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PôRTO A'LEGRE, 5 (V. manente podel:á�,�
O. TEMPO A.) _ O Correio do Povo solução sfi,tisfatoria.·D'é iia-

Previsão do�mpo �té 14 de hoje, publica o seguinte ; da adiantaria impor este
horas do dia 6. Interrogando o dr.. Ma- aumentode Cr$ 0,40 ao pre-
Tempo: Bom, passando a noel Vargas, Secretário da .ço do produto. Já estou pro,"

I instavel. Agricultura, sôbre o ja a-' videnciando no pagamento
Temperatura: Estável. nunciado aumento do preço da divida atrasada do En-

I
Ventos -de Sul a Lé",te,

I
do :eité" nossa repor�age� treposto para com os seus

M�derados. '

OUVlU de s. s., ontem, a nOI- fornecedores e, quanto' ao

Te�peratu�'as extrema� I te,- esta categorica afirma- "deficit:' ;'_atual, que se ele
I de hoje : Maxima 23,3 - lv'[l- tiva: ". 'la mensalmente a nrais de
nima 14,3: ,- "Posso lhe afirmar Cr$ 300.000,00, cabe ao go-

,...,....._�................ ._,.,.,._...,.,.._ que este aumento .não será verno responsabifizar-ee
efetivado. A situação do, por ele; e não ao povo. De

Entl'eposto é realmente pre- nossa parte.. estamoa empê

I
cária e de tal modo que só- nhados em encontrar uma

I mente uma medida, de lon-
I solução imediata ?�ra � ca

,

go alcance e, de caráter per- so, mas sem precipitações",

tá a favor do povo; aqui a favor" do
Como o dr: Manoel Vargas, como trabalhista, encara o 'problema do leite-
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Explosão de uma
.

mina, lotei, DO. Sapé,IPerigos da controversia sôbre· OS
quandtl �oldados do ,�. 8. c. planos de mobilizaçao cnntinentalrealizavam exerclclos Adverteocia de Deao AcbesoD àS ·dele!)llções

.

Gravemente ferido o 2° Tenente Márcio Remor, que latino-americanas
foi /" hospitalizado. WASHING'fON, 5 (U.P.) ,Estados, declarou o sr. A- cia, por meios pacificos".

S V·d d O f· t d 2 Id d 1-
° secretário de Estado, cheson que toda divisão de ° sr, Acheson declarou

em ura I a e .8 erlmeo os., so a os sr. Dean A:c�eson, fez �lm' (�pinião s�ria utilizada com que não duvidava que o Me-
.

apelo ao México, Argentina fms de, propaganda pelo xico tem boas razões para
Ontem, às 18 horas, mais' na, recebendo.aquêle oficial digimos esta .nota, o estado, e Guatemala, para que re- Kremlin, dando assim "a assinalar o apelo à paz em

.

ou menos, grave acidente o-I ferimentos graves, sendo, de saúde do 2° Ten. Márcio tirem suas objeções, que
'

nossos inimigos a oporturri- mais emendas'. Mas "os Es
correu nas proximidades do com os dois soldados, reco- Remor, é grave, inspirando poderiam provocar diver- : dade de assinalar as obser- tados americanos são atores
Sapé, no vizinho município Ihido ao Hospital de Cari- sérios cuidados e que os gencias entre os paises 'do vações críticas que foram do grande cenário mundial
de São José, saindo grave- dade onde fôram atendidos. dois soldados se acham bem, continente americano, sô-

I

feitas contra um membro da e olhos hostis lerão também
mente ferido o 20 Tenente Ate o momento em que re- fóra de perigo. . bre os planos para comba-j comunidade americana". suas deliberações e deci-
Márcio Remor, que serve a-'

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

......

1
ter a agressão .comunista. I ,A seguir, disse que "a 01'- aões. Os que não são nossos

túalmente' no 14 B. C., e ,. ° sr. Acheson, aparente-, ganização dos Estados Ame- amigos perguntarão por que
mais dois soldados, sendo A luta -na Ooré1·a mente preocupado pela po-] ricanos não pode aprovar se incluiu o parágrafo sô-
que êstes com lesões deme-. U sição que esses três países

I
recomendações que estão bre o apelo à PaZ e dirão que

nor gravidade.. assumiram nas questões mi- dentro da jurisdição do 01.'- o mesmo se relaciona com

Segundo informações que TOQUIO, 5 (U.P.) _ As
,litares da 4a Reunião .Con-, ganismo principal, isto é, assuntos fora do hemisfério

Ih
o

23 h d
'

ca atingiu uma posição si-co emos as oras eon-. -
- sultiva de -Chaneeleres A-I das Nações Unidas". ocidental". Acrescentou que

t.em, soubemos que soldados
, �ropas �hadas voltaram, ho- ttt�ada a steiso.et"m:io qui�0n;.�- mertcanos, declarou ante a i O sr, Acheson objetou es- esses inimigos Indicarão os ',

,.1� � A B. C., em exercido na� I je a cruzar o Paralelo 38 em 1 os em eru orro da Coréia b
'-

'1 it
.

'f' t
.,

I' E .. d U iduu .wt

I
d N E f"

su -eomissao mi 1 ar que a peci icamen eao ape o a paz' • .;'"a os
.

me os, que se a-
. goele �loca�� c()mo de (!?stu- ,�lais t:�. :ugar:.es�. _e.nfren�

o o��: i�S_::l�m",ouYoçasm:t:.:<�el'� �1iv-i��Q de vot.o� �m'ia a_:I�-I contido ... ,n.o�. ,}:)roje.t�"l d_e e- c,ham t���!::�<!.o�� 11
...

a 19u�rra.
me, foram

_ s�:!,]lreendldos tando sena resIste, .

tu.. 'V La -, nda n :" t d ,� elo r.' 11t: T

1!9m a explosã» de uma lffi- rninlig;:'. Dum '\).ent;",:.k lan- cham na \ ireç�3 -aa� g'1oo - • migõF�w��dds1r;l;�.Ljl�xleQ�mh·�aPatTRro a""''f.Rllu\\.••.&J6.a-!t���r��q_.,a........
des concentrações :(eltas pe- rícanos se retiraram do

Imenda
mexicana declara que vada, como compromisso a

....._ _
- _............... los comunistas chineses .e, mundo. para. limitar-se as "continua sendo dever pri- resc1fver o conflito coreano

cOloe�nos na f�O?nte central. ..costas do Novo Mundo. Ao mordial,dos membros das por meios pacificós".

HereA.u', Lulero .

Contmuam aqUI, os rumOl:es fazer esse apelo às três l'e- Nações Unidas,. no caso de Disse que o Kremlin não

de q:le, nessa fleI:te, os co- públicas americanas para' se verem envolVIdos em con- necessitará de muita pers

•
. mUlllstas consegU1ra�. con- que assumam uma atitude trovel'si(t illte1'llacio�al, bus- picacia para, chegar a essa

.

e o reglmeo'lo centrar pelo,menos qumhen- harmônica com 08 demais cal' acôrdo nessa dlvergell- conclusão. O sr. Acheson
tos mil homells para o/que fez um.apelo aos Estados a-

RIO, 5 (V.A.) - O Jornal geiro "qUi-ploO-quO",' uma se acredita ver uma ofensi·

_'-p._--1-0'-.'R' 0--8-O'---'-'N-E-"-T-"·--O'''- !
mericanos pai'a se prepara-

publica: vez que o visitaàte relutou va de primavera, com o ob- rem para' qualquer eventl1a-
Dl1ran'te a sessão de on- deixar o recinto. jetivo de despejar as tropas lidade, para não terem que

tem da Câm;lra dos Depu- Minutos depois, o deputa- oI
das Nações Unidas no mar.

., I t f..·'
dizer posteriormente que "é

!ados, um cidadão, depois do Luthel'o Vargas procu- Tc:davia, p�lo .que s:' sabe, o J)ota am ...se OS a os O leiaiS . muito tarde" e que os pre-

de dizer umas palavrinhas rou o· sr. Nerêu Ramos. A OItavo Exerclto nao

pre-I Lemos no 'i:Qiário Oficial do Estado" de 3 parativos. não foram inicia-

no ouvido de um oontinuo, reportagem, aproximando- tende sustar sua ofeuRiv!l, de abril do cotrel\.te ano (D. O. n. 4.390), o se- dos com suficiente antecipa-

penetrou no Plenário, que- se, notou que o presidente levando-a às últimas conse- guinte:
ii"

'

cão. Terminou dizendo:

dando-se junto à bancada da Câmara lia o RegimentQ, quências. •
. Decreto de 19 de março de 1951. ('Não deixemos que se diga

-dos jornali�tas. A. certá, al- na parte que�ispõe sôbre o O Governador resolve: que não estamos ,unidos".
•

f
..

t 1dI'
.

t O 'O comunl'cado of!' ,!'''l do �_•..,......,.............�".w....,.

\ t\.tra, OI m erpe.a o pe o mgresso no recm o., re- < t; c. NOMEAR:
'

presidente do Comité de Im-I pre�entante trabalhista, por' Q. G. do Oitavo Exército in- De acôrdo com o 3rt. 15, item II, da lei

prensa da Casa, que lhe so- spa vez, atendeu pronta- formou que as tropas nor-
no� 2,19, de 12 de janeiro de 1949:

licitou � .apl'ese,ntaç!i0 de I mente aos" esclarecimento.s te-americanas estão progre- Cícero Machado da Silva para exercer o

credenCIaIs. O cldadao, ljes� I' do sr. Nereu Ramos. E o CI- dindo na área de Yongpyong cargo de Delegado Regional, padrão Q, do Qua-
pondeu apenas "llue era�se-I dadão, sobraçando

um mo- contra "moderada porém e- dro único do Estado, vago em virtude da exone-

cl'etário do depu1ado Luthe- ço de papeis, ficou mesmo nérgica resistencia mlm!- !'ação déFrancisco May Filho, para ter e�ercí-
1'0 Vargas. Seguiu-se um li- ! do lá�lo de fomo ga". Esta cidade está loca- . cio na Delegacia Regional de Polícia de PÔl'to

jiN" _ J7•••-,•.__.
lizada a mais de 3 quilome- União, preenchendo o claro_ existente na lota-
tros dentro da Coréia do ção, com a remoção de Nelson de Abreu.

