
Finalmente o Hospital «Miguel Ceute», de' Ibirama, não 'terá encerradas as

�tuaçâo ;olitica IOCal�!_r!��a:m?u!: ,�mo!e!,e� se ���,��Ca�"�!��o-S de parte, do p�lcma
-

da Caddad' c sob a orientação
char as portas do Hospital meios para· completar a vidência, tal fato vida. re- peste branca, em Santa Ca- de um tísiólogo. /

"Miguel Couto", de Ibíra- cura.) ceber formal protesto de tarina, não é extinguir, lei- Assim, compreendeu (J

ma, deixando os doentes tu- Não há d�vida f-- e dis- quantos sabem qué o cami; tos, em número flagrante- (iovêrno do Estado que
.

a:

berculosos que lá .:'Je acham so sabem-no todos - que nho para solução, em gran- mente diminuto, e, sim, au-
.

situação do Hospital "Mi-
I �e�1tar, quanto' possivel, em guel

: Couto", esta"ja a de-

�, tôdas as �nas do Estad� a pende� exclusivame�� de

capacidade dos Sanatórios. direção interna d_9 e$tabele
Essa verdade, conhece- cimento que regulamentas

mos todos e não a. desco- se o tratamento, a assistên-
nhecem aquêles que em fe- cia médica, religiosa e, so-;

com vereiro tomarem a respon- bretudo, cirúrgica.
/

sabilidade da dire-ção dós Segundo apuramos, o dr.

negócios públicos. Aujor LuZ; Diretor do De-
_ partamento de 'Saúde . Pú-

coso Tão' logo a situação da- 'bli2a, domingo próximo via-
Temperaturas extremas quêle sanatório- ·chegou a [ará àquela cidade, afim de

de hoje: Máxima. 22,6 Mi- tão dificil têrmo, nós a de- determinar providencias pa-
O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA nima 19,2.· nunciamos, levando ao Go- ra o melhor andamento dos

Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAMOS

[
vêrno o

r

nosso veemente serviços de tuberculose da-
GERENTE - D. F. d(\_Aquino protesto, uma vez que, pa- quêle hospital, medida+esaa

������.��������������������������.. ���_�.� EDIÇAO DE HOJE rn a�ndff a ucia COITen� que deveria hr sWo �m�
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8 Páginas udenista que ali se estabe- da pelo Govêrno do Estado .�
- - r Iortan po IS, - � ba o 1 e l\'lalO e 1 51 I ". L I Cr$ O,bO lecéra, o sr. Irineu Bor- tão logo o fato se eviden-

.�--------------'"-------'__�-----�--__,..---- nhausen estava propenso a ciou e, antes.. mesmo, de ou

mandar transferir os doen- tra providência 'brusca com

Da· bancada pessedisfa �:�i����,rc::���s 1;:;'ains': :u��!��i:�o:ep!�:n����a�:
nft �âmara lado cOl1veni�ntemente,. na de Lajes. . .

.

• '"' cidade de Lajes. Tal pro- Assim sendo, parece que

� ASILO DE ORFÃS < seu grande berço natal. vidência, no entanto, viria o Hospital "Miguel Couto"- AGRÀDECE CONSELHO DE CONTRI-
agravar, ainda mais, o pro- entrará em fase· decisiva,

O sr. Miguel Daux, autor BUINTES. blema, porquanto 'naquela com o seu funcionamento
do projeto de lei que conce- Foi mui�o bem receb.id�. cidade, o que lá está não condicionado às exigencias
deu o auxilio de Cr$ 9.000,00 pelo povo em geral, a, 1111- {; um pavilhão para tuber- de um verdadeiro sanatorio
ao Asilo' de Órfãs S.· Vicen- ciativa" do v�reador Osmar culosos que 'possa ser ocu- e, isso, é o que esperamos
te de p'aulo, recebeu da res- Cunha, d� c�Iar o Con.selho 11.\:1dO, de maneira brusca, nós e, eonosco," os próprios
pectiva Irmandade, o se- de �ontr:b�llnt.es, destmado; para satisfazer interêsses ] tuberculosos que estão a

"guinte oficio; ,a evitar mJ.ustIça./s. e estabe-
. pa.rtidarios da situação do- necessitar dos seus servi-

Senhor Vereador - De

01'-,.
lecer perfeita equidade no minante de Ibirama. ços.- '·1 d )t ib t

- I .

. _./dem do· sr, Irm�o Provedor an�amento a l'l_U açao.

I Mas, o fato veio a cons- Muito embora a situação
apraz-me comunicar-lhe que 1h·........·....,..a_.IY'.w..- J títuir sério caso, mais um' a que chegou aquele Hospi-
a Mesa Admiuíatrativa des-

P d.õ
." .. -. I

caso para o Govêrno do Es-- tal fôsse fruto de decisões

t� Innandad: e :��ilo. de .01'-
.

e I a a priS30 1 tB;do. É que :n: Lajes não menos cuidadosas do pró
fas, .em .sna I eUll:_ao realiza- ..d-

� d.··
.

i há, em condições de ateu- prio Govêrno, a .solução a
da 110 dia 2 do cO.�"rente mes I diJ ,el�u81lU- a o .j tlw: às moís . ,J:udímelltal'eS gora achada .satisfaz � me
ao tomar conhecimento dos

. N·
,_

.

, I eXIgências de úrn sanatôr!o; rece aplausos. É v ií-tude
termos do. ofici? nO 253, de:Carlos . OnU, Ira -! naquele pavilhao, ainda em corrigir os próprios erro�
24 de· abnJ u.ltlmo, do, S1'· I faí)e decisiva d.e conclusã'J. .!í)!ie.ae••f}Q...t:t.......
Prefeito Municipal; junto ao S. PAULO, 18 (V.A.) Daí pprque, agora,. vem Ó Da bao"!!da pes-qual veiq copia da lei- na .A Procuradoria do. Estado recúo... li li.
77, de 23 do mesmo mês, que pediu ao Juizo de Direito O Prefeito de Ibirama, �l- d·s( ta oapara o corrente ano um au- da 2a Zona Eleitoral a pri- companh�âo de outras ;l,ll- se, I·
xi lia de Cr$ 9.000,00 a este são preventiva do I ex-depu- toridades do município, e,,- �.ssembl"l"aAsilo, resolveu louvar o tado Carlos Nogueira, de teve, ante-ontem, com o Rr. fi ti
feito de V. Excia, como au- sua amante, Clélia d'Ame- Irineu Bornhausen, afim de L 0'·8Iatl·,atOl' .que foi do projeto res- glio e sel1 cumpHce, Sebas- encontrarem uma. solução

..

e
pectivo juntQ à Camara Mu- tião Vela, incriminados de para um caso que eles mes- Os srs. deputados João

"'_._ -.- -.-- -..........,._ - '" nicipal, e ao mesmo tempo, tentativa de suborno na mos criaram e, que, agora, RiJ:jas Ramos, e Enedino Ri-
por meu intermedio, quer Justiça Eleitoral, durante não sabem como resolve'}.'... beiro, apresentaram, ontem.
externar seus agl'adecimen- os trabalhos de apuração É que, antes de medirem as à Assembléia, a seguinte
tos por esse inestimavel be- das eleições de 3 de outu- consequencias, antes mes- Indicàção _

..

neficio que V. Excia, como' bro de 1950. mo de pesarem os prós e os Considerando que o Gru�
Por motivo do seu aniver- DE LA.JES: . legitimo l'epreS�Jltante .do �_.._._.•••_--•••••••••.:::..... contras,· apenas' com a in- po Escolar "Manoel Cruz",

Sál'io "O ESTADO" recel_)eu Meu, cordial abraço con- povo' desta Ca,pital, vem de

p 1)5 d
•

b tensão de, custasse o qtie� na c_Jdade ,de. São Joa<wim,.
mais as seguintes mensa- gratulaçÕes_ passag'em 380 prestar a esta ln·s-tituição,: .IZ ,8." • 8 JOU .

O custasse, sati�azer interes- possue� apenas, seis salas
gens, desta 'Capital : ....... aniversál:io brilhante ves- l'ogando a Deus pela sua fe- WASHINGTON� 18

_ (U. ses poJitico-pal'tidários, o de aula;
"Sa 245 Apresento essa di pertino C!lja existencia vg

licidade pessoal. P.). _ O senador democrata sr. lrineu Bornháusen che- (Continúa na Sa página
reção e funcionarias bri- mais que nunca vg se im- Sirvo-me do' ensejo pa'J:a Edward Hohnson apresen- gou a uma conclusão tácita, I

••••••••••••••••• !�.t
lhante orgão imprensa votQs põe defeza democracia iI1- apresenta}' a V. Excia. a se- tou uma resolução ao Sena- encontrando o único cami-'

O t..... Id dfelicidades (a) Roberto La- teresses coletividàde pt (a) gurança de minha alta esti- do ped�ndo à ONU que ne- nho que .poderia seguÍl-: rIH .a C a 8•••
cerda diretor Estatistica."> Thiago,de Castro. ma e distinta consideração. gocie um armisticio na Co- não féchar o sanatorio do·
"Aceite ,cumprimentos mo- Gratos.·�, -.., (a) João Vieira de Som�a, réiii pára o dia 25. de junho, Hospital de Ibirama;

..,.

man-

tivo aniversarIO fundação s-ecretario.,· primeiro 'aniversál'io da -in- ten-do aH todos os tubercu-

�sosme nborsilsh.oasntmee.l·hvoérse.:pse...�;,oint.aos' B'-·DJ··_·p.,
..

r·-;s
...

·t··I·-II··�;··d···e.J�2"""2 BEBEDOUROS PAft'!'ANI- vasão da Cor�ia do Sul.
.

losos, melhorando os meios
" . v· ti V MAIS ' . Pede aQ Senado que in- com qtie. se possa atender

fL�a'anracaRl.bPars?,s.peridade. (a) 1I·llho-e,•. dA· "ola-.· Foi muito bem. recebida terceda junto à ONU ofi- melhor e de maneira mais
A· t;. .... pelos· carroc-eiros que tem cialmente solicitando de to-. eficiente, aos enfêl'mos en-

"13!j51 17-5-51._� ..Pelo r· Da 8 I a � Rohto .de estacionamento :Qas dos os grupos q'ue comba- tregues· à assist�Ílcia' do
tl'ansucrso

. 38 aniversário 81 pura ., •••"" imediações do Mereado Pu- tem na Coreia que. suspen- Poder púbjico. Essa a saIu·
esse imp'ortante orgão im- WASHINGTON, 18 EU. blico,' a inida1ivà" do sr. Ve:: dam

-

as hostilidades sobre ção que, certamente, já es

pI'ensa catarinense vg apre- P.) - O Banco Intt�rnaéio- reador Miguell)aux, -de ser 'um áco}·do".-qtÍe (!ontenha es- tava;' a-ssinaJadá antes mes

sento efusivas congratula- nal confirmou que está sen- construido um bebedouro tes ponros: 10 - Ordem de illb ,de qua1qtler' medida
ções e votos prosperidades do· n�ociada a çonct}8� ya;a anim�is ·no Cais Fred4il� cessar fogo efetivo. às 4 drástica.

, �\ldações, (a) José C�i'lo8 de um ,empréstimo de: 22 l'i�o Rolla. -'.
, h(}ras 'da madrugadá do dia , Ontem; o sr. diretor do

-_". Hórta" Barbosa,"; Executol; .milhões· de .dólíu;es ao Bra.-
';
RUA MAX SCHRAMM' 25 de junho; 20..,....; Retirada Departa.me�to- de Saúde Pá-

'.A:cordo Florestal'.'., sil, para serem empregados O sr. Miguel Daux, verea· antes. desta da� de todas blica, estudando melhor o

DE FPOLIS: em obras, de eletrificação do dor do PSp recebeu o se- a's forças da ONU ao sul do fato, resolveu baixar po.r-
A Fe�eraçã·o Atlética Ca- Rio Grande do Sul.

.

guinte telegrama do Contl'a Paralelo dos 38 graus e re- taria, que tomou o numero

tarinense .. 'de 'Estudantes Um porta-v()z do Banco Almirante do V Distrito Na- tirada '8as':'llropas opostas .46, determinando prp\>iden-
que tem' tido a riielhor 8CO- dis·se que é exato o que on- vaI. para o norte do ,paralelo: cias, de ordem interna do .'

lhida nas 'cólunas desse tem anunciou o chanceler FeÍicito distinto patricio 30 _ -Intercâmbio de todos estabelecimento, pa.ra que' UDENILDA - Se não fôs·
prestigioso matutino efusi- João Neves da Fontoura, a- pelo projeto denominando a 08 pl'isioneiros antes de 31 funcione ele de acordo com se estar n�eus braços
vamente felicita-o pela pas- crescentando que não pos- reta dos Barreiros de Rua de dezembro de 1951; e .40 os demais no gênero. Há, Governildo, eu acharia
sagem dQ seu 380 Rnive�â- suia noticia� de que existis- Max Schramm, 'marinheiro _ Retirada de fódo o peso ainda; a acrescentar que a essa música legislativa
iió. ,(a) Helio Milton Perei- se impedimentD para a COll- que deu a vida a serviço da soaI não c.Qreano, militar e direção interna do Hospital m!lit.o �hata. É Só samba
l'a - Presidente. ".

