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de modo'
, i'm�,':� 'ãjS'põ'é a:�i;rába , ,1.9 cngrandecí-

mento do",· do;�ii:�e.IiB'!í�-"; ... rno os .meios de

que necessite para promover medidas úteis à coletividade.

Tanto mais lhe-dilatarâ o Partido essa colaboração, quan-
to mais crédito lhe mereca o, govêrno, no terreno' admi

nistrativo. Se, entl'etaI.rto: a situação dominante peraístir
nos propósttos até agora evidentes, de subordinar todos !1l'

os atos ao critério político da conveniência partidária,
saberá o sr.Trineu Bornhausen que encontrará pela fren

te, anulando-lhe os empenhos, aquela oposição que falou

claro e firme no congresso pessedista. S. Exa., o sr. go

vernador ao que parece, ainda não se dispôs a tomar co

nhecimento do oposicionismo, ou dele faz juízo erróneo.

Não postulamos cargos nem posições, S. Exa., l�ã? 'côn

tando com a maioria, deve .restring ir-se a administrar.

Govêrno partidário, já o dissemos, ,é privilégio das maío-.
rias absolutas. O Executivo, em minoria 1)0 LegiBlativ�r
que é o poder essencialni�n!e polí!i�o, deve. coloeal':se a

margem- do iacciosismo: Do contrárto estartamos diante

de um 'absurdo, de um contrasenso, de uma' inversão de

LaureaDO BSDera principios, de uma d�moc.racia anti-democrática, na qual
.

o menor número dirigisse o maior. A oposição, em Santa

O �r. Daroliç Catarina, ainda não começou objetivamente.
IUO 16' (V.A.) -'- Foi }'e-

"

O govêrno, através dos' apelos que lhe fez, P01' vá-

cebida- com grande satisfa- rios modos, a bancada oposicionista -e a imprensa, está

O C·aso'
.

da _a"arra }çoãod1e,. mN�lp'toalSe'a�osPLearaunreçaansope,a-
sob os prazos de um edital, que o chama à razão; Infeliz

....

'
� mente os dias se exgotam, e as medidas .que deveriam

-
. noticia de que o dr. Estefan mostrar que o governador deseja o auxílio con.�tl·utivo da.

;
_ Durovic, inventor do Krebio- oposição, inexistem, quando não comprovam Justamente

/ '- zen, se mostra disposto a o contrârro. S�a alma, suà palma.
.

da'. 'L'ag"ôa'
.

"

,-. pYIr'Io'nau9ncBiararsiI- cpoanrafel','e-êl1-1coiaSe
Passado o avíso prévio, começarão de surgir as pYO-

, . � vidências que anulem o exclusivismo partidário da admi-

junto à classe médica sobre nistração. , .

-

o sôro .de sua invenção, o Nas leis está o remédio específico contra' as .burlas

qual, 'como se sabe, está sen- que, no momento, em nossa terra, dísvlrtuam e contrafá-
SOUCITADA PELO DELEGADO REGIONAL, NÃO lavor do acusado' que, íme- do aplicado, com resultados zem os principias essenciais da democracia. Elaborando
FOI CONCEDIDA A PRISÁO PREVENTIVA CONTRA díatamente, se' recolheu à satisfatórios, no combate à as e promulgando-a", o poder Legislativo, por sôbre �'es
BRASILIANO FURTUOSO GÓIS, úNICO RESPONSA- sua residência emBarra da

terrível moléstia de que pa- tabelecer o regime, estará, apenas, dando tranquilo cum-

VEL �DANIFICÀÇÃO DAS R�DES. - Lagôa, - dece aquele médico. primento à Constituição. Aí, então, estará, a oposição na.

O Comissário Zélio Mar- marca da Capital a
-

decreta- Assim
-

sendo, os demais PROVIDENCIANDO plenitude do seu exercício fiscalizador. Aí estará ela se

. tins, da
- Policia Civil, por ção da sua prisão preventi- pescadores__ intimados, após Tendo ó dr. Durovic con- realizando. Sendo maioria, esperou até agora pelas pro-

determinação do dr. Delega- va. o fato, provaram a sua ino- dicionado a sua viagem. a vidências que pediu, pelos apêlos que fez, pela ,cessação
do Regional de Policia, es- Apreciando o pedido, o dr. cêncía, sendo improcedentes um-convite o:(',i.cial, para" que dos atos que condenou, Tudo �m vão! Agora- agirá, pela
teve no distrito da Lagôa, e, Juiz não decretou a medida as denúncias àquela época tal se concretize já Iforam lei. Agora imporá, pela lei. Agora dirá, pela lei, aquilo
-ern Barra da Lagôa proce- pleíteiada, expedindo, a se- apresentada às autoridades iniciadas pelo' jcrnalista que o. govêrno não quís ouvir: que o Estado quer, à fren

deu o inquérito afim de a- gu ir, o alvará de soltura em policiais.
.

Pompeu 'de Souza, presíden- te do Executivo, um administrador para cuidar dos pro-

:l'��'o;:'ên���P��s��!i��:�l�: O· rlsó�ihí-crii-ãie�-:iPjZ,-··-B·-·-iiiôiií ,�.:;:��t��f:;l��,:�I;:::�Z;l�,t� ���:��I:i���.7r?'do �'lenÚ�;a���d;.alítiCO para montar a má- •

-s« madrugada de 6 J'êste
.

'.

I' t' d d 'A lei há-de compeli-lo a� caminho certo, que outro
.,_

,

.

E -JUSTI�4
as .nossas au orr a es e as

d tmês em q'1\'�5 l,<;(:íes
.

.ten d d '1'
. na-o e' senão aquele que o ,ilustre governa 01' prome eu.

. '''', �,:,' <,!., ,t ,i , "

-

"
'," ._.

socle a es mel lcas, pOIS a '

didaâ aos varáos, foram cor- vinda do inventor do Krebio- trilhar e do qual se desviou desde os primeiros passos.

tadas por um dos pescado- É dolorosa, hoje". a situa- zen ao Brasil;. l'epresentaxá, A lei é bussola. F� f.óra� da lei não há .salvação - para

1'es, fato de que nos ocupa- cão do magistério catarinen- por certo, uma excelente 0- o govêrno.
�os tão logo veio ao cOllhe- �e. A Mensagem do sr, Go- portu'h·idade para que pos-
cimento da nossa reporta- v�rnador, quando faz essa sa aquele cientista fazer pe- hN"...........,. ...--..--.. __ :_._.J'l
gemo confissão, é exata. De todos rante os cOllcerologistas
Agora, completando aque- os iec�ntos, diariamente, brasileiros uma ampla expo- ·a lendala noticia, podemos adiantar SUl'gem noticias de pelrse- sição dos res_ultados de

,mais que foram ouvidas 12 guições políticas, A ines- seus trabalhos de pesquisas, Ainda pelo transcurso do I Aq.ueles que �.i"êem apenas
pessoas sendo que Brasilia- ponsalHlidade campeia. : na luta contra o câncer, seu aniveri'\ário, "O ESTA- I na VIda matenal, empolga- _

no Furtado Góes, alí resi- 'Em Mirim, a professora QUASE CEGO DA VISTA DD" recebeu, à tarde d� on- os a satisfação dos sentidos<
depte, confessou haver, na complementarista Ilma Lau- ESQUERDA tem, as seguintes menSll- o vinho. capitoso e o requin-'
madrugada de 6 do COI'l'en- rentino, há·trêll anos, exer- Ape�r de ser o seu esta- gens congratulatórias: te das iguarias, ou então s.e'

te
'

"I ha cia· o cargOo de auxiliar. Da d I 1 t' t b d,apos a gumas cac -

o gera re a lvamen e om
DA ASSEMBLÉIA LE- satisfazem com a posse o

'Ças", cortado' as rêdes, com
NHI'III" •

sua atuação 'falam relató- devido. ao desenvolvimento
GrSLATIVA velo d� �uto, A �u�l'os seduzuma faca. Essa

.

confissão, rios, dizendo-a mais que sa- do tumor localizado no an- n b ao da glona e o cen
"Senhor Direto}', a a 1 lÇ -

-segunl:io ficou apurado pela PROF.,- VOcê,disse, no re- tisfatória, ótima. iro-maxilar esqtlerdo, que tro da auto�'idade e do man-

:autoridade policial, f o i creio, que havia contado Demitiram-na. A U. D. N. está provocando um projeta-
Tenho o prazel' de comu-

do. Uns crêem encontrá-Ia.
pr-ecl·sa\'a do cal'go para . nicar a V. S. que, por maio-feita pei-ante ;as testemu- 'IODOS os automóveis na menta cada vez maIS acen-

ria de votos foi aprovado, num tálamo ideal, na em-

nhas Álvaro José Martins, chegada do Governador. uina correligio_nária sem tí- tuado no globo ocular, para nesta da'ta" paI' esta Ass'em- briaguês da mais exquisit!l

� d V·' W ld E ... 'tuJo algum, E, descobriu que, f d' b't d '

'

l' d t 'tel'llar o I-elra e a emal' u li no Diário quantos ora a Oil' 1 a e causan o
bléia Legis,lativa, um voto das l'ea ida es e�'l'es res;"

ertolino Felicio.- Face ao eram Dr·g nt
. há ,anos pa,ssados, Ilma Lau- dôres não só locais como

'

outI"OS' pI'ocuram fIxar na. a ... ·ce o�... de congratulacões, âpresen- " .

'. .".fato, o dr. Delégado Regio- ALUNO'- Eu contei todcá rentino' saudára Nerêu Rá- tambe� com irradiação para tado pelo senhor deputado tela o v�lumbre de Iãeal qU&
.' nal de Policia requereu ao Mas só sei contar. até �os. de �'assage� por �i-, o m9XÍlar, o dr. Leaul'eano

Achilles Balsini, pela passa- pressentIram ao. contempl�:M.M. Juiz da 2a Vara da Co- . 50!!! tlm. E sau(Jon Ner�u Ramos, quasé já perdeu completa- d 380 aniversário dês- a natureza. Emflm, todos, Ja.
dentra da nova era de paz, mente a visão do olho es- ge� 0'1' , desiludidos de encontrá-la
harmonia e justiça é crime querdo� Para debelar' essa

sedOI:��: s d cóes na terra, vão procurá-la num

qualifica'!_o' cont�a o ensino. s_itu�ção, ê�e, próprio, .ende- (. o� �:��ü��a�gas Ferrei- mundo em cuja realidade
Mas,-"nao se iluda" o- Go� reçoTCum teregrama ao dr. _a

, . " querem (:rêr 'porem queA. • •

t' .. . l'a 10 SecretarIO .

"

verno. ,por _

essas InJUS Iças '. Durovle sohcltando sua per-' ,

sempre lhes escapa a pe.r-
IYe passagem para Pôrto Alegre esteve, ontem, na êle responderá. A oposição: missão Para fazer umâ ou DA CAMARA MUNICIPAL cepção.

'

Base Aérea, o sr. Minil>tro Nel'O Moul'::t, da Ael'onáutie8 ,está em com�ço .. '. O qi(l dai duas ,ap!içações de Raios X "Câmara Municipal, P01' ,O Circulo Esotérico dà
. '\que, viajava em serviço de inslfeção, ná c.ornpanhía- do s'r� ti:raniâ'minoritária chega- I

sôbre o tumor do antro-ma. proposta Vereador Edio Fe- Comunhão do Pensamento-
:Brigadeiro Raimundo Al;:wrin e Coroneis Dário Cavalcan- ,rá? .. \./ 'I ,xilar, providencia.s idel1ticas drigo, transmite efusivos, 3ponta as diretrizes nos
-ti de Azambúja' e CasimirQ Montenegro Filho e do seu à -átual, tem sempre dado cumprimentos pelo tl'unscur-, que aspiram a vel'da.deil'i.\
ajudante de ordens Capitão Meira Vasc.Olicefos. �_'·EiiiçXõ

....-'itÉliÓJr alguns resultados, aliviando so mais um aniversario bri- f�licidade. Informações nl}

E?I su� breve es�ada naquela Base,on<le almoçou, S. .

8 PAginas a pressão e as dores.' lhante matutino. T ..ütwa "Amor e Luz" à rua
�xcla, teve opol'tumdade de receber várias homena2'ens Cr$ O,fJO RECEBE DIARIAMENTE Cal'diais saudações. Cons. Mafra, 33-20 alld..a.l',e' ?etel'minal' várias providências.

""" _._. ..",. � O SAGRAMENTO DA CO- (a) Alvaro Müllen da todas as 2as feiras às 2u;3()
MUNHÃO �ilveira - Presidente". horas, onde são realizada.s

.. ..,. la�a....O S vi Desde o Pl'imeiro dia de' Em. que consiste a Felici- sessões instrutivas e ac-essi-

Li() I'"O aq I-I 'I "r "Dv q er· maio, mês consagrado à San- dade?, - A Felicidade é o vas ao público em geral.
.
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"��; • ·.i� M :S'O'.-'I·I'il',O' lia" I�
,'" tissima Virgem Maria, vem ideal'qlltl constitui ,a

mais'l\IV-" I o dr. Napoleão RodrigUes' alta asp.imção de cada !:lm. DE BIGUAÇÚ '.

RIO, 16 (V.A.) - Dentro; A providencia do prefeito RIO, 16 (V,A,) _ O mi- Laurean�, recebendo diaria- TOd::->s, numa c�rta faze de Ap'l'esento a tod?s de�se con....d{J seu programa de facilitar. é merecedora dos màis fran- nistro da Agricultura, S1". mente, no seu leito de en-' sua VIda, se enamoram de' ceItuado matutmo SUlcaras
a instl'uçáo, o prefeito João! cos aplausos. Os· Jardins João Cleofas, no despac.ho fel'mo, no Hospital Gaffré algum objeto que constitui., feli.citações co� os votos de
Cru'los yital velll <le autori-I �e ,Infância meFecem a ma- de ontem com o Presidente Guinle, o' sagr�do �crameIkJ·p�ra tal. in�ivíduo, a supI:e- �Ultas prospel'1dade�. At��1' a��rtura de cC1ncol'rell-1 iol' atenção do!:í a.dministra-. da República, fez entrega do to da comunhao pIedosa ta- ma aspíraçao de sua eX1S- CIOsamente (a) Jose S�u:t(JOlo,
ela pubhca para a ex:cução rdor;s, por fácilitarem, em; projeto criando o Serviço ref,a da -qual I,e encarrega, I' tência

- 0 "summum bo- rato - Coletol' Federal
-de obras de constl'uçao de, muito a adaptação da crian- 'Social Rural, projeto' êsse todas as manhãs, Frei GeraJ- num". Ê]'sse supremo ideal, CARTõES:

."
.;_� _ ....�.- l!f!l.. t�l.·<!il!l g�,. Ipf<m�.Íll-,_ !l<!i> � �-deslle_ce.dD• ..ao ens.in� As que acom:panhad(}-d�·Mena&-, d9,- v'igál'i()" da- Matl'.i:z de : e·uja l'eal ização .. ('onstitu i a Recebemos cartões dos-

terrenos ,da E�?la ,Getúlio

/.
proposta.s' p-arLa C0l1stl'U-1 gexri do sr. Getulio Vargas, Santa Teresiuha, siti'á l'ua I asp1raçãó ardente de cada srs. José Simeão de Souza

'. V�rg3;S, a Av�mda Santa ?ão serão, l'�,ebidas até 5 de será enviado ao Congresso Mariz de Barros, não muito I um,
é tão diverso como· a$ e 'Oscar Trompowski,.,. ;r "c.

