'ei-

I'
outros tem dado calinadas Company of Braz il. da Alice Barroso Soares,

tura �hll1ícip;ü saber qual muito maiores e mais cabe- O programa de treinamen- que a'l,iadecelfR.ádml!1ish:a-'
, ':1.

•

den aminação, dada à rua I udas , , . to daqnela empresa de pe- ção da Companhia,' a opor-
. -:ml que residimos. Depois

ITOMÁRA
QUE CHOVA ... trólso, críado com o objeti- tunidade de que lhes " foi

"fte 'longa pesquisa nas có- "Tomára que chova,. tres "O de desenvolvei' as apti- proporcionada de aprender
l;ias dos Decretos ex�stentes dias sem parar" ... Esse dões do seu corpo de cola- '�lgo de novo em técnica

'110 .:\rqnivo, de�,('.obnr�m 3- f samba do Carnaval que pas- boradores, foi .reeentemen- funcional. \

';iinal que a rua tem li deno-I?Oll, precisa ser cantado te 'amplia,do, dando ensejo
��l1inac.;ão de Cabo Raul ino. j úiáriamente pelo povo do de que dele pudessem parti- : ..,-"'_...,..;;. -..-.. ........,..

Er,-quauto
.

não �olocai.em! Estreito, principalmente pC- cipar elementos estranhos
-ern '.'l�.t0t;<! placa a esquma los que moram na� ruas àquela organização, motivo

>!(]:l c1iin..l:.lla,.
o n�l:�e.do,ref�- t,l:�msvel��,�is, �nd� a. á.gua da

lporque fo:a:n criadas. tu�.
::él'l<10 militar. porcerto neroe ade gel a r, nao chega, nem mas espectais de funcioná-
.,de alguma de nossas guer- 001' decreto, -- a não ser que rios públicos, encaminhadas ANlvr�nsÁRIOS:
nu,,: c(ll1ti!1Uilrf�mOR a morar 'IS intereseadoe g'astem aI· atraves das entidades gover- Acarí Silva
11i! l'nU[� das Casas, .número 'm:O\:; mil cruzeiros com o namentais, " Transcorre hoje o aniver-
-das nortas". 'pagamento da metade do Dos cursos mínistrados SÚl'!O natalício d� nosso pre-

t.h�)a das primeiras p-rovi- 'ano condutor, - e os poços' ne]o denartamento de aper- za'do conterrâneo sr. Acart

���n�'(i);�,� !�l;i�����, :e���!� �::�rt� ����� �o�:a:ã�
o Es-

'li �:!�o�l�:,nd�q���íC:�PI��':!� ��;�� �����Il1Cio!1ári� do

Uaogu' 'em' Flor'laano'pOliaSnC1.'12 às rLla� e número às
.

Se .não c�oyer por esses curso,; eSses que vão desde Espirito empreendedor,
'·CR�a.:'\. que nao mereceram dlas, e contmuar tal estado os métodos práticos - vem, atualmente, _gedicando
�,ilJ,i.il. semelh:lnte beneficio. :12 cousas, o povo terá que ouando tomam conhecimento sua atividade à recuperação A sociedade florianópoli- !tl,lreiras principais da cida-
�l�STi\Jnn,ECIMENTO ,'nrmar fiJà onde hOlíver dos mais variados assUl1tosleconôrnica da Ilha, send-ü a tana assistirá, brevemente, I de. O numero de modelos e-

T!WN0,DE UMA um,[\, t,orneil'�:
c ',. "

considerados �ssenci?is às Fazenda "S�nta Catarina\ no Clube 12 de A.go�to, à l:va-:: a mais. de uma du-

'.Cln.�nJ�
..

.

Sera nma f;L develas ou- atividades que exercem, os de sua proprIedade, exemplo festa dançante mtItulada
I zm, Ja tendo �ldo encomen-.

A rua Pedro Demoro, es- l�lIlal: a ela agua r funci-oniirios elo Departamen a ser seguido pelos demais "BANGU EM FLORIANO- dados à Fabrica Bartgu, os-

�1UÍlH! d�t pr�jetada Aven��: E el1!J.uant� iS.s,?, : �gL1a to �a:ional do T:'abalh�, ?roPl:iet.'l.rios de. t�r�'as no, POLIS",� patrocina;lia pe-I �)adrõe,s .. �s�olhidas aqni�
'.santa Catanna, ou ·malS· que corl e aos bOIootoes, no p,utrClparan,f de dOIS: "LI- mtenor do mUlllClplO. Ias Casas -Y;OLANDA' e, em

i Junto as Casas Yolanda_

·

COP1))i'eenr-:Í\'elmente na, �s- grosso e,ano c�ndtrto�': ql;e a (hlrHllç� de Con·ferencias" e �s muitas f,elicitações que beneficio da(Sociedade de!
;q"l

..!.ia
da rua do Balnp;a:-l?, t�'an�pol..

ta pala F_louano.po
.. ,

"R.elaçoes no Trab.alhoH• O hOJe,l'ecebera d. os seus nu- Amparo aos lT·uberculosos.

"'-'1"·..,.---G
.

. . ,

".1':�C(llltra-sc o. belo.edlflclO �l!;, i alo tanto barulho dentro ',>rimeir!) desses cursos 'é mero�oR amigaR, juntamos Os porm�mores dessa reu-

'raDia1rf.;iyeot, de dOIS pavlme_ntos: '10, e�mo, (�ue a 7?nte. pal:ece rlec;,tillado a habilitar peso as' de O ESTADO. nião elegante são os se- « II,
.·ec".�truç.ào moderna, que da 'ate escuta-la dlzer ll'Olllca· 30as a planejar e conduzir Fazem anos hoje:· guintes: '

t"
_ao/lugar um aspecto devéras mente:' reuniões e o outro objetiva Senhoras: A "soirée" começará ás' "A Granja é, uma .revista
:;;_1'i·eciâvel. - "Estou' sobrando! Não facilitar a análise das l'cla- -" Olga Garofallis Cam- 22 horas. que 11a oito anos\ se edita
ih p�rte tenea do edifi. \1.e bebem porque 'não que- ções humana's no deconeI' po:>, da alta sociedade loca!; ,Às 22,30 - aproximada- em 'PortO Alegre, sob o pa-

· f�iü. enco:l1trall1--se muito. h.em �'el11 ...
" ,

das ativi'dades prof�ssianais. - Ida dos Santos Nunes, mentló\, terá início o grande t.roe-inio das entidades Jltl-

iri!;�.ulados: um moderno a- PONTO DOS ONIBUS DO No encerramC11to desses esposa, do sr. Jnão Pedro desfile de modas Bangu, rais mars prestigiadas.e te!t-
'S:_hi�gi..i'ê, devjd�me_ntA ap�tre: ESTREITO cursos, do q ua� participa- N uues, l0 Sargento do Exer- organizado pelo sr. Zuri Ma--- do suas dive;esas secções sob
]hado.e de propn;edade do Aos "moradores,�o cEstrei; f'am 'os funcionários do De- cito; , chado' e apresentado p'Or a supervisão de dest�caddr
H. João' Pedro Machado, a to, qt�e transitam diária- nal'tamenti. Nacional· do .

- Palmira ,Cruz de Mou- gen�:i8 senhoritas

'dJ
nüssa cientistlts: técnicos e prtl'

Llfàietaria Santos, e uma �nente para a Capital, caui Trabalho, flrs. Guaracy Caro l'R, esposa dü sr. Nicolau socledade. ,
�', ;fe,'?1!w!-*e�. ,Circulando larga

.;:.,,,reitaria de' primeiJ;a 01'- ;011 11 maior satisfação o pe· ileiro de SOl\za Castro. Uhi- Francisco de Moura; As mesas estarã' à ven. mente em tOdõ'-o vizinho- Ea

,.il�m, pois o .seu �ropri��- dido feito ao E�mo. Sr. Dr. l'ajara da �il\'a Pereira

BaS-j .:....:.:. Lo.urell,S Pereira Comi- da, dentro de poucos dias, tado. �ulino, qu'er agora �.
1.':0,' o conhecldo llldustual :3ecretário da Segurança, no tos, Walter Mac.hado Bar- choh. .

ao preçl) de Cr$ 100,00. temnfIcar a sua pelletl'açacr
u. Quincio Silva, proprietá- sentid� de sel;' dado ponto roso, Sergio Leite M.ul't1nh�, Senhorit.as: " Durante o desfile de mo- nestele 110 Estado do Para'..
Tl() também da Padaria e um junto ao outro, aos oni. Vera da Costa Neves, Hum .. I _._ Clotilde Silveira, filha das, Luis Sabino executará, ná, para o que mudou sua

Confeitaria "Vitória", do- ms do Canto e Matadouro, 'berto Pollo da �ilva Porto, 'do sr. Alexandl'e Silveira, &9 pia.no, musicas escolhi- legenda rl}.l:al ao serviço de.
tün o e.stnbeledmento das no s,entido de facilitar o em· Maria Alice B)il'l'oSSO Soa- ('Omsloc.i:U1te; ·das. sul do país". Iniciando nm�.\ .

T .

TélaÍs modernas instalações, barque dos. passageIros. o-
res, Úrlàll(!o' Rabelo, Luiz - Mimi Fl'tlgti; Às senhoritas, que parti� serie de edições espeeIaw.

:aói.lpiridas especialmente em los estão certos .de que a· G. Ferrer Filho, Cicero Pin- - Ni17,a da Lu?, Mohi:' e cipareul do desfile, será o- f/A Granja" acaba de lançar
::-;ã.!, P:H:llo pelo preço,. aprQ- ,luela digna autoridáde, a- to Neto, e Djalma Aguiar Mai'in Lin.li Iconomus. ' ferecida. u,ma bel.a �a1sa vie-l

um número de l?O páginas;,
.}jmado de duzentos' ml>l cru- tenderá ao pedido muito de Carvalho, o sr. V. de Senhores: nens,e,. apos o desfIle. profusamente Ilustrada:5'.
:I,eiros. u,;1;o dos moradores 'do Es Vicq, dil'et<lr �a organização I - Aníbal Climaco Filho, O vestido m::is rico, da, com reportagell$,:· infotma-
Assim, vamos encontrar ,reito- patrocinadora dos mesmos,! funcionárib da tia. de Na·· noite, sera leiloado entre os ções"e notas a l:espeito daB

�.lí,:O que 'há de mais aper� .

O ponto do onibu� �o disse da satisfação da Ivegação Costeira;... presente� esperando que o atividades. produtoras de:
- [<:)jç<iadü 110 genero, visto 'Canto" e junto � Casa Y.o-' Stal1�a

..

r-d OH C�mpa�y of 1 :-; Jesuíno Moreira Coi: Ipl'Od�to 4e�f$e le�lã� alcance S<),nta Cata,r.ina, p.,ara
o q_ue

(W;"SB trata de armação too, c anda e não no lad� da AI� 'Srasll pela colaboraçao. que. rela. ' o mal.Ol'--e�lt� posSly�l. '

,.�eus represen�tes .pel'Clilr-
(111 niquelada, em combina- fandéga, conforme not,iciá- '1l'e�tO-u. fazenQ.o referencia t· Meninas: A Orq'ueshta do Clube'- i2 rerarn"os municipios de FI.,·
ci'::o com marmore cinza, o 1108.

10.
programa ,de tre�narr:e:t;to' -IIsis Maria, dileta 'filha

Ide
Agosto, :iá est� e13tudan· 'l'�anó\p,�liS" Blumenau, J()�:"��ile dá belo aspeCto ao estil- (CoM'espondente) :lq empresa, que 11a

.
varlOS do 110SS0 prezado conterra-- do com multo carmho, o 1'e- vlle. 'lImbo, Brusque, Ita.;raI:.

bdocimento.
. ·mos vem dedicando especial n�o sr. Flm'isbelo S-ilva e de pertório music�l para as e Lag'es,

Sortida ('om toda a espe- atenção ao desenvolvimento sua exma .. esposa l:\ra. Alice danças. Em edjções futuras outral'j_
'de de doces e �onsel'vas, r::

.

• inteleetttal e funcional dos Silva;" O Clube 12, por intel'rné- comunas catarinenses serão.
-

lJães frescos duas vezes por l armaClaS �etls colaboradores. .1 - Regina Celia, filha do dio do seu dillamÍ(;o Presi-' focaiizadas,. até ser coberfe-'
,dia, café, sorvetes, e tudo o

'd
.

Planta·o No decorrer do jantar,.que H. Major A-ldemar Maia, dente, Sr. José Elias, Ja todo �,territÓl'.iO do Estatlo.
'qíUe deve existir em uma ca- 'e

Ifoi
presidido pelo Dr. Roque do Exerr:ito Nacional.' , mandou fazer a pista do des- Estao de payabens, pt).l��.

