
se; quanto às promessas de 'Ordem pbl{t_Lca; a fa- ·Polític�m�n_te, o candidato vitorioso, que anUJ.1ciara. parfidâr ias e, perdera o Estado o governante devotado-

Iência do atual govêrno já passou em julgado, delas 1'es- sonoramente que a UJ).N:, com "a sua eleição, perderia.' tá!;! somente à -satísfação dos anseios coletivos . .J. "

tando, para os que nelas puseram- a sua boa f_é, apenas um correligionário' para que o Estado ganhasse um só-
. Administrativamente, o eleito predissera um 'govêr

as lembranças de um engôdo de propaganda - também vernador, tão logo assumia o poder, invertia por inteirá no de 'homens para os cargos e não de cargos para os

quanto aos compromissos admír.istrativos 'a quebra é suas disposições e comprovava, pejos atos; que à U.D.N. homens.
" -

ainda mais completa. '.., \ obtivera um patrono solícito a tôdas as suas exigências Na realidâde, ambos os votos do sr. Irineu Bornhau-

�� s��rewmirnmnu�uhasesmcl�ios��n�n�s.
,

I 1 O TEMPO ,- talhadas' a capr-icho, reveladoras de devoção liu:rária,
I .

Previsão do tempo atê: 14 por parte. de quem faz praça apenas da escola da VIda ...
"

horas do dia 23;
,

E o governador, que não precisava imitar Diógenes

,Tempo instavel _ passan-
na procura ,de' homens, para os cargos, fez-se filosofo ��

. do a. bom com nebulosidade. avessas: saiu -de lanterna em busca 'de cargos para con--

q :Y. "I'emperatúra- JestaveL ,tentar os correligionários. ...':'. .

Ventos do quadrante nor- �ssemos arrolar o I?rod·uto",�.essa busca, enc�mtra-
tez, frescos,

.

riamos, material paea tôdas fls crfttcas, desde a nomea-

Temperaturas. Extremas 9ão de sub-delegados: egressos da..pi·jJ;ão até as de dele

de hoie.: máxima 23 O mi- gados biografados pelo Díárto da' Tarde, em capitu
níma '17,0.' :'

'

los enfeitados .de infrações aos:'inl!ois lesivos. dos Dez

�-�""""".""�"""'''''''_''';'.J''_'''-.y: l\landament9� Mass , para, que. sé 'nªo diga que e;ta'mos

AlAI·o'lona· I·S�:a'8·S jogando co:n 9 futu-�·o,. c�ni��Pt��ell! .advlnhações, a��r- �lia
. demos, no tocante a ,:es�s nomeaçoes, a vez dos �atot!,.

rUI'clOBar'lo's" EI.� nos dirão, 'mais tar4�; se, s�bstit�lindo"por s.�ples
,

. clín icos, .. os .obstetras e g:m�colog1stas da� maternidades
Assinado por 225 funcio- �e os ti��ólógos 'do� sanatórios, o governaêÍor' estava" den

nâríos federais desta Capí- tro do plano de homens para os cargos e não decargos

Em'
'

S81'S . �I'as! 5'0 -000 �alixas ,�:{�::� Kie.n��:�:.: :::�1�:�!'i.��1�n:ad!"q:,:�h&�iiu:Z :.���:��,:c,.
,. rra Gustavo Capanema, da Estudos Pedagógicos, através de indícação do ilustre dr.

• j_ U
..D.N., deputado Soares Mm'ilo Braga, renomado técnico do Ministério de Edu-

iii, ,/
Filho do P,.T.B., deputado cação, solicitado pelo. governador udenísta de Alagoas.

, Tóquio, 22 (Terça-feira), aliados da Coréía do Norte", dia de segunda-feira. No se� Brochado da Rocha, o se- -sr. Arnon de Melo, apontara um catarínense para a tá-
(ul>.) -:- As forças comu- e vo-ltam agora para o norte. tor ocidental.r unídades de gu ínte cabograma:

'

refa de reformar o ensino público daquele Estado..,�
nistas chinesas, que sofre- do Paralelo 38. A retirada infantaria sul-coreanas pe- "Funcionários fedecals O nome' indicado seria' o. do- Inspetor' Balbino Ma,l'-

�m mais de 50.000 baixas vermelha foi mais significa- netrararn em Munsan, 32 signatários dêste por seu al- tins, que, na Capital Federal, Juntamente cóm uma equipe
em seis dias de luta, come- tiva em Changgong. qui�metros ao noroeste de' to

<

intermédio apelam aos de professores conterrâneos, fizera -brübantíssímo curso

çaram a retirar-se ao longo o correspondente da Uni- S.eul e 16 quilometros ao' �u] senhores deputados para de especialização no I. N, E. P..
de toda a frente coreana, en- ted Press.e-Willlam Burson, do Paralelo 38. Ofícíais ali- que seja mantida no projeto Em. sua Mensagem,· como remédio para a situação
quanto os tanques e a ínfan- informa do setor centro-o- ados informaram que a re- Estatuto Funcionários' PÚ- do ensino catarinense, tachada de desoladora, o sr. Iri
taria da ONU se .lançavam, cidental que as forças ver- sistência comunista nessa blicos Civis díspoaitivo que neu Bornhausen sugere uma completa remodelação- do
oà�.ofensiva no setor ociden- melhas haviam começado a zona era "muito pequena". concede' gratificação adicio- nosso magistério, através de úma . reforma em 'moldes

tal, ocupando novamente .as abandonar sua cabeça de Ao norte de Seul, uma colu- nal por tempo de' servico a elevados e modernos. E informa: "Cóm êsse objetivo 0-
localidades de Munsan e 01'- ponte no rio Pukhan na má- na de tanks norte-america- exemplo do' que foi.' jeito govêrno já se dirigiu às au�oridages federais. providen
jongou. O tenen-te-ge��ral nhão de segunda-feira ,e que na pôs em Fuga dois \ata- pom rela�ão aos Jpembl'o:" dando a 1'e,quisição de um técnico capaz de reaH.zar essa
Edward Almolid, comandan- à tarde já se encontravam Ihões comunistas e .penetrou Poder Judiciário e das Fôr- tarefa".

'..

.

.

..

.,�,.
te do' 100 corpo de exército, em plena l'etiráda. Nessa ca- no destniido centro de co- ças Armadas pt AtenCÍosas Enquanto as 'autoridades fe.derais' indicam ,ao go-

que luta 110 setor centro-ori- beça de ponte 0S chineses municações de Uijongbll, f;audações". vemador os técnicos· do E$tado, ° governador pede técni-
-ental da frente coreana, de· chegaram a ter uma divisão sem di�paral' lan tiro. Pa- O, LideI' da Maioria' Tes.... cos às autoridades federais j ,

darou que sua,s forças ha- con'lpleta.
-

trvlhas ��as ,ampliaram l?on�eu nQs s,e_guiI�tes 'têr- E, o ma.,ls in�el:e�sante" ?ara não dizermos o'm�is.

v{ani sofrido "baixas 1'e1a- Nenhum .ataque ontem �uas op�racoes ao nordeste 'mos". /

l dólol'oso,. nesse eplsodlO, 'esta 'em; ,que nspetor B2Jbmo
tivámente peq,u�l).aB': ao re,". Eni setor :a:lgun1'�da J)'ente. d�Seul/s€�1 e'ncontra-l','for"," <{f;;nJSlf�{'�L<\tllÉRTA 8E;Ú 1\ia�ti!'!s, a:p�saJ:, de nã-o S61:- bm 1tico pr�ti�'ant�, com

chaçarem a maior ofensiva cl?yeana :OS comunistas chi- ças comimistas, que 'aparell- TELEGRAlVIA"ESTÁ SEN- ii nov'a era dos cargos pâra- OInens,. e hão dos 'homens
�

desencade�da pélas forçás neses e norte-coreanos rea- temente es.tavam se retiran� DO EXAMINADA PELA pflra os cargos foi, de pronto, afastadQ da com�ssão de
comunistas chinesas na Co- lizaram ataques durante o do cõm grande rapidez. MAIORIA COM 'SINCERO Sub-Diretor do Cadastró do Departamento de Educação, ')
ré ia, e na qual se calcula to- ,.;._••••••_. ._..�_ __ ;.;;._;;. -

_••••••-•••_w'
E PATRIO!ICO INTERES- pa�'a ,c:der o lug�l' 'à.d.igna, mas inexp,eri:n�e professora

marem parte diretamente. . �' . SE PT GUSTAVO CAPA- pnmuna, que hOJe dmge a Instrução PublIca de Santa
125.000 soldados vermelhos. Da' bane d ·d· f NEMA".