,

..
(;I,UZ", em Ban�u. _

Junho pr04uno. .. ,1 Nacion.al. distante daquele hospital. ' pessoas que o manifestam". A todos, gratGs.
; .....
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A recente convenção do Partido Social Democrático, Para ·os demais partidos, va'I-erá a convenção -éomo

'�'êstà Capital, não se-linrítou, no 'SeU ·signifieaào,· a-uma um- exemplo- a imitar, no- fortalecimento do regime e na
--

demonstração 'qlléai�quail titativa da maior fôrça. oposi- prática da; sã democracia.
.

cionista. Como teria' o govêrno visto a assembléia da opoai-
Para. os' pessedistas o conclave foi o que esperâva- ção ? Como tem visto, até agora, os adversários, ou seja,

'mos que fôsse: uma exuberante exibição democrática de como uma fôrça que precise esmagar? Não haverá com

um partido consagradorasaente prestigiado pela opinião preendido que' essa façanha está acima das suas possi
pú.blica. �

bilidades? Terá percebido a reação aos seus desmandos

��h.�r::�=:=
: toras do dia,17,

Tempo - Bom.
Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, f'res-

cos ..

. Temperaturas - Extre
'; mD,l;l de ontem: Máxima 28,1,
.

j1ínTn�� 18.2� :

o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA
'IDi.retor:' RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE- - D. F; de Aqumo.
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RUBENS DE ARRUDA RAMOS
(
J

o nosso aniversári8

Ministro" Rerl· Moura"

):1á

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q: E&�A ')('-Quinta-feira, 17 de maio de%19il

Consultas: das ],0 às.12 e das

I14 às 18 horas.

Residência: R�a Blumenau. '.
Telefone: 1:620. '

-----=:-- ---:.-.---..;_---

Fab�loante e cll.trlb�::::�:f:: .fámadali OOD· ;1;f�gae. -DISTINTA- • RIVET;� Po••ue ,ar:' ••aD�. ".'d. .ortllll.ato de' oa••ndl'al.' .l••adol. b,l.. "
"

bODe e barato'.; algod"',"mona. e .'flameatol
j

,

,

_
par. ;.lfalate.. que' ••éleb.

, ..
diretamente deu

IIdbl'loa.1 A Cala -A CAPIT&L� .hama. 'oet••,ao' do. Sllr•• , Oome.ol••t., do lat.do, no .enUelo de .lhe fasu.m '.18.
,

.lllt. a�t•• d••f.tu�l'(lm. '.uci.�'_; oomp.a.1 MATRI� :.111 FlorIGÍl.6poU., .. ,FILIAIS em alum.nau c Laj•••
..-- --..�.._ _.. aawe__

•

\ o ESTADO
AdministraçAo

Redação e Ofidnas à
rua Conselheiro,Mafra.
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Poso

<:
tal, 139.
Diretor: RUBENS A
RAMOS.

Representante:
A; S. tARA

·DR. MAR:.10
WENDHAU:St.;N

Clinica médica de adulto. e

criançaa.
Ocnsultõrf o j-« Rua Joã" Pinto,

16 -- Te!. 'M. 769.

Consu ltas: dás 4 às 6 horas.

I. -Residência : Ru� Esteves JÚ-.

níor 4á. Tel. sia.

t
.

DR.ROLDÃO
CONSONI Rua Senador ,Dantas,

,
'

, 40'� 5ó andai
CirurgIa Geral - Alta Clrurcia

Tel.: 2'2'�5924 _ Rio de
- &lolé.ti�. de senhoras -

'J'llneíroParto!!
.' .... RAUL C'ASAMj\.YORFormado pêla >�Fa,�u,!d,.de .. �e,.. .

R
.. '

,,:�rf�p'
.

de O)Íveir,,'U" ld -,' .,,_ S .. ua . .1' t:1l e
"Mêdicina 'dà luve"! llue u., ao, 0"'2'"1 80 nda

'

'�," 'n - • r

,Paulo, onde foi assistente .do �1!�� . '·Te!.: 2"9873 São
viço ,Cirárgico' do' Prof. AhplQ .',

',P4\liloCorrê�.. Néto. .

'ASSINA"ftniASCirurgia do estpmago e, vias. Na Capitalctrculares, : int.estfi:os delgada e .

,
'

• 00 00'. Ano ..••• çr....1. " "

grosso, tiroide, ríns, pró�tata, Semesrre' .0·Cr$ 60,00-
:.'I1l',x.i�a;ut.�o., .. ov�l"ios e �rompaa.: T'rinrest ,. C'},. ';5,;1\0'", Gir\l.rgia-,Clí·niça G,el�al'P8,do8 "

_ lU'" .,.. u IJ.

ç S D'. S"""'HO ·Varh:ó·cela. varÍzes e' Iiernlas.
,

No' 'I"nterl'orS"r"i�o. 0'(,mp1eto e ·e.specialisar,lo .das DOEN A .,
,

' -', -

z •

h
'

Consultas': Dila ;3. ,�s.6 oras.
C e''''''' 1\0.AS, çom "l�)(k"no. métodos de (!1';l{lIóstlcos e trataraenêo. .

.

..'

ir' ..An.o ..... '-;-<" rlP:'-""'v;,,�.,-e_ '

'IIETA'"O aorii�:'- Rüa FêliplF�?climid't, r· Semestre ••
, C�.. 7lh.,OO" ';

CÕLPOSCOP1A -t--' UlSTERQ -- t).�LP1NGOGRAFIA .- _. D-.
,..�.. v

.

.

. LISlrlO; BAS�:L (ãltes da Casa Paraisô).
Trimestre. Cr$ 40,00

, Radioter6""ill por ondas curtas-Eletrocoagulação Rai,o, Ultra ,
Té1ef� 1.098.

Anúncios mediarrte-eõn-....

:fI.ésidi'ncill:
.

'Rua: Esteveli J6.- .

..
�

Wiolet. e . .InfIa Verme-lho. trÍlto.
Con{ultÓrio: Rua Trajano, rio I, 1·. andar "- }!;difieio do Monte- nlor; 1.703 --Tt1t·m. 7f?4.

OS, ongtnai� mesmo

não pU'bliêadQS; nio se

rão devOlvidos.
. I A direção não se res-

Clinica, exc!usjvamente de Clt-
t ponsabilÍia pe10s con-

anças'

I ce.itos emítid'os nos ar-

DR. D.JALMA MOELLMANN Ru� .Saldanha Marinho, 19\ tigos assinados. "

ntNICA N�UROLOGICÀ �::G��:�S .OUVIDOS NAR� E T�lefOné (M.)-736.
'

. FERl15XS:�'�EÜMATISMO
; cJ..

•
DR. I. LOBATO -

I' E PLACAS SIFILtTI:-�\S
CASA DE ,SAúDE SÃO SEBASTIÃO I

FIL�O .. !EI�x r d� NOQueuaSob a direçã01 do dr. Djalllla Mo.llmann.
d -Ih I tono" Doenças o apare f),resp ra

'Medica,ç.ão auxHiar no tra.Com o concurso de especial!stas, com fama. eU,ropéia.
, O E

ITUBE;:_ClJL S
tament'O da.sifUis•umes, e tratamento moderno das doenças do s'istema nervoso.

Cirurgia do Torax .

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos 0lh08 -: Formado peJa Faculdade Nacio- HAJ\ULTON VALENTE
Itmdoll ....... nariz, e garganta.

nal. de. Me.d_icina. T.jsl�,logista. e i, .

FERREIRA .

Aparelhagem niodernissima importada diretamente da Suiça'.
TjslOCll'Urglao do HospItal Nere-u

I'
. AdvogadoConsultas .na (:;'sa de Saúde São Sebastião das 9' horas ás 10 e

RamoS. Çurso de especialização'· Servicos de advogacia,
pelo S. N< T. Ex-inter�o e Ex- I em ger�\; no Rio ·.de Janei
assistente de Cirurgia do Pruí: I roo 'Cobranças, Registros,
Ugo Pinheiro Gilimarães:·,(\<io). 'EI\C:tminhamento de proces-

--"'-_'___'--"--�'----
, Cons.: Felipe .scll.!nidt, 31i!. ! sos. Recursos aog Tl,'ibunaisDR. ÁtFRED€)

I
DR: A..SAN'TAELA Consultas, diàriamente. das lá : da Justiça JComum e do Tl'a-

CI.Iftml (Formado pela Faculdade Na- às 18 horas.
.

I
baiho.

.

1 cional de Medicina da Univ,:rsi.. Rua Dom Jaime Câmara, Praia do Fl�m�"1go, 122,
CU,rao Nacion�l, de doenças

Idade
dú Brasil;.

' .

20 apto. 2., . apto. 510 _;_ RlO - D. F.
.entais. Méáico por concurso da Assis-
h-diretor do Hospital Colúnia 'tência a Psicopatas do Distrito .�

-Dr. Influig Moniz de Aragão
CCi111U'l1ica a seus clientes e apligos que l'ei

�jciou a clínica 'heslá Capitar.
.CONSULTóRIO: Rua Nunes Mlj.chado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) _ Das 15 às
17,30 hora. .

RESID:E:NCIA: Rua Bocaiuva, 135 _', Te1e
fone M-714.

,RADIOTERAPIA
RAIOS 'X

OI. ARTêNlO .ODESTO
..Ât �t "��+•••tl4. ürWa.

DKA.,.WJ4I)YSL�Y.A,,�WQ;L()VS�; MUSSI
E'

. . .

DR. A�TÕNIO DIB MUSSI.
-',

i
P!lé4icoB

..... DR. M. S. CAVAt
-CANTI'

H!lrário� Das 9 á� 12 horas -, Dr. MnssL

Das lã ás 18,llorâs '- Dra., Mu�si.
,

.Jte.idenchl.·� Rua Santos Dumon-t, 8 .. Apto. �.

I•• l' ás 18, horas diàriamente.

Tel�.one 1.158 - Largo Sã" Sebastião.

Florianópolis ....., S"nta Catarina.

e&nt'Ana.
Doenças nervosas e mentaia.
Impotencia Sexual.

Rua T.iradentes n(j 9.

Consultas das 15 ás 19 horl\lI.
.'�

FONE: M. 798.

Fedem!.

Ex-intel'llo do Hospital Psi-
quiátl'ico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal.
Ex-interne da Santa .Casa de

Misericórdia do Rio de Janeiro.
Clínica Médica - DQen�as Ner-Rea. Rua Sant08' SaraiTa,

- Estreito.
6'

vo�as.

Consultório: Edifício Amélia
Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

'co, 144.

Consultas: Das lá às 18 horas.
Telefone:

Con,slll,tór,i:o: 1.268�
Residência: 1.8S5.

Drs. W.aldemiro.,' ,Cá,scaes
e·

Rlherto Lacerdà
ADV'O,GAD8S

DR. ARMANDO VA-
LERIO DE_ASSIS

· .MEDICO

Doe ,Servlço8 de Cijni� Infanti
••'- A.ealstência Municipal e H'OS-

pjtaL. de Caridade,
CLINICA MEDICA DE' ClUÀN-

ÇAS E ADULTOS

DR.NEWTON
·D'AVILA'-lo. ri,� Consultas das 19, -ás 12

Cirurgia geral _ Doenças de Se.
• .dM .15 ás 17 horas."

- Alergia-
Cclnlult6r.lo: Rnll'Nunes. Macha-

nhoras - Proctologia
El�tticidade Médica

Belidência: Rua Marechal Gui

lherme'r6 - Fone: -'-; 7sa.
,

Cobran'ias. amigáveis e judjéiais, inventários,
despêjos, des.quites, títulos declaratórioS', natura

lizações, retificação de" nome, investigaçâ:._0 de pa-:
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba-.
lhistas; contratos, requerimentos, protestos, defê.
sas, recui·sos bem como qua.isqu.er outros sel'viços
relacionados com sua prófissâo.
RUA TR"AJANO, 33 _ 10 ANB. -,. Fone: M-7U.

Consultório: Rua Vitol: Meire"
les n. 18 _. Telefone 1.507. 'DR. LINS NEVES

D· d M
.

'd d'
Consultas: Às 11,30 horas e àue.tor ,a 'aterm a .e e mé-

.

' '

.

'

"'i d H
'.

1" C' . tarde. das 15 horas em diante. ,

• co, o" osplta uo(l, andade.
A • _

'

•

•

'

CLINJCAS DE SENHORAS ""'"

Resldencla: Rua. Vldal Ram08,� ,

_
CIRu:íWIA _ PARTOS -1-

Telefone 1.42�.
ASSlSTENCIA .AO PARTO E .

.

OPERAOOES OBSTETRICAS DR. PAULa FONTES
Doenças glandulares, tiroide, Clinico Operador

ovários, hipopise, et�. ConsultÓrio: Rua Vitor Meire-
Di8.t,urbios nervosos -. Esteri·' leso

lidade - Regimes. Telefone: 1.4()5.

\ ,

Dr. RluatoRamos da,Silva
'Ádvogado

,Rue S.nto, Dumon�, 12-:-Ap. 4!�;
" ,COll8.ultório: Ruá Fernando, M�-
eh�do, - Tel. 1.481.

.

Resid. R. 7 de Setembro - Edit.
Cruz e Souza - Tel. 846.

."l,
•.

J

-

, COMPRAr.
" Vf NOII p�

CASAS r rrlll�

j HIPO!tCAS
AVAlI�C;ÔE5

b:==��������
flUA l>FODOnO -J'

r;I.DI'IlA.f'fOPOI.I.$ • �A"TA CArAIJ/ItA

CASAS A VENDA '/

RUA S. VICENTE DE PAULA; � quartos, sala etc,

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000;00) financiado.. .. ....

AVENIDA MAURO RAMOS, com' todo confo'rte, 3

quartos, .gáraje" etc.,
.

terre.riô ,10. x 40,' (financíado.
pelll Caixlt cl Cr$ 50.000,00) .. ':. '." ... : _".,

.. "

.

RUA CHAPECÓ, 3 quartos, agua luz' eagot� .. etc., casa

" de madeira, toda pintada a ot�ci, la.lu.gada por",
.

C.X$.. 4Ô��Ot)'" . 1'.,. ,.•. � t. �' . .o ...
�

•••• 01:'.-". ô ••• :.. .;. ••

RUA:' ALMIRA,l�TE LAMEGO; 2 pequenas 'casas" cone

truidas em um' de '51 x lto....ótimo local para depo-
;'.$i,t6 etc.".,fundoa para. .o mar , ..:. , . <.,. i; . 'i ...... ','110.1J.Oij,4lQI!>I'

.SERV.JDAO iRAN�ONJ.; 2 ',qua.rtos,
.

v�ràniIa, cozinhJh
' ;

'.

chuveiro' etc.. terreno 9,,';0 "x 32' (!i��héiadll
.

�éló
Montepio: Cr$' Sa,,()OO,OO) , •........ , .