Os d·lralgentes 'dos o' rga-os Norte e constitui um gran- (Reproduzido por ter saído com)ncol'reção).
. de centro de_ comunicações Até aí tudo bem.

d a
.

eaAmara I enl·sCt��sc.,entraçao, dos comn- Acontece que, lendo o Diário Oficial do Es-
_. .lado de 30 de março do corrente ano (n. 4.388),

encontramos o seguinte:
RIO, 5 (V.A.) - Foram eleitos ontem os primeiros I A segund� penetração te- Decreto de 29 de matço 'de 1951

presidentes das comissões permanentes � Câmara dos ve lugar na area de ,!,opyon� O Governador resolve:

Deputados. Na Comissão de Justiça foi eleito presidente sendo levada a efeIto pOl EXONERAR:

o sr. Samuel Duarte, do PSD da Paraiba; vicé-presiden- ?ma col�na de tanq�les e de De acôrdo com o art. 95, § 1°, letra b,

te, o sr. Benedito Valadares, do PSD Mineiro; para pre- mfantana,. conSegtllll�O a- da lei n. 249, de 12 de janeiro de 194,9:

sidente dà Comissão de Finanças, foi eÍeito o sr. Israel vançar mals
.

de 6 qUIlome- Francisco May Filho, Delegado Regional de

Pinheiro, enquanto a vice-presidência ooube ao sr. Pau- tros. O tercelro cruzamento Polícia, padrão Q (Rio do Sul), do Qua<lro Único

lo Sanizate da UDN do .Ceará·; para presidente da Co- teve lugar na frente cen- do Estado.

missão de Diplomacia, foi eleito presidente o sr. Lima traI propriamente dita. As Gov,êrno milagreiro, realmente!

Cavalcanti, da UDN de Pernambuco, recaindo a, escolha I noticias da frente não indi- Nomeia eorrelígionáriQ para vaga inexisten-

do vice-presidente na pessoa do sr. Menotti dei Picchia, cam a posição .dos norte-a- te, preenchendo claro no Quadro Único do IEs-
do PTB de São Paulo; na Comissão de Tomada de Con- mericanos mas se soube, de- tado por antecipação ...

tas foi eleito presidente o sr. Guilherme Machado, da pois da publicação, que os Ou será que -não? . , .

UDN de Minas e vice-presidente o sr. Parailio Borba, do soldados entraram' em luta Ou será que a correção saiu, também, in-

PTB do Paraná; na Comissão de Educação, foi eleito c.om os vermelhos, conse- correta? ..

:presidente o sr: Eurico Salles, do PSD capixaba e vice- ,guindo uma penetração de 1. 'Interessante, no caso, é que corrigindo a

presidente, o sr. Mário Palmerio, do PTB Mineiro. quilometro e meio. correção ainda fica tudo errado!

o fiso da-cldade .••

�.
�,

o ca,'aleiro: Se a se·

nhorita não fôsse assim

MINGNON, se tivesse a mi�
nha altura, se contasse COIU

um 'dote maior. se já nâ&
tivesse tantos compromissos
com outros e, sobretudo, se

náo me pisasse tanto nos

pés, nós até poderíamos
pénsar num ACôRDO ..•

I matrimonial!,...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:DItA. WLADYSLAVA WOLOVSKlt·M'USSI
�

DR:. ANTÔNIO DlB MUSSI
Médicós

Cirurgia-Cli.n.lca Geral-Partos

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório - Rua .Toão Pinto,

Ui - Te!. .M. 7EW.
Consultas: das " às 6 horas .

Resi.óêncià: Rua Esteves Jú

alOi' 45. Te!. 812.

DR.�LDÃO
CONSONI

Cirur�B, Geral - Alta Clru_!g1B
-

.. Moléstias, de .senhor-u .__

Parios

Formado pela Faculdade de
Serviço completo e especiallsadc das DOENÇAS DE SENHO-

Medicina da Uníverstdade � São'
:RAS, com modernos métõdos de diagnc)�(.i-cos 9 tratamento.
COLPOSCOPIA � HISTERO .- SAtPING'OGRÁFJA - METABO

LISMO BASAL

DR. I. LOBATO
FILHO

(Fo'!;mado pela Faculdade Na- Doenças. do-aparêlho I'espi.ra-tórlo nhoras - Proetologia
clonaI d:e Medicina da Univel'si-

TUBE�CI��� ..L l:_.
' Elet..i:.:Ldade -Médica

<IA --.,- ---it---rn:m1ffi1tÓl'w.: RUa Vítor ""Meire--
Médico. por concurso da Assis- . Formado pela Faculdade N�cio- les n, 18 -' .Telefone' 1.6-07,

fência a Psicopatas do Distrito nal ,de Medicina. Tisiologista e
Consultas: Á; 11,30 horas e à'

��� d hTisiocirurgião do. Hospital'Nerêu tarde Ul:I 15 oras em diante.

,

Radioterapia por ondas cu rtas-Eletrocoagulação Raios
c Vióleta e I�fra Vermelho,'

. .

Consultór!o : Rua Trajano, na 1, I' andar - Edificio do Monte"

pio.
Horârto : Das 9 ás 12 horas - Dr, Mussl.

Das 15 ás 1-8 horas - Dra. Mussi.

Restdencía - Rua Santos Dumont, 8, Apto, Z.

DR. D.JALMA MOELLMANN
-:CLíNICA NEUROl�QGICA E DE OLHOS

GARGANTA
OU�IDOS NARIZ

•

da

CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIÃO
Sob a direção do di'. Djalm .. }(oellm.atlll,

Com. o. concurso de especial!stas oom fama européia.
Exames e tratamento moderno das doenças do sistema nervoso.

Diagnóstico e- tratamento completo das moléstias dos olhos -

euvídos - nar-iz e garganta.
Aparelhagem'moderuissima importada' diretamente da Suiça,
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas ás-lO e

das 14 ás 18 horas diàriame�te.

L
-

Tele�:;i:��:30lis'Lar::n�aã_°c:t�::�.ãO./ ,

DR�--ALFREDO
CREREM

DR. A. SANTAELA

menlãIíí;=....-'--�",....

!!:x-direlor do,Ho_ita! Oolonía
Sant'Ana.

Doenças nervosas � mentais.

, Impotencía Sexu-al.·
-

Rua Tirad()'�tes nO 9.

Consultas das 1�. ás !f) horas.
FONE: ?v!. 798.

Res. Rua Santos Saraiva,

-Ex-interno do Hospital Psi-
quiátrico e Manicôníío Judiciário
da Capital Federal.
Ex·inte.rno da Santa Casa de

MisericÓl'dia do Rio de Janeiro.
Clínica Médicà - Doenças Ner

vosas.

64
_. Estre·ito.

Consultório:
Neto - Sala 9.

Edifício AméliaDR. ARMANDO VA·
bERIO DE ASSIS

�DlCO
DOIi Serviços de Clínica Infantil
',da Assistência Municipal 'e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN-

I� ÇAS E ADULTOS
'- Alergia

Consultól'io: Rua NUnes Macha

í:l.o, 7 - Consultas das 10 ás 12

Residência: Avenida Rio BI'an
co, 144.

Consultas: Das 15 às 18 horas.
'f'elefóne:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.385.

DR. ;POLYDORO
S. THIAGO
Médico e parteiro

do Hospital de Caridade de Flo-
e das 15 ás 17 ho.ras_
Residência: Rua Marechal Gui-
lherme, 5 � Fone: - 783.

Paulo, onde foi assistente do Ser

viço Cirúrgáeo do Prof. Alipio
Corrêa. Neto,

Cirurgia do estomago e vias

circulares, intestinos delgado e

grosso, tiro ide, rins, próstata,
bexiga, utero, 'ovários li trompas.
VaricoceTa, 'varizes e' hernias.

Consultas: Das 3 às 5 horas.

CÓns.: Ruá Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraíso).

Telef. 1.598.
E .

Residência: Rua Esteves Jú-

o ESTADO
. Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!. 1022 -' CX. PÜS-

'

tal, 139.
. Diretor: RUBENS A.
RAMOSo
Proprietârto e' Dír-
Gerente
SIDNEI.. ' NOCETl
Representante:

'

A. S.LARA
Rua Senador Dantas,
4.:0 - 60 andai
'I'el.; 22-5924 - Rio de

Janeiro
-

'RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oltveire

nO 21 -- SO andar
Tel.: 2-9873 São

Paulo
ASSiNATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 100,00
Semestre � Cr$ . 60,00
Trimestre . Cr$ 35;00

No Interior
Ano .. . .. Cr$ 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre : Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto.
Os orígínaís, mesmo

não publicados, não SG�

rão devolvidos.
<,
<,
A dire��o não se res

pdnsahillza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinadOS.

ESTREITO (Travessa 10 de Janeiro}, casa de madeira,
4 quartos, 2 salas, cozi.nha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 X 30, "" .. " 'o .'•• " , : ••••••

ESTREI'l'O (Travessa iO de Janeiro), 3 quartos -etc.