�a de gene�'o, 'a, Confeitaria 24 - Sábado - Farmá- Ferrel., diretor do peparla- i l\f�nino: file, que ocupará grande tanto, principalmente, os nl-
'<10 Canto do Bal.neário, cu- eia Noturna - Rua Traj�. mento Nacional do Traba-j -.,- Ceh;o: filho dp sr. Ni- parte 'do salão principal. ralistas catarinenses, i!0Ís
cne 'de vida e de... subs- no, lho. fnlBfam o Dr. Roberto; ('olnu Ribas, )'esidel1te eft\ Cogita-se da irradia.ção terão, agora, uma l'eVISta;.
tânci,a ao lugar. 25 - Domingo':_ Farmá- Pdis Fernandes, do {)epal'- \ C�m(Jiuhas. do desfile, pela Rádio Gua- espe.cializada ao serviço de.
'SOCIEDADE AMIGOS cia NOturna -- RuaTrajano. tamento de Relações Públi- i ruja. seus interêsses.

DO ESTREITO O ServiçO noturno será ·�as da Standard 011, den'lo;us
:

. ,,'

lOS.
modUos a serem apre- Na cápa dessa �dição a:p-a-,

Empossou-'se terça-feira efetuado pelas

F.armádal'
trando os resultados ol:iti· 04SA. ,1Il8�LAltlA ,••m. sentados foram criados por recr lindo desenho �a pon.te ,

--última, a nova diretoria da '�anto Antonio, Moderna,. li fi,os no corpo de.funcionários butfol'a .01 :&I'!08 "(LA ZUl'i _Machado, .de aco:-d? t"H�rcilio -Lúz": tendo ao

Sociedade , Amigos do Es- Noturna, situadas às ruas' da Standard 011 com o pro- Vfttor. V41nl•••DiA.... com,. as senhorItas })artlcI. ,fundo, em p_erfll, o Imapa de-
··h'eito. \ ':Toão Pinto e Tra.iano n. 17 .• g-rama' de treinamento flue 'fl1l.-, r..o•••JhIti1"'l!o .afta ·".H te�. d,), desfile c (J .-IS (·u".. Santa Catarina.

Foram ereleitos: Presi-
----'�lel1 te, o· sr. O'dilon 'Bartol{)-�

meu Vieira; que tem siclorj -c "

'i.,..,fõamável à'úente âos des--,),.,'"imos da socied�de e 'orador
o sr, Farma'eeutko Ildefon-

'\. .

.

';
�,so Juv;enal. ' " .;. 'i

·

Prestando sigriificatiya
"

'homenagem ao venerando e

estimado p'atdcio ST.. João
Crisostomo de -Pâiv-a, Tes'01-
véu a a�sembléia 'lhe fosse
(lada a hon rà :de"e:11pOSS31' '0
.'Presidente reéleito, 'tende
s.s. assnnii'd-o por momentos
::: Pl'esi-denC:ia, para tal fim,'
-{�!i-f) ,ffiliito �ll;'btJ(E1,Í'o.

011CIIS DO ESTREITO
-- .

Vida . Social

IParticularidade Isdaredda
Não foi DO baU do La Porta Ootel
o'«e_Dlro}) da meóor deSI,lre__
A reportagem de O ES- SR localização, quando a

TADO veiculou, em uma verdade, agora esclarecida.
das suas edições, a 17 do é a de que a mãe da menor...

corrente,' noticiário minu-' ao observar que sua fUbi,..
cioso sobre � tentativa de nha desaparecera, fora in

roubo' de uma 'criança, fato formad-a por um ierc<liru
'este de oue foi teatro a rua que' a vira, rumo às Imedía
Co'nselh�iro Mafra, em dias ções daquele acreditado es

do corrente mes. tabeledmento. Não, .pore�.
A ocorrencia, por nós re� segu±l<iÔ' 'llp�ú.ia1TiOs, '!.mais:·

gistada, o foi mais como aa- tarde, .dentro dó ,hall do La
vertencia para que não ven- Porta, Hotel, bem como 'a

hamos a tê-la novamente a estrangeira, protagonista,
preocupar à população. desse quadro, não 'se encen-
Aquele noticiário colhi- trára ali . hospedada, o que

do pela nossa reportagem verífícamos face ao livro Q.e
em fonte fidedigna, merece registo competente.
retificado em uma partícu- Esses esclarecimentos,
laridade - a criança não restabelecendo a verdade,
foi, como por equivoco 110- nessa particularidade, na re

tlciamos "encontrada" no ferencia à" localização cio
hall do La Porta Hotel. Na "encontro" da mãe e sua fÍ'

informação, no entanto, hou- lhínha, apressamo-nos em

ve esse excesso quanto à es- aqui consignar,

'r,õ·

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ..
'

"

i�

'.

/
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•

� .

'Atingem, as jogadas tinais os

Jogos Universitários'
.

.!DeparfàmenaO de Arbi'r.os
. da f. C. F.,' .

'.','

.:_�..

o senhor Manoel da 16 horas. Outrossim, faz sa
Paixão Tourinho,. diretor ber ainda, que, os documen
do Departamento de Arbi- tos exigidos para as in seri
tr08 da Federaçâão Cata- cões á candidatos a arbitro
rinense de Futebol, desta 'da Federação,· que deverão
cidade de Florianópolis, acompanhar o oficio de pedi
'Estado' de Santa Catarina do de inscrição,' são os' se-'
na forma do Regulamen- guintes:

do, er/quanto os f'armadontos to, etc ... -, .a) -. Atestado de quita-
estão'" invictos. Faz sabei" a quantos este ção militar.

I

Tratando-se de ferrenhos, edital virem. ou dele conhe- b) -:- Atestado de quita-
rivais e estando em jogo o' cimento tiverem que, a par- ção Escolar,

título, animados como estão i til' do dia 15 do corrente mes . c) - Atestado de Boa.

ás. dóis quadros, prevêse um
I de maio, estará aberta, na Conduta.

prêlio -espetacular, que

de-I Secreta�ia .dO Departam)n�o d) -_ Atestado de Saude,
verá levar ao estádio nume- de Arbrtrcs da Federação pelo Centro de Saude:
rosa torcida

.

Catarinense de Futebol, a e) - -Atestado de o can

inscrição para arbitres de didato não 'ter menos de 21
DO�'lINGO; . TENIS -cf'er.ida Federacão, sendo e nem mais de 35 anos.

O campeonato do nobre que'.o prazo para encerra- Faz saber ainda, que no

esporte terá 'cómo local as mento de dita inscrição, g.e- próximo dia 20 do corren

Quadras do Lira Tenis Clu- rá encerrada no dia '31 des- te, às 17,30 horas, na Sêde
SENSACIONAl.. O FUTE- be, domingo, às 9 'horas. te mes de maio corrente, 'ás de Federação Catarinense

,

BOJJ DE AMANHÃ de Futebol, terá logar aos

O prelio mais sensacional p._._- .,....,..,.."..

....,._-�_."..,._-_.._-_,..·Iexames
dos

can.didatos á.
de futebol da temporada te- , i.' �l;bitrQ da Federação, estan-

.�: ;:��Lal����C;: ��r::r:�� A�uardado nesta Capital /0 ��a,jáo�in:��:;i�!Ste�al�:nd��:�
����!����aO:;��:�i��� :;b�� /�Gre"'II·O· O'ar'a-'8 de loto"ol-oa' �(���a��i���O V��.l�,��i�iã�br��
com possibilidades de' con- A e Fernando Herrera, tendo

DISPUTA DO 2� LUGAR quistar' o campeonato, o Departamento de Arb itros'
NO VOLEIBOL Enquant p O j t 1 designado urna banca examl.,

,
,o". '.'

o ara u.?n.�o. �- Kos prOXImos dias 2.1, e ostenta ótima forma .:física
.

'

,.' �';;.'.'à, pàr.tida, Inicial pre- '. gIa um empate sera SUfI . nadora composta dos Arbí-
, '. ,;-' .. " . �

.

l'
. ,,;''- t 25 do corrente, deverá ser -(': técnica e possuem um p.a-

. J�rlJ ,\0 0_, sextos de �o.:lbollO 'atacante GIL, elemento cl:nte",a I aculdad,e . �e Di- efetuado, em nossa capital, drão de jogo flue agradará -t'ro" ;-':'·S. Norberto Serratíne,
os s Faculdades de Drreito e

d t d da
.

d s Irelto
somente a vítórra lhe

. �. nal torneio es
. G-eraldo Antonio de Olíveira

a equipe o um sensacio aos mais exigentes expec-Ciencias Econômicas; ambas,'
es aC4!;fo d' t dará o título, pois que se t:"

� � "

I t"' a-o- e Newton Monguilhott.,
. ". arma on os _

'

, por IVO, no qua omar tadores. Como-acontece com
Ecom dOIS pontas perdidos, 1

, encontra com 1 ponto perdi- -t' A ti B' r -iga Ver- o futebol, também no velei .

"

.para qll� ninguem ale-
pai e a,. ,.. a.l... . .

'f' gue ignorancra mandou
. de local x GremlO Esportl- c basquete 0'\ ma. renses ',: '

. �
,��� .�'u,·.; d� �t,' 'd �)sçn�m ���;tns par� ven_,8� DIretor Que se fizesse

eLASSIFTCAÇAO DO'TOli- -Fede'r,ça-'o Cal de Futebol' I�ili��:l�� Mafl�,O�Il��;'llru:, _;;�;�·��tegó�í;�n���{.� :0. s�u l:'�l,�:iCr�;\��r�.l��:j��;.)o R?��}..

NEIO EXTRA em I:efere11Cia constará de �ério. e . v_alente o,po�1tor'l G�Ht.ru 'á "e" tlbli��t'�io '<� Io..

,

�. .

_

." neleJas de futebol; basque- Po�slVelmente.. de.m::ro d;!. ma' � I .� ,',,' ':8'.
ruo, 22 (V.A.) - É'a se-

.

Registros e lraDsf'erAoclas te e yolei, Os componentes ma lfl alguns dl:lS nos sera �� de1:n o,ca� ..FI?llld,noPohs.'<rlÜrtté a colocação dos cl u- ti. do Gl'emio Esportivo Barão' dada _<1 C011stituição da em-
\

t
.

alO e mI nO,vecen-"'.
. .

. .

b
.

d "t t
.

- I os ·e cmquenta e dOIS Eubes 110 TOl'l1eio Extra; , d€. Antonma, 'ségundo nos: anca a VISl an e, .

G
.

ld i\
. ". _�

Série "CIRILO CA,STEX" REGISTROS � De profis- 1ris para o Guáraní; Acal'Y, infotmou seu competente Vamos' aguardar aI' novas' eraS 0., :n�omo de Ohvel-
.. .

f'
.

t d I P h dO]" d�" d' L'b" S'l

Id
b tJ d' L.'b'

, ra. eCletallO do Deparla-J.o -' Flamengo, com o SlOl1alS: f '01 regls 1'3 o pe o ac eco, o )mplco,' e prepara Oi' .. 1 ano 1 va, esco er a:s

.0 � 01'10 no
.

t d A 'b'. n
. ..'

d'
,

.

t' t·' \ men o e 1. Itros que Q>. :pontos perdidos, Cons'elho RegIonal de D(!s- nlumenau, para o GuAram; :encontI'am-se prepara IBSI- m e1'lOr ca Rlmense, ! d t'} ",
f' b" .

t f· 1 T' H d' t;:: d" d" t Ih
'

, a 1 tlgl'a eI, su scre'\"I e as-20 -América: e
. Bangu, portos o 'con rato lrlllRC o ... alme '. a::\lS

.

e l'�ouza.· o mos e ISpOS os a co er
.

.

sino
.

com 2 pontos perdidos. pelo atléta 'Carlos Mineli .Operário, de Mafra, para o notáveis lo.uros na metrópo- ""••,.- .I".•••,...,..••_ -_.,,-

,' G' ld A' t .

dOI'F'lh A
",

d t G 'P'
,

M t' I
.

t "D'
'. . era o n 0010 e- 1-;30 -=;;- S'âo Cristovão e 0- I) o, com O· val, 8;S a ca- uaram; rocúplO ar lllS, e'· ca armense. lsse-nos "MELHOR DE 1'RES" EN- velO _ S . t'.·I 't 1 d t d 3 d

,.

dI' G
' . N

.

d
.

d' f t
I ,,,- "

I
1'a , eere ano.?,' l'lente, COITL 4 pontos perdi- �I a, .em ': a er .� cm:" ? rIS para o uaram; I au- am a q�e a eqUIpe e.-u ·e- TRE VASCA E PORTU- Manoel «la Paixão Touri�oos. lente, De na.o amado!. AlH- rI Jose de Souza, do Dele- boI, fOImada. na quasI to- GUESA PARA DECIDm O 'nh _ D'· t .

'40,:__ Madureira, com 6 huI Pl1ri�i.caç.ão,
Jaime Bes- fa zpara. o,Guaraní; Enisiolt�lidade

por elementos,' �os RIOfSÃO PAULO
o. ne 01.