·:COQUEIROS (rua Des, Pedro. Silva), ó quartos, ban

nhe iros,' côpa, sa lâo de j,àntar, salão de villita, po-
rão habttavel, depesito etc' terreno ,24 x 60, po.den-',
do' ser' 'l'endi<Ío <I lotes \finllll'cili.da pela Caín

C'r$ ·4Ó.(}(iO�P}' .•...... : '

.. '. , .. ; ,:; , : . ;..' . .' , . , _. ,

'

200:9&t't,5
ESTREITO .(Travess� iO de Jaftei1"õ), .casa cfe madeira,

4 quartos, � salas, cçalnha, e'SgQ!;l), toda pintll,ella
a óleo, terreno 12 x -...30, • ". _ .. i, •. , •• , ••••• _ ••••

Est'RErrO' {'Bairro de N. S. <fé !fatima)' pr'�'fàbric�dá,
a ,quarto�, 1!81a, cozinha" b-ânheiro 'e'tê: 'terreno

'1& x .Sá ., , __ :,I; �" " , 70.000,-"

. �.ooo...

1SO.OOO,Ni'>

19.000,"

80.000.NIiI'

RU1\- CRISPIM MIRA, 3 qu�rt08, sala, lIaranda etc. " .

Rua FELICIANO .NUNES PIRES, ã ,quartos, sala,
etc: etc. . , . ,. , .. : L.,,_, •..• , •...

,

' •.......•... ' ••..

SACO DOS LIMÕ�S (3 quartos., etc. 'serve tambem

para comercio·, ., •... .' : .

RUA r,.!ACHADO (Estreito), casa" de -ma!ielr,n Cl)llI '3,

125.000,0Ilr

200.000,�

quartos etc � .' ', '.� '. � .. '.: .. ';.' ." .

TERRENOS A ·VÉNDA
22.00&,,,,*

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lote� de 12 %.45, pre..0
'por Casa lote .. , , " , •.......

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juníos de 10 x 21

(pr�ço dos 2) '

, .

RUA FELIPE SCHÍlfIDT, um lote de iI,áO 1< 30" frente
á Avenida de contorllo á Ponte Hercilio Luz (lugar
de 'futuro) , , ..

COQUEIROS, um terreno c,om a área' de 27.829,00m2, '.
CAPOEfR-!\S·. (um terreno com a ál'ea de 84,000;00m2,

extremando c9m uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento ,,, '.... 60.000.DI'i!I,-

.

. TERRENO A VEND.'\,EM PRESTAÇõES
COMPRA DE CASAS, TERRÉfNOS, CHACARAS,e &_ITIOS
'l'enios sempre interessa,dos em cçmprar casas;,,' ter.renoB1 c:aa..-

60.000,.1)

60.000�
Zlí.OOO,N'li

caras e sitios.

HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer import,ancia co'rn "ataJl�
hipotecarias.

ADMINIS'l'RAçAO .DE PREDlOS
Mediante inodica' comissão, aceitamos procuraçã-o, ps·ra. adm.:-.

-nist.raI' prédio, re�bendo aluguel, pagando emyostos et,c.

CHACARA

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.000,OOm2, arvores

frutÚeras, café e outras bcmfeitorias
FAZENDAS

Uma pequena fàzenda' em Cana_vieiras, com frente á
famosa praia 'do mesmo nome, tendo 4.344.728m2,
casa de residencia, engenhos, locá'! ótimo. ;lJara a-

gricultura, avicultura etc etc
.

INFOR!I1:AÇOES
,

-

18.000'"

Sem compromisso, para o cliente, cdamos qualquer iuto1'llla�
dos negocio8 imobiliárioll.

ESCRITÓRfO OE:
ADVOCACIA

Dre Alváro dr
, Carvalho
Doenças _de Criançás::
Consultório: Rua' Traja

no s/no Edif. Siío Jorge -

10 andar. Salas 14 e 15(
Residêncíá: Rúa Briga

deiro Silva J;>aes. s/n - 30

andar, (chácara d.o Espa
hha).
Afende diàriamente das

·14 hs. em diante. -

DO SOLICiTADOR WAL
DIR CAMPOS "

Advocacia em geral
Fúné!ona junto aos Insti

tutos e Caixas de Aposenta...,.,.
doria. Acidentes do T·raba-
lho. Inventários. �ocied�des�
Naturalizacões.
Escritóri�: Rua Vitor'.

Meireles,' nO 18 - 20 andàr_

A,L U G'A SE
ófima sala' no c.entro

A' Praça 15 de Novembro, 20,-2·, anela,:,'
(Ritos do 'Restaur. nte Rose).

Tretar no· mesmo local

-, �

,

II

'"�.'''

/

�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

,Na Asse:mbleta'Legt81a�tiita;
Tamben(o deputado Cas-

' •.

ções aos Diretorios, da U:D. O expediente careceu de I' FOLHAS DE FL.ANDRES, do, Estadô, o .deputado Mas- Não houve oradores nem

�csio Medeiros, Iíder do �.R.P. N., sobre as nomeações a fa- importanc ia, O deputdo Cassio Medei-
f caranhas requer seja dirigi- ordem do dia.

'

.se solidarizou com a .home- ,..7,€1', sem que as mesmas ad- ENCICLICA "RERUM NC\- ros justifica um telegrama do um telegrama aô Coman- Dia do Trabalho
_,uagem de casa, fazendo cem quiram carater partídarío. VARUM"

'

ao, presidente da Republica dante da V R. }ti litar, no
I

O deputado Francisco
'palavras oportunas, e com O debate sobre' o assunto Para falar sobre a enci- no sentido de providenciar sentido de não permitir a- 'Mascarenhas forneceu-nos

-elog iosas referencias ao Go- desenvolve-se em, ambiente clica "Rerum Novarjim", seja modificado o sistema de quela transferencia. certidão por ele requerida à
vemo de Hercilio Luz que elevado, sem-toldar, antes cujo 60 aniversário, trans- distríbuíçãó de folhas de S�RVIÇOS TELEFONICOS Mesa e orrde consta ter a

-de maneira tão patriótica 'fir:'.TIando, os laços de cor- corria na data, ocupou a tri- flandres fabricadas pela Si- O deputado Aquiles Balsi- União Democrática Nacío-
-. .esouee corresponder às aspi-" dialidade que liga os repre- buna o 'deputado Celso Ra- derurg ica Nacional. O ora- ni ocupou-se das leis que nal, por seu intermédio, 111-

.rações do povo. - �entantes do povo; embora mos Branco, da U.D.N. dor tece interessante comen- regulamentam a exploração potecado - solidariedade à>;,
O requer-imento foi apro- divididos por opiniões poli- O parlamentar uden ista tário sôbre a importância -do serviço de telefones e l'e-) homenagens ao Dia do 'I'ra-

vvado por unanimidade. i ticas. . precisou C0m frases' oportu- desse material para as in- 'quer sejam .solicítadas 'Ín-' balho, ao contrário do que
"O ESGOTO" DE LAJES I AINDA' AS VIOLENCIAS I

nas, a importancia daquele dustrias de conservas, mos- formações a respeito de tais: teria noticiàdo êste jornal;
Fez uso da palavra, para' POLITICAS' EM ARARAN- admirável documento papal, trando a exploração dos tu- serviços, no Rio Grande do

_
de ter sido aquele partído,

',t'efel'ir-se a interesses do i GUA� .

que definiu para todos Os barÕes na venda dessas' fo- Sul, afim de servirem de ba-] o único que não se havia ma-

.municipio de Lajes, o depu- ! O deputado Lecian.s.Slo- tempos, a doutrina soc�1 da lhas, quando 'ha escassês. se a um estudo destinado a' nifestado a respeito.
-;-:tado Ribas Ramos. : winskí ocupa-se novamente Igreja Catolica, fiel aos ên- REGIMENTO INTERNO melhorar a concessão dos I Antes de mais nada, não

O nobre representante da das' violencias pol ie ia.is pra- sinamentos de justiça de O deputado Wilmar Dias mesmos em Santa Catarina.

I'
fizemos

tal, declaração. (I
Pr inceza da Serra, depois -ticadas em Araranguá. Cristo Redentor. apresentou um projeto de A sessão de ontem que houve foi omissão in vo-
"de salientar o importante Diz o ol'ad�l' que os escla- ,Sobre' o mesnio tema e. resol�lção .v�sahdo a m?fip- I 'Na sessão de ontem. da Iluntária, ou nossa ou do li

:::melhoramento doado àquela! recimentos prestados pelo assinalando a constante a- cal' dISPOSItlVOS' da Regm1en- �s�embléia Legislativa, Pl'f!-j ll?:ipista, d� referenc ia . ao

<, "cidade, pelo Governo Ader- líder Osvaldo Bulcão Viana, tualidade da encicl ica que to Interno no que diz respei- sidída pelo deputado Prutó- discurso do nobre represen
bal R. da Silva, lamentou: não negam as prisões injus- codifica os deveres e os di- to à escolha dos lideres das genes Vieira, o expediente I tante de São Francisco do

-que o novo Governo ainda
\

tas efetuadas pelõ- sub-dele- reitos do trabalhador e do bancadas com assento na constou de diversos oficios i Sul, sôbre a data de 10 de
:não tenha continuado os. gado de Sombrio. Acrescen- capitalista,' díscursou o de- Casa. sôbre assuntos de ordem ge-I Maio., A,

'

•

-;trabalhos no sentido de fa-
'

ta' que as refer-idas prisões putado Valter Tenorio Ca- SUBSIDIO DO PREFEITO ral. Conclue na !:ia
.•pagma

.zer a ligação domiciliar,' for'am ilegais e arbitrarias, valcante, do P.S.D. / DA CAPITAL
-omissão que está causando por ferirem letra expressa Interpretando o pensa- � O mesmo deputado enca- ,

;:grandes transtornos à popu- de Constituição. Tão arbi- menta do P.R.P. com relação minha à Mesa um projeto de «Conferências' Cieotiftco � Espiri,.,-,Jação de Lajes.
. I ti-arras foram' elas, que 10- a Enciclica Renum Nova- lei com o objetivo de revo-

I FI
·

ó I-Afim de que tais serviços' ram concedidos tres habeas- rum, fez uso da palavra, en- gar as leis que determinam toa ist. em orla0 po 18»
.sejam executados com a corpus - e isto é bastante seguida, o deputado Cassio o subsidio dos prefeitos' da ��

'�maior urgencia possivel, expressivo. Medeiros, que aproveitou o capi�a.l e de S. Franciseo. d.o. Chegará hoje, ao meio dia, a delegação da "FRATER-
-conforrne o reclama o inte- Ao contrario do que alega ensejo para ler conceitos de Sul, VIstO as :nesmas cohdI� NIDADE ROSACRUZ" MAX HEINDEL _ Associação
zresse do coletividade, o ora- o delegado de policia de A- seu partido sobre o trabalho rem c�m ? disposto �� �el i Internacional de Cristãos Místico-Científicos _ com sede
<'1i01' lê e encaminha à Mesa raranguá, os cidadãos pre- e sobre o trabalhador e on- Organica e dos mumcrpios.!. .

id Too 1-1\00· .

"<.

OCURADORfA DO ES- '. em RIO, de J�nell'o, �vel1l a lJUC� J.:.\J ,�ue_ prossegur-"uma indicação. sos são pessoas bem concei- de consta o direito do ope- PR
TADO I rá nesta CapIt�ll o CIclo �e �ol1.fer�nclaS Cristãs, q�e em-

Ainda com a plilavra, o tuadas. rario de par-ticipar dos lu-
,. -. .. "

" ,', " preende por todas as principais CIdades dos Estados do
'<deputado Ribas Ramos re- Trata-se, no caso, de mera cros da empresa. A respeito Amua na llIdb�Il!a,.o l���e-l' SU,I, de caráter marcadamente .elevado e

eientí,ficO, pro-
-quer à M�a providenciar o perseguição politica que não cita o exemplo de uma pe- sen.tal1 te.pesse .

ista .ldUStI IIc� curando satisfazer, ao mesmo tempo, a mente e o cora-
.andamento

'

do projeto nO fica liquidada pelas infor- quena empresa que possui maIS dOl� pro!etos � �l, cão dos mais exigentes na matéria. ,

-"::"'99/50 iá qllasi concluido na mações parcialissimas de em Blumenau; na qual mui- um l'�latl�o �. Orga�lzaçao ,. Realizou em Pôrto Alegre, a "FRATERNIDADE RO
'.Legislatura passada. autoridade policial. Torna- to antes de a lei o regula- da Ploculadolla GelaI do

S.NCRUZ" MAX HEINDEL, duas conferências pelas-::FALA O DEPUTADO C.�S- se imperioso que o sr. Se- mentar, já os trabalhadores �st�d.? e outro s�b.re a s�bds- emissoras Farroupilha e Gaúcha, visitou as Penitenciá-
SIO MEDEIROS I cretario de Segurança man- usufruem dos lucros da so- tJtUl�ao do ��vel11ado� .

o
rias � homens e n:ulheres, respectivame�te, e por últ�-O deputa?o Cassio Mede�- de pessoa .de sua confiança ciedade. �staao.em suas ausenCIas e
mo, ante um público que cQntava com lilretores de dl.-';.-"'-�",

:ros troux� a C�sa esclarecl-, averiguar I� loco, I?ara �ue Fala, por fim, o deputadO lmpredlmentos.
M

versos movimentds eI-lpIl'itualistas, encerrol,l ,êlras progra-
'ID1entos forneCIdos pela Se- não se repItam vlOJencIas Bl:a7. .Alves, que tambepl e- A vra BA1'ERcIrA'coEf S.

mRções, na noite de terça-feira, no tradicional -Teatro São
-·cretaria d� S_egurallça Ptl-

t1,ue depoem eontra os nos- naltece o valor social da e11- FRAN 'Spd' ' ,___.,-, '

-;Plica, sobre as violencias de �'os costumes políticos. cíclica de Leão XIII. :IDizendo �ue � VIa Bate-
e �� Florianóp;íis, é intenção da "FRATERNIDADE

"que vinha sendo acusado o O _.deputado I�ecian Slo- ENTRADA LAGUNA-TU- ria da ArtIlha_na de C?sta RÓSACRUZ" levar a cabo duas conferências radiofônj-:-$ub":delegado de policia de winski rebateu, com superio- BARÃO sediada e� Sao Franclsco j cas, uma ol1t:a pública, ademais de atender qualquer C011-
-

:;;Sombrio, Municipio de Ara- ridade um aparte barat-o do O deputado Osvaldo. Ca- do Sul, e.sta ameaçada de ser, vite que,'seja dirigido a seus Diretores, no Hotel La POl'-
:ianguá. deputado Osvaldo Cabral. bral i<efere-se a uma indica- transferIda para outro local

I �a, p�ra algu�� palestra pública; e, tendo ainda especialDe aeordo coiu esses es- VIOLENCIAS TAMBEM ção por ele apresentada so- mteresse espn'üual, de levar uma palavra de conforto e
,cla!recimentos, "as vitimas EM' TANGARÁ bre a construção de uma en-

S. II'
fraternidade aos que e,stão

110R hospitais, orfanatos e câr-
:,gão desordeiros, bebedos O deputadó Antonio 'AI-I trada entre Laguna e Tuba- Vida RCla�onÉt��aaZ:a':et�;a' muito sI'm meitdat" formutla

- v,eI'oelme���= rã10 e lê uma �?Ç.ãOt' de daa- 1 '", V,'
' ��re� "FRA'fERNIDADE ROSACRUZ" MAX HEINDEL

-

pro es o con Ta v· ; pausas a essa JDICla Iva,
/ I por pensar que está 'em posse dos' conhecimentos das

'}pIes de justifiear violencias: policiais do Delegado Regio::-; Camara Municipal de Lagu- ANIVERSARIOS .• imutáveis leis que regem os destinos do mundo e do ho-
--as vitimas é que "não pres- nal de Joaçaba, o qual, fe� na bem como de um telegra- Sra. Gustavo Ne-,:�s F il,ho.