.

Catarina!
.

'

Almond advertiu ser possi-. a ,(l pesse IS a O técnico do Estado, que, no Estado, não logrou
vel que os comunistas, esti-

na I'a
.....

môra Penhora des bens
I
mant�l;:se num pôsto da sua especi�li�açã�, vai refo�'mar

vessem preparàndo um no- '"
_

' o en5mo de Alagoas, por honrosa mdlcaçao do Instituto
vo ataque, porém ao mesmo O·ST, Miguel Da'úx, €llCa- ,Considerando que o pro- do p.S ..p. na �aci9nal de El1si�o.Peda�ógico no.Brasil. E,. �nqu.anto
tempo reiterou que "estamos I?Jinhou ao estudo da Gasa, l blema do trânsito na parte •

b f
ISSO, ft nossa admmlstraçao, subestImando e mJustIçan-

. prontos para fazer-lhes fren os seguintes processos: do Estreito, é identico e a- P ii ral ii "

�

�

do uma equipe de elementos capaz,es, e dedicados, 'vai
te outra yez".

'

INDICAÇÃO : pres�nta
d
'cü;cunstaneias. .

João Pessoa, 22 (V.A�)
-I

implorar lá �óra o q� aq.
ui temos.de sobra, para orgulho

24_700 baixas num só dia .

Sr' ...Pr'esI'de'nte'. IgUaiS ao esta Capital, e O G" r,.' nosso.' .

O I d··
,

tI' sr. Iacomo Ziacara reque-. .'. ,

genera' Isse maIS que, C
. a vez mesmo' se apresente h t d

O convite ao Inspetor Balbmo Martms e uma res-onsIderando ,que a con- '. ren pen ora e ares o e . . -, '. .I

durante Os ataques verifica- tinuação da Rua 24 de Maio
com mmores agravantes; bens da sede do Partido So-I p�sta' c_ortante él_o. goyern'o dos homens paraj os cargos;

dos domingo 110 setor centro- Con�iderando que' a� Rua 'I P
. L

I Fl"Zeram-n.
o, por certo,\ aquelas mesmas autorIdades

para.r
. que vai até a cabeceira, da GENERAL 'DUT Cia (rogreSs!s'�a, corres- ..

-', '/ .

orienta, os comunIstas per- PONTE HERCILIO LTTZ, I RA, para- di t
.

d I
as quaIS o Ilustre governaq-m' apelou. ..

.

.;;.1 '24 700 ] t
. u 1 I' 24 d' pon en e a um ano e a u -

P f' I d"
.. <

/
•
/

ueram. lOmens, eu re· .,. e a a rua, . e MAIO· no 1 d 'd' 't d'
ara a 111.a' ane otIco,' lmagme-se qae as autorIda-

no EstreIto, e a úlllca via E' 't ,gue o"pre lO, SI ua o a
d f' 1

.. .

d'
',. .

mortos e feridos. Foi êste o
d

streI o, por pequeno tre� R D';t d f
. . es ec el'aIS UI lquem um teclllco ... pessedlsta! Tería-

. '. d b
. e escoamento do movimen- h � na 11'e1 a, on e llnClOnou h""'�' ., '. '"

maIOr numero e aIxas so-
tI" I h

c o apenas, nll..Q está ligada 't' , d' . Ad "d
- mos, na Ilanallte. hlp�tese e em melO a nossa Imensa

f'd
.

l' f ' m'
...

-
o � e veleu os que c egam a' cab

. 'd' PO"T'}'E
o par IUO' o SI. emaI e ..

t d t' d' t d t d
.

� l'l as pe as OI ças co un�s- ...... t. C 'pITAL d 1 _

eceII'a' a/' """ <

B
' "" tns eza e ca armense, mn e e li o ISSO, o gosto de,

'<,e -t '

d' R I·
a es·a' ."- e e a par HERC'ILIO 'LUZ arros, sem pagar suas. '

' "
.

as em um so ,la. .eve ou
tem,'

; \, J
.

; t O t d'
relendo o aVISO de' homens para os cargos, saúda-lo de

a' I AI d' e de 1
' Co t· .-, con as. u 1'OS cre ores es- .

'Ih
.

�
..

c me a mon qu qua '- Considerando que o au-
,n JTll1>l na ,.n. D" !!in� t� .. ,

d
mãos as 1 argas, com as' nosSas maIS saborosas garga-

ta-feira .passada até à meia
.

. w... ....,........� ao em, JUIZO, procúran olhadas!
'

'
,

"

_

. m8nto de veíeulos em trân- O· d "d dO, rf!cebel' seus 'crédI'tos, '0 mo-noite de domingo os comu- 118ft �l: Ci I . RUBENS DE ARRÚDA RAMOS
" ..

' sito
.. llaquela via l},ftblic'a,' ..

U.. ,-, ,.u �.••• biliário J'á est.á penhorndo. .

'
'.

nistas sofreram· no seto1' li
..

-

- tende sem,pre a subir, n!l.ma .,
.

. ••••••••••••••••••• ..:\lIl .............J"w...._"""f"-_••.-.-.-_......................,.,.�....�,.�_..mencionado 48.341 baixas, . �
.

__
"""

.. ;;:��d:a!i��,�� :: :�:,!� t'i::g::�:ã�o:;,.:::%:::::: .���)-(; t? I PODtO. f.aculta tivo, NA ASSEMBLEIA LEGIS.LITIVA .

ria node-americana. Junta- to, a ulllca vw de escoamen- �\ ....".)4>. D!lS repart;"o-es· .

,

'

mente com �s ,perdas e�pe-
to que após atrave.s.s.ar a. , ... l��J��\',,'.' G·..

.

IV )
. �ovaS'llerSeg.Uições pol.iticas

.

-

".Est.rada
Canoinhas� "

rimelltadas .
em outros seto- PONT�, se lhes dep�ra; _ '1 j" i I

\ �À'i
\

.

J fede"!I·It!""·,,, Rio do Sul - p��. d�, Ita�aí .-:- Laboratório Central -
, ConSiderando qlje, nao f'.: _-

. �\

/:3-�,.�\ I
.. p, fi' '.

' A PQnte ameaça -ruir - TIros 'de Guerra -. As contra- ....
Tes, calcula-se que é· prdvá" '

� j.. ",,_j
-

"vel que as baixas totais dos poucas' vezes', pel? c.:escido
'�'
Q', :.

II '� � :(1 'i , �IO, \�� (U.P.)' .:._ N? ",...... 1 dições do .deput��o <?s",:uldo Càbraf - Discurso �elegan-
.

vermelhos na segunda etápa
numero de automovels e ·Ga-

. tl <4 /,/, '� .. , .-� I�CIO do .Catete, a repol'ta- t_� do hder sItuaClOnIsta. - Empolgante oraçao do

\ de'shà ofensiva: de, primave- minhões, por ali. em trân,s�-' <

'

' ,Jt,;; � I gem foi. 0!1te�
.

info:'l11ada
'

,.' deputado Ylmar Corrêa
'.