.-. d "1 R d lf G R O l\tr d d d ·_V.-.......,;_._-."..,..,._,.,.....__.._ ...� .. -

pontos perdIdos_ Ra a \ e ga e' .0 o o 011- osa e 111as .Larques, o lversos cursos secun anos, ••. -�,

. 'Sélie "Fábio HORTA" d�el Júnibr, �el0 Cllibe ·�t.lé- Guaraní para ,0 Iris; Abe-
• __ ....... h RÍO, �2. (V,A.) _ Somen- HERRERA PARA O VAS-

. 10- Botafogo, com O pon- ttco Gtlar�l1l., desta, Caplta�;. lardo S�llltos, a� Bangu pa-, :
ih. - h - ,_-"-"_6.. ora. ,

te depois do Torneio Extra, CO

,�os pel'dido�", I�rno �o�pe e Jose �mh€I-lra .0 In�; �erclO Gam� .. e!NÃO .FOI SUSPENSO PE- ora em disputa, é que serão
. 2.

o - Flu�mense, com 2
: t�, �ol�es,. pelo CaxIas, d� Ge�cy SIl��e:ra, d? :1menca LA F .. I. F. A,. O MEDIO efetuados' as pelejas da Seg�ll1do informes do Rio,

pontos perdldbs,. !LIga JOInYllen.se ,de Despol· \pala o IIlS, EnzeblO Tava- ELI·. "melhor de tres", decisivas
o Vasco da Ga�a está pro-

:30 ....,... Bonsucesso, c9m 31
toS'; Alceu T:lxell'� de Az�� f l'es, do Metropol, dil L. A. R.

'RIO, .22. (V.A. ') _ Não do último Torneio Rio-São penso em contrstar palra seu

pontos p�rdidos, '.

). vedo, ,vel.o· Sao Lmz, da LI- :M,,�ara o yrussanga, ,de T.u- Paulo�entr.e Vasco da Gama. esquadrão de pro:f.i�\Qn�is,
40 Oi' C�" d ga J01l1vllense d Desportos bar'ao' Omluar FranCISCO d' houve nenhuma punição da • 'r' o' g.uardião Hetorera, perten-,

- arm e antAl. o,' .

,e
..

' J. '(

"'; ......
a

FIFA.ao,m··rédio Eli, a�o con- e Portuguesa'·de"Desportos.
Rio, com 4 pontos perdidos. e Jupy VIana ·de· Ohv€lra"iRo�a, do AVal pal'ã""tl FIgu8I- Os lusos bandeirantes, ao

cente ao San Lorenzo de Al-
I FI d L' '1:'

. trá rio do que se procurou fa- magro5° �- Va$co, com .5 pontos pe o i amell'g�, alga u- lrense. que s.e sabe� estão de aCQ1'do
'

:perdidüs, baronense de Desportos, De zer crer. Apenas a dirigen-
com os cruzmaltinos" afim

---�--..,..-----

A próxima rodada: amádol': Nelson J�sé de ,._ y ._ ;. te internàcional, tendo l'ec.e-
de efetuarem o primeiro en- !<:STRÉIA HOJE NO PARA.

SABADO - campo do Mel�o, pelo ,G?aralll, desta
CARLOS DE OI JVEIRA

bido algum comun}cado par-
contro' tão logo termine' o GUAI O BOTAFOGO

Bangu: .CapItal; Amenco Fagundes, ticular provavelmente do
ceI'ta'nle de

I

1 T t d L' :r MONTEIRO E MARIO VIA- arbitro Sunderland, que di- re1,lervas, no O Botafogo. do Rio, faráFlamengo x Oriente e Bo- �)e? erre� 1'e, RIga., 0-' 'NA, 0;..;; AR.BITROS PARA Rio, '.

tafogo x Canto do Rio, ll1Vllense de Desportos; Jo- l'igiu o enc,Ontro Brasil x sua estréia no Paraguai, el1-
D.OMJNGO _ Campo do sé CarvalhQ da' Silva, Er- DOMINGO Uruguai, comunicou ii. C. 'S.' frentando, hoje, a noite, em.

BCitnfogo: • ) naldo Girão, .João Francis- Para os :dois jogos que D. ter conhecimento de que Assunção; � esquadrão do

li'll'minense x Vasco e co dos. Santos, Alcino Pe- serão realizados depois de Eli havia sido suspenso por lNGLA1'ERUA X ITALIA Libertad que já 'esteve nes-

Bang� x América.
.

i'eira da .Costa e Vinício' Ben amanhã;'· em �ig�uta do cam� duas partidas e que deveria ia 'Capital, Rendo batido pe-
I)OMINGO _ Campo do to Rufino, pelo G. E. Duque, p�onato BrasI(ell'O ,'de, Fute- cumprir a suspensão em jo- Ingleses e italianos, em to AvaL Os botafoguenses

Oriente: de Caxia.s; Alidor Struck, boI, o Conselho Tec11lco de gos internacionais - o que pe}ejas de ,fut.ebol já -se de- deixaram o Rio, terça-eira.
Olaria x Bonsucesso ,é pelo Vera Cruz, da 'Liga Futebol da Confederação é muito diferente da ·-811S-· frontaram seis vezes, tendo via-aérea. sob a chefia de

São Cristovão x Madur�ira. Elumenauense de Despor-' Brasileira de Desportos de- pensão de Eli pela F. L F,' a Inglaterra vencido tres e Valed Perry,
, tos; Vendolin Zichlsdorff, signou os seguintes arbitros A, Evidentemente" mentora havido tres empates.

pela S, E. Floresta, de Blu- e 'auxiliares: do futebol mundial não teve

t O,S resul�ados foram es- QUADRANGUJ,AR C ".S.Omenau; Nórbérto Butzke, Rio Grande do Sul "ver- conhecimento da questão pé-. es
- ....

Lauro Ernesto Bona, seb�s_lsus'� São Paulo,-' E.m P,orto los meios cOÍllp'etentes pois 19\33 _ Em R.�ma _;_ In-' NÃQ SE �:�i�� A "'fA-

tião' Ivo Cer.utti,. AlballO Alegre - ArbItro: Carlos do contrário saberia que Eli glaten-a.1 x Itaha 1,
Weiss e Curt Erich Wilhelm ;dé Oliveira Monteii'o, auxi- stlspens_o pelo CongTesso Pa- 1934 - Em Londres Pala-se 110 llio que caso

RoeIJI�e, pela S. D, R. Nnião lliares: Alberto.da �a�a namerical10, foi indultado' Inglaterra 2 x Itália 2. I) fluminense, em face dos
da: Liga BIumenauense de' lVIa!c-her e Adelmo RIbeIro I pelo mesmo ·Congresso. E 1939 - Em Milão _:__ In- obstáculos que vem se an

Desportos, I de .Jesús. -'

- jmais: - que, depois' do in: glaterra 2 x Itália O. tepondo 'aos seus desejos.I Minas Gera.is "versus". dulto que custou umas boas 1948 - Em Turim - In- d�sista de realizar a "TaçaTRANSFERENCIAS -IDistrito Federal - Em Belo I horas de insonia aos diri- glaterra 4 x. Itália O. Rio", j4 se sabe que tem um
.Fausto Botelho, do Guara� lIori?:oJüe - Arbitro: Ma� l.gentos da' delegação brasi- 1949....",.,. Em -Londres projeto de TH'omover um tOl'-
ni para o Avaí; Walmor Pi-j l'io Viana; auxiliares: Rai- Ileira, em Santiago Eli .}o- Tnglaterra 2 x ItálíÍ=1 O, neio quadrangular com a
res, do, Figueirense 'p�ra o ,mundo. Sampaio. e· Geraldo I ?,ou contra 10 Chile. E como 1%2 - En) Florençà participação do Racing, Pe-
Guaram; Edson AraUJO, do Fernandes. . Jogou!. . . ( Inglaterra) x HAlla 1. oaro1 e Hibernian .

...__,

I'

. \
.

\

Hoje a decisão do CampeoDôf(;., de Basquete.
·A'manhã:· futebol e Domingo: Tenis

)

Na quadra do Estádio
S�1.ntH Çatarína teremos' ho
j� 11S rodadas finais dós.
e.unpeonatos de bola' ao ces

to e voleiboi clo� V J'ogO,�
Universitários Cata rinen-

1 consequencía. da derrota
frente a Odontologia,
A Faculdade de Direito,

que não foi feliz neste carn-

ses.

Q, prélio de basquete, en

tre. Qdontolog ia .

e Direito,
promete um d-esenr?lar em-I1�0Igm:te,. de. vez que, acha�
"dú-"e invictas as duas equi-

:', lJ€.lS, '3;0. vencedor caberá o

/iítuh' de' campeão, nn iversi
"táTio. Ê in.kgável 'o Iav:oritis- i

mo .dos farmadontos,. o que
..

não importa em afastar a

. po:,;;ibilidade. de urna vitó-.
ri<:. por parte dos rapazes da
} 'a',:llldade de Direito. O

pécnato, espera rehabilitar-

I ele' amplamente," encerrando
o certame com. uma .': vitória
convincente sobre: os f ínan
cístas, que por seu turno es-

tão vivamente anilhados dos
mesmos propósitos.
As pai-tidas, assim; -deve

.l'ão agradar inteiramente.

pvélio está marcado para às
:::.0 .. ':30 horas,

INGLESES X AUS1'RIACOS
DOMINGO,IEl\f VIENA

'1 •

.'

No' p'róximo domingo, em
I

Viena, será efetuado O( sen-
saelonal �ncontro das 'sele
çõe;; da Inglaterra e da
Anstria. Ainda no últÍmo do-
mingo os' britânicos empa
taram, com os italianos por
l' tento. tendo sido o jogo
realizado em FLorença.

I
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\ ,EUTERPE
,

DE 'Pf1'IGRILLI
I"BIliENOS AIRES - (APL'A) _ Ouando- Júpítar, pai

·�aos.:deus:e<; e dos semi-deuses, criou as musas> não as quís
j�nh:> :li ;081, em SR-a excelsa residencia sobre o <§)'impo, 'mas
.as 'l1'1a:n-J:e�''Ü a respeitosa distância, designando-lhes tres

, domid!il.íi:', à i'LW escolha" sobre o Pamasso, o' HelicQn on

,,·6, Pmdo, :tv.efl montes distantes do Olimpo, em linha aérea,
,�m<l.b'Oli menes 500 qu ilornetros. Em sua ilimitada: sabedo
'ria" não terá querido ter longe de si as artes, mas, sim,
-essa subespécie de artistas, esses parasitas, esses toxi
.nas que são os :aTIlMlores. 08 mais calamitosos são os afi-
-eionados da música.

.

, Encünti'amo-1Ds na origem da repulsa que certos ho-
.mens :ile inteligenci•• manifestaram pela mús ica. Ninguem
'poàe, lealmente. dizer que não a ama. Preferirá um ge
nero a outro. Entenderá um determinado genero. Mas, re
pelir em bloco 11 música é anti-natural. O próprio TesSfiJo
-Gautier que, a definiu "o mais gostoso de todos os hú-
«dos" se surpreerrdía, ode vez em quando, assoviando árias
-de Mozart -ou de �1':àlestrina, e Jesus Carducci, que írre
'Tei·el-:t.emente, .dizin : '''Quanto 'mais forte tocam mais eu

_1.ro::;to'" e "Diverte-me com a música sõments quando há
teombetas", encontrando-se um dia em Genova, em casa

-de ,TOé.;é Verdi, sobue um terraço que dava para o porto,
<e.nqmmt.o o-maestro improvisava ao .p iano, não poude se

�(lãfl man ifestar com intima emoção l'
_JCi'llio 'em "Deus..
Já outr� poeta, De Musset, havia confessado: "Foi a

:nlú�ica' que: me fez crer em Deus". Em. sua viagem pelo
'Prl'gatóí'io,"Dante se detem a escutar um dos maiores
·n1ú:;;.ieog, de seu tempo e lhe pede que cante uma de suas
_-árias;o as almas, comovidas esquecem os sofrimentos de
-sn as expiações purificadoras, até que um guarda as ad-
imcesta.

'

'\ "

Os antigos diziam que 01'1 homens malvados não C�l1-
r.tam, e segundo Shakeapeare, "o homem Clfe não tem em
sua alma nenhuma 'música e não se comove com a harmo
.nia, é capa-z. de 'traições, de falsidade, de injustiças; os

-rnovimentos de sua alma são lentos e obscuros como a

;noi-te;, não confieis em semelhante homem l",
'

Misteriosa a ação da música na alma humana, nas

rpa ixões e nos instintos! Terpandro, com seus cantos, faz
-cessar uma, insurreição popular em Esparte ; Tirteu, com
''<'1 música, impele' D combate aos Iacedemonios i, David a

-eaíma com a harpa os acessos de loucura de Saul. 'Com a

-músiêa 11e Frígia, 'I'imoteo excitava os furores de Ale-
xarrdre e o acalmava, com a outra, mais doce, de Lídia.