.

cessão do empréstimo. PMl'iíl, honrando a classe e não miJ,ftar da Coréia. ficará a cargo de ll'mãs de de breque II!
\ ,.

Não faz muito noticiamos,
com os comentários que a

yavidade do fato nos auto
rizava.cter o Govêrno do Es
tado resolvido- para atender

.NenhuQl aumento de impust.,
recomenda Getulio

RIO, 18 (V.A.) - O·-pre
sidente da República na au

diencia com os membros da
Associação dos Agentes

, Fiscais do Imposto de Con
sumo, revelou que não dese
ja permitir qualquer au

mento de impostos, exor
tando os fiscais a intensifi
carem seus trabalhos. Dis-

se o sr, Getulio Vargas que
há duas categorias de con

tribuintes: os que cumprem
seus deveres com lisura e

os sonegadores. Asstm qual
quer aumento de imposto
viria agravar a situação
dos honestos, benef'íciando
os fraudadores dó erario
publico.

�..ç....._...-_·....._-.-...".-_w"._·_·_w•._-_·.·_-.-.-.........• ..�......_-MM....

Conservar� os alitdDs
WASHINGTON, 18

.

(U.. Conferencia Nacional de
P.) - O presidente Truman I Cidadania. ;'Sem os aliados,
disse hoje que se os Esta- nossa defesa seria" mais di
dos Unidos não ajudassem ficil, e mais dispendiosa em

seus aliados talvez tives- dinheiro e vidas".
sem de enfrentar �ós o

pe-I Acrescentou, mais adian�
rigo mundial. te: "Não ha economia algu-
"A não ser que nossos a- ma em reduzir o programa

Hados sejam forte�; o 'I' de auxilio ao estrangeiro. A
Kremlin pode_ tomá-los, e o poupança de tostões, agora,

, pel'Íg'o de guerra aumenta- i pode significar, mais tal'ô.e,
ria", disse ele, falando á o desperdicio de vidas".

li·nda ,0 nosso

'--

suas

O TEMPO
Previsão.do tempo até, 14-

horas do dia 19.

Tempo - Instável,
chuvas.

fempel'atul'a - ·Estavel.
Ventos - val�iáVêís, fres-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. AJT6N10 MODESTO
-

'tu"a, iiàrIua••te.,•• H••",...,.� euwa-
.

-

ORA.. WLADYSLAVA,,-WOLOVSKA -MUSSI
.

E
DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

Médico.
Cirurgia-Clinica Geral-Partos

SHviço cnmpleto.. f! t:ipedalisano das DOENÇAS DE. SENHO-
J

.AS; com modernos métódos de dj"�,,6s.ticQS e tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - $ALl-'INGOGRAFIA - ME'l'ABO-
LISMO

.

BASAL

Radipterapia por ondas curta.-Eletrocoagula_çiio Raroa Ultra

[VioÍeta -e Infra Vermelho.
Coltllultórro: Rua Trajâno, n? I, P andar - Edificio do Monte

,

Horirio: _Da� 9 ás 12 boraa - Dr, Mussi.

Das 16 ás '18 horas - Dra." Mussi.
tt••idencia - Rua Santos Dumont; 8, Apto. 2.

DR. DJALMA MOELLMANN
IlLJNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS

GARGANTA

&b

OUVIPOS NARIZ E

�,
-,

CASA DE SA,ÚDE' SÃO SEEASTlAO

Sob � diréÇão :do dr; Djal.. MoiWlmann.
-Com o -eoncurso de e&paciàH•• GOm fama européia.

.xames e tratamento modern-o das aoença� .do sistema nervoso,

Diagnó'stico e tratamento completo' d'as moléstias dOI olho. -

Ita'rido. - narts e garganta. , .

Apuelbagem modernissima importada diretamente da Suíça.
Constiltas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 Dors,s ás 10 e

•••. 14 ás í8 h.Gras diàriamente.
Telefone 1.153 - Largo SãQ Sebastião.

Florianópolis - Santa Catarina.

DR.ALFREDO
CREREM:

DR: A. SANTAELA

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia .reilíl � Doençaa, de Se
,

Moras - Procteloglà
:Eletricidade M�dica

(Formado pela F'aculdadé Na

cional de Med,icina da Universi

dade dú Brasil).Curso Nacional doençasde

, mentais.

Ex-diretor do Hospital Col'onia

Sant'Ana.
Doenças nervolàs e mentais.

Impotenda Sexual.

Ruà Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.

FONE: M. 798.

Médico por concurso da Assis-.
tência a Psicopatas do Distrito

Federa'I. '--

EXcint�l-110 do Hospital Psi
quiátrico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal.
Ex-interne> da Santa..-\S�sa de �

Miser-icórdia do Rio de Janeiro.
.

,

Clínica Médica - Doenças Ner-__Res. Rua ,Santos S,araiYa,
- Estreito. -vosas.

Consultório: Edificio Amélia

Neto - Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

Consultas: Das 15 às 18 horas.

Telefone:

COllsultório: 1.268.

Residência: 1.386.

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

.

MEDICO

.. O E�T ..1DO-Saba:10-,

I
DR. MARIO

.

WENDHAUSEN
Clínica médica de adulto. e

erranças,

�
Consultório - Rua Joãn Pinto,

J 16 - Tel. M. 769.

J
Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteve� Jú

níor 45. Tel. �12.

\

DR.ROLDÃO
CONSONI

19 de maio 1951
-----------------------------------�---------------_'

de

O ESTADO
�Administração

Redacão e -Oficinas à
rua éonselheiro Mafra,
nU 160.,
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor : RUBENS A.
RAMOS.

�

Cir,,-rgla Geral - Alta Cirufgi.a
,
-- Moléstias de senhoras - -

_____

Partos

"F'ormadc pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Paulo, onde foi' assistente do Ser

viço Cirúrgico do Prof» AlIpio
Corrêa Neto.

Cirurgia do estomago e vias

circulares, intestinos delgado e

grosso, tlroide, rins, -próstata,
bexiga, utero, ovários e trompas.
Varie.ocela, varizes e hernial.
Cõnsultas r Das 8,},s .5 h.ofaa.
Cons.: Rda Feli�� �t:hmid{. 21

(altos da Casa Parfliso),.
Têl'8f� 1.698.

..Residênéia:. Rua Esteves Jú

nior; 1.703 - Tel. m-. 764.

Representante:
, A. S. LARA

RUh Senador Dantas,
A-O - 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio. de

Janeiro.
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe-de ,6Jiveir,

nO 21 - 80 .andar
Te!.:

.
2-9873 São.
Paulo.

ASSINATURA,S
..

Na Capital
Ano •••• ,Cr$ 100,00
Semestre •

-'Cli 60,00
Trimestre •. Cr$ •�5,OO

No Interior
Ano ••••• Cr$..�12o..00
Semestre '.. Cr$ 70,00
Trimestre • Cl'$

.

40,00
AnúnciDs media.nte eon
trá.to.
Os orl!'Jnais, mesmo

não J,lublieadds, não sa

rão devólVido8.
A direção não se .res

ponsabilíza pelos con

ceitos emttides nos ar

tigos assinados.

DR. M. S. CAVAL·
CANTI

'Clínica exclusivamente de cri

anças.
'

Rlla Saldanha Marinh.o-, 19.

TeleI.one (M,) 7116. I

DR. I. LOBATO'
FILHO

Doençae do a,parêlho r�.piratório,

TUBERCULOSÊ�'

Dci,. Serviços de Clínica Infantil

lia" AsSistência Municipal e Bos
-....

pital de Caridade
CLINICA

. MEDICA DE CRIAN-

ÇA$ E ADULTOS,
_;, Aiergia -

.�n..ultório: Rua Nunes\.1lf1cha-·
110.- '( - Consultas Wts 10 "s .12

'.

• dãll, 16 ás 17 horas.
Jteaidência: Rua Marecbfll Gui-

Ihe'rme, 6' - Fone: ....: 783.
Con8ulJ;M"io: Rua Vitór Meire-

'

DR'
.

:r'IN""S"-NE'
-

V'E'S léS n. 18·� T'e)é:f�ne 1.õ'CI7.
.

".,�
,

. ,
-

"

.'

, 'Cón8ulta�: As 11;30 horal e' àDiretor da Máternídide e /mé� .

-
. tflrde dàs 15 horas .em diiln�.tlico dÓ' Hospital de.•Caridàde.

. R ·d· .'. R V·d 1 � ,

.

�tNÍéÃS DE SENH()�AS �. €81 encla. ua \ a ame!'.

CIRURGIA _ PARTOS I
� Te.lefone 1

..
422.

i&sSI�TE�CiA .1\.0 'PARTO -w:- ' :. ,',.
,

',,'
"F:" :

OPIÚtAÇGES OBSU:�RrCAS DR. PAUL8, ONTES
,Dôénç4li glandul$res, tiroide,

.vári�., hipO'pis�, etc•.

Disturbiolf., nervO'sos - J!:8teri�
lidade ';_'.R,gime•.
Consultório: Rua Fernando. Ma,

,..40. - Tel. 1.481./
Reilid. R. 7 de Setembro - Edil.

-éru•• Souza - Tel. 846.

extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento ...•............. ,., ... ,.,. 150.000.�

TERRENO Â VENDA EM PRgSTAÇõES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAê e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, ch!l1> •.

caras e sitios.

,
COMPRA,

.• VEnDA DI!
CASA� [ Tnl["�

Il'POTÉCA!>

AVALI!lCÓ[!)
LU;ALI�Cols�=�"",;;'='=��=""""=�=='==
AD"IIIIS1RAÇÃO 1o!r."''C'''!'CI'OhC�'!II,---"!""........D'�o...DC!"n�o--J�j----...
or 'MÓVEIS III. 7.. ''U'flIANdPOJ.I,s '''ANTA CATAQII'tA
'"

CASAS Â VÊNDA

'180.000,_

RUA S. VICENTE DE PAULA,- 2 quartos, sala etc,
terre no 20 x .33 (Cr� 23.000,00) financiado . � ....

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, II

quartos, garaje etc." terreno 10 x 40 (financiado

pela Caixa c/' Crl 50.000;00) ..........•...... , .•

�UA CHAPECÓ,' 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr� 40(l"OO' : •........ , , .. , . , -, ,

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

truídas em um de' 51 x 70, ótimo local para depo-
sito etc" fundos para ó mar , .. ,

,

.

SEEVIDÁO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
chuveiro etc. terreno 9,,50 x 32 (financiada pelo
Montepio Cr$ 63.000,00) , , , , .

'COQUEIRO-S (rlla Des. Pe.dro Silva), 5 quartos, ban-
__

nhei ros, cópa, salão dê Jantar, <salão de -visita, no
rão habi tavel, depesito et�.- terreno ·24 li: 60, poden-

- do ser vendido 3 lotes (fíniUi'éiãdll pela Caiu

Ct$ 40.000,00) .;.:..... ;.:: •.......: .. ,.,: ..... ,.- ....
ESTREITO (Travessa in dá Jal'1eltó), casa tle madeIra,

4 quarto s, 2 salas, 'cozinha, .esgote, toda pintada
a óleo, terreno 12 lt ,3� . ',. ".� ,.: .. , ...,:. , ..... , .

�ESTREI'r(} '(Bil,irro de N. S': ll'e Fatima) pr,efabricada,
3 quartos, sala; coainha, -bailÍl'eiro ét�". - ��rreno
'1.6 x 35 " ' ; , ', , ,

\
1 .

.

'.
,

RUA CRISPIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc. ,.

,Rua FELIIJIANO NUNES PIRES-, ,5 quartos, sala,
i

etc. etc. . , . _, " •. " '
..

' .•.. , ...
, •. , , , .. , , .......•. , .

SACO DOS LIMÕES (8. quartos, etc. serve tambem

para comercio . ' , .. ', , .

-RUA MACHADO (Estretto); casa dê .madeíra com 3

.......... 0° � • .- ••••
_

•••• � ..

70.000,....

_ i';;��
.

1.�
q

20&.0&8;_'J

80,OOI)�

í
-. '<

70.oeo-,NiI"
126.00n,&1l!$.; .

48.000,ollt. ,

5!l.OOO,ebo:

60.000,01,'; ,

25�00&,&IJlI·

HIPOTECAS

--Recebemos e aplicamos quasquer import.ancia com 'garanti_
hipotecarias.

ADMJNIS'l'RAÇÁO DE PREDIOS '

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para adm!l
nistrar prédio,. recebendo alugueI,_ pagando empostos etc.

CHACARA

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

Uma pequena fazenda em Cana_vieiras, com frente li
famosa praia do mesmo nome, tendo 4.344.728m2,
casal de residencia, engenhos, local ótimo para a-

gricultura, avicultura etc etc .

INFORMAÇOES
Sem cOinpromissO', para o cliente, damos qualquer. inform�

dos negocios imobiliários.