,

.

, }'a, ascendan1 a mais de ,,'.
to, se tem ocaslO_nado aCI- .. l' de que o preSIdente Varga:§

'" .
. dente� de trafego e atro'pe- �: -'.'. �. '.' ,ainda não cogitara, oficial. _ cO�',1 a presel2:ç� .

de 34 d� Campos, Novos, cargo que
,

'iO.OOO que foi ditÓtal d_e pel'- -
' d 1 d d I h d d d 1947lamentos, quasi sempre fã- .. >' _:...,.

�
mente, da_ decretação de ·..,epu (OS e presI I a. �e o Vll1· a exercen o . es e

das sofridas'lla,primeiru"e- tais;. '_
-

l,-J"'-'--:! '_')\i ponto .f�cultativo .para 'll;� ,deputado P:'?tógenes.Vlel.ra,. sem �,�enor falta,. pelo
-tapa.

"

ConSIderando que a Pre- 1 " 111 •

.' rep�rtIçoes federaI� no pro- a J\ssem?lela. Le�IslatIva co_n!;allo, .

com c.onst�ntes
Além do paralelo 38,

'.'

.!"eitu.r� .de Fl�r,iaI.lÓPOliS'1 � I �imo dia '24, quando á Igr�- reah_zou ,o�t��.', maIS ��ma elo�I�S de,:seus sl�perlO:'e.s. _

"

<) correslmrídent� da Uni- por ldentlcas razoes, procu- '

, Ja comemora o "Corpus- sessao_ oIdmana. O UlUCO cnme da\slgnatana
too Préss, Joe Quinn, irifol'- róu e está'procurando sanar

" lIbf. Chrjsti". era ter votado com o PSD

"moÚ que a
-

r�t'irada vel'me- o -�ongéslio�amento. do·trân-' til --r �.?_ ,. Adiant�ram-nos, todavia, Novas perseguiçõe� políti- e ,co� Getúlio Var�a�, para
lhii, �o nOl'o�te e ndrte de sito na salda da PONTE

.
que posslvelme;nte o chef cas

• pre�Iden�e da R�p�bhca.
, Seul, assim c-omo na zona do HERCILIO LUZ, na lado Ligeiro Udenilda! O'u I do govêrno adotará aquela Dó expediente constou, E maIS, um pan.o

.

de a-

vale do ,rio �ukhan, havia desta Capital, com a aber- 'suba ou desça! O Esta-I medida, nãO' . soménte se- entre outi'as cousas, de ,uma mos_tra d� mentahdad; do

motivado comentários e con- tura de uma rua que, sain'" do não' pode ver a pía-' guindo uma tradição, como .::arta- da"g.enhol'a l\1arcolina atual gover�o, que !Imbra
...,(jecturas sôbre a possibili� do da cabeceira da PonÍf� ( ca,..

'

ainda, pát ser feriado mu- da Silva Medeiros, infOl'-j'
em persegUIr os humIldes e

,

da?€' de qu:' os eori1un·ist�.. �e�ia�se para o lado, I�Ol'te, /- Que Estado? I

nicipa�, :lão fU,�lcionan�lo as m:,uLd�..
ti(r. sidé . eXOl?erada, os fracos., .'

chmeses "deem-se .por satIs- mdo '-encontrar a contll'�,ua- - Os dois!!! E maÍI3 o J:epartIçQes da PrefeItura, sumauamente do C�IgO de I .

.,

'feitos de h:lvcr c�:Ilcll$o os, ção Qfl. Rua Felipe Schmidt; nosso estado também! o comércio e a indústria. servente do Grupo Escolar (CNltmua na 6a página)

/

';�lt· ,.", � � � ') .,' ::..
'_ .,' "':'..

O MAIS ANTIGO DIAJiío' DE"SANTX' CÀTÁRINAe"�',i"'< -�/ ..

Diretor: RUBENS DE' ARRUDA RAMOS
' '

GERENTE - D. F. de Aquino

,�- ,�·,,��;,r F·;�a��u�,·:'O:�;�·��;�;=,-;�-�I'M;��.:��:1 ��'-:1l:;�
.• ,.

-

.. �"l"O"'''''''''''� � _"

........
-" 0_." ..... �

_

..
"

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

.
_ _._..-�

-

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de 1951
•

---------------------------------�-----,
\_

EsTADO,-, Quarta-Ieíra, 23/, de maio
-----------..,,-,.------------------,-,-----

J

o ESTADO' _.",..,. _
.

'

:

AdministráçAo . a �' ,t* O a,!e:'i!:����:::i'::fr! � �4 , .."_$"
" .-

n016Q�, / •
Te!. 1022 - CX/POIi- '/ I�A' ,

.

';;1;.:;;; RÍJBENS
.

À. *-:-..... . OuIlAlfTE rooo DIA
.

RA����esentante: .•/
I�

.

nos VJW�JOS '"
A. S. LARA "�f

.,,1t
Ru:a Senador Dantas,

,

•
.rl

D"'\IIz _
' �.,.

"

4(),...;... 50 andar
.� 'Q, vi'

_

� •

Te}.: 22-5924 .:- liro de. � -"

»
'" � �...::.

., •
,..:-:lI:

_'lo' -:::
"

nA'UL taASlIe��ÁYOR
'

7 � ,�'
-

"
Formado' pela F'Mulda<le '!le

}l>;dicinal�a UÍliv�T$ida'-de' dIt! Sã'o
". Rua,dr�·ípe', de 'OHvejr. .

i

Paulo, onde .foÍ asaistarrte do Sér. . . na 21 '.:... 8ô' andar '

"

, '" "I'el.: - 2:-987:3 São
�iço Cirúrgico dó PI'O!. Alípio'

I" . �PatlloCerrêa Neto..
';",::' I ASSINATuRAS ..Cirurgia de estl)nt'ago e viu " .'

Nâ Capital,
'

eircalares, 'int�lItin-9s deli:�do e . ,

,grosso, tiroíde, rinll. prl>stata, Ano . ..... Cf" 100,00
,bexiga, útero, Qváriol1' e' trompas. Semestre.' Cr$, 6Õ,OO

Trimestre ,Ctt 85,00
No. Interio.r

,

AnO. " ...• CrI., ,129,00
Semestre •. crt 70,00'

"���e:;�': rrte��!nte��, �l\1gQ�S�
tráto.

<, , ,'_
à

.

'Um 'terreno próprio para
OS' 'õrigmais1 mesmo. depósito de madeira éOoID a

'

OLDMOBILE -:- 47. Ri-

,',n'ã,(5 ptibliêâdos, não se- casa nO MO na Rua Osvaldo dramatíé, perfeito, .
estado...

-, '
. ," '.

"'
' , 'ny19ll, l'ádio, vende-se, 115.rão- d�volviu()s. ",' 'Cruz - Estreito. mil,

'
"

'

-:"CANTI I A' direçiio não se ;es- ,Tratar com Alfredo Vítor '.

eliDica exclusivamente de cri- ',ponsábiHza .�e)os con-
I

de Araujo no, começo da Ver e' tratar Oficina.
anças. J' ceitas emrtídcs nos ar- mesma' rua. Hoepcke, hoje o am�n��.�
�::ef�::d�:;�:,rinho, :19. '.,'

tigos ""?".
"

"" -�, ,.'... 'Bôa
'

,CD IO,ca,cão
DR.'I. LOBATO FERIl!M;'R1!!ÚlllATISMQ (_/ofllllO� ÁT ...}ja_"'ah.sel'h�e fCOclllnissãO'd'" .

d
, E PLACAS SJFILlTIC�\S �'.'

. a o, aI, po ,en o.

,

FILHO
_ '.