,
{} rei Eric da Dinamarca, quqando ouvia música moder
..na ,_ moderno pa;ra,sua época; feliz ele-que pão ouvia
.a moderna para.nós

í

_ entrava em tal furor, que .mata
va: seus mais fiéis domésticos ; o retorno à música antiga
9 pacificava. Por muito tempo, nas tropas suíças,. foi proi
':bíd'o tocar o famoso "Ranz eles Vaches", porque a potên-
"ú�-t u9st,álgica 'e evocadora, despertando a recordação das
montanhas 'e das aldeias, incitava aos soldados-a deser

, t;ãQ.
O napolitano Stradells executava um concerto 'em,

Vel'le��, e o coração de uma virtuosa rapar-iga, noiva de
'''��m jevem nobre, belo, sadio, rico, recomendável .sob 'to
odos as aspectos, foi de tal modo -sacudido, que a moça
�'enunciou ao casamentO, ao palácio sobre o Grande Ca-

- unI, à melancoliadas gondolas oeslizando-se' sobre a" le
zuna, e seguiu o mú'siCo a Roma. Em Romit, o noiv{) da
,infiel pr1)curou o músico, deddiêlo a' traspassá-lo com a

'jJl'"Ópria espada, e ° encontrou em uma igreja onde dava II' IE J.'fI�': II•••1•• IE 'fft, /1' * sal '.'l': '18' O"fllf. iÍ *, '"11 .UGIf.:' lU Glsr'-. MllflIS. 211-:'lID concerto. Poder da música; depois da última peca,o'
�, '

,

�'!Joiv(} perdoo-u'o,artista e se tornou seu kmigo,
�,

nito, infatigavelrriellte, a "Prece ct; uma virgem",

alter-'I Ir :, �I�� '1'."1« ��'
Out.ro célebre italiano, o cantor Borgatti, estando

,1l\1::t1l,df'0e-Iahesh,,,e.roica.mente com os

Pl'imeiro;s;.c,ompassos d, a, "_�', '��.' �I .

"

I; _:,�, �.j
�

':.em Sevilha, enco�trou, numa rua, dois rapagões que bri- ...:t� "'. '«

,I �....
_ _ �L. _g<n�am }Xli" uma mulher. Os punhais cintilavam na luz Entre todos os gener,os de �r�e" a mUSH.:a corre' O'-1'IS-

, •ohlíqua. -dos faróis; Borgatti, em vez 'de intrometei'-se, _ co de se converter no malS' fastldlOs'O, mesmo quando bem -v Hhtl�LADOH Y�ElRA)'m;: �ntores -devem ,ter alguns cuidados·- pegou uma executada; por prazer dê um, que se desafoga nas horas A ilullber niiará dor.íltu;ita'rra e cantou. Ds dois rivais abandonaram o propósito que lhe são cômodas, todos aqueles que habitam ,em um ALIVIA AS CóL1CAS 'UTERJN.\S.. .ií� se d-egola:rem, ·guardaram os punhais- para melhor oca- rá{o de 200 metros e' devem sofrer, nas horas destinadas

�K..... Emprega-sf: eom vant;lgem pa�.sião e aplaudiram:o cantor: 'ao' S{)llO, ao trabalho,: ao descanso. Pior é quando o músico
-

.�., I�ombater. as florea Brancas, CoR-Garibaldi; mocinho, havia c:;tido em mãos dos 'poli- não é um: músico, ii o cantor não é um cantor. ..
.

...�.�
.'

ca� Ulet1.uas. Menstruae& e .'O%a'o-ei�is'frallees'es dO'ou'tro lado do rio Varo, que maréava o Todas as semanas são instituidos premios de estí-. AVO +-),: ,

_.

parto, e D9flllJ nos ovirl<o'":limite, Encont:raudo-se DO pnsto policial, o jovem se pôs mulo-: Isso está bem, Mais urgente, porém, é a ÍRstitui-
.

�'�-� "! {iodi!ro.t!O i3slmanle f) Re.ul....a caRtar uma' ái'ia de �ér;:mger e os soldado3 � deixaram çã@de.premiosde "desestímulo". Bast�ria impor um im-'

��� o,

.

I,�t!!l� " ,
,rlor por excelência.ir,

' ,
,

. posto' tremendo sobre os instrumentos ·musicais e cada �1;.�J; \<'!� "'LlIXO SEDATI�AJ peja •• eom-A 1ncump'}'eellsão de cel'tos espíritos seletos para a ano submeter o contribuinte a um exame em um couser- '!'2� _).!f( IJl'Ovllda ,eficacia é, receitada 001:m�si'Ca ;, no mais das vezes, um fenomeno vulgar de re- vatório, O que tiver feito progressos, demonstrado ter
'

;c�fiitir"��� MÂf
, médicos. ilustres.·n(meia. ap'riot.'Ística. Um caso desses parece que foi o de aptidões, será eximido do imposto. Para ,os outros, man- ,.

FLUXO SEDATINA encontr�-.. em'Maurício Maeterlinck. Éle havia ü'aduzid{) a poesia das ter o gravame fiscal com uma escala progressiva, como
toda parte.,-abelhas, das' formigas, das térmites, das flores e da mor- se faz, em

o

direito penal, com os incorrigíveis e os rein-
-te; havia'abeI,to, 'de"par 'em par, todas as janelas de sua cidentes,
�ensíbilidade, sobre todo manancial de beleza, " E con- O rei Salonlão, que fez fabricar milha-l'�s de instru
:fessava (-ou 'se' jactava 'para fanfarronar?) não entende;' mf;ntos de ouro e, prata, quando edificou 6 templo de Je-

_____
- ... ,.-r

� música,' Um amigo ,lhe objetou que Debussy havia es- ,°l'llsàlem, preteridia que os alveneiros não fi�essem ruido,
-crito a música a propósito para seu libreto de "Peleas e : A música devia ser praticada por aqueles que compreen-Me]igenda", O pneta respondeu: !, dem a nobreza, a sublimidade, a poesia db silencio,\ 'E 'h' \
._ U a 'ae o sempre mortalmente pesada e sempre

I
'

'

-:rne retiro antes qlle termine o segUlldo ato. _
' 1

A COllduta'de lVhretel'linck era, na verdade, mais Y01'- '_
>

• \
'bal que �·eal."E"necessário saber dosar as emoções, panl Nao plnt'e 1D81·S sua 'casa

i

'que o coração'de um artista não estale, lHas sua mulher, _

,� grande aJriz"Georgette Leblanc, que nos l'ev_eloll tantos o

:segr-edo's sobre 'ele, não ocu1tou que a repulsa pela músi- Está se usando nas' grandes capitais
ea havia surgido nos' tempos 'em que, rapaz e adolescen- "O PAPEL DE PAREDE"
-te" teve as noites e'os -dias atormentados por uma vizinha Para sala de jantar, �opa, quarto 'rle cl'Íanças, etc. _,
-1:Jue 'se obstinava sem resultado sobre o piano' de,safinado, Lindas Padl'ona-gens,
:3!tsassinando os exerCíéi{)s oe 'Czerny, e por sua mãe, que, Represenlóante e Distribuidor neste Eiltado:
<camo corretivo e e?tlmúlo}.n3s horas em que o instrnmen-

'

IVANDEL GODINHO
iW c3t::nla', li:y:re cln:�_ !le,YSeglúç'õ.es fili�is. repetia ao infi- Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida .
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\

•
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Não deixe
a terra' morrer

"

. �',de ,sêde .:'
... - . � ,�. .,. ���4:' ......�

•
t� ..

,_
-.. ,__

A boa distribuição das 'águas é um fator importante nos

métodos de conservação do solo da sua iazenda., .�� represas.
- conjugadas com sistemas de irrtgsção - cónstrtuem uma me

dida de segurança contra a sêca, permitindo c.olhe;t:as p�n�la.
nentes que são essenciais à estabilidade material. e economsea.

'Para a boa distribuição das águas de sua fazenda, o se

nhor pode contar com a a.rr7'Pl� variedade dos modernos trato

res é"''ltiáquimls' agríeolas, t!ue Q auxiliarão vigorosamente n�
desmontes ateITOS aberturas de valas. ereção de barragens,

o enquanto as unidades de· 'fôrça e as bombas lhe garantirão
um eficiente serviço de bombeamento e energia,• A Internatiolllll Harvester

4Jspõe da exper.lêRcia de um

.(!eulo no- mercado Dlunliiar II

!ti anos de atlvldadel DO Brad1. Consulfe O Concessionário 1. H. mais pr6xi,lfo
•

INTE,RN'ATIONAL' HARVESTER ti
I

, '

,'. t" " FÔRÇA INDUSTRIAL INTERNATIONAL· C.4:MfNHÓfS
.

MAQUINAS 5 A INTERNATlONAL·fRA'TORES. MAQUINAS.

" , • .' AGRíCOLAS McCORMICK INTUNATlONAL

'Pa!!!�i�e�ãot��!�!�i,��o
e Najla Car one Guedert 1 e

têm o prazer de pa.rtici-
. Senhora

lJl!-r flOg parentes e pes- partidpam �os seu-s p�-
sôas de suas j'elações, ,o rentes, e aml;;'(J� o naSCI-

nRscimento de,seu filho mento de Lucia Maria,
Sergio ,Robel:to, ocorrido ocorrido a 19 do co1'1':n-
110 dia '19 do' corrente, te, na Casa ele

o

Saude
na Maternidade' "Dr. "São Sebastião".
Carlos Corda", ,Florianópolis, 21 de

Palhoça, 21-5-52 maio de 1952,

, �
.u.a 11..,."" .., D,oJar... '.l••.•• ,.44' ......

"').:! ....
'
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Telegramas, recebidos pelo I E 'o I T A. L. 'Soc. Amigos AO EslreitIJ
Ilep, Protogenes Vieira i ,JUIZO DE DIREITO DA 4a possu iu durante mais' de. Recebemos. e agradece- Ildefonso Juvenal- Ora-

I VARA DA COMARCA DE sessenta anos; 30) Que, por mos: dor. .10'"

: (Conclusão). i S;�ds. Iracy Mai� Toniatti.
I

FLORIANóPOLIS parte de sen pai, há oito "Apraz-me informar-vos (�f;::LSelho Fiscal:'.
DE PORTO U�UO I DE SÃO JOAQUIM Edital de Citação"com.o pra- anos mais ou menos: a pós- que em a Assembléia Geral, Jader Góss, Alcemiro Sou-

t • Protógenes Vieira - As-, Pte, Protógenes Vieira.- zo de 30 dias se do+írnovel em questão realizada 'em a noite do dia za, Nicolau Manoel, Alipíe

I sembléia Legi:;lativa Fpolis.'] Assembléia Legislativa O Doutor MANOEL BAR- passou para o Suplicante 13 p. p, foram eleitas, para de Castro e EI�y Struve.

Congratulando-me com j Fpol is. ' ,�OSA DE LÀCERDA, juiz que ali vive desde o seu nas-' o _período social compreen- Comissão de Sindicancia:

distinto correligionário pela I Meu cordial abraço moti- de Direito da 4a Vara da cimento ou seja cincoenta dido entre Maio/52 a Maio j Enio Schlemper, Pedro.
�ustn homenagem prestada: '10 sua eleição alto

.

cargo Comarca de . Florianóp�lis, e sete ano.s; Assim. 4�) Cá- '53, a Diretoria e. Comissões .\i
pari

..

,�:L .' Fredolino. 'X.:\v�er.
prestada pelos seus

. par�s I Presidente Assembléia Le- Est�'do de San.ta Catarina, mo o Supltcante por SI e se;l seguintes: I
• F��\l;�nco Pedro Bavass,Ot e

elevando-o a preslqencla. gislativa nossa Estado pt na forma da Iei, etc, antecessor possue o aludi- .

. A±91�HO Krneger. \.

i dessa egrégia AsselJlbléia. 3\.18. Venencin Borges, ,I Faz saber aos que o pre- do terreno há muito mais de DIRETORIA: ... ÇóiJ).is�ão de Propaganda
Sd1'.. Urbano Pereira. Ag.en-.l.· De.Plltado Pr?�.ó�ene:'J I

sente edital d.e eitaçã.O c?m trinta anos, m:msa.e_pacifi-
. �e?a.S�iãO.C.�lixto�

Joã(}�

te F'lorestal. . Vieira __ o Assembléia Legís- o prazo de trinta (30) dias. camente, sem oposrçao nem Odilon 'Bartolomeu Vieira ,Cl'lsosto�.o Paiva, Constan-
Protógenes Vieira _ Pte: I litth'a - Fpolis. .. virem, ou dêle conhecimen- embargos de espéc�e algu- - Presidente. :tino F'erráti\, Acy Cabral.