Dr. Alvaro de
Carvalho

TERRENOS À VENDA
AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lotês de 12 x 46, pre, 6 -

por c;sa lote , . , , .. , ,

RUA RAFAEL BANDEiRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

á ANenida de contorne á Ponte Hercilio Luz (lugar
de fu tu 1'0 ) •.•• , .••••.••••.• , .•• , ••.••. , •••••••

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,oom2 ..

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,OOm2,

frutiferas, ctfé e outras bemfeitorias'
.

FAZENDAS

•

tÜi\i!:o Operador

,

.;_,--_,..-------_,.------�_..------, ;1

FERl1n�1roMÀTISMO
E PLACAS SIFILtTIC.\f'

Elilir de Nogueira
Medicação. auxilià:rao-tra

tamento da�ifilis
Cirurgia do Torax

_--- __'--__

.

'-, (preço dos 2) ,

-

,

, .

Formado pela_Faculdade Nado-
.

HAMILT_ON VALENTE' .RUA FELIPE SCHMlPT, um lote de 11,50 x 30, frente
nal de Medicina. Tisiologist� e FERREIRA
Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Advogado
Ramos. Curso de especialização Serviços de advogacia,
pelo S. N. T. Ex-interno -e .lj:x- em geral, no Rio. de Jafiei
assistente de Cirurgia do prof.l 1'0. Co.branças, Registros,
Ugo Pinheiro Gilimarães. (Rio). Encaminhe,mento. de proces-
Cons.: Felipe Schmidt, 38. ,.so.s. Recursos ao.s Tribunais·
Consultas, diàriamente, das Ui da Justica Comum' e do. Tra-

. ,.-

às 18 horas.

I
balho.

Rua Dom, Jaime Câmara, Praia do Flamengo, 122,
20 apto. ,2. apto.. 51.? - Rio. - D. F.

�,----------------------------------�

Dr� ftntônio Moniz de Dragãu
Clilmunica a seus clientes e amigos que rei-

nicio.u a clínica nesta Capital. �.

CONSULTóRIO: Rua Nunes' Machado,
(�onsultório. Dr. Oswaldo. Cabral) - Das 15 às
17,30 ho.ras. )I

RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, 135 -/l'ele-
fo.ne M-714.

.,

.Consultório: Rua Vitor Meire

:
lee.

T_eletone: L4Q5.

Drs. Waldemiro Cascaes'
e

Robertá, Lacerda
ADVOGA,DOS

18.000,oJlt)I

500.000."

ESC;R'ITÓRIO DE
ADVOCACIA,

Doen-ças de Crianças. DO SOLICITADOR WAL-
Consultório: ,Rua rrajá- DIR CAMPo.S

no s/n. Edif. São. JQrge-,- Advocacia em geral .

10 andar. Salas 14 e 15. Funcio.na junto aos In�
Residência: . Rua Briga- t.utos e Caixas de Aposent,a

deiro Silva Paes, sln :_ ao doria. Acidentes do Tral?a�
, anuar,.. . "(cllãcal'a

I
do Espã� lho., Inventá'i·ios. So.éiédades_

-

,

nna). Na.ttlralizaç.õ�s. ,

•

Atendê diàriamente daa . EsCritório.:' Rua Vitor
14 hs. em diante. . Meireles, nO 18 - 2° andar-_

C(}bran�as �mi8'áveis -e judiciais, invelltáriol!l,
d�pêjo.s, de_s4U.ite� títulós <téc.1a.ratóri(ls, nàtu'ra

� lizàçi)es, retif�Ão dj!' t1ólne, in\Te8t�ç:ii. de P;4-..tternidade, usúéapião, índe.niZàçõ.�s. açc}es traba
ttlhfatás, conttatQs, t�querun"ent({s, pr9te:$.tQl;I, Qétê-
S�gj recul'SQS b� '�oino Cl'lla.i$4uer oU1;tós serviços
r�láêit!flad9� com sua PfQliSSão.
RUA TRAJANO, 33 ....... ,fO·AND. � F�ne: M-71l.

'Dr.leaaIO Ra,lls da Sil'va:
Advogado

RUI S.nto,' Dumont, 12- Ap: /4

i.

A -L ,U �'G, A .�'S. E
ótima sala DO cen'ro_'

A' P,'aça 1S d�e N'�Y.n1br�i '20,',2· .nde....
(.Itós dó Rest.unntt Rote). "____

,

Trilar no mê-tmo local

C-onsultalt� das lO ,às 12 e

da'l,14 às 18 )loras. '

R:esid,�ncia}' Rua Blumenau.
,

,TelefO'ne: 1.6�0. ,

----- - ......._,--..0.: -::-

.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-..... IN! ASSEMBLEIA O ex-presidente dO"'Hstitute do Pinho receite
LB81SLATIVA ·e"·

·f· f· h'�:���: ��� �r��\�::.�,
- SlgOI lea Iva, oOlenag,eDl_ J

j o deputado Olívio Nóbre- ',.r

'r ga, l�, justifica e en.cami=' parício Nunes; Júlio Travi, do, pela maneira exata de çOll,....._exaliando o espírítc
nha a Mesa uma Indicação

� da firma Madeireira A-
.

ser amigo, aós moldes fran-I, acolhedor.do gaúcho, aliás, •

I sôbre a necessidade de grioola Limitada; Arnaldo cos da nossa terra. por demais conhecido de

_', _ _ _, transferir para a jur-isdí- Scheibe - da firma Napp; Gratidão dos·

madeireirosrtOdOS
os brasileiros. Pas..

- - �:w 4!@ ../ I ção.do Estado a estrada que
Scheibe e Cia. Limitada; Ro-

.

.

' gaúchos sou à falar da emoção que
,

, I liga a Barra do Sul a Ara- mulo Mancuso - da firma A nossa admiração é uma' experimentava uma home-
ANIVERSÁRIOS: mundo Lins Neto e exma. quarí, e seja a mesma in- C. Luiz Pandolfo e Cia. Li- resultante da maneira como nagem que estava re:eben-
EUGENIO DUTRA sra, Mar ia Stela Fiel Forte cluida no plano rodoviário. mitada; Bolívar Bruno Mil- V. S. se conduziu nas altas, do.idos homens que nao de-

,Passa, hoje, o aniversâ- Lin�., . I ,Grupo Escolar em São ler - da firma Madeireira quão difíceis e espinhosas I vem favores a quem quec
:Tio natalício do sr, Eug'ên ío FIzeram parte do cortejo I Francisco do Sul Agrícola Limitada; -Martin funções de presidente do que seja e que vivem de seu

=Cordeiro Dutra, dedicado as meninas Lúcia d'Aquípo O mesmo representante a-
Matta - da firma Madei- Instituto Nácional do Pi- próprio trabalho, razão pe-

--::funciol1ário do J'uizo de Di- d'Avila.: 'I'ân'ia Fialho, Do- presentou outra Indicacão reira Getulieilse Limitada; nho. Não quís V. S. ser sõ- la qual êle, o orador, ago
'reito Privativo de Menores ris Maria Gomes Ramos, relativa à criação de um I Emilio Cerri -'- titular

.

da mente um burocrata de alto ra fora de posições, como

"da Coniarcél� da Capital e i�lzirinha Ferreira, Margot Grupo Escolar no bairro do! f!1esma firma; Renato Fes- coturno, a dirigi�' uma 'au- simples cidadão, apenas co

znembro da Diretoria' do e Tânia Melo e as damas fo- Rodeio Grande, na cidade tugato - da firma Indus- tarquia até então sonolenta J
mo amigo de uma classe, no

o<S'Democrata Clube". ram as gentis senhorinhas de São Francisco do Sul trial Madeireira Ltda.; Vi- no cumprimento de seus en- desempenho- de seu manda-
o aniversariante recebe- ,Lígia Moellmann, Dalva í' aspiração antiga daquela tal de Souza - da firma Ma- cargos e na execução' de . to, procurou fazer .o bem e

":l.·á, por isso, cumprhnentos e Borja, Vera Fialho, Eunice população e hoje melhora- deireíra Franciosi Limita- suas tarefas. trabalhar pelo sempre cres-

','<homenagens dos seus àmi- Costa Sousa e Maria Eugê- menta'. reclamado pelos in- da; Armando Dietrich - da Foi V. S., sem dúvida, um cente progresso do Brasil,
't:'kos e admiradores. n ia Valente Ferreira. teresses da instrução públi- firma Ataliba Dietrlch : Jo- administrador à altura do nesse importante setor de

"O ESTADO" felicita-o. "O ESTADO" felicita o ca. lia Marodin - da firma Ma- pesado comentimento. Pre- trabalho. Por isso, agora

J Ocorreu; ontem, o an iver- jovem --pãf, desejando-lhe Ensino em São Joaquim rodin e Cia.; Antônio Es- sidindo o InstitutoNac'ional que não pode distribuir
I.

-sárto da senhorinha Lenir _telicidades. O .deputado Ribas Ra- peilet Brenner - dá firma do Pinho, nos anos .mais dí-" honrarias e conceder vanta-

�Cesarina da Rosa, filha do �os enca�inh,a � p�e�idên-I Brenner.e
Cia.; Ha�·:y. Gol- ficeis para a economia ma- gens, / sentia-se bem à von-

::'1:>r. �io Cesarino da Rosa BRAGA-FIGUEIREDO era, depois de jusfif'icá-la tz gel ente da União Sul deireira, somos testemunhas tade, para viver alguns -ins-
'.;e·aluna do Instituto de Edu- Realiza-se, hoje, na resi: uma Indicação relativa a�' Rio-g�'a�dense de Madeirei- de quanto V. S. conseguiu tantes em amável companhia
-cação. dencia dos pais da noiva, desdobramento do Grupo I ro� Limitada ; �r. Fernando realizar,-ou seja na reestru- com aqueles que, como êle,

sr. Juvencio Duarte Braga Escolar da cidade de São Bnto e jornal ista J. Tha- tu ração burocrata, para dar somente pensam na eman

e d. Consuelo Braga, o enla- Joaquim visto as salas de déo Onar, representante do mais eficiencia aos servi- cípação econômica e indus

ce matrimonial da mui que dispõe não atenderem Diário d� Notícias. 'ços ; ou seja na metodização trial da pátria comum. Nin

prendada senhorinha Con- às necessidades do ensino-t ,O jantar des-enrolou-se da exploração extrativa e guém pode acusá-lo de estar

suelo Gerfacy Braga, 'com o por ser muito grande o nú� em ur,mbi.ente. d.e .

mais seu consequente aproveita- recebendo .homenagemjj.de
sr. Péricles Figueiredo, da mero de alunos daquele es-.

franca alegria e intimidade. mento industrial. caráter politico ou de pres
sociedade paulista' e d-eli- tabelecimento de ensino. 1 O dr. Virgilio Gualberto te- No plano de refloresta- são psicológica, em busca de

gente representante--da im- b deputado EnedÍno Ba-l ve _� oportunidade de rela- mento, então, as realizações maiores vantagens, vanta
portante firma Importado- tista Ribeiro que também: tar; aos seus amigos o que de sua- gestão foram das gens estas que nunca havia
ra "Pellegríno", de São Pau- subscrevera' a 'Iridicacão foi a sua presidência ,e a lu- maiores, assinalando, em I concedido a quem _quer que

lo, e filho do sr. João Gui- ocupa a tribuna para refor- ta que teve que sustentar, realidade, o verdadeiro mar-I seja .

lherme Figueiredo e d. Ja- çar seu apoio à m�sma.· para evitar 'de ser salpicado co na campanha de recupe- ç
cintha Deodatti Figueire- Aniversário de Itapiranga .1 pelos respingos d�s sarge- ração das nossas reservas Analisou a política flo-

do, residentes, tambem, na- O deputado Cássio Medei- tas ... embora nao terem florestais, permitindo que o restaI do Brasil e disse de

queIa cápital. ros, ocupando-se do 250 ani-I
sido poucos os que assim o INP num trabalho silen�io- maneira impied9sa como

São testemunhas da noi- �ers�rio da fundação de tivessem ��ntado, mas _sem so e pouco divulgado, e por está sendo feito o devasta

va, no civil: José de Maga- ItapIranga, no longinquo o conseg�II.. .

isso mesmo desconhecido de mento das flor,estas do Bl'a

lhães, representado pelo municipio de Chapecó sali- Fala o Jornahsta LIsboa muitos, exi.bisse, em nossos sil, de forma inaproveitá�
dr. Edio Ortiga Fedrigo (e entou o papel que, 'n'esse Carrion dias, aos olhos maravilhados vel, nos Estados do Gentro,
d. Eloá Máynoldi 'Nunes e importante empreendimen- Oferecendo a homenagem de quem os quisessem ver, Norte e Norde'ste do país,
do noivo, o sr. :9ahil Amin to, desempenhou o. deputa; ao dr. Virgilio 'Gualberto, mais de 20 milhões de árvo- ,sem qualquer vantagem pa
Hetou e senhora. do Vicente Schn€ider. visto- eln nomf_\ dos madeireiros, res em franco desenvolvi- ra a economia nacional.
No ato religioso são tes- aquele parlamentar ter si- fez uso da palavra"o jorna- mento." Mostrou da importância do