I
mem, iniei� a pres�nte Cruzada Espiritual, com a finali-

'>tam".
'

rindo a Constituição, reco- ma, '11.0 mesmo sentidO, rece- Transcorre, hOJe, o am- dade de chamai: a atenção e alertar a Irmandade Huma-
c.() DEPUTADO OSVALDO lheu presos dois cidadãos bido de Tubarão. versário natalício da exma.

na, ensinando-a a conhecer-se para l'eformar-se e desen-
:BULCÃO VIANA RESPON- sem culpa formada e sem O ,ANIVERSARIO DO "ES- sra. d. Maria Teresa Cardo- volver sens imensos poderes divinos internos. Explicam_

' DE ha,-er flàgrante, obrigando,
"

,
" , ''fADO

.

�so
Neves, dignissüna esposa os Diretores que a nova Era de Aquário 'está prestes a

Afim de responder às aeu- '� interve�ção da Justiça .. ; O deputado A.quiles ,B,als�- _do nosso couterr�nM sr. chegat', trazendo a determinação de corrigir, pela 'dor e

;:'8ações formuladas pela ban- ,O orador/'acrescenta q�e ni da U.D.N'. requel' um.v0�0� Gllstavo N�ves FIlho, fu�- pelo sofrimento, os homens transviados; e, dêsse modo,
"cada pesB€dista contra li-

PO·t
os' CidadãOS,' em,', referen-C,la congrattll�,tO�'ib, P,elo. t,l'ans:fi?nál'iO

da Biblioteca P�-l ree�itar-se-á o �p�s,6,d�oda HA!c� .Il.,é ,�,of', em qU€

se,
a.fo-;Jitica facciosa do Governa.. ,são pes�oa.s.:!JQ,;m�1-};lOr, e�n-: ',CU1'SO de',mars'q,m amversa-, bhca do Estado.. ' ..

garaQ os que nao estiverem preparados.
�d()r do Estlldo, oeu!)ott'a:'tri-'j c'eito em Tangará. .

rio de "O ESTADO". O re- A distinta dama �erá, ho- r ACl'escentarn, ainda, os Diretores da "FRATERNI
'<-'huna o deftlutado BuIcão Via-. ,Em d€sastra.do aparte" o querimento vem acompanha- je, muito cumprimentada. e DADEROSACRUZ" MAX HEINDEL, que suas conferên
;;na. Começou/dizendo o ilus': �-d�putado Osvaldo Cabral diz do de oportunos consideràl1# nós, respeitosamente, en�l�- cias aportarão, para os sêi'es que anseiam por um mundo
-tre líder da U.D.N., que os 'que tambem delegados do d<ls qlte -muito enobrec-em o mos os nossos mais COrdIRlS 'melhor, oportunidade para encontnll' �sposta às inúme-'

/ -.cargos de Juizes õe Paz e
.

PSD prenderam cidadãos nobre rellresentante, o qual votos de felicidades. !'ras perguntas que,.internament{), vive a fazer-se a huma ..

-.de Sub-Del-egados de Policia � injustamente, mas o orador jornalista'profissional, 80U- Fernando Luiz Botelho 1 nidad'e, sem encontrar explicações que convençam, como
,são de imediat� confian<:_a l-retruca, de imediato, que be dar o devido valor à mis- Ocorre, hoje, o aniversá-; dtve ser DO século XX, ao sentimento e à razãO, Por isto,
"do Poder Executivo. Nestas mesmo sendo verdade, um são da impren,sa,' sem olhar rio natalício do jovem Fer-; aos pastôl'es de almas, aos que sofrem, 1'\ tôdas ae pessoas
-.condições não vê razão para 1 erro não justifica outl:O ... a cores pal'tidarias.' nando Luiz Botelho, filho do

; que ü�nham a seu cuidado mais de um espírito, convida a

"que s� critique o Governo 1 Por aí S'e vê que o novo E.m nome d� bancada pes- sr, Otavian? d?s. Santos Bo-
1 "FRATERNIDADE ROSACRUZ" a que esclltem Sll� men-

. ::pela substituição dos mes-Il Go�el:�o �stá .- in��lgu::-n�� s7dIsta e il.p<Jrando o l"�que- telho, funClOnal'lO,do Esta-!: f,:��liIfll de,��?:' '<,l.eIl1onstr�ndo cOlll� �9do conhecln:tento
"-, _·_--",·�-�mos. "", �., ,uma nova ordem em q l'lrnent-Or fa·lou o d-e-plitado cio. '

-

'Pai'a'ser uh!, preClsa, ser vlbrante; vlvIdo e bem aphcado
< Continuando, o oradm' a-' " a violencia está na ordem Ylmar Corrêa.

'-

O aniversariante oferecerá; ila vida diária, porque, do contrário, será eomo u.ma es

·ceha; que -não cabe indagar 11 do dia. A nota discordante, como boje, em sua residência uma, padá de dois gumes: a)nsegul'ança invadirá o �pí:rito, a
, :Ms motiv�s: 'POl' que o chef.e DEPUTADO SIQUEIRA nã<l podia deixar de ser, par-' fe.stinha aos seUs amigos: paz mental não se adquirirá, devido a qu-e faltará ao ser

,rlo ExecutIVO' fez as

SUbsü-1
. BELLO tíu do deputado Osvald_9 Ca- que o fórem cumprimentar. o conh�cimento de viver vitoriosamente o Plano de Deus \

'tuições, pOi'quantol.Só a ele De regresso de. seu muni- bral, que negou seu apoio "O ESTADO", felicita-o. na Terra. /

,-pertence l'es�lv.er S<lbre a
I cipio, esteve, presente à

ao 'requeridÜl. E isto é mni- FiZEM ANOS, HOJt,: - É, justamente, o càos mental e moral o que a "FRA-
-::melhor manell'ade escolher j sessão d€ ante-ontem da As- to explicavel. o deputado Senhores: TERNIDADE R'OSACRUZ" MAX HEINDEL se propõe
�.seus auxiliares. Não °ha ea-I sembléia Legislativa o depu·- Osvaldo Cabral não pode _ Dr. Jaimor Guimarães,' a evitar com a atuallCruzada, trazendo a verdadeira pa-
'rater pojjtico, p�'tanto, nos I tado Siqueira Bello, pn�sti- nem ... deve gostar dó nos- Collaço" advogado. I lavra de Cristo a tÓdos os que queiram e se sintam capa-
;:ato;;; do Govel'l1o,. giado rep�'esenta�te da va- so jõrnal. .'� _ Luiz Antônio Póvoas. I zes de .,vivê-la. Essa palavra será referente,-tamMm, à

Em aparte, o deputado llol'psa greI pessedlsta de Ca- Deixando sozinho o repre- 'Senhodía; ; maneira de prepararem-se aÁ 'criaturas de' Beus, para ve-

-Estivalet Pire� adianta que
I çadol'. '_' sentante udenista apoiaram _ Terezinha da Luz Cor-I rem-se livres das tremendas sombras que, cada vez mais,

as substituições objetivadas A SESSAO DE AN'I'E-ON- o r�querimento de saudação deiro, funcionária púôlica I agitam as almas e o mundo, indieando a seguir, qual é o

�:em seu discurso, foram fei- T,EM
'

ao "O Estado" os lideres do esta4ual. I camh�ho ,que. aproximará a humanid�de à harn:�:lia, com'tas a pedi<lo do Diretorio da A sessão de ontem, da As- P.T.B. e do P.R.P. l\fenina: as leIS cosmIcas, para obter o creSCImento espIrItual ou-
União' Democrática Naeio- sembléia Legislativa, foi Para salvar o co�ega dá :__ Ana �f.al'ia de Assis, fi- I salvação pat'R suas almas.

'�(l.al._São, portanto, ates poli- presidida pelo deputado Vol- situação em que ficou, o de- Ihinha do sr. Pe(lro Moacir ',Ag}'lardem, pois, as confer.ências l'adiófônicas que a"

_::ticos-partidarios, e não atos ney ColJaço. d� ?liveira. I putado Bulcão Viana,' sem- de Assis.
'

Emissdr3 Gnaruj4 transmitirá hoje às 17 horasl e amanhã
"meramente administrativos, Em substltulçao ao de�u- pre fidalgo, declarou que o VIAJANTE 'às mesmas horas; como, também, a Conferência Pública
,..como quer proval' o orador. tado Vargas Ferreira, fun- caso era questão aberta em - Em avião da TAC se- a realizar-se -em FlorianÓIJolis, no tradicional Clube 12

O deputado Bulcão Viana donou como primeiro secre- sua bancada.. . gue, hóje, para o Rio de Ja- de Agôsto, sexta-feira próxima às 20 horas. Para esta úl-
�eclara, então, que o goVêi'- ,tário o deputado Otacilio .o voto congratulatorio oei).'o, o sr. Djalma Ferrari, I' tima, que Ret'll -com entl'ada franca fieam convidados to-
:;ue ""',, ;:c(.u· -..i�nonnd- INaseÍl11ento. foi aprovado pór maioria. representante com�rcial. ! aos 03 L:·<:)it<r�tes ce Florianópolis .

,
.

...
..

/
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natos, Universitários .. de - Votei e Basquete
-

entre (I'S fac ulda;
de- de Direito e Farmecíe-Odontoloqia,

'/ r
ma;;;;;-' 7=7;

..

* _'

'-'

"
. -

o
.

Estado" Esportiv«
,�

'-_

Mantev� o Lirêl a lideran", (a d-,,.o C'a�peo- C'ampeonato de F-"�
� � Universitário". "'

n'ato Extr'a da B'a�q � I�t&bo' 1-' .

Expressiva vitória dos «I-umadoutoe»
,

.

.

' , �- �. "".;ti Y� �.
_

Efetivando a' "rodada' -final' do Campeonato' de fu-

P 20 17 I
.

d
'

t d ,. d C d I tebol dos IVO Jogos Univei-aitâiios Catarinen ses promovi-

O carnOp'ero'na,t.o ExtXI'a', ce B'Ole" 0ao1 cest.eo·,rprl'O�OaV'l·'doOpe_'O «30IVlt'jega)-'>I__ fB)al'I'I.gaa.�.'�aT'e·..Vrdae,n2a. O �8r dos pela F,A:C.E., pelejaram na tarde de sábado últ.imc,'.
d" '" . .

_

.

\ tendo' pOI' local o Estádffi dà·P.G:D., osTortes conjuntos-
Ia Federação Atlética Çatarinense, pross-egue arrastan-rl '40 lugar - Doze e.. Taubaté, 3, ',das Associações Atléticas Acadêmicas das .Faculdades
do grandes legiões de -afíclónados à quadra do Lira "I'e- " '5°' lugar - Caravana do Ar, 4. "-c.- de Direito e de'Fal'mácia-Odontologia. .

nis Clúbe. O certame, jogo após jÔgO, ganha popular-ida- A ROn�DA DE AMANHÃ. Após> um decurso vivamente disputado, onde a equi-
de entre os esportistas e promete grandes surpresas .nos ,Amanhã, à noite, na quadra do Lira, pros'sscguirá o pe dos "farrnadon tos" soube mostrar seu grande valor,

próximo: jogo�,- dada' melhoria que· estamoos verificando ce�;tame,�com a realização do penúltimo encontro em que reabilitando-se assim .do insué.êss�)\. que .teve '110utl'O sá
nas 8.9.U1pes; d�lsputa.ntes. Com o retumball'te sucesso >d� i serão degladiantes os fives do Ubü'atan e Doze de AgOS"_1 bacl:o. a�te os "economistas", o prel;o fOI encerrado �om
que se-, €st!i_ investindo, o Campeonato' promete ser o! to.

.
. ." a vitória daqueles por 4 x 1, escore esse assaz expressivo.

maior e mais bem concorrido de todos os tempos. Marcaram os tentos do vencedor: Gil (2); Samuel e
O Lira Tenis Clube vêm realizando uma bela "per- _-_-........._..._-..-..."'_-..-.."'oI'"'. - - ..........._,..-_......_.........�_.....................-

'puilio e o do vencido por Makowiecky (executando penali-
formance" no corrente ano. O clube da "Colina" encon- . d�de máxima),'

, , -

.

tra-se mais firme que nunca e vem consolidando. com a ·Enc,.arram se bOJ·e os. CampeODifto� .0· esquadrão dos "tírad_entes, e boticártos" fo-i o se-

fibra e a técnica que tanto o caraterdza o seu posto 'de guiÍite: Vitor, Güaporé e Rudy ; Alceu, Valter e' Almir;
"leader" invicto. �

. Universitários de V'olei e Ba-sqoett' Samuel, Duilio, Gil, Gumercindo (Patin hoje Dobs.
Na noite de segunda-feira tivemos oportunidade de Conforme o programa dos IVO JOGOS UNIVERSI- Arbitrou satisfatóriamente a contenda o sr. João

ver em ação o quinteto de Osni Barbato. O Caravana do TARIOs- CATARIN�NSES, encerram-se hoje, na quadra Pol li.
Ar, como campeão do Torneio, Municipal e .do "In itium", iluminada do Lira Ten is Clube os Campeonatos, de Volei

. Com tal resultado, o centame terminou empatado en-

estava credenciado a ameaçar a invencibilidade do ,con- B
.. tre as três Faculdades-éoncorrentes, pois, cada uma teve

-.
. , ,'e asquete.. .

->. •

junto da faixa amarela. Assim sucedeu .e o grande susto' Com início à� 19,30 horas, peléjÇlrãq· em renhidos uma vitória e uma derrota )10S "jogos realizados
por que passaram fala bem da necessidade de tomal'em prélios as fortes equipes . das. Faculdades de Direito e

"'
- Em face disso, ao que apuramos, o Departamento

mais cuid�do nas próximas pelejas, pois tanto Carava- Técnico' da F. � A.C.E. irâ levar a efeito, em data a serde Farmác ia-Odontología, ambas, reais candidatas à con-

'., na.,._..e..omo Ubiratan, Doze, Barriga Verde -e Taubaté es- quista dos títulos '-máximos dêsses campeonatos. previamente marcada, um torneio-deciaivo, provavelmen- .

peram tudo fazer para vê-lo baquear, A contagem foi de Estão em disputamesses certames os troféus "Aca- te no dia 2� (5a feira), no Estádio da F9D. �

,

20 x 17" f'avoravel ao Lira, sendo que no primeiro per.io-:
\. dêrnico João Makowíecky" e "AQ�(��mico Renato :R .. q,ade vencia o Caravana dó Ar pelo escore � 9 x 5. No qua- Silva", bem 'como medalhas oferecidas pelos exmos. srs.·

dro vencedor salientou-se uma vez mais o avante Gumer- Se-cretár'io �la Fazenda do Estado e Presidente do 'Pribu
cindo, o malabarista calouro da F'aculdade de Farmácia nal de Justiça _ homenageados .respectivamente nos
e Odontologia. Honduras e" Dinhoca foram dois outros 'ex- CampeOlla�()S de Vol.e5 e Basquete.