(desocupada) . , , . ' . , . , ' ..
'

, .. , .. " .. , .• ,., .•..•

ESTREITO (B-airro de N. g. de Fatima) prefabricada,
3 quartos, sala, coz inha, banheiro etc. terreno

15 x 35 . _ .. , . , .. , . , , . _ , , , , , , , . , ..

ESTREI'l'O (ma 24 de Maio ); casa de material, terreno
9,90 x· 56 , ..• _ , . ' , . , . , •.. , ... , .... _ .. _ .. , . , ..•

TERRENOS À VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lotes de 12 x 45, pre, o

pOl' -casa lot� . , . _ . , .. , , , , , ......•

RU-A RAF:AEI, BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos
_ 2) "., {, , _ .

RUA FELIPE S.CHMIDT, um' Jote de n.so x 30, Íl'ellte'
.

á Avenida de contorno á Ponte Heréilio Luz (lugar.

I ,

de futuro) ,.,.;, __ ;, .... , ... , .... __ .""., .

BAIRRO BOM ABRIGO., 1 iote de 12, x 18,70 ... _

'

COQUEIROS, um terreno com a á�ea de 2'Z.829,oom2 ,.

C-OQUEIRQ�,,{Pa.lhodnb-a) um 'ótimo teàerro para 3

construção .. , , ,. , .. � , .: .. , '.' .' .. , ..•

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84,OOO,OOm2.
extremando com uma rua nos fundos, com posaibj-
Iidades de loteamento ,.", .. _ ... _ . : ........•••.

'

SO.OOO,O&:
TERRENO A VENDA EM PRESTAÇOES

BELO RQRIZONTE (Minas Gerais) temos lotes de terrenos ...
venda em prestações, situados em Belo Horizonte, COIU grande•.
possi'bilidades de valorização.

COMP.RA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e' SITIDS
Temos setup.r-e i.nteressados em coniprar casas, ,te_rren05, cha

caras e sitios.

HIPOTECA:>
AVALlACÓ[!)
lUí"lISAtOUt==���=..e"""'=������:!!!

nior, 1.703 - Tel. m. 76-1.

DR. PAULO FONTES
Clínico Ot)erador

Consultório: Rua Vitor Meire

les.

Telefone:' 1.405.

Consultas': das 19 às· 12 e das

14 às 18 horas.

Residência: Rua Blumenau.

Telefone: 1.620.

/lU'" /)C'Ob(JOO '.13 •

Fl4QlAlfôPoLI.s • .$AlfTA CAT.,4R'I"IA

DR.NEWf'ON
'D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se-

CASAS A VENDA

RUA S, VICENTE DE 'P-AULA,-,2 quart.os , s.a la etc,

terreno 20 x 33 lC.r$ 23.000.,00) financiado .....•

AV':EJ.'UDA MAURO RAMOS, com todo. eonforto, 3

q�to.s".garaje etc., .teri·e!1,1) 10 X' 40 (fltlancta-do
pela Caixa cf Cr$ ÍÍ'(),OOQ,O()') • ".' , . , ••.••.• _ - .••••

RUA CHi\PEG6., 3 quartos, agua luz esgota, etc., casa

de madeira, toda pinta-da a o leo, alugada por

Cr$ 4oo,.ü0 , , ' , , .• ' , . -,' ' , .... , - " . .' ',. , - - , . - .' .. '. ' .

R·UA_.ALililIRA!\t"'l'E LAMEGO, 2 pequenas casas, ,.::ou,,:'"
. .

tru.idas cm um de 51 x 70, ótimo !oca·l para dopo-
s.i·t.o etc." fundos t'na o 1ll�1.l' • '.

'

__ , •. ' .•• 0" .

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro ele. teereno 9,50 x 32 (financiada rJ:elo
Montepio Cr$ i)3.úOO,oo) .. , . _. , , ...........•..

COQ,UEIROS (rua Das. Pedro Silva), 5 qu-artos, ban

nheiros, côpa, s-alão. de jantar., salão de visita. po

rão bab itavet, deposito 'ele. terreno 2-1 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

C1'$ 40.000,.1)0)

DR. 'M. S. CAVAL.
CANTI

Clínica excÍusivamente de cri-

-Ors. Waldemiro Cascaes

Ramos. Curso' de especialíaação Residência: Rua Vidal Ramos,
pelo S. N. T. Ex-interno 'e Ex- - 'felefone·'1.422.

Cobrariças' amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, .título.s declaratórios, natura
lizações, retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações h'aba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos_bem como quaisquer outros serviços
relacionados c0Irl sua profissão.

'

RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

O'r. ReJ),ato Ramos da Silva
;' )

Advogado:
'Rue Santus' ,Dumon�, 12 - Ap. 4

às 18 horas. anças.
Res.; Rua DurvaI Melquíades" RUII Saldanha Marinho, 19.

28 - Chácara ào Espanha. Telefone (M,) 736.

&5.0.aO,Oe.

assisteute de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Guimarães, (Rio).
Cons.: Felipe ·S{fumidt, 38.

C{)t:lsultas, diàriamente, das 1&

E.

/

180.000,ot).

35.000,00.·

1l0.()'oo,Oê: .

�.

70.;000,0&<

200,oon,OO-<

80,ooo,oa.

70.000,01),')

80.000,O&<.

60.000;OIP

60.000,00-'

50.000,oof-:'
10.000,00"
25.0aO,OI}r,

40.000,Otll,

HIPOTECAS
Recebemos e aplicamos quasquer imporl;ancia com garll,ntiaa.

hipoteca'rias.
ADMINISTRAÇÃ8 DE PREDIOS

,

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para admi--,
nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

_
PROCESSOS IMOBILIARIOS

O!"ganizamos' proceSSo.s imobiliários, para os Ip.stitutos, Cai
xa Economka etc, Temos tambem possibilidade;;; de conseguir qual-.
quer do.cumentos sobre imóveis. . (1 U

'FICHARIO �]O cliente q1Je desejar comprar casa, teneno, sitio, chacar�_
poderá vir na séde deste EsCl'itõrio e ·prehencher uma ficha dizen-
do. o que ,deseja adquirir e assim que' íl,n�eguimos �vizaremo5 ao"

interessado, sem despesas para o cli6nte.

INFORMAÇõES
Sem compromis'so, para o. cliente, damos qualquer informaçã(il>.

dos negOCio'!;, imobiliários,

HAMILTON VALENTE
FERREIRA

/'
(

tianópo!ia; Assistente da
Maternidade

Doenças d6s órgã�s internos,DR. LINS NEVES, . - especialmente do coração e vasos,
Diretor da Maternidade' e mé- Doenças da tiroide �e. dem:afs

di.co do Hospital de Caridade,' ,- glaudulas· in_ternas,
CLINICAS DE SENHORAS

-I'
Clínica e cirurgia 'de senhoras

CIRURGIA - PARTOS '''''''; Partos. '-

ASSISTENCIA .ÂO PÁliTÓ E FISIOTERAPIA - ELETROCAL.
OPERAÇõES OBSTÉTRICAS DIOGRAFIA - METABOLISMO
�oenças glandulares, tíroi'tle, i...... BASAL"

ovários, hipo.pise, etc. Horário de Co.nsultas: _ Dià-�isturbios nervosos Esteri· riamel!te das 15 às 19 horas_
lidade - Regimes. CONSULTÓRIO: Rua Vitor
Consultório.: Rua FerIíando Ma- Il'feireles 118 F' I

.chado, _ Tel. 1.481. 1.702.

n. - cone Illanua

IResid. R. 7 de Setembro - Edif. RESIDÊNCIA: Avenida Trolll-
Cruz e Souza - Tel, 846. powski, 82. Fone manual 7.66.

-----------------------------------------------------

e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

,

\.

7

I "lÁ C.2-' Aiat•, I.olho... Idbl'loal: ACua·a CAPITAL-
�

.hQm� • '·.te.alio dOI
•la!t. Clllt•• d. efetuarem .ua.., OOmpl'ti8$ MATRIZ em

......Em� � ����·..=_Bm�-=�wwmmm· mB� - _ �
-,

•

FIUZ.A LIMA & IRMÃOS:
Cons. Mafra, ..,37
Florianópolis

Advogado
Serviços de advogacia,

em geral, no Rio de Janei-
1'0. Cobrançás, Registros,
Encaminhamento de proces
sos. Recursos aos Tribunais
da Justiçá Comum e do Tra
balho.
Praia do Flàmengo, 12'2,

apto. 510 - Rio - D. F.

l

AUTO M-óvr I S

CAMII'tH6E.S
CAMINHONETAS

�
... - ---�"""'-""""

Fa.brloa.nt. e dl.trlbuldore. ela••fa.mada. ooa ..

feogõe. -DJSTiNTA- • RIVET;� P.o••ue um gl'an�
de .ortlm.ato ele aa.emll'all rl_aelo!!: lI.lal
bon. e ba.rato.; algodle•• 'mol'lo. e a"lam.ato.
pa....lfalcate., qUI fe.,.be dlreta!l'eate da.

al\r.� Comuclààte.' do h,terlol DO ••ntldo cle':lh. fa.e.em�'Ial•
Flol'laD6poUII. -. 'Flf,IAIS em Blumenau ., Lajo••
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ANIVERSÁRIOS O extinto exerceu, desde
DIONISIO DAMIANI moço, nesta Capital, a hon-
Passa, hoje, o aniversá- rada profissão de tipógrafo,

�rio natalício do nosso pre- galgando, com esfôrço e de
-;zado conterrâneo, -sr. Dio- dicação, outros postos de,
�l1ísio Damiani, elemento de responsabilidade dentro do