CASAMENTO temunhas, por parte da noi- do um dos desbravadures do lista Lisboa Carrion, da fir- Depois de outras conside- ãcerto da' política de 'réflo-
'FERRO-MOELLMANN va, o' sr. Alcides Caldeira 3ertão para, com enormes

ma Aparicio Nunlls,'que pro- rações concluiu o orador: restamento que havia inau-
Na residência dos paiS da TauJQis e d. Nair Nunes sacrificios, lançar as bases 1 nuncíou_ a segúinte aplaudi- Esta homenagem de um gurado no país, durante a

:móiva, nesta Capital à rua Taulois e do noivo, o sr. Li- do novo nucleo colonial, ho- da oraçao: '\ punhado de gaúchos a um sua gestão, quando à fren-
-'_Esteves Junior, nO 168; rea- berato Carioni e d. Luduvi- je grande colmeia de traba- "Estimado amigo, dr.�Vir- ilustre barriga-verde assu- te dos destinos do Instituto

-31izou-se, ontem, civil e reli- ce Carioni. lho. gilio Gualberío. me maior, signific.ado, por- Nacional do Pinho, bem co-

,�íosaIriente, o enlace matri- Após a cerimonia, os jo� Não havendo outros ora- Reunida está/ neste mo-' qué o homem 'que hoje rece-Imo quanfo isto representa-
::monial da gentilissima se� vens nubentes seguirão em dores, a sessão é enceri'à-, mento, a coletividade madei- be o abraço amigo dos ma- va para o futuro do Brasil.
"llhorinha Beatriz Ribeiro viagem de nupcias para o da. reil'a'de. Rio Grande do Sul deireiros do ,Rio Grande do Disse do illlenso programa

�Moellmann, acadêmica de Rio de Janeiro, no avião da. que, ao ,tomar conhecimen- Sul não tem mais nada de que p-ode e deve ser empre�
Direito e prendada filha do caneira, indo posteriormen�

.

Á."'-8''.

:Y'i\.."."'"A"�. to da presença de V. S. em seu que a sua bondade, a endido em defesa da econo-

<,dr. José da Costa Moell- te residir em Curitiba..i-\.. 1.VJ.. � honrO,sa visita à nossa ca- sua inteligência, a inteireza mia e da indústria madei-
-

'.:mann e- de sua exma. espo- "O ESTADO" felicita o pital, quís valer-se do grato do seu caráter e a fidalguia reira do país, em todos os

,sa d. Ana Elisa Ribeiro jovem par: ensejo para testemt\nhar ao de suas maneiras. Honesto setts detalhes e mais va-

J\Ioellmann, com o dr. Ader- Surgiu, pata 0$ portadoru seu grande ãmigo todo seu e decente, deixa a presidên- riados aspectos. Destacou
'\ de.ásma. bl'onquites crônica.

:san' Rol'll Ferro, advogado SANTOS-TONELLI ou agudas. e tosses rebelde" .apreço, toda suá admiraç�o cia do INf, para lutar na' a sua importância e, chamoll-

"'� filho do, saudoso conter- À rua Osvaldo Cruz,. 581, o me,dicamento bit -tOWtos anOl e tod'o seu reconhecimento. planicie. em busca .do pão a· atenção dos poderes pú-
râneo dr. Eurípides Gonçal- no Estreito, realiza-se, ho� esperaoo. AS T H'M AN em Apreço sincew..'e leal de8:._ que sobe de preço dia a dia. blicos para êst'e poderoso
"Ves Ferro. je, o enlace matrimonial do c�primidos, dá alíviQ i�edt.. ta gente farroupilha do Rio Não �'um potentado nem setor de riqueza nacional.

ato.' fazendo desaparecerem· ,

O ato civil teve lugar às sr. Odanyr José dos San-tos, poucos instan.es a opresslo •. Grande, ao cidadão probo e aufere mais as honrarias de ,. Falou dos sacrificios corn

::17,30 horas, sendo testeml1� com a ge�ntil' senhorinha." mais penosa 'falta de Cf.
-' justo, que, pela sua conduta um cargo que êle, !la con- que havia enfrentado· uma

"'flhas, pnr parte da. noiva o Rely Lourdes Tonelli, filha _, .....-_.____ pessoal, simplicidade de ma- trário de muitos, enobrecia infinidade de problemas a�

- -..dr. José da Costa Moell- do sr: João Tonelli. V d
neiras e franqueza de atitu- com a sua presença e digni- t'inentes ao Instituto Nacio-

-.m�n ·e"exma. sra. d; Ana O ato civil será efetuado
_ en e-se des, soube conquistar esta ficava com o seu trabalho. nal do Pinho, quer sob o as-

:Elisa Ribeiro Moellmaun e) às 16,30 horas, sendo padd- indiada, nem sempre man- Ninguém, portanto, pode- pecto da incompreensão dos

,...,sr. _Egberto MoeIlmann
. e; nhos: pelo noivo, o sr. Aqui� Uma casa sita (à rua .Alva- sa de rodeio, que não res': tá cometer a in�uria de des- homens gue dirigiam então

'exma. sra. q. Rodolfma : no LIma e exma. sra. d. Ade- 1'0' de' Carvalho q1. peita cêl'ca nos seus ,estou- cobl'ir nesta homenagem se- o Brasil, quer da má von_ta-
. ..

. Tratãr com ó fi�., Dagober- .

:Moellmann e, do noivo d. Ena OliveIra LIma e o sr. ros formIdáveis e para a gundas intenções, que não' de e displic�ncia dos ou�

.Axirês Horn Ferro e far� João Tonelli e exina. sra. d. to na 'Caixa Economica. qual o melhor si,rÍuelo con- as de homenagear· "quem, tl'OS, respO'nsáve.is, também
-:::macêutico . Raulino' Rom Carolina Pi-azza Tone1li e- tinua sendo, ainda, '_o dó co- como dissemos de inicio, por pela colaboração qu'e d'e-
�-el�ro, dr. Antônio Bastos da noiva,' o sr. ,João Simas ração. ,

tudo' quanto fez e' pelo qui' viam emprestar; que a sem�

Arãiíjo e,. sra. d. E�isabeth e senhorinha �aura Lima Cabelos. sadios, i"..ni�; ri gaúcho, querido barri� não lhe deixaram fazer, se pre negaram, prejudicando
" ,,� <

d ... 1 J 'd S
fixodos mas. "ao col,ctol� .

'

<iharlete de AraUJO,: r. 1'1n'- e o sr. Manoe ose_ os an-
, Isso Y�cê conseguirão ga-verde Virgilio, que vens tornou credor, para sempre, os superiores intereSSes da

·-tonio Santaella e exrna, sra. tOlê e exma. sra..d. Maria '

""soildo" '.

I
SOI'ver uns 'amargos conos- do nosso aprêço, da rrossa economia ,e, do progre:;;so

Y.u. Carmem Moellmaim 'San-. Isabel dos. Santos .e ó reli-

BR-lV.I ,C 'R''EE". co, nos descampados da nos- admiração e do nosso reco- nacional.

-,taeHa. gioso, às 17 horas, na Igre- : I L m s.a tei'l'a, ama e odeia com nhecimel1to. " Ao enc.errar a sua b1'i�
As cerimônias religttiSas ja N. Senhora de Fátima, o fixador mais que perfeito I ! a mesma ,intensidade. E' 'Aqui, estimado barriga lhante ora·ção,. o 41'. Virgi-

'.se efetuaram' às 18 horas, no Estreito, sendo. padri�
.

nessa extraordinária· capa- verde Virgílio, no fogão do lio Gualberto foi mu'ito a-

�na Catedral Metropolitana, nhos, pelo noivo o sr. Ad I cidade de sentimentd emoti- gaúcho, ,haverá sempre pm plaudido.e felicitado por to-
,,� foram testemunhas, pela Carioni e exma. esposa d. vo está a força e a beleza amargo ,gara sorver, um dos os presentes.
noiva, o dr. Roldão Conso- Ivete Cardoso Carioní e o FALECIMENiTO de seus. ge.stos. Assim como churrasquito no espeto e ,A festa' terminou cerca

'Iii e exma. sra. d. Sônia sr. Gentil Marcelino GrI' e Faleceu, ante-ontem, em' repudia, ,�ltaneiro e galhar- uma pou;ada segura. das 24 hora'B, em um ambi-
-Moellmann Consolli e o dr. exma. esposa d. Luiza To- Barreiros, t:ndo sido dado

I �o, tu.do q·ue' é m�sq�inho e Oesencilhe o pingo e vá! ente de alegria e satisfa-
r Antônio Santaella e exma. nelli Gil e, pela noiva, o dr. ô seu corpo a sepultura no i IgnobIl, envolvendo ;nb des- �ntrl!ndo, que a casa é sua. : ção exteriorizadas pelos
,€sposa d. Carmem Moell- Vitor Lima 'e exma. esposa Cemitério do Itacorobí, à i preso dos :fortes, ele tam- O oradol' ,foi aplaudido e I presentes.
mann Santaella e, do noivo, d. Odília Martins Lima e o tarde daquêle dia,· o·sr. Ci-I bém sabe, sem �cuídar das felicitado pelo homenagea- O dr. Virgilio Gualberto
'o CeI. Risoleto Barata de sr. Frandsco Mello e ex- 1'0 Avila, casado com a ex- i situações e d� circunstân- do. r seguirá, hoj,e para a capital
Azevedo e exma. esposa d. ma. sra. d. Auro,ra Piazza ma. sra. d. Eiza Veiga de ,: cias, 'mostrar o seu aprêço, O agradecimento do dr. da 'República, a fim de a�

'Marilia Ferro de Aze�édo, :Mello. Avila. . sempre
-

sadio e nobre, a! Virgílio Gualberto tender aos seus interesses
dr. Armando Simone Perei- "O ESTADO" cumpri- ':0 ESTADO" apresenta I quem dele se fez merecedor I Visiyelmênte emocionado, péssoais, já que não,desem-
Ta e exma. senhora d. Bea-' menta o jovem par, dese- :ondolências à. família en- pela' sua �nteligência, pelas! to_ma��o �a �alavra, 9, dr. penhada -nenhl;Íma funçãó

..- ;-j;y�::; J?C1'0 �?creir.:, tlL :;d- j,':l'::;J,lhe ft)i�ciJ",d8::;. lLi.tada. '." suas qualldades e, sobretu- VuglllO Cu::.l.D2rto, -cüme- piiblica.
)

m __ W
i.:

\
-'

I

cP.
...
'_ "

R�:'._'S_�

'"

SRA. SOLON NEVES
A data de hoje assinala

"o aniversário natalício da
-exma. sra, d. Miriam Gama
·<d·Eça Neves, digníssima es

�:posa do sr. Solon Neves, a
�énte-da "Singer" no sul do
JEstado.

.JORGE DAUX
.

Transcorre, hoje, o ani
....versário natalício do sr. J01'
.::ge Daux, gerente da Empre
tsa Cinematografica Daux e

·-elemento dhtacado do éo-

;:mer,cio local.
O ilustre aniversariante

�-será álvo, nest.a data, de

�horhenagens dos seus ami ....

:g'OS e admiradores, ás .quais
�mos associamos, com votos
..ue felicidades.

'\
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o
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Néris de futeból, por aquí ...
. .. e, quando há, é aquela miséria�iz apa

nha, a. torcida invade o gramado, os jogadores se'es- •

f'olam, os mentores de clubes ficam éiu pé de briga ...
O, ambiente discipltnar, tão útil e, tão indispen

sável, vai se turvando dia a. dia. E o pior de' tudo é

que, até então; os cronistas esportivos tinham liber
dade de expressão, de criticar, de opinar, Hoje, não!
Atualmente, a situação é tão triste, tão desoladora,
que, os que escrevem, só têm direito de aceitar tõdas
as artimanhas, tôdas as vacilões do esporte. O jor
nalista ou elogia ou morre.�ssa é a condição' .. : Já
estive pensando em ir prá nem longe d'aquí ; para-r"
um lugar onde haja mais compreensão, mais pru
dência, onde se possa sentir, cóm têda á intensidade.
'em tôda a sua ainplitude, a palavra liberdade, tão
deteriorada e tão amesquinhada por estas bandas.' É'

qualquer comentarista, hoje, se tôr honesto, se fór

sincero, se fôr arrojado, se fór audacioso, compro
vará 'que os désportistas nos negam o Iívre-arbítrfoj.

. .,-..
que nos recusam a faculdade de censurar tudo aqui-

"':::T'
.

•

M
.

d'" I loque a lei não.Impugna,
OrneJO Unia, ' E é por isso que eu tenho vontade,de abandonar

d
'

.

C -
- .

esta terra; esportivamente falando, gentilizada. E
.

' OS ampeoes nós, diletantes ainda, nós expomos .a uma sénie de
�!;, :aLO, 18 (V. A.) "� Segundo se noticíajêa C.RD., ja cousas que poder iamos evitar; não fosse o desejo,

_---......------ ......----- expediU convites aos 'clubes Sporting, de Lisboa, Milan, .,' essa chama que nos arde no coração, dé �otabor�•

.