.' 1 ;. tambem ser executado por-
Doenças do aparêlho resPiratóriOI EI X r d � N,OQUeJrB- Na Laboratorio Central

mocas.

,TUBERCULOSE
M di

'-,

"1'
-

t
do �epartamento de- Saúde 'Tratar á praça 15- d� No-.; >!

.

• e lCaç1l.-Q aUXl lar no 1'a Pubhe-a ,compram-se coelhos., tV'elubl'o 20 _ 20 an' "'al'.' Cirurgia do 'Toral!: t' t "d' 'f'l' ,U
amen o a'81 1 IS A entrega dos animais de-

"

Formado nela Facu�dade Nacio- '

'---.--,.--,-'-

fiai de Medicina. Tisiologista e HAi\iILTON VALENTE,
'. ve ser feita das 7,30 às 13 Lasa emTisiocimrgião do Hospital,'Nerêu v,-FÊRREIRA horas

Ramos. C1!.rso,).1le especialização Advogado
-----------

Coq'ueir.ospelo S. /N. T� :Ex .. interno \e Ex- Serviços de advogacia, CA5Aassistente de Cirurgia 'do Prof.) em geral, no Rio de Janei- .

"
'

..,_,,' R
(�RAIA DtO .MelEIQ). _h,'

,

ecem-cons rUI' a; am�Ugo Pinheiro' G<r.imarães. (Rio). 1'0. Cobranças,.' Registros, �Aluga-se uma casa,à Ala�
I

'

., não habitada, - aluga-�-e:..Cone.: Felipe Schmidt; ,38 ..
, í ,Encaminha,mento de proces- meda Adolfo, Konder nO 8. Tratar com o sr. Tibau.�',

'

C�nsultaspldiàriamente, !ià�' 16 í sos. ReClirsos.aos rribunai� Tratar ll'a 'mesma Ala�e-
,às 18 horas: - 2' ..... I da Justiç'a Comum 'e do 'tra-

, da nb 'n,o 2.
'

_',

Rua Dom Jaime Câmara,

I
balho. ,

-'

20 apto. 2: , Praia -do FI�m'ê.."lgo, 122, Vende' s'eFone M. 802. apto. 510 -,RIO - D. F. -

�---_,

!

RADIOTERAPIA
RAIOS X'

Dt. AIIT6NlO .ODOTO,
_

A....if' �: ••J....... 4. CUt4a..
: :._. . '- '. -_

-

�

.. :
.

'1

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

DR�J,WLAQYSLAVA�WOLOVSKA MUSSI
, "Q:'

' .,.... ,.

"', .E�
,

,
" '

DR. ANTÔNIO DIB MUSSIr
MédiCGS

Citurgia-éltnica G�Tal-PaTtos,"
Serviço complete e, 6speci'ali'sa,iQ dilS 'DOENÇAS DJiI, SJlNHO

.AS; ,COfll 'lnodeorllo_' métodos de ,r;,.-gnóstico9 II) trataméflto;
-

CO'tPOSCÔPIA -:-",BISTERO - g:.(bPINGOGRA.FIA,- METÁBO.
,

"', ,

LISMÔ BASA� �

,
.

Radioterapia po� Q-ndas) cu.rtal-�etrocoagulação Raio. Ultra

,-ioI.ta • Infra Verrnelho.>' , . ,

,

CO!l'Ii1ltório: Rua Trajan�, nO 1, 1" al1da� :..,.. Ed'ificio do Monte-

'io. _,

HorA'rio:' Das 9' ás 12 horas - Dr. Mussi.
, Das '15 ás IS horal-Dra. Mussi.

.e.idenciÀ - RUà,sàütos Dumont, 8, Apto. 2.
� --,... - /"

, DR�:-'-D---,JAl,---M-A--'-"-·'M-_O�E-L---LM-A'---N-N---'
�

CLINIcA. NEtJROLOGlêi\. oE ,DE OI,HOS - OUVIDOS NARIZ �
,

GARGANTA _ -";]
,

Ci:t
\.

CASA DE S4-ÚDE SAO SEBASTIAO

Com o ,concurso de ellpeciál1stas com fama européia.
� > ...xámes � trat·amento móderno dâs doenças 'd'o siste-ma nervqso.

"Diagn�stieo e tratamento completo das moléstias dos olhos -,

:.,.ndoa - na,riz' 8 garganta.
, Aparelhaglún :modernissima importada il,iretamente da Suiça.

,

Consultas na 'Casa de Saúde São Sebastião das II horas ás 10, ,8

lia. 14 ás 18 horas diàriamente;
Telefone' 1.153 .!_: Largo' São Sebastião. "

Florian'ópolis - Sãífta Catarina.

,DR.ALFREDO
,CREREM

DR. A. SANTAELA

Médico por concurso da Assis-

"Curso Nacional

(Formàd';ll�l� lt'aculdade Na

cional- dei Medicina' da Urriversi

doenças dade dI'J BrasH,!.de

mentais.

Ibt�diretor 'do Hospital Colonia -tê'neia .� Psicopatas do Distrito
,

,

Federal. •

/Doenças nervosas e mentais. Ex-inten1o do Hospital Psi·
Impótencia Sexua};

. 'quiátrico e Manicômio Judiciário

Rua 'Tiradentes nO 9. t
'

da Capital Federa'I.
c.onsultll� das 15 ás 19 horas. Ex-interno da Santa Casa de

. FONE: �i. 798.' Misél'icórdia_ do Rio de J�neiro.
Res., Rua Santos Sa'faiva, 64 Clínica Médica - Doenças Ner-

- Estreito.' '� ',vosas. _

Dit ARMANDO VA-
Consultório: Edifício/Amélia

Neto - Sala 9. r c'

LERIO DE 'ASSIS ,- .Residêncía: Avenida Rio Bran

t MEDICO

Sant'Ana.'

-� .•.},

co,' 144.

Consultas: Das 15 às is horas.POlI SerV'i�oB de Clínica' Infantil
.a ABBistêJlcl� Municipal e Hos-

pital de Ca_ri�ade "-

tLINICA MEDICA DE CRIA-N-
, I ÇAS E. ADULTOS

._.2.� \, f
_ Alergia _.

\1( "_-bõnsultór�o: Rua, Nun�� Macha-

110, 't - Consultas das "1:0 ás 12
Cirur_gi�eral -- Doenças de Se-

Telef�ne :

Consultório: 1.268.
Residência:, 1.385.

DR.NEWTON
D�AVILA c),

• das 15, ás 17 horas.
nhoras - Proctologia
'Eletricidade Médica

Residência: R�a 'Marech�l Gui

lhe�1lle, 6 - Fone: - 783.

....

'1
-

, .

"

�Dr. 'Antônio,Moniz de BraO,io
-

° C(iHrnmica a seus clientes e amigos que rei
niciou a clínica nesta Capital. _

CONSULTóRIO: Rua NUn€<3 Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 hora's.

RESID:€NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele-
fone M-714. -

- -,.

o

DR: MARIO
WENDHAUSÊN

Clíníca médica' �ie \!aduito8 e
, "

�, '

',', '

, erlanças. .

.

\
Consultór'io -.-' Rua .iono Pinto,

J 16 - Tel. M, 769.,
Consultas: das 4 às 6 ho ras. I

'j Residência: Rua Esteves Jü-:

i'oior 45. TeL' 812. '

';DR.�ROLriÃO '

C(lN;�ONI
CirQr�la Geral c Alta Cirurcia

,

- 'Moléstiaa de lIeflkorall ....;
,

, Partos

Varicncela, varl:&eli �e }}erp'ias.
Consàta$: Dali 3, ·1\s Ó. horas,

'

ConL 'Iha Felii1e Sehmidt, 21

(altes da Casa Paraíso):'
-,

Têle!. 1.598.