Legislativo Fpolis.'. ! Felicitando-o honrosa el� ! to _tiV(Hem que, r��s autos de ;na, quer agora legitima,r .Manoel _\lfredo. Barbosa Teive e Alt�ij' Coutinho de.

Congratulamos J1r�zado! �r;ão auguramos-lhe f�}hz açao de usucapiao, 'em que sua posse, nos termo�?o a.l- � 10 Vice-Presid-ente.
.

Azevedo.
amigo posição galgado �t í gestão Abrs, Dante Maura foi .requer,;mte Os.wa14o �11- tlgo 550 do Codígo Cl:'ll, Pa- .Tavme Antunes Maciel - Outro.ssim, aproveito .

a

Premio competencia e medi- ! lV(artorano. .' tonio da. S11va, fOI proferida ru o que, Requer digne-se 20 Vice-Presidente. oportunidade para convidar-

da .: ustiça, quem s.emp!� �ou-l Presidente Pr?tógen.s a sentença do teõr

segUin-I v:
Excia

.. ordenar a designa- Norivaldo de Freitas -I
vos par� a' reunião de posse,

b·., colocar O bem coletrv1da-'j Vieira - Assembleia Legís- te: Julgo por sentença a çao 4io dia, hora e local, a- Secretário Geral. em a noite de 20 do corrente.
(i" acima Iacções poltticas lativa - Fpolis. ; presente justificação de pOS- I fim de que tenha lugar' n Rodolfo Quint � ]0 Se- com início às 19,30 horas. ii.
f<ü:. Fel isbino Martir e Jair Diretório Municipal P.S:D se, em que é requerente Os- justificação: preliminar exi- cretário, rua Santos Saraiva, nO 49,
1\'Iarchettí.'

. apresenta ao ilustre correli- .waldo Antonio/da, Silva, pa- gida pelo 'artigo 455 do Co- Gualherto , dos �a!Úos'· Se- neste sub-Distrito .

. Protógenes Vieira - Pte. gioná rio calorosas feli,eita-: ra que produza os� seus de- digo de Processos .Civil �n:' na _ '20 Secretário. Sem çutro particular, su-
Assembléia Legislativa -! ções motivo eleição alto car- ! vides e legais efeitos. Ci- à' qual poderão ser inqui ri- c Herva 1 Melim - 10 Te- bscrevo : /.

,

I Fpolis.· ..

Il.go' presidente Assembléia item-se. por mandado os COl1- das as testemunhas do ról soureiro. Mui atenciosamente,

C_ongrat111.l1.1:1O-nos �O!lvo�, �egisl::t.iva. I:OSSO Estado pt i frOI\t::ntes do imov.:e.l .em aha�o. Req�ler, O��1"o��im, Lídio F'el".':eirr. da Silva -

\ Noriv�ld� �e Freit,�s
co

..
Justa ,�leH;ao PresH;lencIa

I
;;;d�...CnspmIal10

Rosa.,-
; questao, be� eom9 o I?1l"�-1 d:-POlS d.e f�lt� a JustIfIca- 20 '1'f''JolHell"o.

, pelo ,SecretarIo Geral.

J\,;�emble�a. pt �uguramos P'resldent.e. ! t�r .<1'0 S-e�':'lÇO do, Patnmo- t çao, a cÜaçao pessoal dos � .....

felIz admlh'H?traçao pt Sds. DE .STA. TEREZA �·!lO da UllJaO e o dr. PromO-lconfrontantes, bem como do

Dr· Guerrel·ro da'FonsecaCOlltrutOl"a Marzembacker
..

Deputado
.

Protog�nes tor fúblícC(, para,_querendo. re!)r�sentante do Ministél'io_ .. .

.

Ltda. VIeIra -- PreSIdente Assem- contestarem a açao no pra- Pl;lblIco, o represente do Do� . •. ,

Deputado Protógenes �léitl Legislativa - Fpolis. zo de dez (10) dias. Citem- mImo da União nésta Capi-.l
R

'

I á Ir I ÓVi",ira -:- Fpolis.
, . _

Receba querido. amigai ::.e, outrC;3sim, .

po:' ed�tal tal, �o� edital op inte�'ess�- f eassum r 3UB c 10 eH no' pt -
(_ üngratulo-me sua e:e!<:ao \ ;;Ta1Hlc caloroso abl'a(O _ com o prazo de tnnta (30) dos .1Ilcertos e desconheCI-!. dr 24 d

..

thl�erCS8e i!:I.stre_ patríci,o. a-I Tolentino Carvalho... dias, os interessados �nçer- dos, todos para acompanh�r \ limO Ia O corr�n e .

nl).;·!)�' �aclflcaç,ao pOhtJ,ca.!.
DE 'l'ANGAR� tos, obse.r.vando-se o dISPOS- os termo", ?:O'l pre;,ente .

açaa I !•••••� .

J. ,<';:\0 Esta�o COl'C�s. AbIa-
. ?eputado. .

Protogenes t.o no

a.rt.lg'?
455, p�l'agrafo de us,ucap�o, por, melO .da IDeli"',·a I' Ctmu.olcaçao .

çlÍ: Ja�undmo �o�mho. . \!lel;'a -:-. FpolIs.. . II�, .do COdlgO ?c Proces.so tJual devera ser r�c�nheeldo .:'-6.. i .

.Protog.encs. VI�ll�a _ As- DJ1'etono l\1umclpal PSD ICIVIl. Cus.tas afmal. Flona- e declaradp o dommlO do Su-
no interior da·s casas incen-! R b' '·d _

'b1" L 'lt' Fl '.'

tI '1' 8d
.

d 195') l'
., 11'-1 t I I ereceemo::; e agrae

Sem ela eg1s alva - .0- ';ste MUfllClPIO congra u a-s€ nopo IS, e maIO e �. p Ic:mte so,)re o a l1( IúO er- 1.1íadas a fim de salvá-los!·' ".

.

. , ·1' -

.

.

D' (A
.

d ,n ld
.

C ..

I ....l
• f' cemo�.

3"U�;lOPO'tlS. h'
'�om vossencla e com epu� ssn� .ol s'vaI t�mt·ItrO as-

Id·eno, fl(>,nico clta�'{l.ls, allll-Id;{ vorag·em das labareda;;,l . "Sr. Redat�r:
r enm o-me .onra cum- tado Elpídio Barbosa vg pc- caes, .JUIZ .... U:l:Ll U o, em

.

a) par:, no nl"azo ega a�
"0 l"do de"se" ha,: o'" que �/..,' rr . " f'

_ .,
.'

••
•

.

•• ." •
"

_
U· <. ,,_," . < �. "''' emos a saOS a�ao ue co-

}Jl"lmentar JubIloso Vossel1- ,<1 v.itúria alc�mç.ada eleição exerClClO na 4a Vara. PetI- presen tarem contestaçao e ambicionam os "salva.rjos" ...
I
'.. V S

.

d.a felici"sinlR eleiç.ão Pre- Presidente e Secretário res- cão Inicial. Exmo. Snr. Dr. para seguirem a causa até.,. "'e Ita]·al' PO�ouI'se Ulll'l JIDA.•unlCabIJ, � • aI'. qude, em
,

.

•
• '.. Q .,. "'" < s�·em 'ela rea lza a no

s;deneia As�.embléia LegIs- pêctiyu::nente vg A�\sembléia JuÍz de Direito da 4a Vara. firlal sentença, sob as penas I "As('!i)chtção Comerciál e ln-' d··
�

18' b ,'1
-

d.
-lati'lia para pacificação fa-' Legi.::\Jativa, vg· çirç�mstâ'll- Oswaldo Antonio da Silva, da lei. Dá-se a esta o val.or i dustrial" m�nos platônÍ<'a·." l� f do..e.,",�, II p� pas�a .,0"

-1' B ,.' V·'·d C"- " ... h (. ,'1 '.. 'lt·. , ,
.' .... .

.lOl ,un <lua a •.."SSOClaçi40'
mI la· RIllga- el e ;:'pI Lia que belfl testemun a a Ül'llSI eIto, so eno, peSC,l- de dOIS mIl e cem Clu�enos

IdO q.ue a que pOSSUI por I)' f'· , .

1 d E'�t', d .

" '" "d
-

,R I'P 'I .. , 1 ··lf' d Q , d' . ·ri· . � D .:, ,...
-

d' ..
'. .tO lSSlOna, os >J Iva o-

<1lal,) :;�tl açoes .au, a.ua clllJdaúe partl<dr.Q ,0" V,l-, OI, le�fl...ente.,t r.ua esem- pat·a:f>n,de ..
determlllaçao a culpa do seu Dre:;uclente d(�- ., d H···., 'I (> .

1.)Ííls S�cl"etárío Pr·efeiturà I.orosoi'l correligionárillls que IIb31'gador Pedro Silva, nume- all�ada. Protéstá-se por t{}do ""or'ltlvo 08 l'r:"ente� 'U'()hlf' Ire"f
e 'den��qdLe .Algo.. .n�

, � \
. .' . ..'..... . �. . .

,.., ". " ". ,. ..- con ornu a<.n; o que prece"...'1 tUlgara.
,

.

•. .

mtegram· essa IlustreL Ca.sa ! ro 110, D? I�gar. Coquel�?S, o -gen€ro. d� ]WQvas adt;'lltI-lmas lbcais tes'peltatltes às tua o art. GIl, da Consoli-
·Deputado Protogenes·"ler vg. a (lilem este11demos nos- 'IrJ,O Slrb-dIstnto de EstreIto, das ·em dlreIto. D. e A. esta, �las�n" 'con"'er"-"'dn-'as- te·liI

.

-

d L' d T b Ih• .

.

,.
" ,�"'� . '.. v n • 1 ,

-

.,.açao as ·el" o ra Il ()
)"30 ._- Pte. At>sembléia Esta- sus felicitações ·pt Duarte

"
nesta CapitaJ e Comarca,. P. Deferimento..

Florianó- rj"l11 a devida s.olueão. E" C· ·cam· OUOI· t·r ...... _
., -1 F 1·:>

.

··t t
.

d'
"' .

d 1·'1 d 1959.
- omunl >7, ou 0881.....

GUa. 'po IS.
.

,
I te.

. P�l' set� assH�. en e JU lCla-, pohs. 2.8 e
..

aorI e· .�. 'el1tro estes figuram .a orga- que, esta Associação acha-
Men s3u<]ar ao nobre.aro,- DE rrIMBo .

1 no, abaIXO ass:qJ.ado, Vem ex-I (As.) FranCISCO de ASSIS, I �lizarão de tlm "Corl'o ele '"
. ·,t· d Dl'

- ,
.. ,.. r·.... . .. . r

. � _. . - "e regIs ·Ia a na e ega€:I2-
go e correligwnarlO'vg acel- Deputado Protog()nes por e requei'er a v. E:�ela.·o I Assistente JudIcláno. regte- Bombeiros" e a ('.riação d.p. I�

.

1 d "II'"' t" d• , .j. • b' ., .. . .. ..
.. . ·0·" Q'

.
. J

- " . l'
- .eglOna o ��_llllS ena tp

Ct.eh ?OlS um fOI ,e a laço ao
I VIeIra. - Fpol_IS. segumte: 1) ue por SI �

I
munhas: � - �dao •.."u:e la- I uma "Gu.arda de VigiJa.n,tes" rrrabalho,. sob o nO 6:4, com a.

lCO.
.

, • EnviO. a�' eml?ent,e. c�rre- por s�us 'aI:tece�sores ,vem no d� ASSIS, l"�Sl enteia ru� bem como a formação de. segufnte Diretoria:
.: .Deput�do Prooogen:� hg�ol_1ãn� e aml�o. s:l1ceras p�ssumdo ha muIt{} m�ls. d.e .0:8. Pedro Sl�va. CoqueI- nma "Polkiã Civil' pat"ticu- President.e _

. Paschoal
Vrell:a -----; Pt.e. �ssemblela f�hcltaçoes sua ��elçao �r�� .trUlta anos, ma'n?a.e _

paelfl�.·. ros, �es�a CapItal: �), Jos.é lar"... Manoel Inácio.
F:\ta_dual -- Fpohs. 3�dellte AssembleIa Leglsla- ?amente, �'4em opos1çao ne� Arq·U'1mlIl10 da �Ilva, reSI- I Só s� sabe da existencia Secretário _ Manoel Ro-

Nao causon-:ne surpresa tlva Abrs. Leandro Longo. mterrl,Jpçao, um te�'rel1,O Sl� dente em Coque�:t:�,�" n�s:a de uma "Assoeiaçã,o Comer- zendo de Freitas.
a homenagem Justa que ,�s to no .lu�al' CQquelro�, 'n-«? Capital. �m a ülfa. petI�ao cial e lndustl'ial" em Hajai, Tesoureiro _ Jocelim MH-
seus pares da Assembl�Hl DE TUBARÃO. Suq-distrlto de EstreIto, a foi pl"O:I!end{) !} se�umte des'lgraças aos frequentes dis- '11oel de Souza.
lh�ls,pre�taram. 1?t .