BO,io O .·.DI·CI·O do ,Camp"o,n'ato "O't- da Itália; Estrela Vermelha, deBelgrado e Nacional, de de algum modo, com o espxoxrtxe catarinense./
. .IV ,\1 ' U Montevideu,. para .partlcipar do '<rorneio. Mundial 'dos

-

ver"·.tarJ'O de Too',·s campeões, a ser efetua�o no proximo mes. '�Trabalhamos devotadamente pelos 'clubes da eí-
11 (J dade, sem exigir, e.m troca do nosso esforço e do nos-

, Promovido pela operosa Federação Atlética' Cata- O ·�C
.

so empenho, um centavo siquer.
-

rinense de Estudantes (FACE), terá início hoje o- Cam- _
ante da \ Rio estará em Porém, infelizmente, são poucos os que compre-

peonato de Tênis dos IVo �OGOS UNIVE.RS1TARIOS J'o.-nvl"lle dl"-a,' �2�-
endem a singularidade da missão dos plumitivos; a

CATARINENSES, tendo como concorrentes as repre- J' beleza que encerra a-nossa batalha;' a grandeza e (t

sentações das Faculdades , de Direito, Farmácia-Odonto-!' relêvo que possui a nossa luta; a castidade, a in-
logia e Ciências Econômicas. r

_/.
RIO, 18 (V. A.) - Vai o Canto dOI/Rio partir no dia corruptiltdade, a pureza e a imácula da nossa in-

Com inicio' às 14,30 horas, nas quadras do Lira TIt' . 23 com destino a Joinville, onde estreará dia 84, enf'ren- cumbência.
J

, "

,

bis Clube, serão disputadas hoje' as part-idas- "singles",1 tando o Caxias F. C. .' <
' (tomigo trago sempre um adágio que, não sei

sendo que. aS'''du.'plàs" o sél'ão amanhã .com principio às I . Em<gramad�s catarinenses o Canto d� .RiO atuará e.m
quantas vêzes, já foi repetido nesta coluna: tudo se

9 horas da manha no mesmo local.. vanas Cidades, Jogando tambem no Parana e em São P�u- diluirá na voragêm inexorável dQ terrmo .. 1!:le está "

. .: Dito ce�;tame .é em tlOmenagem,ao ilustre desportis-Ilo. 'sempre cOllligo porque'\me,serve de guia, de farol, de,
'ta Dr. ,Oswaldó Bulcão Viana cid. Presídénte do Lira Tê- ,FORMADA A DELEGAÇÃO estímulo, de bússola e de coragem. E é por êsse mp-

nís� Clube � gran'de amigo dos universitários catarinen- A delegãção do Canto do' Rio já está formada para tivo que não me constrang�, ou melhor, ,que não nos,

,ses!
. "

'

.'.
. a géursão e êstá assim organizada: deve acanhar, a atitude de menosprêzQ. de constrin-

,., Nas partidas "áin�des" é homenageado o desportis- Chefe - Celio Teixeira Campos; ,téqico Lourival giménto e de violência dos ,desportistas 'insátisféitDs:
.' 't� Dr. Gúerte'iro da.Fons,�ca - �i:'etor de Tênis do Li:- i L?ü:r�nzi � :rríassa'gisla :_ Nabor: roup�!ro.-"' José B�- com'� imprensa esporti;.,(da .cidide s:eivática.

.

'.
la T. C. e nas partIdas duplas e homenageado o des-!lllfaClO; Jogad{Jres: JoeL- Joelzlllho - Vagner _:.,; AleI- .

'.' por:tis�a sr.. Alváro Aciolli de Vasconcellos � Diretor des - Gomes - Vicentiríi :_ Didi - Serafim - Edezio' Irá ""-0 Paula, R. '�' T,jjueas. �el:"al, de E_sp;oàes 'd� '�lra 'r. C: .

A"
.
1- Lupercio _:_ Binha - Edmur - Raimundo - Arlin- O futebol tijncano que está se projetando no fil'rna-,

" Dev�Tao.comp:tIr os segumtes
. academ.l�os.: -Aldo I do:-: Jorge <Te Ca'st'ro e ainda/dois jogadores; que serão mento esportivo de Santa Catarina, graças aos esfori"og:Cardoso e Gçlso Porto pela Faculdade de .CiencIas Eco-, selecIOnados. "

nómicas, AY,�os...··:Môsér ,e Francisco Pfeilsticker pe. la Fa� I ' REFORÇO DE SANTÁ CATA'PTMA
de Iim punhado de apaixon-ados do espol�:.rei, receberlÍ�

ld d dF·
-L�' amanhã, a visita do "onze" do Paula Ramos, bi-campeãoctt a e e, al'máCia e�Odont?logla, Â?erbal Alcant�ar�.

.

Ainda sobre o Canto do Rio podemos informar- que o de 1948.
<

. \. .

.

Nerocy Nun"�.& ,e· }V'alter Salnm pela �ct11dade de PlreI- centro-avante Jnarez, do selecionado catarinense, dev:erá,
t O grêmio, d� Waldemar Fornerolli irá 'aeompanhadg;o.

- ingressar no clu.be..de -Niterói.
..

de�tódoS {Js' s€-us elemêritos' 'títúla'res, esperand'o oferecer

e,o.r.llÍltl·ba qu:e'r.\ ... ·ve·r I '., A..rs"en.a·l·ao
públi�o de Ti,iucàs um espetáculo verdadeiramente.:

. ." excepcional. O -embarque da turma paulafn� está marca�

do para as primeiras horas da manhã de domingo.
CURITIBA,'18 (V. A.) - O Coritiba e.o Ferroviario

cogitam trazêr' a esta 'capital o esquadrão do. Arsenal d�
Londres. Para esse fim,· deverá seguir um, emissário ao

Rio de Jnneiro, para estudar &assunto corri os 'çlirigen-

D I
-

P'tes .dO Botafogo, pa:rocinadores da tempora�a.
� ec 'aracao' à 'rà(aFInal _çomlCO do Campeonato Declaramos ao c:mércio, indústr.ia, e ao públic! em

Francês 'do Basquete geral'r,desta praça, ,qu'e o sr. Oscar.Von Mein, desde 25'

/ ,
"_. ,de abnl de H)5l, deIXOl,l de fazer parte do quadro de fun,-:-

-Cjonários desta firma, por êste motivo não assumimos
PARIS, abrj! de 1951 (via Panair 'do Brasil) qualquer compromis-so sôbre negócios entabolados pelo

Quando do prelio decisivo do campeonaió Franées de mesmo para nossa ·firma. Pedim'os a finez:( dos clientes
Basketball, vencido pelo Racing, por 64x53, que superou que se encontram eom desenhos e orçamentos fornecidos
o P. 'V. C., no "Palacio des Sports", a equipe do P. V. C., por nossa firma, por -intermédio daquele sehhor, para ao

que g;oza de maior simpatia do publico, entrou em cam- confecção de luminosos, se dirigirem diretamente a nl
po exoticamente uniformizada. Seus. homens traziam lu- firma, sito a rua André de Barros 339, em Curitiba, onde-'
vas brancas, chapéu côco e monóculo. O "capitain" vestia permanecemos ao inteiro dispor de todos os clientes dessa
sobre o calção e a camisa, vistosa casaca. ,A a.ssistencia ,conceituada praca.

.

recebeu .o� universita.pos sob pr�longada salva d_e palmas I NEONSUL LTpA.
e a comIcIdade do tr�,e produzIll, �rande hila,l'iedade. j

. C .

do Vendaval f. C.Dois jogos entreas campeões festival
amadoristas de florianó- pi'omovido pelo Vendaval E. C. será realizado' dia

27 do corrente, no gramado do Independente, de 'I'rinda-

Polis e BlumenaU de, sensaclonal. festival esportivo.' O programa esú as-
sim organizado:

'

O Treze de Maio, que recenteménte levantou o Cam- ..8 horas - Universal F. C. X C. A. Independente -

peonato Amadorista -de _futebol de. '1950, realizará, ao Taça sr. Mario Couto.. .

,

que fomos informados, dois amistosos com o Vasto

ver-j 8,40 - Fernando Machado F. C. X Monte Negro F.

de, campeão de amadores de Blumenau, vizando, desta C. - Taça dr. Bulcão Viana.
forma, fortalecer o intercambio entre clubes amadoristas

I
9,20 - Caxias F

..
C: X A. D. Alvim Barbosa - Ta-

de Santa Catarina. ça dr. João Bonassis.
Adiantou-nos o nosso informante 'que a data da rea- 10,00 - Ford F. C. .X Caramurú F. C.' - Taça 11'-

Iízação da primeira peleja já foi marcada, bem comõ o I mãos Amim.
"

...

local. O jogo terá lugar na progressista cidade do Vale I 10,40 - Hercilio Luz F. C. X Vasco da Gama - Ta
do Itajaí, na próxima quinta-feira, dia santificado. O I ça Camara dos Vereadores.
segundo prélio deverá ser realizado nesta Capital em I ... 13,00 '- E. C: Cruzeiro X Cremío Esp. Tac - T-a-ça
data que será previamente marcada. I

"A Capital". ,

A delegação trezista deixará esta Capital às primei- 13,40 - Meyer iF. C. X E. C. Machado - Taça sr.
ras horas da manhã, retornando às ultimas horas da noi- Osvaldo Machado.
te daquele dia. Chefiará a embaixada o presidente do 14,26 - Esperança F.C. X Terrestre F.C. _:_ Taça sr.

clube, sr. Arí SIlva.
. <,

. Altino Cabral.
----:::.--- 15,00 :;_ Botafogo F. C. X C. A. Rio Branco - Taça

Em Setembro o 1� Campeonato j
sr. O:;,�oM�loFlu�inense F. C. X U�idos F. c.' - Taça

S 1-A· d V I ·b I (I sr. Flavio Ferrari - (Partida de Honra.).
.... D merlC8no e o 81 o I �erão "dii�uta��� mais ,as segui�tes taças:

RIO, 18 (V. A.) - Teremós este ano, finil-Imente, o
i o aç� S pat a - Y:leador M\guel Daux, ao clu,

I Campeonato Sulameric�no Oficial de Voleibol. [3 col�cad� em. ven�a�e :ombolas. .1,
o'. -:

<Desde a sua fundação, em 1948" procura a Confede-! 'I'aça Amizade
;

Eletro 'I'ecnica.j ao clube 2 co

ração Sul-Americana realizar o seu primeiro Campéona- i
locado em ,;renda de _t��bolas� .. .

to, mas várias dificuldades têm surgido, impedindo/' de. "Taça Consolação -::- ACamara Municipal ao clube

r' •

d ' di d'
'

1330 colocado em venda de tombolas.
varres mo os, a, isputa o certame. .' T "Ef

í ." C f' R' B'EM SETEMBRO _ .

aça
. lClen.cIa ,- . a. e. 10 . ranco, ao clube

Por ocasião do Congresso há 'pouco realizado ficou: mais tbem uniformizado e discipl inado.

resolvido : �realizac8,o, n� se�unda quinzena se 'setem-l Medalha - Joalheria Müller, ao presidente do clube

bro do corrente ano, do I Campeonato Sul-Americano-
10 colocado na venda 'de tômbolas.

. _

Masculiri\ e feminino. .

.

\ . I .

NOTA: -:-' A� taças acha�-se em e�poslçao na vi-

-Conquanto seja esperada a participação de vários tríne da Alfaiataria Abraham a rua T'rajano.

países o·e·ertame poderá vir a ser disputado por dois con-

correntes apenas, segundo decisãÓ do Congresso. .

T
.Brasil e Uruguai já são considerados inscr-itos e,

na hipótese de não haver nenhuma outra inscrição, êsses
dois paises disputarão o título em "melhor de três";

O certame será realizado nesta Capital.

•

I
i
;

IVos' Jogos Unive:rsitarlos
.

Catarinenses
PROGR'AMA:

.

Dia 20 - Cam,peonato de Tenis .

Dia 27 � Campeonato de Atle'tÍsmo.
Diã 1°-: de Junho - Campeonato de Xadrês.
Dia 3 de junho - Campeonato de Esgrima.
Dia -lO de junho - Campeonato de Rêmo.

Goia� séde d,os Campeonatos
Brasileiros" ,Feminino ,e Juvenil
(

.

Afinal, ficOll decidido em definitivo, o, local dos jo
gos correspondentes âos Campeon�tos Brasileiros 'de
Bask:_tbllll J l:venil .

e Femihi:�lO. A decisão foi tõmada em

. reumao. ,tla dlretona -da Confederação Brásileirij. de Bas-
ketball, que �oricedeu à Federação Goiana de Básketball
o patI'ocinio dos dois cel'tames. Está prevista a· data de
14 �� julho para inicio dos referidos

�

campeonatos, cujos
jogos serão disputados na cidade de Goiania.