Residêncta: Rua ,Esteves Jú'

níor, 1.70,3 - Te!. m. 764.

DR. M. S. CAVAL·

, ,

��ÜS--iN�ERE��8 NO,
'

Rio de Janeiro BerAó '

bém-i'aJ�ti�d'Ó8, I)(J�. :'" '

,

./

ARLINDO AUGUSTO ALVES
, "advogado

Av. IV��rané:Q, 128 _;_�9 1308/4�
.

, . Telf; 32�-g9�2 .;.._ 22.:.soO& '. ,

,",,'

i'",.
j

. .�..

Vi! d��se'" �
.

.

I ,. :L,-------.��--�------

Vende-se

'. ";-"

Por motivo de' mudança..
uma sala de jantar de Im
buia e outros, móveis.
Ver e tratar na rua snv�

Jardim 187. )

Uma casa sita à rua Alva-
1'0 de Carval;ho ,51.

,

Tratar com o sr. bagober
to na Càíxa Economíca.

,../ >,

--�--------- ... ----,___--------

Vitralox.;PlasUc-Selo Marfi-nlte
FOTO, PRATÓ

( r F'oTO PERDIZ'ES LTDA._:_Cajxa Post1F
,

711,t-End. ttl. «Marfipite». S. Paulo. ?

�Ors. Wa,ldemiro Cascaes
----------�--------_. ----._-'.

Dr� l\fvaro dr
Cnrü"�Jho

ESCRITÓRIO' DE
ADVOCAC'�r

'y e

Roberto. -LaCerda
A D��,O G A.'D�O S�/ _ _;

Gobl'an�as amigáveis e' judiciais, inventários,'
despêjos, desquites, títulos declaratól;ios, natuta-

Consultório: Rua VitQr Meire- /

,
'

les n. 18 _ 'Telefone 1.507. lizações, r�ificação de nome, investigação de pa-
DR. LINS NEVES

I�
ternidade, usucapião, indenizações, ações tra"ba-

D'l'retor da Maternl'dade' e 'm'e'-- Consu,ltas,:" Ã,S 11,30 horas 'e à
Ih' t ? t

.

t t t d f',

.

IS as, con�l'a 'os,' req'uennien os,' pro es os, ,8 e-
clico do :gospital de"·Caridade. tarde .d�s �5 horas -e.m diante.'

sas, recursos bem como quaisquer' outros� serviços
CLINlcAS DE SENIfORAS _ Res!�dencla: Rua Vldal Ramos;, l:ela'cfõfl.ados;com sua' profissão. '

ABSI;;::��';:A ,;;; p���� �Ei
- T.",,", l.422.

.. l\!JkTj;�"ANO, 33;- l' AND. - Fon" "-711. .

A' 5()DPE�AÇÕESI dOBIST�T��C�S DR. PAULO,FONTES
�.

,l" U.. Gim,.
'7 E.•oellça� g.an u ares, tIrolde, Clínico Operador

O R R d S 81'
,'��

OV��:::'fb���O�i:;�o:::· _ Esteri- les�onsultório: Rua Vitor Meire-
. r. eDato a "lOS a· 1 va '

ótima sala no" cenf'ro
lidade .:..:. Regimes. Telefo;(,: 1.405. '

A'd
"

-

d A" P d N' b' '20 2"
,- d'Consultório:RuaFernandoMa- Consultas:'da;.hOàs12'edas '

'

,",,-oga· OI �,,8ça 15 e "ovem ro,' .;
,

an em

ehado,- Tel. 1.481. �4 às 18 horas. I
' RU8k,Sa.nt''t19 Dumon,t<, 12 --Ap� 4 (altos do _ Reshu1i1r.te Roga).R-esid. Ff·7 de Setembro - Edif.' , Residência: Rua il1ú�enau!

'

I 'ICruz e Souza - Tel. 846. Telefo,ne: 1.620.
,.;._ �--;:--..:.---'---.,_----_-_;_-'

-, r, ,/ Tratar no' mesmo oca
_,;,\,

_'

Doenças de Cria.�as DO SDLlCITADOR WAL�
Cons'ultório: Rua Traja- DIR CAMPOS .

no s/n� Edif. São Jorge - Advocacia em geral
l0 andar. Salas 14 e 15. .Funciona junto aos Insti-

Residên'cia: Rua Briga- tu'tos e. Caixas de Aposenfa
deiro Sil,va' Paes, s/n - 30 doria.'Acidentes ,do Traba�'

:andar; (chácara 'do Espa- lho. Inventários. Sociedades,;
nha).

' ,Nah�ralizações.
, Atende diàriàmente das EscritóriQ: Rua Vitoy
14' hs. ell} diante. Meireles, nO lS',,::- 20, andalrp.
------, ----�_,-, -,-,,------_.�---'-',_.-

, ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'·_·,-,;:Oa bilDCadi' ·pessedista -jfderação das Industrias dufNá . Câmara Municipalna Camata .

E t d d St "t�··
.

I
\ Considerando' ainda que 'par�' beneficio .da coletivi- -' s a o e 8- tia BriDa

OPORTUNAS INICIATIVAS DA BANCADA PESSE*�-::a abertura da continuação dade ;
.

A Federação das Indús- . 60 -- Serviços de esgotos, DISTA _ O CASO DAS REMOÇÕES.DE VEREADO*«da referida Rua, viria, de Considerando que, a ten- trias do Estado de Santa Ca-I (excluídos os serviços de! RES _ NEGADA URGENCIA PARA UM PROJETO
'vez; resolver o problema do dencia do crescimento urba- tarína, comunica aos srs.· escritório). DELEIe.escoamento na parte do con- no desta Capital, vae-se a- Industríais desta ",_Capital I '

70 - Confecção de coroas,tinen te ;
- Iongando exjrresaivarnente que o proximo dia 24 de. de flores naturais. O sr. Miguel Daux, da para cá, com relação ao a-Considerando finalmente na direcão do continente o

I?aio, "CORP? .

DE DEUS" I �� - Past�laria e conf,ei- bancada p�s�edista na

C��-I perfeiçoamento dos,nossos •-que o gasto para a abertura que í�r·á, dentro em pouco é feriado relig ioso decreta-. taría (excluídos o fabrico mara Municipal, encarni- cor tumes pol iticos, amdll: se·,.(da continuação daquela rua, esteja aquele sub-distrito do pela, Prefeitura Munici-: de pão de. qualquer nature-' nhou à Mesa, na ,se�são _

de ,I:�giste� semelhantes mrse-
. .seria o menor, em relação em imprescindivel necessi- pai (LeI ué? 29, .de � de se-' za), ante-ontem, três indicações Illas", ,

..aos beneficios que a solução dade da. execução de uma tembro de 1949" artigo 10), i
.