-destaque da indústria e, do jornal, tornando-se verda-
-comercio de Florianópolis. deiro conhecedor da arte,

O ilustre aniversariante fazendo do seu trabalho não

.receberá, no dia de hoje, ex- só o seu "modus-vivendi"
-:pressivas homenagens do como, "também, o seu aposto
<seu vasto círculo de amigos lado.
:�às quais nós os de "O Es- Enéas Moreira, foi um

'-:tado", nos associamos, com grande profissional e um

:prazer. companheiro leal que sou

:PROF. LUIZ TRINDAD,E be honrar, com a sua de-
_\Ocorre, hoje, a data nata- dicação à tôda prova, o tra
"Iícia do nosso distinto e cul- balho meritório dos que vi
',to conterrâneo, Prof. Luiz vem' da imprensa para a

/Sanches Bezerra da Tr inda- imprensa.
vde, 'figura destacada (\0 ma- O sepultamento do seu

:gistério catarinense. corpo se efetuou no Cemité-
Exercendo, no momento, o rio Público Municipal, com

�to cargo de diretor do De- grande acompanhamento,
:partamento de Educação, o' ante-ontem, à tarde.
.an tigo servidor do magisté- I "O Estado", apresenta
:,rio público, que só para ele 1 condolências à familia en

":tem snhido empregar tôdas
.

lutada.
:as energias e capacidade de i
-trabalho, será alvo, nesta I

• "data, de expressivas home-I
.nagens que lhe tributarão i
-os seus colegas de Santa: :::.-Catarina. »:

"O Estado", cumprimen- I

-;ta-o, desejando felicidades. I_DR. OTTO FEURSCHUET-
.

TE
I I

A data de hoje assinala o .

.aniversário natalício do dr'l-Otto Fuerschuette, abalisa-

�.:do .I?édico residente em

TU-,
�

fual ao. ,

,.\""
FAZE'lVI ANOS, HOjE: �I-----_� _

SENHORES: I Ih ,a.. - Alberto Mattos.
. I reugra Ia'- Alvaro Ramos da SIl-1-va Flores, funcionário do '\. Q I � r. ',' � l •. �

"Tesouro do Estado. A' Câmara Municipal de
SENHORAS: Florianópolis aprovou, em
- Celina Siqueira de Sou-

sua sessão de terça-feira
-za, esposa do sr. João Cân- última, o Projeto-de-lei do I·,/"'·�io de Souza Siqueira, ser-

sr. Vereador Fláv�o Ferra-l-ventuário da Justiça, apo- ri, da bancada do P. S. D.,
-sentado. tornando obrigatório a 4-
- Silvia Ulissêa Beirão. breugrafia aos funcionários
- Ilca Sampaio Cardoso municipais e determinando

·<de Almeida. providencias parlf que, do-
SENHORITAS: ravante, sejam os futuros
- Ivalda Silva, filha do servidores do \Mu�icípio 0-

'.:Si'. Aristides Jordão da Sil- brigados a êsse exâme, sem
-va, o que não. poderão assumir
- Wanda }Ierizio, resí-

os"'seus cargos.
'''4ente 'em Brusque, A-tnedida, que deveria ser

-o- Sofia Berka.
adotada' também pelo Go-

, MENINA:' vêrno do.Estado, viria favo-
- Maria de Lourdes Pra-

recer à honesta classe dos-

, tes, filha do sr. Alvaro �l'a- servidores públicos que, as-
1:e8, residente em Henrique, sim, muito lucraria, evitan-
"Lages. I do que a tuberculose, cujo

JOVEJ\�: . .

,.. I procésso estivésse ainda em
- Antônio VltOl;' de Melo, evolução, tomasse de sur-

-'Luti.
prêsa a quantos a ela esti-
vessem predispostos.

�} IS CRiaNças
PREfEREM}

(

Contrato de Casamento
Com a mui distinta e

::;prendada senhorinha. Maria
Natalia Rita, dileta filha do

ar. Salvato Antônio Rita e

-de d. Adelaide Da Silva Rita

-e destacado elemento da al-

"'ta sociedade 'lagunense, aca-
"'ba de contratar casamento,
':0 sr. José João' Henrique,
-Oficial da nossa lVlarinha
]lfercante.

Anuncie n"'O ESTADO"

FALECIMENTO
ENÉAS MOREIRA
Vitimado por insidiosa

"''' "molestia faleceu, terça-feira
-l9.Itima, em sua residência
�'Ji.O sub-distrito do Estreito,
� nosso prezado conterrâneo
'ióil': Enéas Moreira, antigo e

,�eíloso ftrncionario dá Im-

::::pTenSIl. OficiaL do Estado.

/

o ESTADO-t- exta-teíra, 6 de abril' de 1951

UM POETA ESQUECIDO
3

. Faculdade de Farmácia
•

e O�ontologia
Para Bainha dos Dniversitários,

1 .

EIi.mine as :.j'lrjllli�lfflllifuE SP I N HAS .. (O REGULADOR VIEIIU)
A causa Combatida no 1.0 Dia A mulher evitara dores
Logo á primeira aplicação, Mlxo- AUVIA AS CóLICAS '

UTER1NA�
d...m começa a elimina.... as espí
nhas como si fosse por m

á

g í.c a ,

Use Nixoderm á noite e V. verá sua

pele tornar-se lisa. macia e Iímpa.
Nixode.m é Uma nova descoberta
que combate os o a r a st t os

da pele causadores das espmhas.
frieira�, manchas verrnelhas.j acne,
ímpingens e erupções V. nao po
derá libertar se destas afecçoes
cutâneas a menos que ellmme os

germe� :tue se esconàenl nos n-ll

núsculos poros de sua pele, p,ortan-
t peça Nixoderm ao seu rarma,

,..�tutico" boJe mesmo. J:\. no��a &av." r':antla e a

lNixoderr& ma mr�lor
1'ill'!I 115 IIt!l!>(;ões Ctl!�MnS proteçao.

1

OSVALDO MELO
Manoel José de Vargas, o poeta esquecido.

, Conheci-o pessoalmente e com êle, por várias ve

zes, tive o prazer de comungar' das ' "novas

idéias", pois, que eram efetivamente novas na

quela época ... ,

�oel José de Vargas, que faleceu em

1923 em Bom Retiro, neste Estado era conheci
do atravez de seu pseudonimo: - Josmaro.

ótimo guarda-livros, dedicava suas melho
res horas à literatura, principalmente à poesia.
Charadista de primeira linha, foi muito apre
ciada a colabpração efetiva que prestava ao Al

manaque Luso-Brasileiro, de Lisbôa.
_ Humilde, aliás, de demasiada humildade,
esquivava-se quasi sempre a aparecer em reu

niões literárias para as quais recebia convites.
Na sua modestia, Josmaro preferia o silên

cio e a concentração para servir com devoção à
sua Musa.

Colaborou em jornais e revistas de nossa

Cidade e suas produções sempre foram acolhi
das com agrado especial por inúmeros leitores.

Pessôa amiga: e da família do estimado con

terrâneo, teve a gentileza de' me oferecer várias
I cópias de trabalhos daquele esquecido poeta.

Achei de justiça, relembra-lo hoje, mais
pela simpatia que sempre tive por êle do que
propriamente para evidenciá-lo como poeta, coi
sa que iÜe não permitiria caso ainda vivesse em

nosso meio.
Josmaro escrevia pelo pulsar de seu grande

Icoração.
Acomodava a "expressão" ao

como deve ser a perfeição ideal
gundo José Ingenieros.

Não mentia a si mesmo, com sonhos acaste
lados nos píncaros da glória.

Não queria, também, aquele "culto dos ho
mens" de que nos' fala Pôrto Ferreira em "Al
ma Contemporânea" e segundo, ainda o autor
citado, "não se preocupava com o rótulo com que
crismassem seus esparsos trabalhos". .

Quando lhe! chamavam poeta, respondia:
"perdão; apenas, guarda-livros" ...

Ficou, -entretanto, sendo' poeta mesmo e

CO{l1O tal, deixou algumas páginas cheias de
emoções, pára encantamento dos que ainda hoje
procuram pairar um ponco acima das brutalida
des materiais de nossos dias.

"pensamento",
do 'estilo, se-

/'

::rg..:_"'17,l--_�Q • '"
_ .... -.-C"Ot-�-

dos naquela sua ambiência não fingida. -...

A natureza e seus encantos o inspiravam
sempre de preferência .

O soneto que transcrevo, abaixo, publicado
em 1918 n"O ESTADO", bem nos prova.

Ei-Io:
OUTONO

(aó Velho Costa)
Enleva-me o Outono!... Essa indolência vaga,

que suavemente paira em tudo quanto vejo,
desperta-me a vontade, incita-me o desejo

de aspirar o azul da curvelinea plaga,

Snrja. Zilayr de Mattos

T,A ..e ....Transportes Aéreos
Catarinense

�
S ..A .. ,

ASSEMBLÉIA GERAI.. ORDINÁRIA
2a. "CONVOCAÇÃO

.

- cel:e-ffiã.�-tFs��i1tlgfa glrayo�nãrrâ�� �:e�'-se nod�a
11 de abril do corrente ano, às 17 horas, na séde social,
à rua Felipe Schmidt, n. 14 em Florianópolis, afim de
deliberarem sôbre a seguinte:

Ordem do dia

10) Apresentação, discussão e aprovação do balan
ço, conta de "Luc!os e Perdas", relatório da d!r;tor!a e

parecer do conselho fiscal referente ao exercrcio fmdo
de IMo.

20) Eleição do conselho fiscal.