•

Escreve:' HAMILTON ALVES

Av. Wolff - Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE, AGOSTO
- ,

�

__

PROGRAMA D8'FESTAS PARl\ O MÊS DE MAIO DE 19�1'
--

."

"DIA 16 QUARTA-FEIRJ\ - "SOIRÉE-MIGNON" - DIA 20DOMINOO - "SOIRÉE" COM INICIO AS 20 HORA� - DIA
23 RUARTA-FEIRA --- "SOIRÉE-MIGNON" - DIA 26 SÁ- BADO - "SOIRÉE" COM INICIO AS 22 HORAS _;_ DIA 36
QUARTA-FEIRA - :'SOIRÉE-M�GNON" - NOTA: TODAS A.S SEGUNDAS-FEIRAS À� 19 HORAS SESSÃO CINEMATQ

GRAFICA, SENDO QUE AS "�OIRÉES-MIGNONS" TEM INICIO AS 20 HORAS.
__

.

,

No.icias reli..

�:�j:'\n�ib�lffr)d�o ��: iOo�:�:' � Edl-tal (--1(')e--I--llos'
,

Cr�lnê Den1â Kolynos neutraliza os I . j I I
ãctdos causadores das cartes, d&,s- ��
trulndo as bacter1as que produzem

I
.

.

-

esses ácidos. E Kolmo8 clareia 08' INSTITUTO DE AP0SEN-
dente! ... embelezando seu serríso !...

TADORI A E "-PENSO· E--S No Laboratorio Centra.1Compre Kolynos hoje mesmo e... .""

use-o tedus os dias!
. DOS EMPREGADOS EM do Departamento de Saude

KOLYNOS
Combat. a. ctlrlll TRANSPORTES E CARGAS P-ublica compram-s� cO:lhos.Agrada mais

Delegacia: Regional em san-I
A entrega dos ammais de-

Rende mais ' ,

f'eit d 7 30
'

13
C..'22-P -- 'ta Catarina ve ser ei a as, as

.

.

. Leva-se ao conhecimento horas '

l""'--":--�-'I,«�
dos Orgãos Arrecadadores' .

•·.....-«t'�r��jr�."·'�: ;;�'.Il
subordinados a esta Delega-

- .a:��"."

cia Regional, dos srs. Em- ..-

pregadores vinculados ao re

gimem desta Instituição e' a

todos a quem interessar
possa:que, por achar-se ex

traviado fica pelo presente
Edital .considerado" N1[J,.O:.
pata todos os efeitos o ma

terial de arrecadação abai
xo discriminado:-
• 5 talões modo D.A. 13 (Re
cibo Empregado!') nrs. . ..

1380426 a 1380550;
mano a 3 Idem - D.A_ 1 (Recibo .-

Suplementar) urso 868351 a O prfl�trt8 do dia "

86�425, A LIMPEZA DOS DENTES,Florianópolis, 16 de maio
A u d d t d'de 1M!... I�peza, �s e� es eve

TINTAS PARA PlN1'lJRA João Ranulpho de Olivei.r s�r feIta �anas_ vezes ao'

C:O T T O ii ·.f ira, Dele-gado Substitüto. dIa. Convem. usar escovas

de cerdas resIstentes., capa-

DA C' I
.. I' zes de retinir de entl'e os

ui - O oe.aça. " ,-,--asa em dentes os resícnros alimen-
Á base de eomissag. .

L' • tares e os depósitos de tár-
. Trabalho fàéil podençlo ....oquelros taro.

tambem ser executado por
-

(PE.AIA DO MEIO) Escove os dentes, frido-
moças. . Récém-construida/ ainda nando-os �om a escova, dn.-
Tratar á praça 15 de No-, não habitada - ?-luga-se.! r�nte algu.ns �inutos, ém

vembro, 20 - 20 andar. Tratar com o sr. Tlbau. I todas as dIreçoes. - SNES.

"Calllpanha Pró-Fundação
LaureaDO» giosas

DOMINGO: Festa da San-
tissima Trindade. Neste dia

150 00 ; o homem rende uma homena
,

\. gem,
um culto festivo e li

túrgíco ás tres pessôas divi-

70 00 .

nas: Deus Pai por nos ter
,

I criado; D�us Filho por nos

I
ter redemido : e a Deus San-

35500 I
to por nos ter santifi�ad?, Esta festa encerra a prrmei-
ra parte do ano Eclesiático.

1.684 00 I A glorificação mais perfeita
50' 00 que a criatura pode prestar

10'00 a Santissíma : Trindade, é a

5' da assistencia à missa. No
,00 santo sacrificio o homem se

120
une aos Anjos para. cantar,00

I'
este �hino �� louvo,�' ás Ttres

350 pessoas dívinas : SANTO,
.

. ,00 SANTO, SANTO, É O SE
NHOR DEUS DOS EXER-

636,00 CITOS, GLORIA AO PAI
GLORIA AO FILHO, GLO-

1.000,00 RIA AO ESPIRITO SAN-

)
"lo""
\

A 9?-mpaIlha que, nesta Func. Del.. Ordem

""Capital, a Comissão consti- PoI. e Social ..

:tuida por Alda Jacintho, Func. Instit. Iden-
<Otília Ana lVIoritz e Doris tificação Medico

.:Fragosn, para a Fundação Legal .

-Laureano .:__ que está mo- Func. e Emprega-
--�imentando, em todo o 'Bra- dos da Impren-
l:Sil, tôdas as classes sociais I sa Oficial ", ..

--

ve'f encontrando o mais Oficiais e praças

'lira.n�.e decidido .apôio das I da Polícia Mili-

.au�O;l'l-dades e SOCIedade 10-' tal'
',
..

:
.

-ears. I Uma anonima .

Jt já, em relação aos pou- I Thomas Gonzaga. "

-eos dias que êsse movimen- ! Aida Irene Souza '.

_�o foi iniciado em F'lor ianó- Grupo Esc. Olívio

\ �nftoHs, verdadeiramente an i- Amorim .

. mtaáora a colaboração em- Vereadores de In-

1Prestada a tão altruístíco datal .

·.·cquão meritório empreendi- Icor.da enviada pi
'-mentó, levada a efeito pela

__ F'[gue irense F.C.
!I!nulher catarinense, que, Presidente da As-

: 1liDais uma vez, emprega os., sembléia .

,;�eus
__ esforços, para a vitó-. t)ficiais e praças

'1l'ia dessa campanha de hu- do 14° B. C. ..

'

1.400.00
. -;manidade. Oficiais e Guarni-

"O ESTADO", que desde ção da Escola de
.,� início, se vem colocando Aprendizes Ma-
. .4 disposição da Comissão j'lnheiros
Pró-Fundação Laureano, Func. da Diretoria

'lPu-blica, diàriamente, o re- de Obras Públi-
__-sultado financeiro dêsse cas

'

..

� __)movi.mento, angariado pela Chafia Boabaid ..

JJ.·eferida Comissão:
AUXILIOS - "O ESTA-

.

: 'DO", colaborando mais -- di
_.

zetamente com a Comissão
''''''Pró-Fundação Laureano"

. :<rêeebe contribuições, em

-sua redação" das pessôas
I'··,�ue o desejarem para aquê-
le pàtriótico fim.

�'D(mativos já anga
riados até -esta
data 27.788,40

Func_ Serviço de
t..üz e Fôrça ...

CASA MISCELANIA distrt
bu idora dos Rádios R.C.A.
Victor, YálVülas e Discos.

Rua 'ConlWlheiro Mafra.

TO". Na Arquidiocese de

Florianópolis comemora-se

hoje o dia das VOCAÇõES
SACERDOTAIS. As coletas

60
. o

I. e esmolas das missa-s deste
6,"10 di t

-

b 'f"
-

I la rever erao em enI ICIO

.
á formação dos seminaris-

42- '\ tas pobres desta arquidioce-
:l,OO;; fiéi

30
.

se. Nao esqueçam os iers
,00

que a formação dum sacer- .

---

dote não se faz sem a avul-
34.765,20 tada soma duns .

Cr$ 90.000,00, contando tô
dos os .gastos. desde do.iseu

primeiro ano de seminário.
Sen·do tão elevadas as des

pesas, e sendo os seminaris
tas quasi todos de lares po
bres, sem a nossa esmola'
própiga e generosa muitos
não lograrão a méta do sa

cerdócio por falta de recur

sos materiais. Haja neste
.a mais uma confirmação
da caridade' e compaixão
dos corações catarinenses
para com as vocações neces

sitadas.
REUNIõES NA CATE-'

DRAL: Ás 16,30 reunião da
DIRETORIA DAS· CON
GREGADAS DE NOSSA
SENHORA DAS DORES.
Ás 17 horas reunião de to
das as cong�egãda� de NOS
SA SENHORA DAS DO�
ass...
Ás' 1.9 horas solene nove-:

na de maio.
.......

HORARIO DAS MISSAS:
Catedral Metropolitana: ás
6; 7; 8 e ás 10 hs.

�enino Deus; 5,�0; 8,30
horas.
São F'racisco : ás 7; e ás 9

hol'i,s. -, .

SInto Antônio: ás 6; e ás
8 horas.
Asilo "d'e Orfãs:· á-s 7,30

horas.
'

.

Quere"mos expressar o

nosso mais profundo agra
decimento ao sr, CININHO
VlEIRA que 'tão gentilmen
te tem cedido seu automó
v01 para nos levar aos locais
mais retirados do centro da
cidade afi� de angariar os

donativos para a referida
campanha. (Ass.) a Comis-

85,00 são.

Viagem
�

com .segurança.
.

ei rapidez
.so NOS CONFORT.t\VEIS- IuICRQ-ONIHUS DO

.;� -

'. �A.�I�O' «�OL:�B.��ltIJft_8)�. '

.:':' FlOí'lanOpobs ;_ Itajaí - Jomv!lle - CilrltJl)a

, A.gênci{i
.. ,

-e

.. : Rua De9d,QJ'o. --.esqí.üna, .q�

.. 'ROa "1\e.tH�1Ue 'Si! v�ira'
t, --

, Partrcipacao
�REINALDO C.'\.NDIDO MACHADo.. e MARIA DE

I,OURDES MACHA-DO
I .

.

partidpam aos parentes e pessoas anlig�s, o contrá
;to de casamento de sUa fiiha LILIA, com o sr. Tiago José
·da Silva.

-

.JOSÉ JOÃO DA SILVA e ISIDORA: CORR�A DA SILVA
partiéipam aos parentes e pess,Qas amigas, o contrá-·

to de casamento de seu filho TIAGO, com a senhorita
Lilia Machado.

.

LILIA e TIAGO
�

c-onfirinam

fogões

DAKO

.,

fOGOfS f fOGARBROS
fUTRIGOS· DAKO

_ FELIZ,
tom KOLYNOS!

Inteiramente "estnaltado em porcelana
ou exelente pintura a uuco.

Apesar. do baixo preço tem excelentes
características mecanicas e elétrices. 1

Os dilcos e létnlçbs DAKO de qualida
de insuperável, 8:10 do tipo de resistência'
elétrica embutida, prensada em material al
tamente isolante com grande. concentraçãe
calorifica.

I

LIVRE-SE DA TOSSE
E IlEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM
--

BENZOMEL

Por motivo de mudança,
uma sala de -jantar de Im
bula e outros móveis.
Ver e, tr�tll:l' na rua Silva

Jardim i87.

lôílÍ�iês "afli-
11.5 , de.'�atla , .

Só no Empotlo Fltfriano.
polis.

Preços de
blano. ,

-R:ua Tiradentes, 19·A.
Tel. 1.5'91.

6 8'-'1.
S t .II A':)

_

"VIRGEM 'ESPECIALIDADE"
.

C]A,W,ETZELIINDUSTRIA.L-tJO�NVILLE
,�

TORNA' A ROU� BRANQm�SIMA
.-:.-........."".,,._�,_.,_ .._:.-.--,�._--._.�_.���"_.-----------------------------------------------..,.---"'��

./
--

.'

S�BÃ���RClAt
ESPECIAlIDADE1
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Na. Câmara· Municip�l. '��O)�
.

.' , .. ,��
ANIVERSARIO. DA GUA- t lís e Lajes, melhoramento
.:RUJA - ESTRADA FLO.! tanto mais necessario e util,
lUANOPOLIS-LAJES .. ,

. _!... I

quanto é -certo ser o: porto
-CONTRA A CARESTIA 'de Florianópolis o unico
Na sessão de quinta-feira, que não tem ligação com 19 DE MAIO

.a Gamara MuniciPãI votou qualquer estrada de ferro. A data de hoje recorda-

um voto .congratulatorio pe- Tambem de autoria ,daque-I nos que:
1627 R' 'd I" I'·la .passagem de mais um le representante

-

pessedista, .
- em ,o er . a n-

.anlversário da Guarujá, isto' foi .encamin�ado à Mesa um I ��aterra, Jaques I, transfe:
'por proposta do vereador projeto de lei favorecendo as nu a. concessao feita a Ro

Osmar Cunha. O mesmo ve- casas de madeira já p,ns- bert Harcourt, e outros, pa

.reador, depois de fel' nota do tp1idas. ra a colonização do Rio A

Ministerio da: Fazenda so-
.