'90 - Indústrias do,malte, sobre justas, aspirações da Deixemos os, comentarlO�"do problema produziria;,' rede de exgotos; Outros��m,' comun íca-se : (e:�h�idos os serviçosde es-I pOPll�ação do Estreito. Uma: p:ra o POV?, e ,passe�os �INDICAMOS: Considerando o crescente
que de acordo com a Porta- ; critório}. .

f relativa ao prolongamento i ordem do dia da sessao. �OlQue o Poder Executivo do aumento no custo do mate- ria nO 277:, de 19c1-EJ49, do � 100 - Indústria de cobre .da Rua. Gaspar Dutra, ou-I aprovado em, segunda dis:Mun icipio, mande executar rial e mão de obra, que fa- Snr, Ministro do Trabalho,
.

electrolittco ,(excluidoR .os tra .pela ampliaçã'Õ da rede I cu.ssão o pr�.leto que deno
-corn a máxima urgência; a rá com que amanhã, seja so-

Ind�stria � �omél'cio, artigo. serviços. ,de, escritório). I de aguas.. a,fi:n de a��nder a I �:J:� A�t011l0 C�1'�0�. Fe�:.;abertura da cantinuação da lucionado o problema, mas 20, e permitido abertura e o
I 110 ,P- Turmas de emer-' numerosrssuna famil ias ho-: I�lla a atu,al �ervI,dao ":,1.Rua General Dutra' no Sub com um dispendio muitas 'trabalho dos _ . .empregados
1
gências uas-emprêsas indus- I

je privadas dãijTIele benefi-
I leia, Em prrmeira discussão.Distr-ito do Estreito, até- al- vezes maior, para, os cofres nas segl�in�s atividades: l triais in;s-ü�,lâdQras' e conser- ,(;ia, e a', terceira sobre es- fO,i aprovado o pro:ieto de

-cançar a cabeceira da Ponte públicos; 10 r=: Làticinios (e!lclui-, yad()l'es e c'alms aéreos},". 1 tudos no sentido de dotar o lei �u; .l�enta d,e I�POstO.s.Herc ilio Luz, INDICAMOS: dos os s.erviços de escritó-!. , 12� .é_ .4I,��x:ta�
.. ãO,.,.?�, 'ia.: �s1>l'eito� .de tim.a rede de es-

.

murncipais � Pn�eIra., Fe;-e-, 'Í;J Sala das Sessões, em 21 Qu� o Poder Executivo do rio), ,mmalS destiúadês a reahza-I goto.... ,
ra de Amostras de Florianó-

-�de Maio de 1951. Municipio, com a maxima
.

20 _, Frio industrial f'a- cão de, pesquisas pál:a,;..,pre�l! Na', mesma 'sessão o sr. polis, e tambem o projeto deMiguel Daux urgência, determine. fazer o

bl'icaça.-o e distribuição', de I pa1:? di' SÔ,1:0 �';outr��' rÓdu.
- Edio Fe?i:igo requer�u. fos- �ei q�: ��'ganiza ? cadastro

. INDIC4ÇÃO \
.

estudo e ,pratique todas as gelo (excluidos os serviços tos' f'armaceutíces;
" sem soltcitadas providen- ímobiliarío da CIdade, a?Sr,. Presidente: , medida_;:; necessárias para a de escritório).

.

1'30 ,�" Fundição ,e. sige-j das :áo,s,!. Prefeito Muníci- qual foram_ apresentad�s, di-ConSiderando que maugu-. execuçao da rede de esgo- 30 _ Purificação e dís- rurgiea (fornos acesos per-l pa'l/afim de ser remetido á versas emendas, O projeto_'l'ado o novo sist_ema de agua tos dQ;.su-distrito do E�tl'ei- tribuição de água (usinas e manentemente [excluidos os Casa, o. balancete díario da de lei que. pr�longa, a Rua

,jp�r.a a P?pulaçao -�esta ca-I to, entrando e� entendlmen-. filtros) (excluidos os servi- servi.ços de es�r�tóri�). I Teso�r�ria.
.

Ten�nte Sllvell'� ate a, ru�·pItal, ate agora nao se es- tos-.._com o gOV�Il10 do E�tado ços de escritório), 140 - Lubl'lflCaçao e 're- FOI hdo, na hora do expe- Pa�l e Ro�a_

fOl enc�mmhaõtemlêu i�t�gralmente OS! para que seJ,am .am�hadas 40 _ Produção e distri- paros do aparelhamento in- diente, telegramaL9J> sr. Go- do a Comlss�o de, Fll1anças."seus beneflclOs pa�a �s mo- para ��uele Su-DIstnto, os buição de energia elétrica dustrial (turmas de emer- vernador do Es"fado, em O sr, Ger.clllo Sllva re�ue--:'l'adores do Sub-DIstnto do
1 benefICIos da rede com que (excl uidos os serviços de gencia): respos�a ao apelo da Cama- reu u.rgencla para ,o proJet.Q..:Estreito, /, está sendo dotada esta Ca- escritório).

.

ra para tornar sem efeito as d; leI do sr. PrefeIto l\�U11l-Consider,ando -que a rede; pitaI.. 50 _ Produção e distri- . Florianópolis, 22 de· maio tl'anferenciás de funciona- clpal que suplementa dIver-
-...que ca�aliza agua para es- 'Snla, das Re,..ssões, em 21 puição de gás (e?,<;l�idos oSI de 1951.

. .

rios publicos eleitos vere�-I'sas dotações �o Orça�ent�ta Ca?ltll:1 pass� por aquel,e de MalO de 1�i)1. serviços de escntorlO). Celso Ramos, P�sldente. doreól. O Chefe do EX.ecu:I-1
do �no em cu�so" O SI. �s_. sub-dlstnto, -tomando facIl Miguel Daux .-_. . .

vo Estadual colocando-se mar Cunha, lIdeI da malO
,·2 ramificação de,seus canos -;---- '-_._-.

�

.SS C'omercl·al de Flor·lano'poll·s estreita e e�tritamente den- ria, sal�ent?u que se tl'ataya
para. ,o abastecImento de

Vida SOCial A • tro do sectarismo partídado I de medIda I�portan_te e qu:,...:agua das suas casas; ': :
-

. -, ... ,.

que, no momento, domina a· por conse?umte, nao P?dlaCOnsiderando que com a
PRORROGADO NOVA- embarcará em princípios de Uniãq Democratica Nacio- ser resolVIda de afogadllho.

��igação· para abaste.cimento ANIVERSÁRIOS: :MENTE O DECRETO N0 2, julho para os Estados Uni- nal, informa ser impossível �al1if�stava-se, 'cont:a: por
-._

.. 1ie aguas, aumentana o va- ACARf SILVA ONTEM dos e deseja levar amostras atender o referido apelo,· 1-8S0, a urgencla SO!lclt,ada,.�.l(}r �s propriedades e

con-]
......

Ocorre, hoje, o aniversá� Por decreto nO 8, de 21 do .de, madeiras, de dimensões visto �l!-.r-se de "MEDIDA qu;, posta em votaça.o, ,e r�-,;:seqüentemente a renda dos rio natalício do sr,· Acarí corrente, o Govêrno do Es- 1x4x6x14 cm (3 ou 4 de ca-' DE ORDEM GERAL", geltada. Ta.mbem fOI rege,I--coÍl'es públicos. .

Silva, gerente da filial do tado prorrogou por mais 30 da), com preç,Ç.S cotados Como desculpa adminis. ,tado o reglme de 111'gel�cIaf:_. Considerando ainda" que Banéo Inco, nest� praça. dias o prazo a que se refe- FOB vapor. A forma de pa- h'ativa, o alegadõ -PQde ter �al'a os processos rel.atIvos·.-está medida vida, favorecer O ilu,stre aniversariante, 1'e o artigo 20, do decreto n. gamento �.erá, a a�ertul'a .de ,base legal, mas convel!ha- aS" contas de �'f-evel'eu'� ,eem muito 0\, ha,bltantes da: que é pessôa gÍ'andemente 2, de 23--2-51. A Associação crédito irrevogaveL .. mos que nem no tempo an- março do corrente exerClCIO.."quele Sub-dIstrIto que est.a relacionada, nos meios so- Comercial de Florianópolis IMPORTADORES lU te- tiquisso da nossa pontica·'localizado dentro do P�l'l- ciais e comerciais do Estado foi também convidada para l'essados em receber um CA- republicana, quando tudo se:metl'O urbano desta ,CapItal será alvo de homenagens partiéipar de'Mesa Redonda TALO<;O DE I,NDUSTRIA� resolvia no "CR1t OU MOR",.oe tem dessa maneIra as dos seus amigos e a.dmira-! para discussão de . política DE HESSE, Alemanha, dl- RE", se· cometiam tamanhasidênticas nécessidades que dores, fiscal.
.

l'ijam-se por carta ou tele- i barbaridades contra a De--.i:t)mos; "O ESTADO"" cumpri- QUINTA-FEIRA, FERIADO fone (1627) a ASSOCIA- t mocracia, É triste ver queConsiderando que a soln- mentã.-o, desejando-lhe feli- MUNICIPAL çÃO, até q ultimo dia deste depois de mais de meio sé-,oção desse problema �iria fa- cidades, Por ser cometnorado, uo mês. culo de pratica do regime,'vorecer a uma pópulaçào FAZEM ANOS, HOJE: Pl'óximo dia 24, a festivi- DECENA DE ESTUDIOS e depois dos �pressivos a-
'�ue se constitue uma qua' SENHORES: dade de Corpo de Deus, a! ECONOMICOS IBERO-A- vanços que fizemos, de 301'ta parte dos habitantes da

_ Aníbal Climaco Filho, próxima qui.n�a f1ra; será . MERICAN{)� - Será re�l�- ..