30) Diversos assuntos de interêsse social.
Sendo esta a segunda convocação se deliberará,

qualquer que seja a soma de capital representado pelos
acionistas que comparecerem.

.
,

Florianópolis, 5 de abril de 1951.
•

.

Luiz Fiuza Lima - Diretor-Superintendente.
(Sociedade Cooperativa de' Responsabilidade Limitada)

Um sentimento ignoto o coração me alega
se percebo, a cismar, o langu ido bocêjo

da tarde, que se esvai num dôce rumorejo,
ou da manhã, que surge e a Natureza afaga.

O outono me seduz! .. , Nas tintas' do poente
há difracôes sutis, nostálgicos langores.

antíteses de �ombra e luz aurifulgente,

Há mistério de sons, incógnitos rumores,
monótono vibrar de citara dolente,

nas reverberações suavissimas das côres.

-Êsse, o poeta esquecido, que faço reviver,
hoje, nesta página literária, como a querer pro
var, que, os esquecidos, um dia são tainbém re

lembrados, porque, há sempre um dia onde a

saudade nos convida para um passeio ao tem

plo da Justiça '" essa justiça que pode tardar,
mas, que não falha nunca!

\

Empregadgpara escritóri8 .

....Importante Companhia Americana precisa de fun
cionário com prática de serviços de escritório e que sai
ba escrever perfeitamente à máquina. Candidatos queí
ram escrever, de próprio punho, para "BILLIN.G CLERK",
neste jornal, citando: Nome, idade, endereço, estado ci
vil, empregos ocupados e ordenado desejado. Iddade má-
xíma.ãõ anos, Sigilo absoluto. '

Banco de Crédito Popular..e

Agrícola de Sta. Catarina
ASSEMBLÉIA GERAL/ORDINARIA

2a, CONVOCAÇÃO
Ficam, pelo presente, convocados os senhores asso

ciados da Sociedade Cooperativa ,de Responsabilidade
Limitada - BANCO DE CRÉDITO POPULAR E �GRí
C6LA DE SANTA -CATARINA, para a assembléia geral
ordinária que se realizará no dia 10 de março do corren

te às 19 horas, em sua séde social,_ à rua Trajano n. 16,
para deliberarem a respeito_da seguinte

Ordem do dia
Exame, discussão e [ulgamento do balanço,
atos gestivos do antigo conselho de administra-Emprega-se com vantagem para contas e

combater as Flores Brancas, Cóll- ção. ,

cas Ut1!tinas, Menstruaes e ap's o 20)
I
Composição do Conselho de Administração.

parto, e Dores nos ovártos. 30) Relatório circunstanciado dos trabalhos reaH-
É poderoso calmante e Beguls-] zados pela administração provisória. _

'

.

dor por excelência. De acôrdo com o art. 22, parágrafo únfco, a Assem-
• "'l.UXO SEDATINA, pela sua com· bléia funcionará e deliberará cOIl;l',qualquer número.
)Jrovada

.

eficada é receitada por Florianópolis, 2 de abril de 1951.
-

médicos ilustres. Manoel Fiuza Lima - Presidente do Conselho de

FLUXO SEDATINA encontl"l-se
toda parte.

em Administração.
(Publicado com atntlO ipor falta de espaço).
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para

DISTRIBUIDORES�

'MACHADO
& elA. ?/A'
COt:1ÉRCIO E AGÊNCIAS

,

·�E.LiT'FHCOS é À LE.NHA

VENDAS Â PRESTAÇÕES
tXP05iC-ÃO PERMANE:NT€ à,
Jfua JiPip.i rdclv;Yí1JJl, 42� FLORIAHÓPOllS

OIR&cAOI
.

ME'l'OOO I

lmAlla M , MOdárno 8 FERIDAS, RE:UMATISMO�

Pivozzt .
EUcieDtl E FLAC'AS SIFILtTIC..\S

Rua Gene,.' BIUencóurt. 48 EliXir de Nogueira
(Esquina �lberAue Noturno.

_ Medicação auxiliar no tra-

Vá passar o seu dlmingo l�amOOtoda.ifi:I EM CANASVIEIRAS,

I
agora perfeítamente apare- Ipoura IaA �ais linda, praia da Ilha lhado para hospedá-lo e à ,', '

,

O .Hotel Balneário está sua família. -
�

, ,
,

Vende-se, com duas ma-

Cre'ditn M'atu'o p'redtal quinas impressões eletricas,
uma guilhotina grande, pi-
cotadeira, grampeadeira e

fano material.

Tratar: C. Mafra, 92 .

,PROCURB A

alfaiataria Mello

•

Dias 4 e 7 de Abril, correrão os meses de Abril e

Maio de .195{).
Dia 28 de Abril mais um sorteio.

Participação
ORLANDO ROMÃO DE

FARIA

"

.

,

Podemos fornecer a domicílio (ruas por ónde passa
o caminhão do gêlo) pelos seguintes preços:

1 _:_ barra ca. 90 cm. Cr$ 6,50 -

% - barra ca. 45 cm. Cr$ 3,50
1/3 - barra ca.. 30 cm. Cr$ 2,50

ESTREITO e COQUEIROS � mesmos preços (en
trega a "domicílio pelos distribuidores Yocais).
,/ Barcos de pesca etc. PRECOS ESPECIAÍS POR TO-
NELADA.

-
•

CARLOS HOEPCKE S;A.
Comércio e Indústria

rDATILOGRAFIA
(orrespondendá
. (omerd'.1

Conrar.
Df,ploml

r
e

MARIA DA GJ�óRIA VI
RtSSIMO DE FARlA
participam aos parentes e

pe-S8ÔaS de suas relações, o
nascimento de seu filho

MÁRCIO, ocorrido na Ma
ternidade "Dr. Carlos C01'

rêa", em o dia 3 dêste mês.

ALUG.� ..SE
Aluga-se

'

as seguintes ca

sas: Rlias Dr. 'Ferreira Li

ma, Uruguai, Tte. Silveira
e Silva Jardim.
Informações no ESCRI

TóRIO IMOBILIÁRIO A.
L. ALVES.

ALUGA-SE
Uma casa no Estreito,

rua 24 de Maio.
Ver e tratar na mesma

com Ralan.

VENDE-SE
Um armazém de secos é

molhados, bem af reguezado.
Coqueiros; tratar com o

proprietário Juvenço .

de

Araújo Figueredo.
-_.__ ..._ ...._----

VE.NDE-SE
Uma bicicleta m a r c a

B. S. A. quasi nova.
Preço de ocasião.'

I
Rua João Pinto, n. 26.

COMI BEM
E SUtll·SE BEMI'
SIm, se não esquecer de

que Magnésia .Bísurada

deve _ estaL- 8 e m p r.8. ..à

mão para eliminar o.

sintomas de uma diges
tão Imperféíta: azia. cõ

Iícas, náuzeas e golfadas..

dl't 1 f\.' �: fAKA PINTURA
C O T·1: O 'II A I

.

Atlântida' Rádio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperáveis 'modelos para 19511

CARACTERISTICAS: '

;; 5 valvul-as: Ondas: umqas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 ag[ mts.

lIIIII Alto-jatante» 61[2 polegadas, tipo 'pesado: Tomada para tocc-scos.

= Tromsiormeâor universal, para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

=
Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de. IMBUiA. de' LUXO.

_ Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural.
/

! \

Modela A,RC-5-P
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DE MAIO X IPIRANG
, .....,./---

Campeonato Amadorista da
-

Cidade jogarão
as equipes do Treze de· MÇlio e 1p;r"noo

'

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

SUülOS

REZE
ecidindo o

amanhã

Só a expectativa de um

acesso de asfixia asmática
com oj seu cortejo aterrador.
abate 'O espírito mais resis
tente. Ser asmático é viver

Isempre de baixo dessa obs
sessão nervosa e dissolven-
te. O remédio do dr. Reyn-

j j'gate, a salvação dos asmáti-

cos, combate eficazmente
não só a própria asma, como,

.

qualquer bronquite crônica '-------------�-----------....;.;.---.....""""',
ou não, tosses, chiados, etc. EXTRAIDO DO "H1E SAN FRANCISCO CHRONICLEj' JOR�AL
Com o remédio do cl.í·. Reyn- "UBLlCADO NA CI.DADE DE SAO FRANCISCO DA CALIFÓRNIA, E.V.A.

gate, as gotas antiasmáticas,
puramente vegetal, o doen-
te adquire imediato alivio,
voltando' sua' respiraçãologo
ao ritmo natural. Não eu

contrados no local, enviem
novos trens .elétricos se- em 183,8. Pouca, alteração antecipadamente, Cr$ 25,.00

F Irão postos no trafego desta' houve nos aluguéis, gás e
para End. Telegráfico Men-

raqueza� em gera capital para normalizar a eletricidade. A alimentação delinas, Rio, que- remete-

VI·nbo Creo "otado situação dos transportes su- e o vestuário, porém, subi-
� mos. Não atendemos pelo

.' al burbanos e cento _g_çillY�- ram extraordináriamente de
=:-"-

'"(SIlveira) ta irão para São Paulo pa- janeiropara fevereÜ;'Q. l'eemb.,ol_s-o. �__

..