AceIte Presidente 'Assembléia n�a Desembargador, Pedro .padl?: A. Com� 1'equer. cursos do Jornalista Abade Conselho Fiscal:
P01� o 111e11 efu8:Y? a�r�.ço de Floriatiópolis. f· Sü�, n: 17"0, com a a�'ea d.e I Fpol:s., 29 de

t

abnl de 1952. Fóes, que fala' pel"pét�amen� Adilio, Rodl'-Ígues, Raul
·

a�llgo. e ,cOrr�hglOn�flO AI- Ao valoroso correligio- .. ma,H; ou menos :ll'� -mIl q�l-l (�s.ii?llado)·.�. Cás��e�.,.�, te em. nome ·da ·mêsma e .,João Francisco e Romualdo.

. :f�e?o Metzlel· Pre.feIto J,i�l- nár.io envio ll,:e� for� abra- nhentos e ,quarenta �etIos !para qu·e chegue ao conhec!. que,. neste particulal', é uma Maria.
l1lclpaL ,', .,

ço M.anoel Bngldo.
. {tlladra�os (1.540m2,), �om.mento de todos man.dou ex- espécie de vestal" pois,: maR':' • Cordiais Saudações .

. IJep. Prow�:nes VIeIra -, . �l'esi?ente . Pr?�6gene.s )).s segumtes corul"Q.ll.. :.açoes:. I ped!r. o . pre.s.ente. ediial q{.le têm, o fog.o sagi'ado de' ..u:m :i\:rà.nOel�'Rozend"o R. de
'

·

Pte. A�semble!a.·
, Vlelra -:- AssembleIa Legls- F'l'en�. numa" e;xte�8ao de I sera af)xaqp. p:o. ,Jogar· . dp ideal ;um·grande· ideal. : .

"

Freitas':::_'· Seáêtál'iô� " .

��ngr�tulo�me. com pre-Ilativa -:- 'Fp�li�.. _

qllato"Í'ze metl't')s'-C14�); Cbtrt t'éostuine e. publicado na for- Itc;iai, 17 de·maio. de 1952. t· Paschoal M. Inacio
�aüo àJUlgO pela acertad� EfUSIvas f�hc:taçoes .

�- li.rua Desembargador Pedro.,ma. da _leI; Dado e. �ass,ado (Do CorresJX)udente). Presidente. .. '

eHeolha de seu� .pm:es.
l€�

I·
braços ._ Fll"InmO Cordel- SIlva; de 11m lado: ao .su], :1' n.e�lta CIdade �e Fl{ma�{)Po.

vando�e a presldenCla A.;;- 1"0..' .

_ ;�om Malloel da ·Sllva Cas- 11;;, .aos dez dIas do mes d€ 00··· R" V 1\
· sémbléia Sds. F. Lino I{Yoe-

.
Deputado Pr�tógenos ;;�.es; do outro }iado, ao Nor- imaio doano de mil novecen.. 10 para. .

oce
tz - Pte. Ç;âmara. I V5eira - Florianópolis-. te, nlJma extensão de mais i tos e cincoenta e dois. Eu.

DE RIO 'DO SUL Ao prezado amigo o meu ou menos 117 metros (c.;en-l \'1NICItlS GONZAGA, �s- ""8 Do4a·"'0-A&:..,-
. Dep. P;rotógenes Vieira _ abraço de felicitações pela to e dezessete metros) com ;crivão, G súbscrevi. {Assi-. �.,

.

I Y ��
Assembléia Legis-Iativa acertad� escolha Octávio de João Aure:l·iano de Assis; �nado) MANOEL BARBOSA RIO. (ARGUS) - ,Na do-as por t{}do o territoriCF
FpDlís. Oliveira.

? .-fundos com terreno de ma--1DE .LACJt�R'DA, Juiz d·e Di· -proposta -orçamentária pata nacional e não apenas as

Efusivl1s felicitaçõe!'f por' DE URUSSANGA . dnlla;, 2°·) Que, a pósse do !reito da 4Q Vara. . ,o_próximo ano, qlle enviou relacionando com o refiaD-
, motivo sua expressivá elej- úeputado' ,Protógenes aludido terreno o Suplican- Está conforme ao CongÍ'esso, ó Présidenté de óleô como soh't-etudo com.

ção pl'e�;idencia Assembléia Vieira - A�sembléia k�is- te a obteve de seu pai. Auto- O Escrivão' da República consignou ao as pesquizas e o levanta:-
Legislativa Hermelino .-La- 'lativa. �Fpolis. nio Chaves da Silva, que o (as.). Vinicius Gon7.aga. Conselho Nacional de Petró� mento das possibilidades' do;'
guru. Meu ab_raço felicitações e- 1eo (Jr$ 574.588.0{)O,OO."Essa país quanto ao prod·uto, sem

. DE RODEIO leição prezado amigo presi- verba, porem, adicionada fi. prejuízo de empreendimel1-
'Protõgenes Vieu'a - As- dencia nosso Legislativo _

. . de 521 milhões de cruzei- tos especializ'!dos de· gran-
::;,:_mbléia Legislativa� Fpo- Torq'uato Tasso.

OLHOS' - OUVIDOS - NARIZ E. GARG�4.NTA ros, incluído no Pfano Sal- de envergadura. Agora mes-

1Ís. . Exmo. Protógenes Vieii'a te. alcança' import:mcia que mo, enqua"!lto tral1sita na

Felicitó Vossêrícia eleva- - Presidente Assembléia DR. GUER�E1RO, DA ' FONSECA vai: á1ólll de um bilhão· de
j Camara'· Fedc·rar·'···(i"-projeto·

çã.o carg'o Pregjdente Legis- I.Jegislativa· - Fpolis.·
- Especialista ao Hospital cruzdros. de criação do Petrobás, ()..

I;;,tivo Catarinense pt Sds.. Qüeira meu ·carp amigo a- Receita dê Oculos - E,xame'.de..Fundo de Olho parI! O· Go'!(mw Federal r�sol- qual virá possibilitar a ex-

Heitor Benica Prefeito Mu- ceitar minhas sinceras COl1- Classificação da Pressão Arterial: '.
•. -.

VH'U apliear integralmente. ploração em grancÍ"e ,escala.
ti :dpal. gratulações st;a justa; esc0- l'Mpderna Apar�lhagem. C';,"lft .dj};l�O:libHid�,de ··no e-' do 110S:-\0 prc{Llto, 9 Conse-

DE SÃO FRANCISCO lha para Presdiente Assem- Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.
I
xerdeio :finan;:eiro de, '195::1 �

lho Nad::llal de
. Pe�l'tJle?,Exm�. .sr:. pj:otóg:enes bléia Legislativa pt Cds. 1 nos E{!,'Vl�:OS e obras <:te ex- €'n: ''tt''Y101mento as dlretn-

Yieira � DD. Presidente Sds. João CarilSo :M.ac Do- . I pl'ora\,�i;, do p�tl.'óleo· nacio- zes do Chefe do Governo, de-
A';sembléia Legislativa .nald. pr�zado co��a:l.heiro pela IVi�ira

- Assembléia U:gis.·:·nliL A�€nt�� ao :\il�Tep.resen- �envolve in�ensa.s. ··.ativid�-
'Fpolis. DE VIDEIRA bnlhante vItona .alcançada latlva. . 1 ta Pl'\]";} nO,;ó'\li tCO.)OmlH Ó a- , .' 'w '1m t<> e no sul, 12-
'T'en'ho .� satisfação de u- Deputado Protógenes Vi€i .cQm sua eleição para 'Pre-' Fpolis: . p1'ovcitlllneIlto do "ouro ne-, gadas à exploraç.ão do pe-

'Presentar ,ao prezado amigo ra - Assembléia Legislati- sidente ess-a Cas,a - lVIiTio FeHcito pI'ezndo" rrmrgu i:"1'<:'''' h�si-J.eii·O. 1) Ghefe· da-;l\i'óleo,-· do qEe-·diio "mostras
meus cumpl:imentos com vo- va - Fpolis. Lopes ._:_ Pte. Diretório P. pela vÍt6ria ai.::an�ada. sua y;,.,�ão Fi'O,�m'd as·:;im am- �Sl obras e seryiços em cur

tos de felicidades no seu e- Em nome companheiros ·S. D, , eleição a presidencia dessa rihr <'f1(ÜI ve'� mais as ati- 50, alguns já com excelentfl'
levado ,carS'0' Respeitosas deste Diretório "Vg

.

f.elicito Deputado Pi'otógenes Casa Abrs. ]\!arco,
.

: vidadcs d·i) G.N"P, ·esteridin1- , l'(}nd�aie:Tlo.
\

da c. N. p_

i
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDÉ-'S E
.

" ...... ::

Uma bíciC1efa ·mar-

ca MONARCK.
Tratar nestf;l redação

com o sr. Lino' Cunha.
•....,.-...-.........-.-..-••••_........,.......f,....�

A.luga,-se
Aluga-se um apa:rtamento

l'ecem-construiào à Rua Pa�
dre Roma, n. ;52.

'I ·N· G L E 'S ,. ,\ratal' c�m � sr. Antônio

j
" Apostolo. .

, ti � 'Ruá Co'n's'��Hi'eiro M�l'fra;
! [fi ;'i'(Ii'_'·�IAr· 23.

T Ô N I C A· A P'E R 1 T IVA -V-E-N-D-E.SE

.' Sim, tudo está mui�o' �aro, porém
KOL YNOS ajuda a economizar.
Um centímetro na escôva sêcá ••.

Tu'do está c�ríssimo •••
\

já não po
demos comprar naJa!

••• bastir para .se.'obter uma espuma

aSundante, eficaz e refrescante.
É lato comprovado
queKOLYNOS ren

.

de muito mais. Além
de combater as cá

riesKOL YNOSper-

'Nos, b.lt.idores do mundo
. SáliriQ';'�'Piod�ti�ldade

1IiÚ"fil' Por Ai Neto - 'donal, ou mesmo municipal.
Os aumentos de salario I Em lugar de um aumento

devem ser coRdicionados ao geral - dizem Davis e Ri
aumento na Pl'odutividade,' tch

- deve haver um prín
dos empregados. . cípio geral, um c riterio ge-
Esta é a melhor; forma de 'ral para tais aumentos,

assegurar a estabilidade 'e-I "Este cr iterio deve ser a

conomi:a em um�' nação. d i- proporcional entre o salário
zem dOIS economistas norte- . e a produção". .

ame"l'icano�.. . 'i O sistema proposto per
Os economistas são John I Davis e Hítch enquadra-se

C. Davis e Thomas K. Hitch.! facilmente no conceito de

Ambos trabalham para o mocrático °do valor indivi

governo dos Estados Unidos. dual.
Segundo Davis e Hitch, Uma sociedade vale pelos

os aumentos de salarto que indivíduos que a formam, e

s-ão feitos sem levar em con- não porque constitue massa

ta o aumento da produtivi- amorfa de seres iguais.
. dade dos empregados geram Cada individuo, d.�ve ter as
desequilíbríos. oportunidades e os' bénef'i-
Com resultado de tais de: cios que merece e obtem

sequilibrios, surgem feno- com seus: préprios esforços.
menos inflacion ár ioa.., 'Quem .produz mais, (leve
Um destes fenomenos é, ganhar mais.

o aumento dos preços.
.

O aumento indiscriminado
:·E quando há aumento nos de salários ,é uma injustiça
preços os aumentos de sala- para os que produzem mais.
rio' ficam 'perdidos. 'Davía e Hitch; entretan

��S-U'ponhamos .
- �izem; to; foram uma "advertencia-

.

, .Davis. e Hitc'h _:. que o va- importante: .
.

.

101' hórã ãe·.''trâ-bà,lho de um . ".s,o.mente se 'pó'Q:e estal)e
operár-io' aumenta: '; . �Í'r.l três Iecer uni sIstema· equffibra
por cerito.

.

do de' salários .e. produtiví
'

.. "Neste caso, o galado d� dade quando. se dispõe de
tal operário' deve ser tam estattsticas adequadas"... ·

.bém aumentado em três por
. As observações de Davis

·cento." .

..

e flitch fazem parte de uma .. �

. �m . au:_n�!llto .nestas cO�-I' pnblicação. da Uni;'ersidadé
dições nao evitai-ia' o pro- -Ie Harvard sob. o titulo "Sa-

gresso economico de uma lários e Produtividade". ,'.
., ..

'

.' ,I. ,

empresa. �..,

"Mesmo sem diferenças E I i..m'in'
. '.'·1� .a··s

.

"' ....." ..

110S preços·::...... indicam ]�avi&
e Hitch':""'" o aumento 'ná E s" P' "1N H 'A Sj)1'odutividade .' do opérário

..
'

'.
'"

IIJ., .'. ,: '., .. '.
..•..

representa sempre' uiri '�u- .
"

ment� no: ganho 'dó empl'{; 'l mui. (..........
'

•• 1.0 Di.
.