Na ordem do dia" foram mazonas,· ao- Duque de. Buc

bre providencias que estão aprovados diversas indica- kinghan e outros, pertencen-
. sendo tomadas no sentido de ções sobre

.

melhoramentos tes em grande. parte a no-

baratear o custo da vida; na cidade e no interior-do breza;
. .

propos um telegrama de a- ··municipio. - em 1638, na Bah.Ja, fa
-plausos àquele titular. Ain- Tambem foi lido o pare- leceu em consequencia dos

:da "com a palavra o sr. Os- cer da Comissão de Justiça f�rimentos recebidos .�o
mar Cunha referru-se a en- sobre o Requocimento da vespera, o bravo Se�asttao
trevista dó sr.. Governador Sociedade Beneficente Cai- de Souto, um dos herôís con

tio Estado, onde declai-a que xa dos Empregados no Co- tra a invasão holandes�;
eonseguiu financiamento da mercio, opinando que a isen - et;I 1756, a povoa�a� de

"União' para diversas iodo- ção do impost�leiteada já São Miguel, em Missões,

v' ®vias asfaltadas, e cómo o está prevista na Lei Orga- rendeu-se, cercada pelo Go-
I

.

,

eh" \�,.empréstimo será pago tam- nica dos Municípios, sendo, vernador Viana coX_U ·suas
.

�I MA. f1 A.
.' 'I

/'
.bem com a arrecadação do portanto, da competencia trop�s de Buenos��l=es ': do 'A.J r .l.A..AIJ
municipio de Floríanopolis.] do Executivo autoriza-la. O Brasik; entre os pnSlOneIr?S =,

/.._" •

propos fosse oficiado. ao sl::"-Edio Fedrigo pediu vis- estava o pedre !adeu �e�ls, ',' .

'Chefe do Executivo Esta- ta do parecer. o verdadelr? diretor �mhtar. B�"''''A sÓ'

dual, comunicando-lhe o a- Em seguida a sessão foi dos Guaranis revoltados: J O FOGAO I:.� 11.1. E A ÚLTIMA
grado e louvor com que a encerrada para que as Co- - em 1801, na costa da"'.

Onf' Casa viri� incluida, no pla- missões poudessem da/r an- B:hía, �o norte de .

Sal1t� PALAVRA PARA O.A .

--1t(f DE SEU LAD .

.JlQ rodovíarío, uma estrada damento aos trabalhos em Cruz, travou-se combate en (., .: Ur
9

f(
asfaltada entre FIorianopo-: estudos. tre a Corveta portuguesa

,

'./ ""'i"�- "Andorinha" sob o comando

G
,. .. de Inácio da Costa Quintela '

�A·TIS e a Fragata' francesa "La
� Chiffone" sob- o comando de

o EsTADO-Sabar.o, 19 de IYl3.10 de 1951 7
----------------------------------------------------------------------------------------------__------------�---------------------------

S CL�-UB E
---

."
._. , .. - :. .... .... .... PROGRAMA DO M'ÊS DE MAIO . .

.

fit':��·-

-.�)3 HORAS.. DIA19 -. SÁBADO - SOIRÉE DE COROAÇÃODA RAINHA DOS UNIVERSITÁRIOS, SENHORITA ZILÃIR'
DE MATOS. DIA 27 -- DOMINGO - TARDE DÂNÇANTE,DAS 17.ÀS 23 HORAS. JU�HO 23 - GRANDE FESTA JOA

.

INA - FESTA NO ARAIAL. CASAMENTO NA ROÇA - QUADRILHA - RATOEIRA - QUEIMADA ETC,

TE'.I

....

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

•

Tl'an.pórt.. ragu!'O".

Sl8 rIINCISe.O BD S'OL Da,a NOl4 1011
• lnfOI'#nUfS.' c<:.mo-. Agf.Jlt..

'

�tca: aa6poJji- ,C.rlcl H.�pc.�é�/A - <J -_
..

,�r�1"·ln!.ljl� l ,Sod•.te,.q.
8&0 "rnclko'oSUI-C:ulo.U"epcke$",-·CI--T�ltIc-ne 6\MOORE.M:AC"

(. .

- Guyeisse;
- em 1826; o grande José

Clemente Pereira apresen
tou a Camara dos. Deputa
dos um projeto sobre a ex

tinsão do tráfico Africano
para 31 de Dezembro de I

1840;
- em 1831, no Rio de Ja-

neiro, foi fundada a Socie
dade Defensora da Liberda
de e Independencia Nacio-lnal, sendo promotor ·0 gran
de Evaristo da Veiga;
- em 1842, o General Luiz

Alves de Lima e Silva, Du
vezes quantos que de Caxias, embarcou no

Rio com. destino a Santos,
com as primeiras tropas pa
ra combater os revoltosos
de São Paulo;
.:_ em 1847, faleceu o con

.selheiro Joaquim Gonçalves
Ledo, principal diretor do

. . . . . . . . . . . . .. .. '.' . . . . . . .. Partido Liberal fluminense,

. . . . . . . . .. .
" e� 1821. Foi quem, em agos-

to de 1822 deu o grito de
Independencía, em um tem
plo Páçonico. Nascera

.

no
Rio de Janeiro em 11 de
Ag-º_�tQ. de 11$�. _ _

André Nilo Tadasco

� ",.. -

A todas as pessoas que enviarem o recorte abaixo
-devidamente preenchido será remetido um cartão nume

� zado que proporcionará ao portador concorrer num sor

"teio inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 'valvu-
.

. \
las de reputada .marca.

Cada pessoa poderá concorrer tantas
recoTtes preenchidos enviar.

-

r
Nota: Junto Cr$.3,60 em selos para a. resposta.

, f}J�
E O MELHOR F'OGÃO
do BRASILÀ Sociedade Propaganda "ESQ"

Caixa Postal, 90 ./

Florianópolis - Sta. Catarina. ,

Nome « : •••••• : .".
-

••
'

••••••••••••

Endereço ..
' ,'... . .

Cidade
Bstado

SE� INTERESSES NO.. --

Rio de Janeíre serão
bem pefendidc>s 1>01'

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av. IÜo Branco, 128 - Salag 1303/4
Telf: S2�()942 '-,-:- 22-S9t)5.

CASA "
....

Aluga-se uma, casa iI,'Ala
meda Adolfo Konder nO 8.
Tratar na mesma Alame

da no nO 2. -,

,�atlâRtilla .. Rádio,· Catlrinense Limitadaf
allreseDta,�'màf$ 2 jnsoperây,e,is mO�8los ,p,ara 1851
�. .

. 'CARACTERIST.ICAS :. '

,

;; 5 valvl;Pa�: O�das: longasde 550 a'1,700 kc{S; curtas 6 a I8mcs. '50 agI mts.

lõiiII Alto-'falanter6f[2' polegadas, tipo pesaílo : Tomada para toca-scos.
,....- T-ran·�formadoT unirersai para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi' .' I __ •

..� VariaveZ-de 3 seeçôes : FI com nucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de- IU':v6;
_ Grande.,plcance : Alta, sensibiHdade: Som .natural. "

)
1

I:
i
i
{
i
t
t
1

J
..

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

<,

Modelo ARC,.5-P Modelo ARe 515

I
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4n.OOO 'laaiDnC�eaaSd'eSSI,ãO ·sendo �1l��!!!ª�E!�1�!t�I�q!I!�Udeníoes ..r•

aCIONÁRIOS PüBLlCOS PARA CHAPECÓ, COMO
• SENDO CASTIGO AOS MESMOS \ Na Matem. idade de JOin-1 ótimo homem para o-cargo-

ao alcance dos bolsos' da ville o dr. David de Ol iveí- de ... diretor de uma Ma-
maioria. Erro de revisão I vez o representante perre-

ra, seu diretor, pela sua

ca-I
tern idade !

Cremos que, ante tal Na nossa crônica de on-' pista tratou desse singular
- " pacidade de obstetra, pela Empossado, . o novo dil'e--

quantidade, o IJ..eixe virá a tem por um erro de revisão, : principio a�ministrativo a-
sua. dedicação�de médico e

I tor, para mostrar sabedo->
perder-se. à, falta de éom- saiu publicado que o Conse- i dotado pelo atual govêrno pelas suas qualidades de ria é que o antecessor esta-.
pradores, falhando, assim, o lho Penitenciário do Esta-I de castigar QS funcionários

administrador, era como va errado, começou por aI-.
Poder Público na melhoria do devia encaminhar o me- i públicos - pessoas "non que'um ídolo. tarar as tabelas de prêços z
das condições de vida para nor número possivel de pe-: gratae" com a sua transfe-

Para- ele, naquela Mater- onde estava Cr$ 70,00 pôs>
a classe pobre, porquanto a didos de indulto, quando, é l rência para Chapecó, como nidade, nunca entrou uma Cr$ J20,�; onde' estavili'
fartura de tainha é dádiva. lógico, devia ser o maior I se aquele município, por se

di t m den
í

ta C ll' 700
.

tpesse IS a, u a u erns .

r'IP ,00 me e1;1 .

divina. número, conforme sugestão achar muito' longínquo,
ou uma trabalhista. Entra- Cr$ 1.200,00.

Ainda 'hoje, possivelmen- d_? deputado Osvaldo'

Bill-I fôsse, no entende.r do" Exe- varn, apenas, futuras mães Isso; evidentemente, paras
te, uma vez que o lance te- cao VIana. cutivo estadual, uma espe- brasíterras, que ê'le atendia .melhorar o índice de vidac
nha sido realizado em con- Fala o deputado 'Schneíder . cie de terra 'de ostracismo,

com zelo sem' limites. :' ,O dr. David, pará as en-.
díções satisfatórías, grande Na, sessão de ontem, de- uma Penitenciária'ou terraM'· I t'as, com a nova era, as f'ermar'ias gratuitas, man l--

quantidade de tainha virá à pois da leitura do expedien- de bandidos, onde o servi- coisas mudaram. nha, na aljmentação, o mes--
venda, no Mercado.Público. te, ocupou a tribuna o dep. dor público se sentiria mal

O dr. 'David fora nomea- mo. tratamento dos aparta-Vicente Schneider. Desta! e .inseguro. O deputado do pelo gdvêrno passado. mentes pagos. As mães ri-� I Schneider repele esse" con- .Por· melhor ' que' fôsse, cas precisam de boa nutri--

R
.

b U·
ceito e dii que qualquer não servia. Lá não estava o ção. As pobres também. A.

O in Q dos 01';- transferência para Chapecó dr. Karmann, cheio de ser- nova ordem e o novo' direi-

.vOr.s.·,tár·los Ca-
deve ser aceita como pré- viços à UDN? Não fôra o tor, todavia, pensam de mo-

....
mio. Esse protesto do par- dr. Karmann o homem esco- do diferente. E a começar'

. lamentar perrepista é apoia- Ihído para esconder um dos pela manteiga, o tratamen""·t-urloenses do pelo deputado Estivalet três traidores do P.S.D. na to mudou. Parturíente . de,
Será coroada hoje "Rai- Pires. O deputado Osvaldo' Assembléia Legislativa? geral, não come mais man-

nha dos Universitários Ca- Cabral defende o govêrno, Não fora êle, com o seu teiga, na Maternidade 'de, ./

tarinenses' a senhorita Zi- querendo dar interpretação automóvel, que andara com Joinville.
Iayr de MJl.ttos, fino orna-

diferente às palavras. do
o fugitivo daqui para Join- Qual o .remédio? Recla-

n.ento da sociedade .Blume- orador.
. ville, para Curitibaj, mal' não adianta.

t I to tema traz ao debate in-
N d di t da Só a lei resolve : Art. 1.{)l>nauense que a ua mene' omean o-o Ire 01'

cursa a Faculdade de' Far- teressantes apartes, de di-
Maternidade, o SI" ,Irineu � Nas maternidades do Es

macia e Odontologia desta �ersos deputados, sobresa-
Bornhausen cumpria, a seu tado a alimentação será 3'.

C it I indo os dos parlamentares d' .

mesma para todas as par-··apr a mo o, mais uma promessa:.

B']
.,.

t li t lt pessedistas em reforço dasConsiderando, também, . munícação rodoviária entre' e a, In e igen e, cu o e
d'l' V'. t

a de, no seu govêrno, esco- turientes.
--..

que no referido educanda- a referida localidade e a sé- imbuída .de um são eSPiritojl PSahlavl:�s o c� ega ��m .�. lher homens para .os cargos Art. 20 � Revogam-se aI!;-

\ río funcionam os cursos- de do município dé Araqua- universitário, por certo Zi- e nt-ell.der'd
e

d
e r�pu 10 ,a· e não cargos _para) os ho- dísposíções em contrário.

Elementar, Complementar e ri, é essa estrada, ilayr de Mattos irá propor- mbl�n a 1 ad et .

o POt edr bPu- mens, Fica a sugestão, à ilustre-
-

I di ., ,. lCO em e rrmen o o 0111 '.

L
.