C·I:-n··e·�·\··D··I�a.,·r·.I·O·· �:;�i��o t�·�c�·:f��os�����i� �0:0�Lú�3!�s :���D:I�� tOS SOFREDORES
.,

"

" :'!:ã:��i cde�tl��·l�:�s�r� a��: �h�����!�s!0!.i��0�4�m �i�: ex:���� d�'C��t������:
ODEON 41'

da' adquir-ir este ano outros 110S de '100 anos
-

a popula- ta Luz, Caridade e Amor,'
Ás 7%, horas aparelhamentos. -ção mundial de 2.378 mi- comunica a mudança do seu i

�o�:� �� ��I:do��:rnal.l��1':1s%E�f4Iiqistri'l ���:�et�;!rd�::;�C:d�. s!g���: �n;:�:�:c::::aan��::ida
'

UM PASSO EM FALSO buidora dos Rádios 'R.C.A. te: ,Á�la, 47,
_ E�ropa, 22, Apartamento nO 702 - Rio

Preços:
I Victor, Válvulas e Discos: Ar?e�·.lCa, 8, A�l'lCa, 7 e, O� de Janeiro.

, I�,,"�'L' '"
Cr$ 5,00, e 3,20 Rua Conselhetro Mafra. cearna, 1. A do mundo e de

---- ----.----------

"Imp. ate 14 anos/', '. =- 18 (era 14,em 1920). O ano'
<,

ROXY' .mento da produção das uti-
.

Ás 7% horas lidades não corresponde a

Noticias da Semana. êsse notável aumento popu-

N-ac. lacional.
Atualidades Warner Pa- FESTIVAL DA GRÃ BRE-

thé. Jornal. TANHA - De mai� a

se-,ESTRANHA PASSAGEIRA" tembro, em comemoração
Preços:

.

ao centenário da maravilho-
Cr$ 5,()O e 3,20 GR\PiS ... sa exposição de 1851, ha-

"Imp. até 14 anos", DAS -f verá na Inglaterra o anun-

IMPERIAL R.iPt.1\. ciado FESTIVAL, numa

Ás 7% horas área .de 12 hectares, entre

A Marcha da Vida. Nac. tome
-

as pontes de Waterloo a

A Cegonha me enganou. Westminster, bombardeada
Desenho, M

duramente na' guerra pas-

CORAÇÃO TORTURADO RHU sada. Só serão apresentados
"Rigorosamente proibido CREOSOTA"'PI os MELHORES produtos:

atê 18 anos". ã.e''fIt. haverá pois uma seleção :r;i-
IMPERIO / gorosa..Haverá pavilhões ae

Ás 7% horas - ,d Recursos Naturais, Energia
Cine Jornal. Nac: f.7"'I4o� e Produção, Mar e Navios,

AL:ÉM DA TEMPESTADE
.J.,,,,, Arquitetura, Recinto do Fu

O DRAGÃO NEGRO "9.,. turo etc. Informações deta-

9/10 Eps.
.h ,,/..AoI')'A..� lhadas podem ser obtidas BO

-

Preços: \ ,.,'tf(,MvU& COMENTÁRIO de Scope,
Cr$ 3,20 (unico). y éO 20, á disposição na sede

"Imp. até 14 anos". da A. C. F.

fogões

DAKO'

fOGOfS f fOG�RfIROS
ElHRICOS DAKO
Inteiramente esmaltado em porcelana

ou exelente pintura a lJUco.

Apesar do baixo preço tem excelentes
caracteristicas mecanicas

'

e elétríces. '

.

Os dí í

cos elétríços DAKO de qualida
de Insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetíajaj.
tamente isolante com grande concentracão
calorifi ca.

'

FOlCLORE-ISerão adquir!das
A Comissão Catarinense,'

200 locomotivas
,1, _

'o 1 �;,�,

<l.�. F_olclore,. filiada à C?- RIO, 5 (V.A.) - A re- CUSTO DE VIDA NOS
rmssao Nacional de Folclo-, portagem foi informada de ESTADOS UNIDOS - Pe
re (órgão da UNESCO), l-que à vista das providencias las estatísticas do Departa
realizará mais um,a .reúni�o reclamadas pelo coronel mento de Trabalho em Was
de estudos no proximo dia

I Eurico de Souza Gomes, o hington, o custo da vida na

7, sábado, às 15 horas, na
I governo vai adquirir para a 'América do Norte foi de

sede do Depar�a�ento Esta-, Central do Brasil, mais du- 167,9 comparativamente
dual de Estatistica, zen tas unidades elétricas com a média 100 do período

Os .snrs. associados e pes- i n um total de seiscentos car- 1935 a 1939, em 15 de feve
soas mte:'_e�sada� 110S e�tu- Iros. Já estaria sua direção reiro de 1950. No dia 15 do
dos folclóricos sao convida- autorizada a importar o a- mesmo .mês já neste ano o

das a participar da referida Iludido material. Cinquenta custo da vida era calculado
reunião.

Diversas

-�· .......%W
__=-eeerrer

IPITRDLIII
COURA CASPA,

QUEBA lOS CA

EElOS E DEMAIS

ti pl'fCe lU do Uit,
EXAME PERIODICO DDS

PULMõES

����
\1�J
��A

...;.

A tuberculose pulmonar
pode ser totalmente silen
ciosa; evoluir sem dar si
nais, ou dà-los tão d isfar- I

çados que o doente não se, j
apercebe da moléstia. Nes- 1

ses casos, estão as lesões
mudas, dificilmente notadas,
só descobertas no exame pe- ,

los raios X.

Faça examinar os pul
mões pelos raios X, ao me

nos duas vêzes no ano .

SNES.

�'

1
I
�
I

f,

PARTIc.ul�R
�

]T�I"-P:/-� L
",

f
'I

,"""-

Sofre de asma'

Charge publicada recentemente pelo diário norte-a

-mericano "The San Francisco Chronícle", editado em.

São Francisco, no Estado da California. Sentado conter
távelmente em seu escritório, Stalin sorri alegremente
para seu sócio, o líder comunista chinês Mao 'I'se-Tung,
que corre' de um lado para outro, executando suas ordens
e fazendo todo o trabalho pesado. (FotO" USIS).

•

�
8i-nl Comprando uma mpresoora Jold.a, 18 x<. 1 • acompanhada de t es ro tes de t.pos v

.... '\' s. está praticamente fabricando dinheír , , uma

!!;:_1 � vez que se-ão e!10l'mes o:; proventos que des-

"(S tefrutabra tmprtrníndo cartões de visita, convi,

..
',s, otenns, programas. etiquetas. listas de

preços, bilhetes 'e toda uma série lúfinita
de serviço; tipográficos, '

,.� VENDAS a Y1Srl, COM GRaNDES DiSCONTOS • VENDAS Il'RÁiü �C:l SlIIN- '

.s.� DES fACILIDaDES. IIfurmacGts.cl Mé.ulllH Jalda. C. P8$1816314·S.l'lulo t

f
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Camisas, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores,
pelos menores' preços só na

CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra.

,
\

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no escritório
desta Sociedade, à Praça Dr. Nerêu Ramos, desta cidade, os do

cu.mentos a que se refcl'e o artigc 99, letras a, b e c do decreto-lei
n. 2.627, de 26-9-1940 .

. -- /
.

CURITIBA rt.J..E.(;If"'IIIA: PROSEBRAS

QOMPANffiA
. rNTERNACIONAL
.. DE
CAPITALIZAÇÃO
Sorteio do .mês

.

de
Março de 1951

COMBINACOES

Escritóció à Av. Mauro·
Ramos, 4 (sob). - Nesta.

Inspetorias e aAencias
nás principais ciâeâe«

do' Estado
............._._....- ...._.........._-....�.

Compôohia.
Tuteler

y
H�
K
f
Z.
P
A
P

-z
/0
E
T
N
H
IS'
J

o
5
V
D\
T,
U
R,
p

Plantões .do
mês "de abril

7 Sábado Farmácia. Sto...

Antônio - Rua -João Pin-·
to..

8 Domingo Farmácia Sto.
Antônio - Rua João Pin
to.

14 Sábado .Farmâcia Ca-
tarinense - Rua Trajano.

15 Domingo Farmácia
Catarinênse - Rua Traja-

--=--=--�----------�------------------------------------------------------------,�--------------------�------�----.�.

PRECISA de duas pes

I sôag, sendo lima para Che-
____�________________ fe de Escritório com orde-

nado inicial de 350 cruzei
ros e comissões e, outra,
para serviço de cobrança,
com ordenado, também ini
cial, de 90:0 cruzeiros e co

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE ABRIL "DE missões. Exigem-se doeu-
1951 . mentação, referências e ga-

, -, rãntías," .... '-

Dia: 7 - Sábado - Soirée da Saudade.
.

.

_ Tratar à rua 'I'rajano 31
Dia 9 - Segunda Feira - Secção eínematografica. '':__lO .andar _ Sala 3.

'

Dia 11 - Quai'ta Feira - Soirée mignon, .-

Dia 1.5 - Domingo - Cocktai! dansante, das 9 ás 13
horas.

Dia 16 - Segunda Feira - Secção cínematografíca.
Dia 18 - Quarta Feira Soirée mignon.
Dia 21 - Sábado j-« Soirée com início às 22 horas.

-

Dia 23 - Segunda Feira - Secção cínematografíea.
Dia 25 - Quarta Feira - Soirée mignon.

'

Dia 29 - Domingo - Soirée com início às 20 horas.
Dia 30 - Segunda Feira - Secção cinematografica,

DIRETOR SOCIAL

rv'á:�GTa_liiijõS7Â.
no.

,

21 Sábado Farmácia No
turna (Feriado) Rua Traja-
no.

,

22�omingo Farmácia Sto.
Agostinho - Rua Conse
lheiro Mafra.
28 Sábado Farmácia Es

perança - Rua Conselhei-
ro Mafra.