"
.� .! LOg�' ã�"p�Wl��a ·;lI?ticação, Nixo�gador.·

'.

;: ....'ln) ,-<;orçeça a -.elimln.l!r .as espi-
--

"No fim., tanto operál'iQ··'.·s" .:nhali·/como si f<Wíii.:. por má&-ica.
'Use·Nblodêrm á hoite e V. vera. sua

eomo patrões, são
- �enkfici��' pele .tornar-se 'lisa, macia e 1I.mpa,

d(}�". .
'" "

Nixodel!nl' é uma nova'·descob.erta .

N
.

A: opinião 'de Davis e Ra- 1:.:.ê:�ô��i���re�e:�J::E����� 'C'·I·u,·'L:e'
"

' '.1ft,· "".-" ·'A··,·O', ..S.tO: . eg�)cio.
"

.tch :·.significa i, que' qilaJquer lmpin.gen� e erupçoes. V, nao .pOc \ a � ac
" (l"erá .1Ibért;or· se'·. destas afecções Iaumento'ihdisCrirriinado. de .cutâneas a �en'os'que, elinilrie' �s

"

.. PROGRAM&PARA O l\If;S DE MAIO
. urgen e

1,·
. .

d'
.

I
. genn\,s 'que se esconq,em nos- fil- l'

. , , .b'
.

!'la anos e preJu' ICla ' para' núsculos'pOrQs de sua pele. Portàn-' DOM NGO - .Dia 25.,.,.- "Solree' " das 21 orasaI. .

.

todos.' ta, peça Nixoderm ao seu fahria� hora \"
: Vendem-s'e duas casas Sl-

. cêu,UCo, ..hoje l!'esmo. A. nos�a I';a-
.'

�
. . _\. .. t' T' dentes

Porisso estes economistas ....;�od.r..
· hcantia ea . Todas as segun·das feu'as, sessoes cmematograflca� a� a rua na .

,

. - , t'" ,'.. .... � n� . suam��oJ:.' . dI'
., ; fi 30 h .

Tratar na mesma rua liU-
sao con Tanos a COllcessao ,.. II .''''11 C....... proteção: para a Ue tos, com InICIO a,s 1;;>, oras.

de a,{lII).e'nt(}s:.em-' escala na- Tôd\iscas quartas feiras, Bingo Social Dan.çante, com': mel'O 52.

il'líéiô às 20 h'oras�
.'

. ..
.

.

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

.. ")
;:.,.,

�1
.'t.

''''Wf.''�
.. '.

õ::-"

A suuv.. misturo. de fumos
;i, ":' selecionados,' 'foz ,de,

. Continentol um cigarro de
'

superior qualidade qu.
todos fumam com prazer.

'[

.i

..... '

.' '

,
"

QrontiuQutal
I.·..

" ���'. ..'.
'. �\ .

I...i .relertacla .lacllnal.
, � .

C ••.1N
•

tiNI Jl'ÍlODU1Q ·SOUZA, c.'Uz '

�".I $2"i�Q. ; Preço no varejo; Cr$ 3,30

A G U ACompre Pélo m-e ..

n9r preço da cicia·
de o seu re'f,i!e,a�
d()r

.

�ORGE,
.

mo

dêlo 1952, com I ía�':
.

ta ntia··�real de
5 anos.

.
'
.. :.

Viagem CO� segura.nça
e rapidez

.

"

sO NOS CONFORTAVFJ8 l\dCRO-ONIBUS DO

RA�u)O, «SUL-BRASILBIRO»)
Fhrianópolis - itajai - joi�vilíe '_ Curitiba

��S CONVALESCENÇAS

, Caixa po·sta',. 139
.< ;�Tf:1�f()ne� 1607

Diário da"
Me'ropole

Autonomia 'da
Metropole /

Osoy Gama & Via'
, ,

, ,

Agê_ncia':

Alvarus de Oliveira

n.uá Deodoro' esquina da
Rua Tenente Silveira

-'_ ___;___-'-.'__ii...:....,.._,_._ COrrespDodeute
.

V' d P
·

.

Precisa-se de um ou uma

.'. ·"en·. e�se" recIsa-se AuxiJiar de escritório, eoil1

Rua Jerortimo II Iprática de correspondência.

C Ih'
,

. Vende-se livros de DIREI- Precisa-se de uma aju- Exige-se referências. ..

oe 0, 14' TO à Rua Anita Garíbald�" dante q,e costureira à rua T�'atar à rua Tellent� Sil.
ÇlORIANOPOllS ino 80. Conselheiro Mafra, n. 158, veira, 24, na A Eletro-Téc·

�.

Deputados cariocas incor

porados, apreRent!ll'am à

Câmara Federal proicto de
Bm'endôl eon.stituciona 1 con

I�edenc:o a. tão ,vl'O!>alada au-

I· to.
n

...

omia do Distrito Fede ...

1'a1. .

.

A' urometida . autonomia:
da C�pital tem sido debati-

Ida, li�g.ada e sol Icitada d�

todo ieito, de todos os mo

dos: É o lÚo de Janeiro con

tinua mudando de Prefeito.
como quem muda de cami

. sa. I�Jo. ,p:(mi1.1� o comando.
,

da :_Adlriiilistra(j'${o .
Munici

pal' d'â Metl�ppqle serve de
.' :êqmpe'!jRaçào política, de jo
g-o pará.A'! -Governo Federal
'nas 'Elfas e'on.cessôes partidá
rias.
E sofre.a cidade: pela mo-

. 1rosidade de resolucão 'dos
j'

. .

'seus problemas. A in segu-
.

ranca no,.:1U,'gan 'a falta de
c�nÚnuiciadé da"administra-

9ã,!-;,' INo�i,�am a população
..ca�lóe'á 'nªo�ter seus proble
mas capitais' resolvidos/com
presteza. .'

.. Nada� justifica o Rio de
Janciro, a capital da Repú
blica, não ter direito a esco

lher os seus Clirigentes pêlo
voto, quando, cidades peque
nas do interior'com popula-.
cão 100 vezes menor, pos

�llem faculdade de escolha.
Há 'eno1'me dísparidade no

tratamento político à Me-

trópole, .

O carioca tem direito de
fazer valer. sua ',opinião a_o

_ tl'a"e� das umas, na hora
dê escolher o sé� dirigente
máximo.
Tem sido muitas as inves

tida r; .para conseguir-se a-
. 'I'

quilo que foi prómetido ao-

riense, pelos poHticos que.
em geral prometem mas não

eumprêm: vamos vem porém,
se desta 'feita'" o� ars. depu
tad�s cariocas: conseguü'ào
vencer um. poll"to de vista.

que é 'r�al, justa e digna as

piração do habitante da mui
leal cidade de.'São Sebastiã5
do Rio de Jane,iro ...

i1 ico,

Fraqueza. em geral

I Vinho Creosotad·fl·
(Silveira)

.

Uma casa de madeira . 'n�

rno�To da Madquínha
'

Facilita-se pag�mento, p01"

Cr$ 12.060.00. Escritll'r� n&

fito, .e �ai�' 21M"" de 12x24
na Coloninha (Es(reit0),
Tratar co:r)'l. Val,flir. ,AN.

Mauro Ramos, 4 - so'b.

I.
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A.INDA O NOSSO'
,AN,IVERSA,RIO

Ainila por motivl? do ani-

J
DE HENRIQUE LAGE'-:

-versál'jo de O ESTADO, Sr. Oscar Von TroJ1lpows
continuam a,nos chegar con- kv.�

t ....
•

. f{ratulações e manifestações I DE CURITIBA José
"{le ilustres conftades.

I
Gil. -

,

A '''V,ANGUARDA'-', de 17'
, ,

00 (',orl'�nte, de Rio do Sul, .....,.,.':'..:"••..- .",.. .

assim se manifestou:
"Completou a 13 do COl'- Ba'Ias que'Tente o sell 39° aniversário'

�le fúndação o conceitufido
.

-Debem'
','

'('U I)} -.-órgão da imprensa catari-
neus.e "O 'ES!I'ADO", que se

'edita ;na Capital do Estado,' Quem passa pela Felipe
1'!ob a 'bl'ilhante e esclareci� Schmidt, ali em frente à ve

:da -direç�o do dr. Rubens de lha' "Chiqlli�,ho", dep�ta
�A:rruda

Ram.o.
s, vigol'oSO e co� um. espetaculo que feJ'�

j"í!Dmbativo pro.fissional da em che.lO os bo�s costumes

-pena de qtle tanto se Ol'gU-
da cidade.

lh-a o jornalismo cat�rmen- I Aglomera-se à calçada, no
meio da rua, dentro até de I-se.

Canta "O ES,TADO", a- estabelecimentos comerciais

tllal�tmte, corri ,grande nU7 próximos, um "mundal'éu" I
.

.:rncro de eficientes e dedica- de gente a sujar t.qdo com}dos colabol'adores, que tra- papeis' e o açucal' de umas

-balham com o .firme propó- balas que estão caçan<lo os l-sito 'de elevá-lo carl�l.- vez niqueis da creançada e até,
, mais no conceito de seus, de respeitáveis figuras da.Imilhares de leitores. soci.edade� ..

Estalnos certos de que a' O comércio é livre, não
Uata de 13 do COl'rente foi há dúvida. I
(�-Onlemorada condignamente Mas também deve se.r con

J,�lo pessoal d,a casa, numa trolado, quando suja, � açu-

ie�t� ',de {!-onfrat�l;nização. cara a cidad�. . .

•

, ''Vangual'cÍI1''', 'ap}'oveitan- Para não dizer, qual'ÍdO(a
do o ensejo, cumprimenta o "enche"... I

:seu eonfDade "O ESTADO!' A Pl'ef�itura poderia
,: :;fuhnull1li�O votQs' de 'long� olhal' um pouco para esse

� e féli� existenCia,. t.oda éla espetáculo 'deprimente, pois
iledÍc,ada' ao bem da coleti- dentro em poucos dias _.aqui
yidade -catarinense"_ estarão o ilustr�e g'ov�rnadol�

;\'

DE P. ALEGRE - Cap. e ontras altas autoridades
L. R. Ve'ran,e.·', de São Paulo., , .

_ ,..� ....

Esfaq,,�8u ,_8:5 ÍQulheres. ao
,

'-"mesmo tempo'

r.

CURITIBVANOS, 22 (K)
- Antonio :Benedito, opera
L'lo, mol'adQr' nesta cidade,
,ba �empos passou ,a viver
IDal'üalmente, com Francis
ca 'P-ereira, casada, separa
da" do marido. Esta convi
ven'C�a, entretanto; não foi
hmga. Pór qualquer desen
tellilimento, separaram-se, ,

i:tKltJ' Francisca emPl'egár�se
]10 .Bar Modelo, nesta cida
il.e. Ontem peli\s 23 horas,
,ânhmio Benedito teve um

-ellN!Ontl'O CQm Fl'ancisca Pe
reira, nas proximidades 011-
.de ;. mesnla se acha va ern

,vregáda, e, após rapida' dis
,i:üSsá1?, produziu-lhe diver-

sos ferimentos á faca, esc-a

pu lil1do-se eID s{)guida. ' Di-'.
'�igindo-se a uin:a das casas

Ido mel'tericÍo desta cidade,
ali procurou entender-se
I?ofu Irene lVIosei'. Repelido I
por esta, inJvef;lfiu contra' a I
mesma, de fàCti 'em, pUnho,

.,

ferindo-a, tan:l'hem, grave
mente, com diversas faca
das, O criminoso, após pra
'ticar os dois crimes, tomou
destino ignorado,' andando
a poliéia em seu encalço.

.