-
"

poentes do Lira. Trabalharam mufto. bem como guar- _

--, � _

das. Os restantes satisfizeram, .sen�� que Serafim está Ve�nce'use firmando outra vez como um dos melhores encestado-

-_

.�

rru1to bém o C•. At

lJo'mingo próx-imo O Campeo
nato Uníversítarío .deTenis

Tendo por 'local as' excelentes quadl;as do' Lira Te
nis ClubB, será realizado domingo próximo o Campeona
to de Tênis dos 1\TO JOGOS UNIVERSITARlOS CATA
RINENSES promovidos. jiela Federação Atlética Catari-

_

n'ense de Estudantes ,(E.A.C�E.), ülkdo como COllcorr�n
tes as' Associações Atléticas Acadêmicas das\ Faculda
des de Direito, Ciên,cias Econômiéas e Farmácia-Odon-
tologia. '.

, /,_
. .:J
Dito certame é em' homenagem ao ilustre desportis.- �

ta Dr. Oswaldo Bulcão Viann,a, digno Presidente do Li":'
ra'Tenis Clube e reconhecidó 'amigo dos rmh:ersitários
catarinenses.

j
.

res.

No...quinteto· caravalleiro vimos Moi'aci em plano su-
'

:: Carlos' Ren-aux
perior aos seus co,mpanpeiros: Esf.orçou-se muito o cesti-

• •
_"

,

nha "'colored". -Carpes, 'Dantas, Conrado e Thomé con- CAÇADOR, 16 (ESTADO) - Com a presença da

vincentes. Helio Salles e Aurélio; pertencentes ii -últhila m�ior assisten'cía já vista nos gramados desta cidade,
seleção catarinem�e, atravessam no mom�ntô fase" ,des- I def,ro'ntara,m�$-e domjn�o à tarde, em disp�t� d� ,Campe��
favoravel. Ambos' não Gonseguiram convencer em ne-I n�to E,stadual ,de Fuft�bQ! �e. Ul50 os semI-fm�I.lstas.Gre
nhum momento da porfia, sendo que Hélio impulsiõna mIO Caçadorense, campeao local e Clube AtletIco Carl(ls

a-pelota mais para traz do que pàm a frente, cómprome� Renaux, ,de Brusque, campeão da Liga .Blumenauen8�·de
tendo se'riamente os avanços.

.

'. Desportos. A equipe visitante efetuou uma partida bri-

E'· 1#
'

.

•

d
". ·41'

. As equipes atuaram �ssim constituid;s: � Ihal1te, veI}cendo de modo ainda mais brilhante e inso-' 8,-ta:ra :".l\o�::�R '.0 "_ ", .1a�/ ......
- �IRA' ---.,. Dinhoca (2), Honduras (2}i'Helinho, Gu- iismável pela contagem de_.�.,J".O .. A �egunda..:peleja entre .

.

p .::>
'

hlnf;!rcindo (8),Serafim (6), Barbàtp:(2),e.Q;ndina1dO.. 'os-doiS �h�b�'s e que i�dicàr�, fin,al,is�a pa:'a-� cotejo-
'. O", �ort,hsmout

..

CARAVANA - Tbomé (5), Hélio, Conrado, Moraci .com 0- FIgueIrense, tera l,ugar no proxln]-o c.ommgo na
.

RIO, 16 :(V.A.) � O. qua-, fixa'dQ aind{l. OS'adversários.

(6), Dantas (2)-, Aur�lio,.(2.)· e C;:t.l'pes '(2).
.

cidade de Brusqu�.,
.

dro do Portsrii'bufh d�verá çl..o POl'tsmouth' 'serão�Bota-
Fúrain ,J·uiz.es os cesti,l1has Júlio e, Onildo.· .

I t'
.

3 d
'

h'
"

:f FI'
.

,.\. "

, Na 'peleja entre aspir�l}.tes .'véÍ1cElll ;tambem o Lira :lu:vtCJ& "ti "Io,glate:tra nos '���'ee:l��a�ssen�a��nai�di:: 'n���� c�:;;;;:��),s:�.;::::::�:��
:r��.t'Jl,iê Clube pela con�g}lm de ,35 x 26�;:\_' ,

.

" , ,- }'testa capital' o'u em
.
São mente Cori'ntians, Palmeiras.

.

:
-

CLASSIFICAÇÃO, > " ..-- seu:,
.

dr()m�ini,ós .' Paul?. '.' ,e São Paulo,na capital ban-
,

_::
A. �I.assific�ção dos concor�entes,' po). pontos perd'i- Neste� .lÚtinlOS; 50 anos � séleéioll'ado da' Inglaterra' A delega-�ão emb,ll'cará a deirante� Caso'· -Os clubes-

4,0,s, ,é· â ..seguuü€., I�rpó.s a rodada, de"segunda-feira:" I . .

')f\ d " 10 d' l' t "d 'd',c-
-

.

- não perdeLÍ_ um só jôgo no seli próprio campo. Jogou 231 �<J ? c�rren,Le-,e a
_

e .JP: pau IS,as, . �VI ú ao mICIO
_

i

'

1° lug,ar - Lira" O,.' .

'.' .' '. vêzes; ganhou 22 e, apen'a:s, empaton com a Tugoslavia, .nho) �he.gand.? a esta c�plt!11 do campeonato da FPF, tam-
2.0 IUgal� - Ubirat!an; 1.

'

",
este anO, por 2-2. no dIa ImedIato. Como, en� bem Íhal'c�do ':para:a de ju-

'.; ....

. RESULTADOS OFICIAlS t'retal}to, o Arsenal deverá. nho, ��ão pos'sàm 'participar-,

'Fe"de';'a'ç'a-o·
<

a:· 'd'e""
",

'SIOI . Pia·tarl·'na<
.

1901' - Alemanha,.- 12 a O�
.

estál' ainda jogando em nos- 'dos .Jogos 'coiu. o 'PO}'tsrriouth�.
"'�" : .' '. I�·· "

• '."'. �. "

' •• - li
_

"', :. i92.3 � Bêlgí-c:a·:�-1><:.ãn. so país, naquel'a data ú lo- 'e�te irá. atkiaI1 :em'-Montevi�,
. .

I 1924 - Bélgica - 4 a O.'
' . cal, da estrfia não pode ser dêi.í:� . .,,'

" N'9la OBciã1, Il.. 14" '5l ,
.

� < 1931 E panh 7aI" ,:_=�. _;_--
. '

.
'

.
.·A Dil'etorià'e o Gon�selho Superior 'dá Federação 1932 = A:strüt- 4 a 3: Em Sànfós.· o (l·ta-ca:1Íte' ca�,

Aquatica' de 'Santa Catarifta, em ireunião' l'ealizadã n'o 1933 - Franca � 4 a 1. - "

.. ,.' .':: .

- dia de "'Ontem; em sua sede provisória- �o edifició do'Clu- . 1933 - Itáfi;; _-=: 3 a 2.
_

. 'ta r jne.nsP JUa rf'Z ,

.

. be de RegatasAld'ó L'úz-; delibéaraiu'::
.....

.
1935 - Aleman,ha � 3 a O'. -SANTOS, 16- (V.A.) � _ ..!?aquara. Segundo çúnsegui-

a) - 'aptovar-a Resólução da f'residencia da:FASC," Ul36 __ Hungria - 6 a 2. P d t d Bl' I
.

'

.

J t�
suspendendo as R.egatas de 13 do corrente, ;

, ..

,

1937' _ Chéc-oslováquia _; 5. a 4.
roce en e e

umen,an,. m.o.
s apupar,

.

ual'ez éS a

chegou a esta cidade o ata- praticamente"Contratado pe-
b) -': marcái a- dita ,de 27 do corrente, 'parã a r�ali- 1938 - EUropa - 3 a O. 'cante Juarez, . pertencente

110
""ex-Leão dó Macuco, ú que

zoção das regatas marcadas pará' o dia 13 de maio, "sus- 19.38 - Noruega - 4; a 0-. .' -

j ao Olimpico; dàquela' cida� virá, 'Sem' duvida . alguma,
pensa pela Presidencia;

.
,.

--,
.

1945 - França � 3 a 2.
. d.e e 'que aqui veio para .rea-' reforçaI; 'maito a ';ua eciili-

c). � não realizar no corrente ano as régatas que . 1945
.

..:.,_ Bélgica - 7, a' 2. lIzar alguns "tests" no Ja- pé. �

deveriani ser realizáéÍas em on'ze de jUl.).ho; 19'46 - SUÍ,ça "":::"'oA a 1�.

d) � mandar fazer retijicação. nas _ in:scI:ições dos 1946 - Holanda' - 8 a 2;

remàdores do Clube de Regatas Aldo -Luz, substituindo 1947 � .França -' 3 a O. '-r_.

l1:Q par'eo Junior ôuf-riggers a 4 remo_s :c/patr�,ó, o rema- '1947 - El�lropa -.6 a 1.
---

d�r João Artur Vasconcellos por Ántonio, Jos& 'da Silva Ü)L18'- Suécia -- 4 a 2.
� '.

e no Pareo Classe Aberta - Honra a ,F'ederação A�uaticá I '1949 - Suiça - li a O. /
de Santa Catari�a, o-remador'Adolfo Corg.eiro por João 1940 - Itália .:_ 2 a O. - II·

,.\

_Artur Vasconcelos, inscrições estas feitas p,9r

engan.O'J
1951 - Iugoslávia - 2 a ,2. .

_

Salas das sessões em Florianópolis, 12 de maio 1951 - Argentina - 2 a 1. - I .

'-.-.
Av: Rio,Bl'anco, 128 - Salal;' 1303/4

de:1.951.
"

-
"

-(No,Gampo cGntrário,-ou seja-n-a Europa, continenúdl ! Te1f., 32-6942 -: 22-8Q05. \,

,,-' Eurico ,Hosterno, Secretál'i(J/-da, FASC: e na' América do Sul; a Inglaterra- conta, 14 der'rota's.
,

SEUS IN'fER,ESSÉS NO

advogado

;Rio de Janeiro serãQ
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES

\.
,
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';' ti:�,�IVo�-- . .}ogos Uníversitarlos.
,

-

Cata! inenses. '�,� -

.PROGRAMA: .'

Dia'i '1 � Volei e Basquete, ás Ü),80 horas, na LiRA;
Direito x Firmada-Odontologia.

-

Dia 20 - Campeonato de Tenis. ( ,

'])ia 27 - Campeonato' d'e Atletismo.'
Dia 10 de .Iunho - Campeonato de Xa'di'ês.·
Dia 3 de ju�hg - Campeonato de Esgrima.
Dia. 10 de junho "- Campeonato' de Rêmo.

( ,
íP�REOCUPADA? •• .: DomiD1l0 a esiréa
.' KOLYN''0'-5'1 do 4rse�al' - ,

�u se . • RIO, 16 (V.A.) - Chega-
/'

rão hoje, a esta capital, os

primeiros componentes da

delegação do'Arsenal .F. C"
que, por iniciativa do Bota

I f_ogo jogar
á

quatro partidas

"nes.'ta .caPital
e outras, em

São Paulo. Os jogadores bri
tan icos viajarão em avião

. da Bríths que deverá pousar
no aeroporto do Galeão' as

l0h45m. Os démais elemen
to's chegarão na sexta-feira:
DOMINGO A ESTREIA

) ,

\
,

".Nãosepreoc�pe! .. O'Cleme !Jental Será, apresentada no do-
Xolynoscombateascárhs mais eli·' mingo a equipe do Arsenal
-eazmente que os deuiats dt'lltHri-
-etos, I{OIYU(i8 destrol as bar.te r as ao públ ico desta capital. Os
,que produzem os ácitlos bucais, cau- ,. " t

- .

'd'

.''8adores das cartes, Kolvnus clareia 'gunrrers erao como a'-

-os dentes e embeleza o surrtso. Com- versário, na estréia, o qua
.;pre Kolynos hoje mesmo e ... use-o

- -todos os dias' drc do F'luminense e,- a se-

''UO lYNO S
Combate' as cárl.. guir, jogarão com o Botafo-

�I\ Agrada mais go, Vasco e América, 'em,

.
'Rende mais' ordem ainda não assentada

ó.({·420.P definitivamente.

'-,

Em São -Paulo, o Arsenal
terá cerno adversário o Co

rintiari«, o Pi:dmeiras e o São
Á base de comissão. . Paulo. _

Trabalho facil podendo
-tanibem ser executado por

:>IDoças. --

Tratar á praça 15 dt N0-

-vembro, 2 - 20 andar,

Bô�

Eliminado
o Brft�il

.

PARIS, 16 CU.P_.) - As

11Filipinas eliminaram o Bra-
./ " sil da 'Faça Davis, depois de-
e:ti ntjrritM), � . conseguirem -ontem uma li- ,,"
que"V. �,'

. -

deve disca..
' ;:;'0;

. derança de 3/1.
.. ese"V411" suo.

, F'a�icissimo Ampon, carn-
.paM��� peão filipino, garahtiu a vi-

�AC, - C4TIí.RIN�.Nsa tóría para seu país, derr'o-
,"-- A �O$$'" eOt:l'r:'ANHI.4,� tando Armando Vieira lpor

8/6, 3/6, 6/0 e 6/.0.

�---._- .. ".

:
'."

.-._�_.�------
/ �lACROS E, FIlACÔSr
V,A_ N A O I O -L �/

, .; E indicado nos-casos de fraque /

r: '� palidez, magreza e fastio, porque
-em sua fórmula erttram'substanc'ias
:tais como Vanadatc de sódio, Li�i'-

, tina, "GHcer0fosfa-:t<!:$,,; pepsina, .noz
<de cola, etc., de açãc.pronta e eficaz
.nos"i casgs.�'d.é , fraqlré�a -e rietirast,e�
Iill!s. Va,h�lbl�-ê� indica,qo )�r� .'�o;,
tmens,lllUlhe.res;crianças;'iS:end'oJót-: -,

" ,:mula con�ecida pelos grandes mê.
;" �dicos :

e está licenciado pela .Saude
.

�bl1j)1il. .' ,

"

'.

;:..-,',

A· todas as pessoas que enviarem o recorte abaixo
"devidamente preenchido será: rem,etido um' cartão nume:'
:rado que proporciQ!1ar4 ao portado�' concorrer num sor�

'teio inteirament'e GR'ATIS de um rádio novo de 5 valvu-
'las de reputada marca. "-

Cada pessoa pod-erá concorrer taÍltas veies .quantos
:�ecortes preenchidos enviar. ,,/'

.
,

.
--

À Sociedade Propaganda "ESO"
Caixa Postal, 90

,

'Florianópolis c_ Sta. Catafina. ."

'" Nome � . , " ! .• '..... • ••

/
••••••'_ , •••

Endereço : "" . :Ii •• '. : •

Cidade ' .. ,..... .., .