'

29 Domingo Farmácía
Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

O serviço noturno será
efetuado pelas Farmácias

I Sto. Antonio e Noturna si
tuadas. às ruas João Pinto

.

e Trajano nO 17.
A presente tabela não po

derá ser alterada sem pré
via autorização do Departa
mento de Saúde,

Ag�n(ia : Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Tl'on8portelil regulares da co, go I "." ce

sio( FRANCISCO DO SUL para NOV4 / YOUB
Infol'ma�õ•• como. Agente.

1!1....nôpõU.- Csrlol HoepckeS/A - CI- TeletcDe 1,2J 2 ( Rild. te ti
"Lo 'l'-ranciaco do Sul-Cario. Jt!oepcke SA -C,I -Telf!lone fi MOOREM AC B

0'8.blo

CLUBE DOZE DE.AGOSTO

Comércio, lodQStr.ia -6 < Auricolturi!
ASSEMBLÉIA ,GERAL ORDINÁRIA

Convocação .

São convidados 0;;- senho�es acionistas a se reunirem !!111 As

sembléia Geral Ordinária, no dia 28 de Abri l vindouro, às 14' ho

ras, no escritório da refel'ida firma,.-à Praça Dr. Neréu Ramos

s/n., com a seguinte,
Ordem do Dia

a) leitura e aprovução do relatório e balanço geral encerra
do em 31 de Dezembro de 1950, apresentados pe'1a diretoria e pa

recer do conselho fiscal.

b ) Eleição do conselho fiscal e suplentes.
c) Outros assuntos de interêsse da Sociedade..

,

Crcscíuma, 15 de Março de 1951.

Martha Minatto Búrigo - Diretora-Presidente.

A V I S O

� � a. Il-:)

''VIRGEM . ESPECIALIDADE" da
CJA,WETZEL!INDUSTRIAL-J.OINVILLm (MarCIa t�l'�i

\ .

j

TORNA A ROUPA BRANQqISSIMA"

"

I

'.
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a eIll CIma e ca em "
dão. Isto é: boa será, em havendo no executor a virtude"
que no legislador não havia. Ou, mais lisa e claramente"
se bem o entendo; pretenderia significar o apóstolo das.

gentes, que mais vale a lei mal cinexecutada ou mal exe

cutada, (para o bem), que a boa lei, sofismada e não ob-
servada, (contra êle)".

"
No caso do nosso sistema eleitoral, que é boa lei, as:

imperfeições correm à conta menos da! exegese dos ma

gistrados e dos tríbunaís do que da sua execução.
Esta não é taref� singular dos juizes, mas obrigação.

de todas as autoridades.
'

_ Exemplo magnifico q_� compreensão da .lei eleítorak
e do modo pelo que ela 'deva ser penetrada na sua exe

cução, acaba 'de dar o sr. Presidente da República 'COMO>

se vê' desta simples noticia recentemente publjcada pelo,
Diário Popular,

..

''0 presidente da República assinou decreto, na pas
ta; do Exterior, removendo o diplomata Pascoal Carlos,
Magno da Legação do. Brasil da Grécia para a Secretaria.
de Estado.

.

O sr, Carlos Magno foi eleito vereador pela UDN:
do Distrito Federal".

-

Com êsse ato, quís o sr. Getúlto Vargas solenizar 0:'

seu respeito ao espírito da lei, que obviamente abriga o'

principio
-

de os eleitos poderem exércer plenamente os:'

mandatos recebidos do. pevo. E tanto mais cresce a reso-,

* De há muito se fazia I Aot
·

L'· lução presidencial -que possibilitou ao vereador udenísta,
* *' necessária campanha i· 00·10 BelO o exercício do mandato, se considerarmos a cil'cunstân-

séria. por parte das auterí- d S' t dá de o sr. Pascoal Carlos Magno pertencer a um par-.
dades policiais no sentido - OS ao os tido que é dos unícos, no Brasil, a fazer severas restrf-
deser pôsto côbro aos espe- Após trinta anos de bons ções ao sr. Getúlio Vargas.
táculos noturnos, quando do serviços prestados ao Ban- -Isso acontece lá em cima. E aqui em baixo?
maior movimento, à rua co do Brasil, vem de conse- Sob o govêrno democrático do dr. Aderbal Ramos, \

Conselheiro Mafra e Praça seguir merecida aposentado- da Silva vimos aqufna Capital, um também vereador da.
'MENOR SURPREENDlDO- ramo da caixa registradora 15, no ãn.gulo compreendido ria o nosso distinto conter- U. D. N., funcionário interino, sem garantias, receber-

Há dias, em suêlt� que que continha a quantia de entre o prédiQ do Banco Na- raneo sr. Antônio Lúcio dos estas do Chefe do Executivo para exercer o mandato na.

publicámos,' alertamos as' 6.500 cruzeiros, a ímportan- ciº-nal do Comércio e o do Santos, que há muitos anos Câmara Municipal, onde- se salientou pela sua intransi
autoridades sôbre á gatuna- cía de 1.059 cruzeiros e, na Hotel La Porta. serve na Agência desta ca- gência oposicionista. E vemos agora, o sr. Irineu Bor-.

gem em que menores, por noite d_>.3 dêste mês, tenta- 'Já tivemos oportunidade pital. nhausen, apregoador_de paz e de .harmorria, assinar in- ..

vadiagem, dela, participam ram _arrombar uma das P&'- de, nêste mesmo cantinho, Despedindo-se dos seus sensivel e friamente, a remoção do distinto médico dr•.
como autores ou co-autores. tas da frente do referido es- focalizar o assunto, tão li- colegas, o sr. Antônio Lú- Rogério Zattar de São Francisco do Sul para a Laguna;
Dissémos, mesmo, que são tabelecimento, só não o gado ii moralidade pública. cio dos" Santos ofereceu- Porque a remoção? ,

necessárias medidas que re- conseguindo' por terem os Os fatos de que j_á. nos tor- lhes, no Bar e Restaurante Apenas porque o removido era vereador do P. S. D_
sultem=em beneficio dessas' seus empregados dado : o namos veículos, para alertar Rosa, farta-mesa -de frios e e fôra eleito Presidente da Câmara Municipal.
creaturas e que venham alarme. f

as nossas autoridades cuja bebidas, tendo .stdo, tam- Como se vê, sim maiores comentários, a política lá!':

possibilitar, .com a sua colo- Suspeita o gerente daque- missão é resguardar o povo bem, nessa ocasião, .home- decima é muito diferente da politicalha cá de.baixo!
cacão em profissão honesta, la firma que o autor do rou- da desordem e das eênas nageado pelos mesmos, que Lá, uma remoção' para possibilitar o exercício de une

e tenham elas meio honrado bo, acima denunciado, seja horrorosas, que se não coa- lhe ofertaram valiosa lem- mandato; aqui, uma remoção para impedir o exercício>
de vida, retirando-as do ca- o .indíviduo "rêso pelo in- dunam com os fôros de ci- b!,ança. de um inandato.-

�minho do vício e do crimê. vestigador _: o surdo-mudo dade civilizada, continúam Aind� bem que o prêço 'da liberdade é a eterna vi- f'
Para corroborar o nosso co- - por _havel' sido visto ron- a provocar repulsa dos ho- P .1.. .A· N '0· g ilâncía.

RUBENS DE 'RI>l.JDA R 4MOSmentário,
o

escrevemos que dando aquêle estabelecimen- mens de bem, q,ue são os te- .� "
.� . \. :�..

dos roubos e furtos; chega- ·to comercial. Revistado o presentantes da. sociedade, ZIM·M1R.M I. NN
,__ ' - _o,_.__ �_. --.----.----

dos ao conhecimento da Po- prêso, foi encontrada a im- Mas, a sociedade . precisa li M �.
Iicía, g-rande número de pontancía de 1.026 cruzeiros que se elimine, do coração Vende-se desta. afamada Na Legião Brasileira de
seus autores ou co-autores em dinheiro, 1 carteira -de da capital, onde. mais se a- marca alemã, em

.

-perfeito ' <

são menores, cuja vadiagem couro rnarron, 1
.
canivete centúa o trânsito, os res- estado e ótimo funciona- Assistêntia'

Ievaràm-nas a' êsse procedi- com argpla e diversas· cha- ponsáveis. pelas cênas de- mento.
" Confórm� estava anuncia- sentado pelo s1,. Ten. Simões>

mento. ves". gradantes, .éJe casais ines� Vêr à rua Visconde de da, realizou-se, às 16 horas -de Almeida, seu ajudante-ire
Agora, ainda do registo Esta a parte registrada . .o 'crupulosos, entr..e atos os Ouro Preto, 81. de ontem;'lla séde da Legião ordens.

do livro de ocorrências po- fato curioso, qu� deu ori- mais' indecentes, os cochi-
,.. _ �J"o/'Y' "" Brasileira de Assistencia, PassHndo o exel:cicio d();o

liciais, consta a seguinte gem ao título acima, é que chos os mais indecoroSos, -:::-:
'

•.-, '_ a _�, , AO -,,' -

nesta Capi.tal, à rua Sete de cargo à primeira dama do,
queixa: o referido prêso, surdo-mu- tramando caminhadas no- nas ruas que já denuncia- Setembro, a solenidade da Estado, o sr. dr. Ylmm: de�
'''Compareceu, ontem, à es- do, ouvido, esclareceu tudo, turnas, para os elevos amo- mos acima. Que se ex�rça passagem do elevado cargo Almeida Corrêa proferiu::

ta D. R., Rubens Pinto 'da com acênos - tomando do rosos .. ,.
• a Polícia de Costumes, que de ,Presidente da Comissão brilhante discurso, que pu-·Roc'ha, bl'asifeil'o, natural guia telefônico, o autor do Essas cênas, de "maripo- se acabe com o uso e abuso .