I ti dNormal Regional; ncrcamos: I cionar a classe Acadêmica
d das um

. O novo diretor nem ê obs- Assembléia egrs alva (P

Considerando, mais, que Que o Govêrno do Esta- Catarinense um reinado'" re- nome
.

e uma as. maiores tetra nem ginecologista. Estado.
o curso Primário tem uma do, inclua nu plano rodoviá- pleto de realizacões.' �otenc�st :Collo:lcas ..

de

matricula geral de.370 alu- rio a estrada municipal que, "O E�tad�" _a�sociando-se �;:��r :e�:�'��e a�e�����s� O 'ex-presidente do Instiíute-nos; dá acesso para a localidade as mamfestaçoes de apreço d t d 2�0
.

d S 1
. , .

. .' ," curso na a a o v a111- >

hConsiderando, ainda, que dE Barra OU, mUDIclplO e sImpatIa lde que sera alvo .' . '- d p. b b· .-11· atl·va Oaquela cidade não possue de Araquarí, e que terá seu hoje à noite no Lira Tenis vers;:tl'lo da �undaçao �e O ln o rece e sigo c _.

outro estabelecimento· 'de começo na estrada que vai CI�be a senhorita Zilayr de Itapll'anga, �e. �ue, .ele, fo- d
/

d·
•

h"'ensino; ".

/
para a Conquista.. distante Mattos, envia-lhe votos de ra um ,los mlclacloles,' menagem os ma Ptlrelros. gaue os

Considerando, fina)men- apenas quatro quilometros. felicidades e _congrátula�se ' Pôrto Alegre, 18 (V. A.)

I
gional do. Instituto Nacio-·.

'. Continua na .3a pa.ginate, que apesar das aulas se- da séde do municípIO; com os Acadêmicos Catari- - A' homenagem que o dr. nal do Pinho; coronel Apa-
l'em minIstradas em dOIS Que o Govêrno do Estado; nenses-p�' tão significativa

_---o Virg.ilio Gualbel'to recebeu, rido Nunes - titular da.
turnos o número d.e salas, r,rovidencie dentro-' -do pós- data, bem como agradece o n"n i\S PAltA PINTlJ'R,r; ante-ontem, n_o r�staurante mesma firma; .. Fausto B..
ainda, é insuficiente para 9 sivel a coirstl'ução do trecho amável convite para a'Ssis- te do aristocrático Clube do Prates- da Intercambio"
funcionamento dos ti'ês·-cur- acima, que dista apenas tir à bTilhante n.eitada' de' ,C O T TO" M A_

Comércio, foi imp·rovisada. Comercial . Madeireh'a e-
sos; Ciuinze quilometl'Os da Es- hoje.'

f ,-
- U Contudo, estavam presentes Imobiliária Limitada; 'Lis-

Indicamos. trada Geral São Francisco- e ItlO 1VI. os senhores:' dr: Plinio de boa Cardon;;- da firma A-
que a Assembléia Legisla- Araquarí, satisfazendo as- ,

A
'.

B '1 d' I de' 'I
.

N b
.

Bor�es SS,IS raSI, eega o re-

,onnn,t'3, na .-a. p'lgma.tiva dirija'se ao govêrno do

I
sim uma velha aspiração dos

a anca de �Estado, remetendo cópia moradores de Barra do Sul, A 1 t C 't I

F Q adesta, afim de serem toma- benefício êsse que-também _. de's�e1a:�te;e� :r. ;'�l\�� 09).,_,e' I! · a-n . ()das as �edidas

neceSSáriaSi
atingil:á os �ora.dores de camara o .

'

M. Borges, mspetor do L A. ... � ,

no (sentIdo do aumento do ConquIsta e Pmhelros, am- J{ banca de camarão no. P. E. T, C., junto à Aclmi-
número de salas no Grupo JJOS naquele mun.icípio, tra- �.,

t
-

C t 1 R' I· .

Mercado anda necessitada nu; raçao eu ra, no 10, \ A exoneração de funcionários tem diversas cau-'Escolar "Manoel Cruz", na zendo, consequentem.ente, t 'd'de energias fiscalizadoras que vem acelO ar prOVI en-
sas: a pedido, por �bai1dol1o de emprego, .por pr<>-cidade de São Joa.quim. benefícios' econômicos ao .

dI' d tAinda ontem, pelas 7 horas, ClaS, com a e egaCIa es a
cesso, 'por perseguição política, etc. Agora, em Ja-Sala das Sessões, em 18 nosso Estado. C 't 1 t'd' dlá estavam os- bichinhos em apl a, no sen 1 o e se
"uaruna,., estabeleceu-se maIs uma notável .modah--de maio de 1951".. S. S., em 16 de maio de t f" t
15_

cima do marmore e a fre- ornarem e lClen es os ser-
dade: demissão por amôr!- O sr. dep. Olívio Nó- 1951. .

d I t
.

Z' guesia ... na fila, esperan- VIÇO� aque � au al:qUla nes- ,

O BenhJ Joaquim, apesar de ser dos Santos_.brega e outros apresenta- (aa.) OlívioNóbrega. t E t d •

do que surgisse um vendé- �
e s. a O. .:, .

-

queria -ser também da senhorita Lidia Pôrto, pro--ram, ontem, às seguintes:
!
Francisco Mascarenhfis. dor. Lá pelas 7,20, afinal,'

O Ilustre fun.clOnano da- fessora do Grupo Escolar de .Jaguaruna.
-

,Indicaçawo Braz Alves. I' dapereceu o homem. E a fi- quele nstItuto vem e per- E, sem o prólógo de pelo menos um namoric(»,Exmo. si'. Presidente, Cássio Medeiros. ' .

t
.

d E t dla, a paciente fila, que já' correr 0, In enol' o s a 0, discreto" o Bento quis ser bento pelo_ sacramento:>'Considerando qúe a Es- Indicação. .

.
.

Ih 'b'l't' c nhe ,salra da porta do leite, co- o que . e pOSSI 1 I a ,o -

matrimonial. Foi aos pais da mo.c_a e m.eteu os pei-trada de Barila do Sul, mu- Exmo. sr, Presidente. .

d d'd.

meçouaandar,passoapas-lcer_asme�I asparaa.exe-, tos: queria casar. O.' pa.i consultOR a filha. E esta.nicípio de Araquarí, que dá Con-siderando que o bair- -

d I
-

dso, . cansada de espeI'ar. I
cuçao o p ano que sera

.

e-
recusou ..0 Bento não era bonito, não era queddo ...acesso à Estrada Geral São 1'0 do Rocio Grande, no mu-

.

I 'd Ih �

Lá pelas tantas, como se senvo VI o para me 01' ser- não era, enfim, o seu eleito! Açontece, porém, que:
.

Francisco-Araquarí, encon- nicípio de São Francisco, do. - b' I' �l d p I'tamento osISSO nao astasse, surge a - vIr aque e e a
um irmão do Bento fôra eleito vereador e' estava na-tI'a-se preseI)temente sob a Sul, é bastanie populoso; .

d S t C' tguem fora da indiana e alí, aSSOCIa os em. an a a a- presidência do diretório da U.D.N. E os Santos _administração municipal de Considerando que existem ',' .

a vista dos fregueses, se a- rma.
• Bmito Joaquim, €x�futuro noivo e Me1'ginio Joaquim,.Ai'aquarí; atualmente no referido bailo. b t d· t· "O ESniADO", reg'istan-as ece paraque IS lcamen- �

o eleito vereador e presidente da U.D.N. - enten-Considerando que a ,Joca� 1'0,' paI'a mais de duzentas e H
.

d t d t C
.

" te á protestos! Pode! Não o a sj,!a es a a nes a apl- deram que uma simples professora n;o;o tem mais.lidade de Bana do Sul.; é cinquenta c.danças,' distri- I
.

t d' I ....
- pode! Mas tanto podia, qJJe ta, cump,l'lmen a-o, cor Ht -

o direito d.e se OpoAl' aos desej<JS udenistas, sejam ·lág'rande' produtor .de ari'oz e b-uídas pOI' diversas escolas 't .

levou o que queria, com ·a men e.
os 'que forem, inclusive os de conJ·ugo vobis! E de-a sua laboriosa popuJ.âção estaduais e municipais, e em "

_
_explicação de que era de - cidiram .quê Da, LI,'dia d.evia casar com o Bento. Sese dedica intensamente à p:rédios de ma_deira, emmau -

.

LU'''IZ''-'da Sou"a ,'1pesca; '\ estado de -conservação;
casa!

11 � • não casasse, rua do emprego.
O encarregado, evidente- na. Lidia, duvidou. A sua nomeação nada tinhaConsiderando que a l'éfe- Considerando que se tor- tl.a do

.

etltomente, não possuia ás vir- «)' com a política. Seu pai era· até, u.:Je.nista.• no temno-rida localidade é servida na necessária a construção . - " , .,.
À tudes daquele rei' que, in- LUl'Z de Sousa', ascenso- em que, no ensino, as nomeações não exiO'iam.·prova·'por ótima praia que serve ..._e um Grupo Escolar naque- _ .' �,

de balneário aós visitantes, Je bairro, velha aspiração
formado. de que um dos rista do �ificio '�A Noite", de ideologia. Mas foi avisada: OH mulher do Bento>condena�QS por ele à forca residente á rua Helena, n. ou nada! Da. Lídia não casou. Mas, no dia 2 do cor-,prinC%'almente proc�de:rltes dos seu.s moradore.s; t' .

� ). era seu paren e prOXlmo, 33, II,a estapa-o do 'R'ealenao, rente, f.oi exonerada
�

. . .

'- �. J..

do Es ado do Parana; , ConSIderando amda que ,.. �

Co'd d h b G· I I
mandou imediatame�e que quel'xou-se ontem, á POII·cI·a. Pesa---,' agora, sôbre as·.professoras· .casado iras de-nSI eran () avel'. ur� ca e ao overno ze ar pea .

gente necessidade em que -a Instrução Pública no Esta;. fIzessem uma forca mais al'- do 270 distrito, d.e que fora Santa Catarina,�sse.'tremendo pel'igo: o Bento so):-
- ref.erida estrada passe pa.r� do e,. .'.

ta e reforçassem a corda. .• vitima de um "conto do vi- teíro..
.

..
.' --

o dominio do plano rod.oviá- Considerando 'fi.llÍ:ilmente . . , ,.' . :gario" na 'esta:ç-ão onde re- O Bento tá sorto e quer caSfU': lt do �U gôsro.. . •.•••••••••.••••••••••• 1
.

rio estadual; alivi.�ndo as,,:. Bel' o Estl;id(Hl.e Santa Cata- 'r'. side, por parte de dois in�. tel' por mu her uma professor.a.
-sim desse encarg�' o muni_'. rilia, lider em" matédá de um Grupo 'Escolar' de Se- dividuos q� lhe roubaram Pl:ofessoras 'solteiras de santa Catarina! Coi..
cípio de Araquarí; Instrução Pública nofCenã.:' gunda ClàBse, no .bairro do 8.700 cruzeiros. ,Em trQCa. dado! Atenção! Prúdência! O B�n;to"quer casar! R _.

Considerando ainda que rio Nacional: •

.

R-ócio Grande, município de do dinheiro disse o qu.eixo-
,. ,

vós, ó noivas do Bento; se não"vos :'apetecer o Benttr,,_
dá EStrada Geral Sãl) Fran- Indicamos: São Francisco do Sul. '80 que recebera �lm .�mbru� ., sereis demitidas. ,Amái o Bent« 'pois:!:- Casai com o-

eisco-Araquari, à' e$tr�Qa Ouvida a Casa, óleja -'.feita, Sala- das Sessões, em 16 Ih<> que deveria ter 68.000 ,Bento, _pois!
que vai para a localidade unia indicacão.ao Exmo. Sr. de maio de 1951. _

[cruzeiros.
No' interior do

(le Barra do Suí: dista ape- Governador" do Estado,
-

no (aa.) Olívio Nóbrega. pacote, porém� só encontrou
lías quinze quil0metro_s; sentidco'·de' que seja Pl'o�-' Francit;co Mascar....has. papeis velhos... ""'"

.. -

..

Considerando, finalmen- denciada, se 'possivel aJnda Braz Alves. J!: o que n8.rra O Jornal,
te, que o único meio de co- êste ano, a construcã� "dê', Cássio Medeiros. , de ante':'onteltL '

Segundo notieias-que nos

chegaram quando já esta

edição entrava pa-ra o pré
lo, estavam sendo lancea
das, na Barra da Lagôa,
cêrca de 40,000 tainhas.
Não há dúvida que êste

ano, a pesca dêsse peixe
( promete ser em quantidades
que darão para fartar toda
uma população.

.

.

Todavia, o sr, Prefeito
Municipal deve determinar
providencias para que seja
diminuído o preço do quilo
de tainha, porque a '6- cru
zeíros, como vem eustando
a sua aquisição, não está

._----'-_.

� ,i� de' Maio'deit951

Da banei,da pessedis'a na

Assembléia Legislafiva

��.......,...
.' J�.:' ,�., •. _ .�
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\. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