Estado . � "

, :... ..

!r._ � :f'_ •
_� _ .•. , � ... '_' .•_.�-� -t .� _ ....._�--

....

Resumo do bolcnco da SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S. A., ....
correspondente ao Exer�ício de '1950 _J;'

.. i.. .

:�-1.....
...,

.

�

). sõmente eni 1950. •

:
c:. . " "

r-:

'desde 1929, .

Cr$
180.395.0'33,70

1.065.505.424,80
14.946.�22,30
98.417.742,00

.,;..., ,':�.'
'

.::l,':'"

Pagamentos aos portadores de

tÚulós, por Sorteios, Resgates e

Di: tribuiçãci de Lucros .

Di>tribuj�ã�'de Lucros aos Por� 1
tedor,es de Títulos ...e. • • • • • • • •• f

}

sôrnsnte em 1950 . • • • ••••

desde 1939, . .: ': • /

aumento sõmente em 1950 ...

total até .30 de Dez. de 1950'
157.341.354.,10

,

/,

1,371.285.7,54,50

1.552.896.135/35"'

ResE1rvas_-- Matemátkas .

,<-,

�

Ativo Real' da Companhia �30· de Dezembro de 1950

.Valor dos Títulos erÁj.tidos, e em

vigor em '30 de Oazeni'bro dá 1950.�.. i.: ..............• ; '': 12.936.180.000,00

l)EIHON§J'IL�4';ÃO DOS VALOlIES'DO ATIVO
CrS

,

382.835.099,90
.. ;.t

Apólices dá Dívida Pübiiee e o.rlros Títulos de Renda .......••.•••...

Empréstimos sôbre hi�otecas, títulos da Companhia
.

I
.

e outros valores s.arantidos � .......••._" ..•..•. '. '. •..

Imóveis em centros .de grande valorização .•..•...•... '. :'.. " •..•.•

Dinheiro em Ba?cos e em Caixa " .. " ...
'

.•.••• , .•.••..•.. , •... ;

Outros valores' .. -. . , ...

'

•.•
'
.. /. ..•..•.•.•..•.....•••.

-

.•..
'.

-' ./
'

.

r":/ _

, P R O G R E S SÃO DO AT I V O N'O � Ú l TIMO S 5 ANOS

599.119.055,,80 ,<

490043759,40
42932228,10 "

37910.992,15
:I

.Em 1945.' ...•. ,.... " Cr$ 740,617.494/40
Em 1950 . . Cr$ 1.552.896.135,35

tUL IMt-RICI tIPIIIIIZIÇãÓ,
RECOl\'IENDA AO PÚBLJêO SEUS TÍTULOS DE ECONOl\fIA',

I

S U J, A M É RI C A C A P I T A L I Z A ç Ã O , S, A:
Rua da A{fândfga, 41 . esquina QUital.dCl.

Caixa Postal 400 - Ri" de Laneiro .

\
Queiram enviar-me, seJ{' compromisso, informações

completas sêbee os títulos de Sulacap, '.;' ,

Nome .. , .. " .••••• ,

'

.•.• :-. ;" •••.•..•...•• _ ..• '\
:..

.'
�

-

.

.

Profiesâo , • • • • • • • • • • • • •• ' •• !' •• ,-. ••••• "_' ••
'

....

P E R t O D-O 'l\'I Á X I M C

DE PAGAl\'I'ENTO_

1-6 ANOS
R -N' '. -,>ua e < .�:-•••••••• '>' ••••••••••••••••••••• �

Cidade ••••• '; • :: •• '

•• .- • Esta-do
"

".

\
,------�---'-- -------

,

.

.'>_,'..,.

f
"

I

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

;' .

TI'Q�.p.orte. reguiÇll',,!' dI! C:(,fO'� (,

- ,'8,10 FBiNC'I�O DO SUL -:para 'NofA YQII
.

InformCl(Õ •.!' ctmo4 Acent... . .

,,<i " csnópolil- C.rlos Hoep('kl" S/A - (J - 'J f ,(tO;, 1 � j:F t E nd, _te �e.. iló ,-rrancilcodo SuJ-C�rlo. Hoepcke SA - Cl-'t"eidc:ne 6\MOORBMACK .

\ " ,�.

\,

t.__.

PÁRA OS MAlES\DO
'.

h FfGADO-
ESTÔMAGO eJHIESTIHOS

/
I,
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Hatâmara ..MüDiclpal CRUZ,-AD·A ,-ROS'A;-·CR-UZ-
�ES�g�:R::}�:.:ri�AD!I�ALg'�S'o�N:��3. -

:�,. r;-
r

� ..�
_

.. ,
.

. LeDislativa .
SES...:;,.: ORDEM�DIA' . �. �" __ Seriamos incapazesé COTI-

Na sua sessão de ante-ontem, a Câmara Municipal
. �;.

_"-

trariariamos inatruções qJe
tomou conhecimento de uma carta do dr. Lauro .Busta- �C' recebemos da Direção do
mante repelindo as caluniarcOntra ele proferidas pelo

. jornal, se excluissenios, por-
Iider da V,D.N. deliberação, referencias às

Sôbre esse "melindroso" caso, aquele, vereador. ocu- manifestações dos ilustres
pou a tribuna, para, na- mais santa das ingenuidades, di- representantes do povo a
zer que não caluniara ninguem '

... Que como os funcio- propósito de qualquer as-

nâríos 'por ele apontados como sabotadores, eram os mes- sunto e, muito menos, em se
mos do govêrno passado, julgou (que maravilhoso racío-

_ A "FRATERNIDADE RO- conhecesse o mal e o bem, e se adquire. O ser humano tratando de homenagens
cin io) - julgou que o leite estava faltando por culpa SACRUZ" Max Heindel, no os 16 sendeiros da destrui- age, assim, atraindo fôrças �omo a em causaldeles ... Brasll A' I' h

.'

1di' Podemos discordar dosn;S1 ssociação de ção, para entrar em
'

m;a que acumu a as, requerem ,
, Desta forma, êle inventa uma Comissão de Leite, ci- Cristãos Místicos-Científí- reta com o plano da evolu- imediata ação, que as colo- conceitos -emitídos, e o .faze-
ta os-integrantes da mesma, to_d2,.8�!e. s, .dign.·.os ·p,'h.(ónrados .

mos côm franqueza, mas�"�,, . to --:-= �o§ -, realizara em meiados ção. O homem, porém, se bi-. cará em fusão, para um e-funcionários públicos, tão dignos-e honrados" que o atual "ele maio, uma cruzada com feito culminante. também sabemos aplaudir
govêrno fez questão de man te-los no posto 'que ocupam a finalidade de proclamar a furcou tanto, atravessou Oh! Desperta hl1manid'a- sem diferenças politicas, co-
- chama-os de sabotadores, aponta-os à execração 'pú- mo os própr-ios- senhoresnecessidade de tornar-nos tantos caminhos, que, natu- de, dêste letargo de ideolo-bllca e depois ... mãozinhas postas .sôbrê 'o' peito, olhos precursores das novas fôr- ralmente, se encontra em um gias, sejam em sentido re- deputados devem ter obser-
revirados para o alto, vem dizer que ..... lião' caluniou

ças que traz a próxima Era emaran hado ele conhecimen- Iigioso ou filosófico, para a
'lado em nossas cronicas.

ninguem!. . .

.'
Não seguiremos em abso-

Positivamente, o homem está convencido que o mun-
de Aqu-ário.

.' i tos, ande a serenidade inter= ação dinâmica de encontrar-
luto a orientação unilateral

.
Foi preciso que o homem I na falta e a paz mental não te a ti mesma! . -

do é quadrado ... ,'" , do órgão "oposicionista" do
Bem andou o presidente Álvaro MilJen da Silveira na

'H L '1C
passado, que,. sistemática-

sua preleção, salientando que a liberdade de dizer o que oficial da Prefeitura, caberá recurso a Câmara Munící- '_ 'A A' mente, silenciava sõbre tôda.
se pensa, tem limites e que, por isto, os srs. vereadores pal. e qualquer iniciativa ou pro-
deviam saber guardar esses limites, sem' o que a Casa' Parágrafo único - E' .f'acultadc ao contribuinte to- nunciarnento dos parlamen-
perde o seu prestigio. mar conhecimento do acordão na Secretaria do Conse- Nós, os homens -, e as . tares pessedistas.Para pôr uma última pá de cal no "problema do lei- lho, mulheres t�mbem-somos uns Com as nossas excusas ao
te" o vereador Osmar Cunha reafirmou que,no caso, Art. 8° - Nenhum recurso será encaminhado ao Con- grandes tolos. Sim, porque sr. deputado Francisco Mas
há um único culpado: ê o titular da Viação e Obras\fú- selho, sem prévio depósito da quantia exigida, em dinhei- alem de a constantemente a- carenhas, registramos aqui,
bl icas, que, indiferente à 'sorte da população, sem estu-! 1'0 ou em título da dívida pública, ou, ainda, por pres-ta- borrecidos ou abalados-pelos a sua solidariedade às ho
dar o-assunto, resolvera baixar de Cr$ 2,60 para Cr$ 2,00

•

ção de fiança idônea, permitida somente esta quando a contratempos da vida, ainda menagens propostas pele.
opreço da compra do leite, preço que afugentou ·os for-I, importância. t.otál em Iitígjo exceder de Cr$ 1.000,00 (um vamos procurar desgostos deputado Bahia Bittencourt,
necedores.

,

mil eruzeiros). em' questões pessoais, em di- ao Dia do Trabalho, ínfor-
O mesmo vereador apresentou à consideração do ple- I

. Art. 90 � Os membros do Conselho serão nomeados vergencias sociais, em dis- mando-o que dessa involun
'nano, um projeto de lei criando o Conselho dos Con tr i- pelo prazo de dois (2) anos, permitida a recondução de cussões economícas, em lu- tária omissão surgiu uma:
tilintes.

.

dois terços. tas politicas, chegando ao referência, em artigo assina-
, Na ordem do dia foram aprovadas diversas indica- Art. 10 - Os membros do Conselho não serão remu- por.to de E03 hostil izarmos do, neste jornal, pelo seu di-
cões sôbre melhoramentos urbanos, reclamados pela po- nerudos, porém os seus trabalhos constituirão serviços uns aos outros e, até, nos retor. Cremos que esta reli":
pulacão. relevantes prestados ao Município. inimizarmos,

-

f icação, explica tudo..

Violências nos Ingleses Art. 11 - O Conselho terá uma Secretaria para exe- Entretanto, seria tão _ fa-
.,,,--

O s r, Gercino Silva quis defender o caso dó sr, Eu- cutar o seu expediente, cabendo a sua imediata direção cil, pela compreensão mu
elides Pereira-QuiQoca-de ter levado força policia! pa- ao Secretário, o qual será, também, o das sessões. O' Se-, tua e pela mutua tolerancia,
ra os Ingleses, dizendo que os pessedistas de lá estão cretário., obrigatóriamente funcionário efetivo da Prefei- suavizarmos com um convi
provocando as autorjdades, Chegou a declarar quee depu- tu ra, perceberá, a título pro-laboi.'y, uma gratificação vio 'amistoso, a investida, 'às
tado Wilmar Dias lá estivera pnomovendo comicios e fa- mensal igual a um terço de seus vencimentos. vezes impiedosa, das 'quotí-zendo provocações. Mas tanto o sr -:Antônio Apostolo como Art. 12 - O Conselho funcionará dentro ou fora de dianas vicissitudes.
o sr. Osmar Cunha provaram que .são as novas autorida- edificios da Municipalidade. Exemplo -magnif'ico da ..

-

••••••II[1II_-_.des udenístas que estão semeando ventos, levando O de- Art. 13 - O Conselho elaborará o seu regimento in- possibilidade desse viver a-
sassocego às famílias.

.
-

terno, dentro em 30 dias da sua instalação, e que será Iegre, feliz mesmo, no-lo fez
Era mister que o Govêrno do Estado agisse em de- baixado por ato do Executivo Municipal. ,/ presente a Sociedade de Am-

, fesa de pacatos cidadãos arbitrariamente molestados por I Art.,l4. - Q Prefeito, dentro em 30 dias da publica- paro 'aos .Tuberculosos, com
a?toridades inca��zes. � povQ. do interi?I' 'd� �lha, inclu-I ção d:sta �lei, t?mará �8 providencias necessári�s �ara a a encantadora festa ofereci
srve elementos f'iliados a U, D. N., esta exig indo provi-, orgamzaçao. e,1l1stalaÇ'ao do Conselho de Contnbumtes. da nos amplos e simpaticos
d'�ncias contra os atrabiliários agentes do poder.

-

Art. 15 - Anua,lme:p.te, a lei orçãmentária consigna- salões do Lira' Tenis Clube.
rá dotações su-fic·ientes 1)8ra' atender as necessidades dos VimoS' lá, a Florianópolis

Pessed '·5·a
serviços ?I�n�i,?os p�10 CQDselh�. QIlor�ll�amente, o Con.., de estirpe, com as figuras

.

. I selho solICItara a Camara por mtermedlO do Prefeito o de maior projeção no comer-
° sr. Osmar Cunha, lider da maiori�, apresentou o. crédito indispensál!êl para-o' éxei'cíCfo' em curso. ' cio, nas industrias, nas pÍ'o-

seguint� PROJETO DE LEI N.
.

1 Art. 16 -= Esta lei entrará em .vig:ol' na- data da sua fissões liberais, na politica, Cria o Conselho de Contribuintes e(lá outras' publicação, loevogadas as disposições em contrário. todas ae espirita aliviado,r
..

�

providências. I Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 15 de maio pair'ando acima de preocu-
_0 Povo de Florianópolis, por seus representantes, de 1951.

\ pações costumeiras, cOl1fra,- \decreta e eu sanciono a seguinte lei: (a) OSMAR CUNHA,
.

ternizando no altar da gene-I
Art, 1° - Fica criado o CONSELHO DE. CONTRI-l

_, rosidade,. coração feliz por-
13UINTES Para jUlga.niento'dQ's recúrsós' adniini8tl'ativ;.os

I;
PROJETO·DE·

LEI. ,APRE_,
<'"'Art. 1° -, Fica prolonga::. que voltàdo para o so

. .-rr.i.(]_e matéria t;'ibutária, na forma estabelecida nesta Lei. SENTADO PELO SR. OS- da a ma Tenente

Silveira.l,mento dos infelizes.
Art. 2° - Ao Conselho de Contribuintes compete de- MAR CUNHA, LIDER DO até a rIla Pailre Roma.

� .

Tudo foi possivel porque
cidir os litigios suscitados entre a Fazenda Municip:tl e P.S.D. .