, '

d' d'
.

d 1'1< d d
.

d
- ExecutIva aa L. B. A., em blicamos em nossa próxima

de São Paulo, casado, eo- roubo foi in Ican o 'os no- sas" atrevidas e 'fmoci- a luer a e e quem nao .

.

, •

!' h I Q
Santa Catarma, pelo sr. dr. edição, devido ao adeantaoo',

merciante estabelecido com i mes das suas vItImas. '

I
nhos" galantes, não pódem con ece o seu ugar.

.

ue se
Ylmar de Almeida Corrêa da hora.

fazendas .e armarinho, à rua í 'Fato inédito, não resta a ter o beneplácito da: Polícia. �fast�, de �ma vez,. chomdas I que a exerceu com probida�.

Cónselheiró Mafra, 50, .quei-.i menor dúvida - à Policia Não é possível que isso a- manposas. enCamm an 0-
. de honradês e espirito pú- -A segu ir, serenado�'os a-

xando-se de que, às 11 ho-
I

interrogou um surdo-mudo, conteça, justa�nte 'nas as a lugares onde possam : -

. ,

_

'1
.

d l'b d d
. bhco, desde a sua fundacao, plausos com que for:;tm co--

ras, dois rapazes (menores) conseguindo a.tê que e e ruas mais movimentada!" gozar essa· 1 er a e como às mãos da exma. sra.

>

d. roadas as palavras do ilus--
roubaram do seu estabelec_i- confessasse, a autoria do. mais frequentadas 'pelas ta- bem entenderem, mas longe Mar'eta K nde' B' h· tre médico, falou a -nova."
mento. 1 chapéo .. cinza

-

éht- ato praticado!. . . '1 mílias, que são, J'á por i�so, dos olhos do mundo civili.
I o I orn au-

o
c

d d t sen, esposa do sr. Governa- Presidente, exma. sra. d� r'"
1'6, e que o sr. Alvino de tal, PR�SO O "SAPUCA" tolhidas na sua liberdade de za o,. o� e. io�sam. er o

. dor Irineu Bornhausen, re- Marieta Konder Bprnhàu--
....

no momento pl'endêl'a
.

um Os. investig.a��s Gau-
i
percorrer � noite, as vitri- se� �un o 1:0: o, semd 110

I centemente norn;ada por ato sen, que leu rápido discul"so,.
dos garotos, o qual fugru a- denclO �MUlllCh aI!Fesel1ta- nes das lOjas do nosso co- en an o, per UI' ar a OI' em

'd E d D
.

S dizendo dos seus. prop-o-sitos"
Pós paMar o ehapéu a outro, Iram à D. R. o indivíduo�Iri- !

mércio. E o que é mais gra- pública. Faça a Polícia êsse
a h�maV' sra. '. arc�pT al:-

.

I
. ,

, rnan o argas, sua reSI- à frente da L. B: A., rogan-:�'
também menor.. Passando neu Costa, vulgo "Sapuca", ve, que vem depôr contra 'os serVIço e tera os aplausos d t N

'.

I d D
'

d d
d

.

b' t· en e aCIOna. ' o . a eus aJu a para e-·

pelo local, o soldado Marcilo há muito procurado' pelas

I
que têm as responsabilida- e quantos sa em va orlzar Ao ato, que constituiu so- sincubir-se das l'espol1sabi--.

destacad,o para poliC. iamento autoridades policiais. .des policiais sôbre os om- a ação meritória das auto· I' I-
- lenidade expressiva, compa- IC ades do alto posto que,·

do,Mercado Público, .deter- .

... bros, é que, muitas vêzes,· as ridades que têm a missão de . . ..
- receu o mundo ofICIal desta acabava de assumir, feito o'·

minou a liberdade do re- •••••� próprias famílias são corri- d.ar ao povo tranquili_dade e; Capital
.

estando o sr. G;- que recebeu os cumprimên�,
ferido garoto que por êle Assine "O ESTADO"! das dessas vias públicas pe- lIberdade de andar dec�n-..f.1 vernad�l' do Estado, repl'e- tos de quantos ali fôramo
seria levado à delegacia". . la balburdia que toma vul- temente, em seus passeIOs

I'FáTO INÉDITÓ: INTER- •••••••••�•••!••••••• to, provocada por "borbole- após a lufa-lufa cotidiana.
� _

ROGADO' UM SURDO-MU- D La'erte tas" audaciosas, que não se Que se, imite, aqui, o pro-

F' Q iiDO! r.. pejam de teatralizar espet�- cedimento da Polícia do.Rio I

11 ano investigador Munich, .

Uu·oho.z culos os mais atrevidos, os de Jan�iro, nêsse particu-I eG .. '. �',
da,Po-licia Civil, apl:esentou f'''A mais imorais, os mais auda� lar, desenvolvendo campa- � �'
à D. R., tuu surdO-mudo, de 1 Acha-se, desde ontem, ciosos, na conquista do "mo- nha séria, Ploralizadora dos •

côr preta; estatura baixa, I nesta Capital, o dr. Laerte cinho" que vai passando. .. maus costumes, e, sehimais Êste jornaL,_ analisou, ontem, dois legítimos:.;

llla?,ro, apare.ntando 20 a::"08 II Munh._oz, il,ustre' causí�ico e A Polícia Civil, qtÍe tem um grande serviço a crédito frangos de S. Exa., o sr. Governador do Estado, �n--

de Idade. MaIS tarde. potem, ,deputado a AssembleIa Le- em sua delegacia regional, no conceito público. golidos em Lajes.
.

,

compareceu à Delegacia o' gislativa do Paraná, eleito uma autoridade tão zelosa E essa campanha, segun- .

A' pro"Pósito registramos, num café, o seguinte"
sr. Eloy Stl'uve, gerente da pela U. D. N., de cuja ban- pelo respeito que se"deve ter do têmos notícia, já está em diálogo: .

Farmacia e Drogaria Cata- cada é o lidero do cargo que ocupa, fizemos' franca atividade, mercê das - O GovernadÓ�' foi ver bois

rinense S. A., filial desta. S. Excia. que acaba de mais êsse apêlo, atendendo providências do dr. Delega- -

.... falou de oyelhas ._..

lll'aça, que narrou o seguin- ser, _pela quarta vez, .eleit{) aos inúmeros pedidos de fá- . do Regional de Polícia, que - e '''montou no porco"!
te: que larápio 011 larápios, Presidente da Ordem dos mílias, no séntido de levar determinou, há dias, a pri- -

.�

11a. noite de 31 de março pa- Advogados, secção daquêle a efeito campanha sena, <são dê�es elementos "ron-.... �. ## -'

'C/�·ra-l0 de abril último, entra- Estado, tem sido muito�- mandando prender quantas dantes", naquêlas vias pú. I (c__.-�ft.�U,·�·.�.. ,' .,1�.. t./qL.
o

�/}'am na Farmácia Noturna, sit�do no 'Hotel La Porta, são protagonistas de cênas bl.icas, mas que ainda peral ,: �
.. --

à rua Tràjano, 17, e rouba- onde se acha hospeda�o.. tão deprimentes, justamente I sistent em errám o ••

Ninguem neste país, depois que deixou o govêrno,
mais acusado de adversârio da Democracia que 1)' :'>1'. Ge
túlio varga.;.

á'ditador ou o caudilho - na expressão favorita dos
que ifapedrejavam ontem e atualmente o adoram - era

o lobo máu das instituições e o inimigo número um da

representação popular. Mas assim como- onteD) não f'al
tou .nuita covardia que se agasalhasse nas censuras do
Dip, avolumando- lhes infinitamente as severidades. 80-

bl·afu'.,hoje Iouvores delirantes e aplausos estrepitosos
aos que, mesmo de corrida, aludam à moralização do
nosso sistema eleitoral _: obra do Chefe da" Revolucão
de 1930 - com. o voto secreto e a tutela judiciária.

.

. .:'(,_<;o;..�

M � .

�
,

.

Se a indevassabilidade do suf'râgfo anulou no eleitor
bisonho o medo de usar a vontade e a consciência, 08

juizes lhe garantiram um exercício pleno, de pureza e

respeito, com o presidirem ao processus eleitoral, desde
quando se inicia, com.n alistamento e a outorga .do di
reito de votar, até, quando se conclue, com a proclama
ção dos resultados livres das urnas.

Como toda obra humana, a nossa Iégfslaçâo eleitoral
� instrumento de democracia - não é perfeita. As fa
lhas da sua execução, todavia, têm na permissão de re

cursos a instâncias superiores o meio seguro de saná
l�s senão no todo, pelo menos em grande parte.' De la
mentar, sem dúvida, que essas apelações, destinadas di
retamente-a maiores garantias -de direitos :individuais e

indiretamente ao aperf.eiçoalnénto do aparêlho captador
da vontade coleríva, sejam- desviadas, 'no 'seu uso, para
as trapaças e .ehtcanas, futricarias e futricagens, como
as que foram feitas, aqui, eom o diploma que os catàrí-
nenses deram ão sr: Nerêu Ramos. .

.

Os defeitos do Código' Eleitoral, entretanto, não são
apenas. os de interpretação e execução judiciárias.

Ruy, na imortal Oração aos moços, explicava, cítan
do São -{'au:lo: "Bona est lex, se quis ea legitime utator .

Quereri� dizer: Boa é a lei; quando' executada com retí-

.
.

Florianópolis,
-----. --

.
6 de Abril de 1951

'Na Policia
SURPRÉENDIDO UM MENOR "PESAPERTANDO"
UM CHAPÉO. o, FATO INÉDITO: A POLICIA INTER

. ROGOU UM SURDO·MUDO!. ..
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