"'Capital do Estado; funcionário da�, de Na- feriado mUnICIpal, cOJll a 0- zada em maIO. do ,ano prOXI- ----_.-----INDICA�OS: vegação Cost'êira. .. brigação do repouso remu- mo, em Madnd, o Congres'"
,

Que o Poder Executivo SENHORAS: I nerado e com a ise�ç�o do. so, de �st�dos Ec�môn:ico�-DiA,.io';,_�·tIa' Mi!frêl-Ie··do Município, faça provi-
_ Pa1mh:a CJUz de Mou- repouso· pata as atIvrda�les rIbero-amerIcanos. Ús mte- , .,.. �"den.ciar tod�s' as niedi�as l�a esposa do sr. Nicolau F. especificada.s no art, 70 do' r!issados em increver-se, di- IiiiI..__

'Dec.essádas para'que s�JaX? M�ura.. Regulamento· aprovado _pelo rijam-se á Associa�() Co- (ALVARUS DE .OLIVEI&A�,-a.In

.. Pl.iad.os.p.araoSU.b-dI,st,l'l�I'
_

O.19a Garofallis'Cám� Decreto 27,048, de 12 de a· rtietcial, citando P. 254�4.
"

:�:.��á�s�:e���si:é�%e�:�l�� .})08.
S�iNHORITA: góB�%:;����ADES

.

CO� "RECREATivô: CUjBE ,'tOs' bomlteiro\ cariocas
.:;água. - Clotilde Silveira, filha MERCIAIS CONCóRDIA

.. Tradicional e dÜllcip!ina- e não recorrer a emissões.' S S 21 de "u'aio de 'I
. .

MINAS COMER O R. Clube COnCOl'dla, ..

h- t bl
J,:f •• em .u...

, do sr. ,Alexandre SI vell'a, A fIrma . -

'd s ssociados da corporação carIOca, os a ceI' os pro emas que:1951. negociante. I CIAL DE TECIDOS S.A., con�l a aos. edus a

a' uma' bombeiros do Rio' merecem precisam ser encarados deM· 1 Daux T

'd Bel H " e nao aSSOCIa os, p Ia! .,

d
19ue. MENINAS: ,estabelecI a em o OIl-! . ,_ 'eal'zará à noi-' da cidade a malOr admIra- fl'ente com, vontade e l'e-INDICAÇA-O' .

M
.

f'lh d t' S- P 110 n· sOllee, que I I
I d' 1

.

I
. ISl8 arIa, 1 a o

sr.,
zon e, a �ua ao al •

t d 'b d em seus sa- • ção, E a pauta e serviços 80 ver pOIS envo vem a se-Sr. Presidente: Florisbelo Silva, alfaiate. 175, deseja entrar ,em con-. I: e sa a o,
dos heróicos homens do fo- gurança e o confôl'to do po-Consid€rando que ·0 sub-

_ Regina-Célia, filha do tato com produtores e ven- oes.
go eleva-se de tal maneira vo: Entre êstes está o rea-pa-..-distrito do Estreito está a-

sr, Cap. Aldenor Maia, do dedores de cera virgem de
que o carioca costuma olhar relhamento do Corpo de:nexado ao Distrito. desta Ca- Exercito Nacional. abelha '- Europa, branc - ..

para cada componente com Bombeiros,'pital e situado no perímetro MENINO: � amarela, pedindo também respeito e olhos de agr�de- A briosa corporação, que''!ll'bano desta;
- Celso Ribas, filho do preços por tonelada. cimento.../· é, "a menina dos olhoR doConsiderando que 'aquele sr, NiCõlau Ribas.

.

PINHO - deseja com- Todavi�, com o correr dos carioca" como bem assegu-:Sub-distrito, com aproxima-
prar a firma CH1MPOUX anos, com o evoluir da ci- rOl! o sr. Ministro da Justi-',damente quinze mil habitan- & RHEAULT LTD - Morin dade tomada de ponta a ça, merece realmente todo·tes se ressente de uma rede

C,ONVITE Building, 111 Montain Hill pont� pelo progresso dinâ- apôio e toda assistência do,de exgotos, nos moldes índi-
- .QUEBEC, Canada. mico que transforma 'o Rio govêrno para que possa.cados para os centros urba- •

.MADEIRA semelhante á
em uma das mais modernas cumprir 100% da sua finali-�1l0S; CENTRO ESPIRITA "JOSÉ

MAHOGANY Charles
e das mais encantadoras ci- dade.Considerando que seria DE. NAZARÉ"

Sturgis, rua Alvaro Macha- cJades do Mundo, os bom- Há de sobra heroismo, es-·I t t t De ordem do sr. Presi-�amentave o con ras e en re
do .206, Pôrto Alegre; RS, beiras vêm tendo sérias difi- foicismo, disciplina, ordem,:;as condiç6es d�e vida, de dois dente, tenho a grata satis-

.

I d d' 'd d d

��!�(��oeI::��m��m���l�laJ��: !��ã�r:eg����i�a��.�s a:ss�!��: Fe·--de-r.a�ça-0'- dD� Com.ércio do ���g��;:,/p:I::�,U:��':: co: :�:�::�0::i�:��1:�11�:;0����, -

b· rem a inauguração �ficial . .

'd
'IDltaçao ur ana;

ti d d S I C t
r assumir o comando do Cm'- confiança, os quais a Cl a-

......Considerando }lue a popu- da nova séde, no dia 27 do 8ta O e a a � rlua po de Bombeiros o Ten:nte d� sem�re venerou, lRto, p�_'I d S b d" t't d E corrente, às 19,30 horas, do- ii
- . -

t
.

.

ação o u - lS 1'1 o o ,s-
AVISO de setembro de 1949, artigo Coronel Saddock de Sa, e, I rem,

nao basta para a en-.

'f d ma mingo á rua José Boiteux,

r I 1
-trelto, e orma a por ll.

A Federação do Comércio 10) não sendo permitid�s ati na sua posse, PI:omet�u a-
I
der os. rec ,amo� (O pro,gres-:.grande mai&ria, por operá- 29.

�"

do' ..4st.aclo de Santa C"j·.al'i-I vidades nos estabelecmlen- tender as neceSSIdades ,d,a 1, so e d,a e\oluçao da cldade.
. .,

do qlle' Olímpia Siha, >::>,ecretal'la 1:!if e'-

Ih f U
-nos, os qUalS malS

.

"Amp.I'Cl'O tOR de comércio em geral. Corporacão não só matel'lalS ' maraVl , asa, rge o reapa-l't na, c.omunIca ao c"" � I'
,

,. , ,-t0utras c asses neceSSI am Q

Pens a�O desta capital que o proximo Florianópolis; 22 de maio! como pessoais. . l'e,lhamento e ,1Stº- e o que�amparo dos poderes públi-
d' 2" 1

.