As vitimas foram 'recolhi
das" imediatamente, ao hos
pital ,Frei Rogério, em esta-
do gl'avissimo. '\

. "",dos 'i ,Vigaristas
,j

,

a ação perigosos
em Ioínvíle

(

tarso de Expansão Cultural �UICIDI()" Ef\i!4 RDnda
,
",' -JOINVILE '

,CONV,OCAÇÁO
(E,) _ Tornem, JOINVILE, 22.

o Presidente da Comissão de Recepção, Tte: Coronel Ante-ontem á tarde, por mo
Paulo Vieira da Rosa, convoca para recepcionar -o Exmo, tívos até então ignorados,
SI', Engenheiro Professo_r Lucas Nogueira Ga;'cez,... G?- suicidou-se o sr. Afonso
vernador do Estado de Sao Paulo, no proximo sábado dia Schubert, func�onario �a JOINVILLE, 22 (E,') _ py Barreto, soube que havia logo, propuzeram ao refe�'i':-2,hdo corrente, às 10,30 horas, no Palácio do Govêrno os secção de madeiras da, fU'-, Anortaram ontem a esta ci- chegado á cidade um cano I do senhor que guardasse. a.segujntes membros : Monsenhor Frederico Hobold, Dr.

ma 'Ç'rinks &: Cia. P�l'a. ma- d;de, vindos de Curitiba,
.

de placa 1&-220,. de Curítí-. r,eferida ql�antia: dando C�J�'Abelardo Gomes, Professora Oswaldina Cabral Gomes, t 'h dit 1 h d t t
'

�l',se� eSCOi eu, o Jl1 .cso 1 vigur'istas que aqui preten-' ba, do, quai aviam esern- mo .ga,l'an la a impor 'al1Cl�, .-Professor Milton Eduardo Sullivan, Dr. Paulo Tavares e cidadão um ,metodo bastan-l diam "fazer a praça": De barcado tres elementos sus- ,:le C:r�, 10.?OQ,OO. O q�laSl.Coronel Francisco Faustino. te extranho, tendo passado I inicio tiveram exito, pois peitos, Pondo-se em campo, otario aceitou o negócio 6.·C O N V I T E um arame em tO�'no do pes- I CDllfleguirarri sncontj-ar um aquela aut_orid�de au�ili.ada pret:ndia retirar. a impor-
:
4 ,Comissão '�e Re�epção do eminente Engenheiro coço' e pelo mesmo depeno i" "

.' "iÍ al aplicaram pelo cormssarro Arístídes tancía da garantia da Fun..,..Professo!' Lucas Nogueira Garcez, GovernadO!; do Estado durando-se do trinco de uma
l ?tano, o qu

. -. "onseg'uiu Iocaliear o carro (I\c&o 'I'upi supondo que ia',,

S- T_) I id 1
.

ito: d C ,. I . I "COTto" Mas a polícia que .""
. ,� .'..,�<c no J: au o, c�nv) a os a tlD?S mscrr .os o urso, o pro- porta, em sua re$idencla.:? ," .

.

. i cujo motorista identificou- Iazer um excelente negócio.t'essorado catarínense, os estudantes e o 'povo, para

re-IEra Schubert pessoa bastan- I ja tínha conhecimento d� se como Adão Lourenço Ao Entretanto o investigador a-, •

" Q' E'
.

•
�.� d .hezads t . .

" is ita" dos malandfos, es- ., • ,. ., ".

,',
L ,

e.�l�!lat v.
• == �or oca,,�ao e ,s,na ,cne�a a a. es, a te. �o?heclda na ,clda�le. ,A

I
v

"',. ser íntcrt..oga.
do sobre o pa- chou melhor levar o caso a!�,;;,!)}t,al, no proxrmo sábado, dia 24, as 10 horas no aeIO-!pollela teve conhecimento tava a espera dos mesmos.. de iro l • malandros o 'Üeleaacia, onde então li vi�-,

O 3 P r: I N b . . .

d t
r a eu o no;,;. ,j '"_I}O'l:i.:o 'federal, e as 1 , OJa raça is (e I ovem, r�. . do f�to e tom�u. as provi- Assim f'oi que .am a o,n e� motorlsta tentou despistar a tírna escolhida pelos vig'a�-

�
A Comissão !d,enclas necessaqas:, o Delegado Regional, dr. Tu policia; dando falsos infor- .ristas identit icõu-se como'I o' •

............................................. ' '

" mes sObl'e,ofl.tl'ajes que usa- Silvauo Bernardo ',da Silva,,'

'.
': I·

...•.....•••••••....�..··.' vam os vigaristas ..
No entan- residente na localidade co-

',' t â
\

d di tou o ex ;1.hecidaveomo Bainha, nu,
.

.

.

10 ICODlecim81to do DI.
'

I' J ��'�je�t��;oi: ���Q em s�� Km. 30 da Estrada 'Sa.nta
1 guida a Delegacia 'recebia Catarina. Na Delegacia Si1-,-

!�':.� ; ..
' ..

�.-�

comunicação de um inves- vano nanou sua histor-ia,
tig-ador dizendo que um se- como acima foi descrita, e"

nhor lhe havia 'confessado através des�íi-s infol'maçõe�
ter sido procurado por dois a policia conseguiu novamen':
elementos extranhos, ,os te a pista dos vig�risüls
quais tinham em seu poder .3endo as deligencias com::',
um cofre que diziam conter pletadas pouco mais tarde'
11 impor:tantia de 120.000,.00 com a 'prisão de,-dvis: del€s,
que deviam entregar a UlJ1 que são Fernando Carneil'O>

�

engenheiro construtor nes- dos Santos, pardo n.atul'u1
ta cida,de. Niío' haviam, po- :10 Maranhão, com 49 anog,

i-em,
'

encontra,do o destina- de idadê, solteiro, --e fIerci-.
tário até aquele momento e lio Paiva, natural de Minas.'
como tinham Jque regressar Gerais, com 37 :ano;;;, O ter-
""' _ .,.. ...",. �eil'o do grnpG �té ontem,

:í. noite mio havia sido pl'e-,

'142 dias de 1'8. Ira 50; Os o,ptros dois, e mai8 u,·

otario" foram recolhidos ao"

a Capital �.�:�:�_ �_ �..

Recebemos, ontem, o nO
252, ,do JORNAL DE ,MA-

A C d d!!,Rk e<lição de 20 DE JA-
"

i a, e e o;NEIRO DE 1952!, .

,

O' fat�'� dá �ue Í>e�sih:-,.'.
'

TraAn'�l"lo"
'

uma vez que Mafr.a"a clda· ,�
d� de Mafra, ao norte ' do A, cid'alie � €volui. Cresce-�

), Est,ado' dé Santa Catarína, rVfovimenta-se:
'extremando com a cidade Por isso mesmo' há aspec-
paranaeU8e ilo Rio Negro" t�s' que'de\;em_ acompanhal'-"
n�o fica tão longe ,assim, lhe o progressó.

' ,/

para que leve um jornal a Entre eles, o do trânsito, ,:
chegar á esta Capital o Não deixa de ser estranho"

.

CURTO PRAW de 142 dias! que a saida dos v�iculos se·'
É' qesnecessário frisar faca toda pela Conselheiro-,'

que ,It> fôlha mafr�nse
'

nos M�fra, quan$ló a principal"
[oUrazida pela mala comum aderia da cidade, a' mais

,

do Correio! moderna, mais larga e mais,
Fatos e l1.ão palavras! movimentada esteja fechada,

I I '

no trecho entre a Tra.jano ec
....,...,.,..t"_ ...._.._ ....,

Praça 15.

Claârrascada
'

As autoridades encarrega-,
das desse serviço Pi·estariam.

-

_.. Q".baqll boa colaboração estudando'
U

, H
, umà forma de co-rfigir um'

lJotlungo próximo, a So� detalhe, sem ,dúvida impordedade R. "D'eixa 'Disso", tante para os nossos fól'os,
que tem à frente José de de Càpital, e ganhariam, com'
I<'l:eitas, elemento dos mais isso, as simpatias gerais.
queridos no seio da c�3i.sse Et que a cidade evolui.
dos volantes desta CapiU1I, Cresc€. Movimenta-se.
r�alizal'á mais 'uma das suas
notáveis excursões n'o Üite- _ _ '!'•••- _wJ'.;. ,

rior desta encantadora Ilha
de Santa Catarina.

'-

Desta feitl!;z a turma do
"Deixa Disso" irá saborear
uma autêntica churrascada,
preparadá _pelo "cosinheiro
mór" Baldissel'o Filomeno,
que brindará os rapazes da
imprensa local com aperi
tivos anti-estomacais e fei
tos exclusivamente para ale
grar aos associados da sim
pática' sOCÍ\)dade.

4- churrascada, que será
em Sambaquí, está sendo a

guardada com desusado il1-

Ii!!!i!i!��;
- Um negociante c1inamar- da. Esse negodFinte, de,
ques, que havia organizado 'nome Landby, que estava

'

uma gigantesca. "escroque-, sendo procuradci há mais de
rie", encDmendando às fá� um mes pelàs policias eul'O

bl'icas dinamarquesas' l'OU- péias, já havia exportado,
pas destinadas a seiscentos 'Parte' dás ,l'O'llpaS, as quais
rt;il, h�mellS de u'!'Jl' pre;ens.o ;ac.redita-se:;c, 'teria 'vend'ifl-:--.)Exerclto da Aretnanha OCI- ''10 mercado' ,negro.

«galos»,

l' IDauguraGão,� ajoeobã_' de 'OlDa'
Assoclaeão QQ8 será uma �ôr�a I.a

servlGo ,de ,Santa Cata�ll�
o acontecimento do dia de amanha sera a

inauguração oficial do Curso de Expansão Cul
tural, instituído com o concurso de várias perso
nalidades do cenário intelectual, desta Capital"
tendo à frent.e dêase empreendimento o sr. Almi
rante. Carlos da Silvei,ra Carneiro, Comandante
do VO Distrito Naval, aqui chegado há pouco
mais de áno.

Focalizaremos, neste rápido, �omentár,io, o

que será êsse Curso, como fator preponderante
de intercâmbio cultural, porquanto será sua fi-
'll.l.lidade capital ·trazer 'a Santa Catarina fi

gu;ras 'de renome' nas letras brasileiras - po
'liticos" soéió)ogos, engenheiros - expressõ� da
vida'naCional, que para aqui trarão o calo,r do seu

pátriotismo, o vigôr:,dos seus con:ttecimentos, nu-'
ma manifestacão insofismavel de que o Brasil -:
mais e'màis s'e deve org'ulhar do vàlor d�s seus

fiihoei;
, "Uo intetêss� que despeifou a iundação des

sa suciedade de homens-de-letras, manifesta-o o

númeró de inscrições alcançadas - 398! E os

que aderi:ram à idéià, concretiiàndo·a, cQntamoS
-, "advogados, médicos, professôres, engenhei-
ros, militares, funcionários públicos, jornalistas,
escritores. São todos uma fôrça. em Santa Ca
tarina. capaz de levar àvante uma' organização

'

de caráter emi_nentement� patriótjco, qual ,seja
o de levantar () nível cultural da gente bal.'l'iga
verde,

EstatÍStica
S. PAULO, 19 (B.J.I.) -"J

O Departamento de Assis--
tencia a Psicopatas, da Se.."
cretaria da Saúde, mantem"
fnternados em s,eus hospi
tais psiquiatl'icos da capitar
e do intel'ior do Estado ...

12.780 doentes, sendo 7.675"
homens e 5.105 n'tulheres.

.

Registra-se ainda q)le em
'

abril ultimo foram dadas
alta� a 149 pacientes e" in-

-:0:-

As 10 horas de amanhã, nos salões do Clube
I�oze de Àgosto, no velho casarão ela João �in
to, centro de reuniões da nossa melhor socíeda
de ,será, oficialmente" inaugurada a nova agre
miação que congregará os qtltores das )etras pá
trias.

E nessa f-eÍiz �ortunjdade: O!i catari.l\en
ses O,uvirão a pala:vra autorizada de um enge
nheiro bandeirante, o Governador l,ucas NogtJei�
ra Garcez, expressão de cultura da atual gel"il�'
ção bi:asileira. S� Excia., ,que visita Santa Cata
rina para prestigiar 'a feliz�'idéia da fundação
daquela sociedade, há-de 'sentir, nos aplausos,
que lhe serão dirigidos, que' 08 brasileiros, de'
norte a sdl, têm' o mesmo sentiD:wnto patriótico
c' procül'.!tm ser, dentro da Pátria comu�, um só
povo, com um só 'pensamento, que' é o de servi- '

la para engrandecê-Ia, de éngrandecê-Ia para
��al

.

i
-:0:--,

O Curso de Expansãn Cultural inícia, ama

nhã a SU� caminhada. Os objetivos por que se ba
.terão os seus ()rganizadores, os seus associados,
no lema de servir melhor ao Brasil, são a garan
tia d'O seu futuro, para a marcha que começa" de ,

:".wl'iosos triunfos. Em reunindo a familia inte-'
lectual cat-arinense, êlê presta, já .por isso, servi
ço de real valía à nossa terra e à nossa gente.
Os resultados dêsse intercâmbÍ() intelectual que
se inicía, amanhã, ,com a visita hónrosa do Go
vernador Lucas, Nogueira Gal'cez, seJ:ão benefi
cos para a nossa terra. Outras expressões da
intelectualidade brasileira, aqui se farão ouvir,
na discussão de pr�b\emas ql�e a todos interes'
sam. E Santa Catarina se tornará mais conheci
dà, atravéz das realizações que o Curso de
Expansão Cultural concretizairá, -qo terreno das
'oon'quistas de orde� cultural.
I

Daí (} gl:ande interêsse' com qu� os barri
.

ga-verdes recebem a sua intalaçãl) e aplaudem
o primeiro dos conferencist.as a iniciar o cum-

priment.o do seu programa, o sr. ,d1\ Lucas No-
,

).'!;ueira Garcez, ilustre Governadór do Estado de
'São Paulo.

J
,
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