Art. 2° :::- O Chefe do houve d-esprendimento, :.x�- '.

os contribuintes, originados de interpretações de lei.s e ,{) Povo de FIQ}:ianólloliso,.. §�e�U'tiv.p';�üíl'ic.:ipahbãixa..:, nuneia"pessoai em. berie:fi�ib" .�
1'egulamentos de lançalpento e cob'rança de impostos; ta-. Dor seus representantes, de- ,rá decreto- executivo consi- do proximo.
xas e contcibui�ões, de infração ou de dívida fiscal. ::reta e �u saneiOllO . à se-' derando dé utilidaôe· públi- Pena que a vida não seja

. Art. 3° - O Conselho CO�pol'-se-á de sete membTos, guinte Lei: . I ca as áreas necessárias à sempre assim.teiidó o presidente voto comum.- Art. 1° - São isentos de' abertura Ao txecho em iefe-
Pal'ágra.f(l único - A nomeação dos m�mbros do impostos munieipais.. as Co-: rência e adquiri-Ias median�

Conselho compete ao Prefeito na base as três funcioná- operativas de Cons\lmo no, te acôrdo ou' d�sapropriação
:rÍos da Prefeitura com, pelo ménos, cinco anos de prá- Munieípio e as que aí se vie-" judicial, de' conformidade (elltifé Looal cà_arinense'tica de adminjstração púbHea municipal, e 08 demais in- ram li h.lstalar. ! com o disposto no deCÍ'ete�
tegrantes das seguintes atividades: um comerciante, um Ar\ 2° - As vantagens lei féderal nO .3.365, de 21

. de S.egotiros .

'--
industrial, um pl'oprietário de imóvei's e um contabilista, pr�vistas nesta Lei deverão de junho de 1941.

Art. 4° - Os �c-ursos para o Çonselho ·sern-<dnter.. se'r r.equeri-d.as,.:instrui-dOl3 08
1 :A'rt. 80 --A d.es�sa C'om

' .. " ... ASSEMBt�II�G��Ã.�O:��it8!giNiR-iA'·-;'C'-----".posto.s n.o prazo d.e vin._ te dia.s, co.'nta,dos da i.n ti�ação. p.roce.ssos com a pI'ov.a da'
a exeCl.'-ução desta Lei cºrre-- .

f 1 d f I d d d t Pelo presente, dando cumprimento ao que foi deli-� 1° -,�A intImaçao sera eI�a, p,or"'qua quer Úg se- ma I a e a coove.ra lva. 1 rá à conta da dotação pró-
berado na Sessão de Assembléia Geral ExtraOl:dinária deguintes modos: Art. 3° - O registro e o pria consignada no orçamen- ,

a) - pessoalmente;
"

resp€ctivo alvará serão gra- to municipal.
15 d€ dezembro de 1950, em' Florianópolis, ficam ,Ç0mm-

pj - pelo correio; tuitos. I ArtO 50 _ Esta Lei entra- cada:; na pessoa de seus Representantes. legais, as Segu.�
c) - por edital. Art. 3° - A piesente lei rá em vigor na data da sua

radoras que operam no Estado de Santa Catarina ,e, que
A t "'o Ad'

�

d
. . .

t'
.

f 't···· t d .. esteJ'am em dia com as suas contribuiPQes conf.orme tam.,-l' • i) - eCIsao a pl'lmelra ms anCla, avora- era vlgenCIa a con ar
..

a
PU.blicação, revogadas as '"

.

d l' 'i'
.

f'
,
__ .

d·t d 'bl'
' _ bém deliberado na referida reunião, para a Sessão de As-·vel aos contribuintes, ou que esc assr lque a m' raçao à a a sua pu lcaçao, re-' d'I"SPO's' l'ço�es em controirio.: . .,. ,

'

... semb'l�ia 'Geral Extraôidinãria, que terá'lugar no dia la ..capitula-da no processo, obriga o recurso ex-ofício para o vogadas as disposições' em
Conselho de Contribuintes, jnte�'posto no ato de ser pro- CQntrário. ! de junho p..vindouro às 9 (nove) horas, na cidade de Ita-
ferida a decisão, salvo si a importância total do litígio Prefeitura .Municipal 'de jaí, à rua Dr. Pe'di'o Ferreira, esquina da rua 'Samue-I
não eXGedé de Cr$ 1.000,00 (um'nlil cnizeiros)-; caso em F'lorianópolis, em 11 de Heusi (SMe do "BLOCO DOS XX"), sendo a seguinte, a
9.ue não haverá dito recurso. maio de 1951. '. 'ordem dos"trabalhos, ainda por determinação da,mencio-

Art. 60 - Junto ao Conselho funcionará o Diretol' da Osmar Cunha e outros. nada Assembléia: '---'

Fazenda Municipal, ao qual competirá: 0 vereador Antonio Apos- 1) Aprovação da: Ata anterior;
a) - cnmpal'eéer às reuniões e acompanhar as dis- tolo apresentou tambem o 2) Discussão e ãprovação dos estudos elahorados.

cnssóes do processo, podendo usar da palavra, antes da seguinté Projeto de Lei:, '�ela Cômissão, em torno da reestruturação do

votação, para defender a Fazenda'Municipal: ,- Dispõe sôbre prolonga- Comité;
b} - apresentar pedido de reconsideração ao Conse- mento de rua. 03) Eleicáo da nova Diretoriã;

lho, no prazo de q�inze '(15) dias, contados da data da O 'Povo de Florianópolis, 4) �ss�ntos diversos de interêsse da Classe.
publicação do acordão no órgão oficial da Prefeitura. por seus representante:;;, de- Florianópolis, 16 de maio de 1951.

-

Art. 70 - Da dec.isão proferida pelo Con'selho no pra- creta e eu san.ciol1o.a se- Comit� Local Catarinensg de S.egnros.
20 de quinze (15) dias, contados da publicação no órgão guillte Lei: l Am�l:jéo de Campõs Souto�''::'::_ Secretário.

Na· lsse·mbleia

Da bancada

éAsÃ M�GELANiÃ-distr}.
buidora dos Rádios R.C.A..
Victor, Válvulas eDiseos.
I

Rua Conselheiro Mafra.

APÓS ,.UI
I NO' G E S] i o.
_ a muc.osa estomacal:

. fica irritada e hipersen
sível, exigindo o uso d&

.

um alcaUnlzante COIll.$

a Magnésia' Blsura�a,.
para protegê-la e p"'e�
venir a hiperacldez-...
.Magnésia -B16urad�
- em pó e em com

prtmidoL

João Frainer.

"M�·g·nesia
"Bisurada

•
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Vende-se
Por motivo de mudança,

uma sala de jantar de Im-
buia e outros móveis. IVer e tratar na rua Silva _

/'\.!ardim 187.

Cusa em
�� � , "�

f,ftQÚetros
(P�AIA DO MEIO)

Recém-construída, ainda
não habitada - aluga-se.

ITratar com o sr. Tibau.

·Q(A·SA'· �.
Aluga-se' unta casa a Ala- ;

meda Adolfo Ronder na 8.
. Tratar na .mesma Alame-

UM HOTEL QUE
-

CORRESPONDE' AO SEU LAR RITZ
Ás 5,_7,15 e 9 horas

. Sessões Chies. ,

DESFILE DE PASCOA
Censura :.

LivRE. � .

'No programa:
A marcha da Vida.
Atualidades Warner.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

OllEON
Ás 8,30 horas

Ultimo espetaculo da Cia.
de comedias Milton Carnei
ro cóm a original peça em

tres atos.
.

CIUMES
O espetáculo maximo da

temporada.
Censura:_

"

Até 1::1 anos .

. Ingressos a venda no hall
do Cine 'RITZ." <

•

ROXY
ÁS 7,,15 horas

SOB O SIGNO DE CAPRI
CORNIO

Censura:
Até \14 anos.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
No programa:

Noticias da Semana.
, A cegonha me- enganou .

<: IMPERIAL
, Ás 7,45 horas

UM PUNHADO DE BRA
VOS

Censura:
Até 14 anos.

No programa:
Notícias da Semana.

Preços: '

o-s 5,0.!Le...3,20
'<, Il\1J5ERIO (Estreito)

Ás 7,45 horas

No Regê�'cia Hotel V. S.

estará como em, sua casa.

da no nO 2. CONFÔRTO
, "'"

- � LUXO

�
�� �

DISTINÇÃO

� ��tia
. HOTEL

lonieões. e ·a.rti ..
gos·' de cacl Y
SÓ' no E�pório Florianó

polis.
- Preços' de mano a

...mano.
Rua' Tiradentes,' 19�A.

, T-el. L591:';,;
,

'

fraqueza; f:m gerar
Vinho Creosota(lo

(Silveira) .

- ,�
..

lOGOES E fOGAREIRUS
ElHHICOS DAKO

,

Apesar do baixo preço te:n· excelentes
caractertstlcas mecaulcas e e.ótríces.

. lnteiral,hente. esmaltado' em. porcelana"
• ou exeíente pintura a L ueo..

.

, � ,

Os djj CQR elétriços DAKO de qualida
de íusuperável, são, ,do tipo' de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente Isolante COm grande concentraçãe
calorifica.

.DAI{O

, .

.

'
..

"

_:___--

'�',
�

Como Q'deste gfgante, tem sido' vertig incso o cresci-
mento da .

CRI )ZEIRO 00' SUL
Basta atentarmos nos algarismos abaixo

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
\

,_t928- t.021,
1940- 21..229
1945-- 96.651
1950-287.5tO

)�ERv7éDseA(REO� �
d

CRUZEIRO DO Sl1llTOA
'AGENTES :

ftortanôecíía e Blumenau
MACHADO & elA. ScA.

-,

COMÉRCIO E AG�NCIAS .

OUTRAS AGENCIAS:
Tubarão, Lajes, Laguna, I.tajaí. Cricíuma, Joínville, São

Francisco, Mafra, Canoinhas e Joaçaba.

Viagem com segU.rdoça
<,

.e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS rVlICRO-ONIBUS DO

8A�IBO «SUL-BRA'SILEI1f8»
'

Flortanõpolís - Itajaí - -Ioínvílle - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da'
Rua .Tenente Silveira

O PRINCIPE E O MENDI
GO

- Censura:
Até 14 ano,s.
Preços:

Cr$ 4,20 e 3,20.

bal�S, Wa I'dh; para Neto,
Farn lhd, Cysne, Seba�tião
Martins, 'Paulo - Custodio
Silveira, Geraldo

. Mênezes,
Paulo'Rosa Luz, José S'ilvei.
ra d'Avila, Dacy Candido

Silva, Wendol'ina Rios, ü's
mar Gonçalves Camargo,
Estação Fttotecnica 'Colo·

nias,
, F'ranelsco" Campelo,

Mafel -Ana lVJaria WojCim..

ckiwez,' Lira ÁiJ.toni_Ó Éste
ves, Kaesemodel, Vitor Tei..
xeíra, Vania Bótelhó,' Mrdo
Caldas' Faraco,

��.
----,------�-

T,elegràmas
retidos
Relação ,dos telegramas

retidos:
.

Silvio Cia, Artur Carbo
, níerí, Maria de Matos, Mon-

----------'�--------------------------�----------------------------------------���--------------�---------��-,----Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IAgua encanada ,HA aSSEMBLEIA LEGISLaTiva
"

elll Tu"bara-o -
'. AS SESSõES DE-�EXTA-FEIRA, ANTE-ON'TEM'E'ON'::,

.

TEM - VARIOS ASSUNTOS TRATADOS ......;
.

�

VISITA DO DR. �EREU tros interessantes e prec.:jo·."
O Governo do dr. Aderbal herdade. Hoje só se vê per- RAMOS sOS quadros eatatísticos .so-,

Ramos da Silva, contratou e seguíção, brutalidade e es- Na.nossa última cronica bre iodos os aspectos da ins-
fez contruir, o serviço de quecímento completo dos

'

.

por lapso lamentavel, omiti- trução publica, com que-
Agua de Tubarão. Termina- 'problemas administrativos, mos a honrosa visita que o prova exuberantemente .'�"
da a obra, a sua inaugu ra- Os problemas de interes

G
'
,- Dr; Nerêu Ramos, Presiden- situação ínvejavel do ensino",

CC uarUJ·a )) ção foi feita no mês de ja- ses coletivos estão sendo te da Câmara dos' Deputados em nosso Estado, dado �.

.

. .

neíro ultimo.
I

postergados em proveito de fez à Assembléia Legislatí- carinho e patriotismo com",
. �. No entretanto, são passa- uma politica 'odiosa e ran-

va, em companhia de nume- que foi atendido pelos go-�

R 'I'
"

. dos mais de 3 meses e apo- corosa
-

ea izou-se segunda-feira, às de qualquer das congêne- .

' 1'0SOS convencionais pesse- vemos dos passados, pl:inci-.
o "Show" de aniversário da res nacionais, pulação tubaronense ainda O Diretório do Partido do- distas. palmente de 19,16 a 1959. ;...��

Rádio Guarujá, no palco au- Simultaneamente a' melho-
não viu a cor dessa agua. ' minànte, que de vez em Anunciada. a presença do, P d it 1 f

'

O governo do sr, ·.Irineu quando- se reurie p'ara estu-
a�san o ao capr li o .},--

ditorio daquela .popular e- Tia do setor artístico," cõn- grande' catarinense, o sr. nal, o deputado Elpjdio lli\l:�',
míssora, 'reunindo uníca-: 'seguimos desenvolver Os re-

Bornhausen, que não tem se dar o plano de 'perseguição, Presidente: Volney
. Collaço bosa salíenta o desvelo ad;_,

preocupado com outra' co i- mandarid 'FI
.

"'I"
mente artistas da nossa ter- cíirsoa técnicos da emisso- '.

.,. o a orranopo IS: o de Oliveira suspendeu os mínistratívo pela ínstrueães
ra, entre os quais destaco- ra, cuja ampliação hOje- pos- sa senão de remover e demi- Caixa do Banco Inco com lís- trabalhos para que os srs, da nossa juventude, desv�lt),.
r.1Q�: Orquestra de Salão �ibilita maior capacidade de tif-pobres funcionários pu- tas de. nomes que ?�vem ser 'dêpútad�s que o iquisessem .que fez do ensino em Sant4l_.
Uuarujá; Onôr Campos, Nei- montagem e apresentação, o

hlicos, talvez arada não ti- r�movldos ou .demltldos, de- cumprimentassem o precla- Catanina, pena dig�la',é'logia��
de: Maria, Regional de Na- que significa, sem dúvida, á

vesse tido tempo de resolver VIa, antes, CUidar um P?UCO rq representante. d,e Santa do .pelos demàís Estado:.t'�,
bõr, Orlando nutra,' Tibio, base de todo o nosso pro-

em difinitivo, o caso da a� dos pl�oblemas que dizem Catarina' na Câmara Fede- por, eles considerado' supé,.,
Dalva Cordeiro, Pituca, Lou- gresso e o ponto de partida

gua em Tubarão. Está tudo respeito á nossa �·a. 1'a1. rior ao das demais unida.de�"_
rival Alm=ida, Palmeiro da de todo .o nosso sucesso,

pronto e a agua está esten- Peçam ao 9overnador que Tanto o presidente Volney da Federação.
.

Fon t:}tT�l. Los CU.l>U21 Boys, i Ao fazer êste rápido re-
dida por. toda .Cidade, atra� mande terminar

,
a estrada Collaco de-Oliveira como a Acrescenta o orado» que.,

DÚ'Ji,l f';nhciro e Tania gi.·ti'Q, em que um olhar re-
vez de. kilometros de �anos Tubarã()�Criciuma;. que maioria dos deputados pre- sempre recebeu ue braço$:,

·Mútinfii.··- ,'.; 'ill'.)spectivci-nos leva ao JUS-I
de varias polegada�. S� falo. mande ligar ,o ,servIço'. de sentes; .dediversos partidos, abertos a-:criti,éa eon�h:'l;(f::.

4ntes de �Pl'esenta�ã('), do: to l:egozijo pelo êxito que,'.
ta uma .��dem de hga;ao. � Agua .á� .casa.s;. que m�de se 'mantiveranl.por minutos, va, durante os dez anos 'àe,;,

Show, propriamente dito, .

o I. mercê-de Deus, já logramos' quem
dárâ �ssa ordem. S�Ia eonstruír mais um grupo es- em: agradavel palestra com sua' atuação à testa do �_

'81'.,Acy Cabral Teive que foi

,.
colher, desejamos expressar

o s� g{v.etl�ador ou � o cola�.. que mande atacar o:Sua' Excelencia.· partamento de Educaçâo,
um dos locutores do "Show" aos nosso ouvintes, sinceros

sr
..

re euo : se�vlço de reparos da� es-1 A SESSAÓ DE 6a FEIRA Suas palavras finals fo�-

leu as segu intes palavras; '.

agradecimentos pelo estímu- Ninguem sa�e. Nem eles tradas de rodagem e estará, Presidiu a sessão de 6a. ram, embora sem quàlqueJ.""
"Esta �missora c,QI)1pleta,' lo que nunca nos ,faltou, ci- mOes�os ,podera'I� bres�ondter. "assim, con.tribuindo, para o feira da AssembÍéia Legislo:- 1'eferencia, veemente écmde-'-

hoje oito anos de intensas 'a- entificando-os de que, se o
caso e que u ara0 em engrandeCImento de 'Tuba.::. Uva, o deputado Volney Col- nação à .Mensagem GoverlUf-, I

tividades em favor �.a radio-I' êxi�o alcançado nos propor-
agua �ncan�da, mas sua po- 1'ão, laço de Oliveira. mental que considerou la-

difusão-cataril1ense. ciona indisfarcável satisfa- pulaçao esta ?ebendo agua Os que vivem alimentando O expediente c."ontol1 d�, "lamentavel o estado do ensi""
.

É d
.

'b'I
' , de poço e do 1'10 sonhos de pel'S'eglII, ... i'iIl, na-o

com remarca o .lu 1 o i ção, de modo algum nos in-
.

. . .

Y""'" diversQ,s oficios e telegra- no em Santa Catarina, e>�

que vemos passar mais ,um 1 dl1Z ao estacionamimto e ao Quando, o Parti rio SOCIal são amigos desta terra.
mas inclusive comunicações mais ainda, uma resposta;

aníversário da noss,_RADIO ,i cômodo cruzar de braços de �emocratI�o estava no

I
_po- \ b que Tubarão precisa é do Secretario da Segurança em regra, elevada e decisiva,':,

'GUARUJÁ, de vez que à
I quem contempla a tarefa ,

er as ,cofIsa�l'dsedreso
VIam de iniciativa, é de trabalho Publica, prestando esclare- às críticas apressadas e in-:

alegria daqueles que, nesta 1 cumprida.; C?n: maIS, aCI 1 a .e e o pO':O, construtivo,' é de paz e não cimentos sobre perseguições r fun,dadas do Deputado Os�"
cas-a, trabalham e lutam no I Ao contrário, jamais co- vlv.la m�Is tranqUIlo, maIS �e (�!rif!Sp·rensa, de Tuba- P?l�ciais Aem Sombr,io, mUl1di- I �aldo ICatbral, q;la�ldo' enSR-
sentido de melhor prodllzír! mo agora sentimos o entu- fel�z. Nmguem. era perse-,

ra-o).
crpIO de 'l'arangua, e 011 .e I Iat! 1'e a ar � aamIl'a.veI de--

para �a�s alcançar, não. te: I siasmo de prosseguir, o im- gUldo e todos gosavam de lI- consta que alguns dos quel- i
fesa do professor feIta nes-,

mos dUVIda de que se alIam
I pulso de caminhar em ,busca ) xosos, que se diziam petebis- i te jor.nal, p'ela eonsagrada:;

o ·a,plauso e a simpatia

dOj
demaiores triUlrfos, em fa- tas não pertencem ao Par- colal;o\·adora Maria da nha�

P�b.liCO
ouvinte e. �o comér- vor da cuItura assim de San- tido Trabalhista Brasileiro.j , Tanto o Governador, comm

,�w. que Iros prestIgIa os es-· ta Catarina como do Bra- 'Na Pol·'
ti FALA O DEPUTADO EL- i o deputado Osvaldo R. Ca-

161'(;Os. si!!" . ICl'a �IDIO BA.RBOSA . jbl'al �em. ma_!:eria pal"� loll-,,;
. Cremos que, agora mais A festa' do 80 aniversario

.

.' MaIS alguns mteressantes gas mechtaçoes,' no, n-res-·

que nunca, é justificada a da "Mais Popular'; contou
-' ·capitulos do seu Relatorio' pondivel Relatorio do Depu-'

earinbosa acolhida co'm que com a pl'esenca de numeroso UM CAMINHÃO, EM DESENFREADA CORRERIA, DA- sôbre o, ensino, leu, na tado Elpidio Barbosa" f""

'O público recebe
....

as nossas publico, esta�do presente o NIFICQU UMA CAMIONETE E HOSPITALIZOU DUAS tribuna da Assembléia o. PONTE HERCILIÓ Lt�,_
transmissões, Dr. Aderbal I{amos da Sil- PESSôAS! EXCESSO DE VELOCIDADE .. ,

- deputado Elpídio Barbosa. Justificando um voto cop�_
De alguns anos a esta va, Diré'tor Presidente da- _ ....

Nesses capitulos constam os gratulatorio pelo transeur-

.. l)�rte, vimos rompendo cami- quela: sociedade. A 1 hora e 20 minutos de ,.pal:'a dosagem de álcool. mais insuspeitos depoimen- so do 25 aniversario da ínall-'::-

Ilho por entre obstáculos os Após a noitada de arte, ontem, compareceu' à D�le� I Foram arrolados as' se- tos de grandes autoridades guração da Ponte Hercilio·

maIs complexos e variados, os funcionários, diretores e gacia Regional, 0\ sr, Osní! guintes testemunhas: Fran- em pedagogia, todos enalte- Luz, falou em eloquente im-

quase t'õdos decorrentes das artistas da ZYJ-7 reuniram- Ortiga, acompanhado do ad- cisco Lourenço, João Gon- ceildo a organização e a efi- proviso, _o deputado Bulcã(l;,.",
dificuldades naturais a um se no Restaurante Rosa, co- vogado �Vilmar Dias, rela- çalves, e Léo Martins, todQs i

ciencia do ensino publico em Viana, lider da bancada da.. ,

empreendimento arrojado memorando intimamente
-

a tando que a sua _camionete, motoristas de praça e, ain-j
Santa Catarina, ,de maneira. U.D,N.

em meio ainda pouco desen- feliz data. marca DE SOTO, placa 5- da, Abílio Manoel Goulai-t, espedal a fase da naciona- O orador alongou-se con.
o

volvido em questões perti. Discursaram .na ocasião 08-54 S.C�, dirigida pelo mo- sargento da Policia Militar. tJisação do sistema educacio- considerações brilhantes 80-·

nentes à especialização do
-

os S1'S. Dib Cherem, Osvald� torista Ama'deu Francisco O .motorista do caminhão, t nal no Estado, fortemente bre a vida e obra de l'Ie:'cilio.

.rro�so "m�ier", MaG]1ado, Acy Cabral Teive,
; Rocha, brasileiro, ca::;ado, Antônio -Pinto, foi preso pe-

I
impugnado, antes, das ten- Luz, a quem FlorianópoliS!.

(Js ft:uto�, do nosso _estor- Palmeiro da Fontoura, Mo- residente nesta Capital; foi lo investigador Daniel Tor- dencias alienigenas. devia o seú des�nvolvimen-.iI
ço, porem, Ja estão sazonan- zart Regi::; e Almil'o Caldei- abalroada, à Praça 15 de res e, horas após, posto em ,'" to e a sua atual grandeza._
do em realizações que hon-l ra, Novembro, frente ao ponto liberdacl'e, sendo intimado a' ESTABELECIMENTOS DE pois' o monumental melbo--'-7

r",m" a cultura catarinense.
. �

do CIRCULAR, pelo cami- prestar declaracões no dia ENSINO l'amento de aço que nos liga.
r, Póssuittlos, hoje, Uni I••••••••••••�....i nhão FORD, placa 7-14-26

I �eguinte. >,
.
Entre estaduais, munici- ao continente, estariamo�.

"casi" radioteatral que não N S d S d S.C., dirigid� pelo motorista 'Esta a parte J,·egistrada I pais
e particulares, existiam condenados a um isolamen-,,'

. d�siustraria nenhuma _emis- .;. -O aura O· 'Antônio Pinto, brasileiro, 110 livro competente da De- no Estado: to social e economicament�

soo rà� d�s principais capitais Cora"u"o casado, com 20 anos de ida- legacia 'R�gional de Policia, Em 1940 -; 2;299 estabele- fatal para a nossa impol·tan--._.

bl'asilelras; contamos com -"
- de, portador da carteira n. pelo comissário- de serviço.

I
cimentos. da politica.

.

yma orqtlestro cujo cO,ncei- ,No, próxiino sábido, dia 16.201 e residente na Palho- '. Em 1950 - 3.566 estabe- Prestando o apoio do P.S_

?te:, já tlltrapassou, há Il1uito J9, às' 19 ho�'as, na capela ça. A nossa reportagem tem lecimentos. .

D. ao reqúerimento do d�:!.P"f,
as fmnteiras estaduais; pro- do Asilo de'Orfãs, terá iní- Do choque resultou sai- a aCl"escentar, ao fato, um MATRIÇ,ULA .

tado BuIcão Viana, o,,{ If
duzimo'S programas escritos cÍo a Novena de Nossa Se- rem feridos Amadeu Fran- detalhe que julga de impor- Era de 138.475 alunos em a tribuna o deputado tlirf_"

e montados em nossa esta- nhora do Sagrado Corarão. cisco Rocha;' da Camionete, �ncia ao esclarecimento da 1940, e de 188.773 alunos em Correa, qué, em frases d�'·

ção, onde um grupo de reda-'j Dia 31 de.maio será o·DIA bem como sua senhora que ocorrência e que, de manei- 1950, em todo Estado, corn- entusiasmo, exaltou a ,per- .

.
tores está em condições de I DAS LAMPADAS. A peS;'loa a sêu lado trafegava no mo- 1'a alguma, poderia tel' sido preendendo a mat�'Ula em sonalidade de Hercilio Euz,.

:;,,�re.
sentar - como

está�a- que desejar _acender, ne�te mento, sendo ambos l'ecolhi- omitido - o caminhão fôra escolas estaduais, munici- estadista, que Jamais sel·ã.

�entando - programa- dia, a sua lâmpada, votiva dos ao Hospital de Cari�a,- visto, àquela hora, por pes- pais- e particulàres. esquecido pelos

"'8 tão boas em qUl'llid, deverá fazer- o pedido com de, onde fora'tn atendidos soas que trafegavam pelas O orador ilustra a sua es- litanos.

e 'em valor artístico qua�to 'antecedência. pelo dr. Newton d'ÁviJa. O! imediações da Policia Civil plendida exposição com ou- Continua na 31t pagina, ;.'
\ veículo ficou sériamênte da- e ponto-de-automóveis, em

__,.._.-

". TEATRO
- D-eS�8de 4le''''- bOJ-o' a ni�ca:�didO do advogadO .:=�;��:d: :�:�e;��':e qt�� F'-'0G'Ilan' !l�,

"J-.'
-

P ··0, ,Wilmar 'Dias foi. colhjdo dos. Daí, o resultado - uma I(t
• tiO

c," ela. MI.U08 Carneiro I -.�� sangue, pelo médi�o legista, I camionete foi a "vitima" e
'

.

. ,,' .

-
.

'

-....
I

dr. Fernando E. Wendhau- duas pessoas foram levadas Ali na porta do Rio Branco está um placRl'd exi":_
sen, de ambos os motoristas, ao Hospital de Caridade ..• bindo n.úmeros velhos do Correio elo Sul. c-om artigos�

c.onh'ários ao sr. �túlio Val·gás, cujo reb·ato, a 29>.-- Jde outubro de' 1945, no interior daquele -me.smo cl\f�
foi muito· homenageado pelQs novissimo� getulistas�
de Santa .Catarina� > J

'.

Já que vamos· entrar nos re.cuerdos, seria ínte--·
ressante colocai; no mesmo lugar as monstruosidadé1iH
que o Diário pl.lblicou eontr,a o atual Presidente da.

Rep\Íblica.
'

E mais esta, também do Diário:. um querelllMaI
procurando adeptos. E isso sob um cliché, no, q1Jaf);

• uma pessõa remexia uma tata de LIXO!!!

Recol·dar, como se vê" é vivel�, ,'. '_
. . _L·'

Y2P«zme�

(

Floriauóp »lís, 17 de Maio de HI51

o ,niversáril.'a

.ti Cia. de Comédias de palco esteve à altura, no de�
Milton C�rneiro que, em senvolvimento de cênas q1:le
nos.,sa,;4.nltal, a.prese;ntou "o q,eram is peças todo o seu

que ;de:;1'I1�lhor há ' em ' seu -valor.,: .

.

.

.

'D:�{ ,.,;!. ,

t·
.' .

"

-
"

vast� rep&f:�ór�o�_.'d�rál� 'as..' NoJesti\:aLde d�sp�di.da: ç,,·::,a.•. ","r..
.

lClp','a;,n,a,,()�"
20,36< horos de:hoje, no"'!'ea:: á 'Pl:éços-'pQPulárcis pa'ra'que • Y
trQ Álval'o de Carvalho, com o nós,$Q' P9yo,vá le�àr a Mil- RE1INAf,;OO CAN:PIOO MACHADO e MARIA DE

a }·eprese.ntação de CIUME." :on Càl'rreiro e seus artist�s
.

LOURDES MACHADO

o seu último espetáculo. os seus entusi4sticos'aplau- par,tici.pam, aos pare�tes e pessoas amigas, () c.ontrá-

D�sta feita, não há dúvi- sos, será encenada a notá-
to de casament.o de sua filha LILIA, com o Sl·. 'l'iágo José

das, ?8 R9,uegadõs artistas vel peça CIUME, a qual re- 'JdOSaSÉBVJ;lO'AO DA' SILV·A e ISIDORA CORR"'A DA SIL·V.� .

não tIveram, nessa sua tem� volucionou o teatro bràsiIei. .l!. ."-

porada, bô&s casas, na ex- io. parf;icipam aos parentes e pessoas amigas, o Cl>utrá-

JJressã6 ,vaulto dos home_ns . �,Com ela, a Cia. de Cotnê- t� ,de c�samento de. s�u fil�o. TIAGO,. com a senhol'ita

de te.atro. Mas., ne.m por isso, I di� M,ilton C.arneil'o despe-
Llha Machado.

......... fo:r:am �es desal11mado-s ou de-se de Florianópolis, l'u-I
LILlA._ e .TIAGO

pessenustas, O trabalho de mo à Laguna e à Lajes.
confirmam

i
\

.\
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