'.'COnPO DE I' 1""'1 I MUlto embora estejamos plomete o

n.ovo
comandante.

..a. L.. (e maIO n, ( e vi).
_.

·,eos para consegUIrem con-

DEUS" e' fe'l'I'ado' l'ell'gl'OSO \
às voltas com .compres�oes do, Corpo de BombeIros_, em..... -

d 'd h" lll'C e Alug'a-se uma ótima sala.
..

1
.

I
''Ulçoes e Vi a IgJ.e as,

d.ec.I'eta.do pela Prefeitüra Charles Edgar Moritz, _' de despesas pOIS o governo cUJa pa avra a metropo e"�favoravejs a um maior ren- Fornece marinita,
I ."" '" f' 't" .f' I- �.

t ç Municipal (Lei n. 29, de 8 Presidente,' desc.;� Ü.:.U·U:'; :. o ae 10 ,C'OD...la.�::rlirnç::l.'Lo dD ;3€i1 LrabalhD, \ =::::c' t:"'JUo y ...11 o n. '.��.

f,
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no 'estád(1)":GO" �14'-' a.c., ··S-e�rá -realizade -ó:� t: Campe.9-
entre "as F, culdades de 'Direito, ,Ciênc'Í8s-EconôÍD,icas
Farmácja-Odo�;��log.i.a�

' .. :� ,: '�\ .. "'.'�, .,."

Sàbade e 'domingo's próximos�
nato de- Atletismo Ilniversítárie

",e

"O -Estado"
.

'
,

_
"

•
f

EsportlVo
•

',I..; .
'

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

�A rodada inaugural dolór�:o'NtJva f�r!D�.ãô das regiões
Qu�dfan_UDlar 1 «Fiá, in Ferrarí-, -I pa rR�O��'�� "eDp!t�a f!:'��� I���!
Foi iniciado, no último domingo, o Tbrneio. Q.u'adran-. 'fiíoVém.Bro par�'-o" iI;ídó .....

do próximo
>

Càmpeonato Brasi
gular de Futebol "Flávio Ferrari", disputado, pelos clt-' Ieh:oi9.::ec)l'Í'sélh"õ· 'I'êcníco de Futebol aprovou a mod ifí
bes Federação, Guarujá, TAC e América, sen dó' êste, ul- ea'ção·:.da divisão ;?ilS entidades �m regiões, as quais pas-
timo o grêmio promotor ,do certame.

" '�:."'.: . �am:<l}1 -� ii: s'ê;,!útjnte ,é'Ot1s�J�Vição: ,

Os dois jogos da rodada inaugural, se béÍl)., qü�'�b·a�' i', la RE.,GIXO ,.s, T�lTitól'io do Acre, Guaporé e ,Rio
cos na sua parte técnica, agradaram; graças ao ·àtd'�� ,B�'êU1dp:;,-Á'm'1í�onás" Ma1ló Gro�so e Goiáz.
das .. equipes, sendo de notar o perfeito equilíbrio' de fo'r-' ',� za' RE'GIÃO - 'r'errit6rio do Amapá; Pará, Mara
ças. Federação e Guarujá foram os verrcedores, aprovei- uhão, Piani, Ceará e R'io 'Grande do Norte.
tando imelhor as oportunidades surgidas. ,r"

'::,.-

3a REGIÃO - Paraíba,' Pernambuco, Sergipe, Ala-
FEDERAÇÃO X TAC goas, Espírito Santo e Estado do Rio.

Ás 13,30 horas, foi iniciado o prélin inaugural do l-
-

4a .REGIÃO - Bahia, Minas Gerais, Paraná, Santa
Torneio, jogando os quadros da Federação e da TAC. O Catarina e Rio Grande do Sul. r

primeiro tempo terminou favoravel aos alvi-azuis pelo, Ficam, assim, considerados "by" o Distrito Federal
escore de 1 x 0, tento de Dutra. No segundo half'-time e São Paulo.' Segundo o crttério que vinha sendo adotado,
uma brilhante escapada de Wilton empata .a peleja, pu- os cariocas entrarão nas semi-finais, enfrentando o ven-

,

Ta Dulcídio nos últimos minutos desempatar, anuncian- cedor da competição entre os vencedores das la e 3a re- O Botafogo F. R., clube que tem um lugar no, meu

<lo a vitória do clube 'I'omaz in i pelo apertado escore de g iões e os paulistas; o vencedor da competição dos ven- coração, enfrentará, hoje, à noite,' o Arsenal,' de Lon-
2x1. O juiz foi o sr. Saul Oliveira, com boa atuação, e os cedores das 2a e 4à regiões. dres. Os ingleses poderão, novamente, decepcionar

'

quadros jogaram assim formados: FEDERAÇAO � Lá- -, como aconteceu na partida inaugural - mas, afirmo
zaJ.1O, Carpes e Seraf im ; Helio, Tomazini e Prazeres; festtval do Vendaval F. C. que, ainda que os "místers" se tenham deixado bater tão'
Waldir (WlIton'), Ciro,· Quint, Dulcídio -e Geraldo. facilmente pelo Fluminense ninguém mesmo assim'

Promovido pelo Vendaval E. C. será realizado dia ," �

TAC - Picolé, Santos e ATí; Aldo, Erasmo e Manto; credenciá-se a julgar o alvi-negro vitorioso. É verdade
27 do corrente, no gramado do Independente, de Trinda-Jairo, Faria, Leonidas, Jocely e Dutra (Waldemar). Os que a primeira' exibição do Arsenal deixou muita geBte

melhores foram Lázaro, Serafim, Prazeres e Gerald�no de, sensacional festival esportivo. O programa está as-
em dúvida' quantoas suas verdadeiras possibíltdades,sim organizádo :

.

vencedor, e Santos, Arí, Erasmo, Faria, Jocely- e Dutra . Hoje, porém, mais ambientada, a maquina inglesa pode-
no vencido.

'

.,' .' ...
8 horas -; Universal F· C. X C. A. Independente -

rá engrenar, encontrando, dêsse modo, o seu real "train" _

GUARUJÁ X AMERIGA Taça sr. MarioCouto.
.

d
.

t
.

id d
.,

bet
8,40 _ Fernando Machado F. C. X Monte Negro F.

e Jogo, a sua po encra e a sua capaci a e, ja se eJa-: i
Ás 15,30 horas teve início o prélio Guaru,iá x Amér i-

C T' d B I
-

V'
mente comprovadas. O futebol excepcional" extraordí-

ca. ,No perío"dó""ínk'iar;' emb�rl;( o domtnírr-dos- america- ._
.

� 9;ça 7ft ..

u c;o C l�Á D AI '. B 'b ' .,' Ta=-. nár io, que, realmente, possue, poderá ser, hoje, :j'iôsto e,!U-
nos, a "mais popular" levou vantagem por um tento, mar- .

d '-J _

B
aXIas," .. vim. ar �sa pratica, quando terá oportunidade de desfazer aquela

cado por Arí. No tempo. derradeiro, Cordeiro' con- ça �O O�ao
.

;lJ.��s;'. C X C' 'IÍ F C TI'
débil e palida impressão deixada na peleja com o tríen-

segue igualar a ·contagem, mas minutos depois Diqui- _ A'-
OI .. aramur I . •

- aça 1-
101' carioca. Não se pode, em sã consciencia, fazer um

nho desempata e ass-im vence .a emissora da rua João maos10 4Om1m. H '1' L F C X V d G T prognóstico acertado sobre o prélíe desta noite no ]\la-
Pinto por 2x1. Os quadros: GUARUJÁ _:_ Hélio, Geo e ,- erci 10 uz .. asco a ama - a-

racanã,
Dutra; Cacau, Jairo e Onor; Pinheiro (Tíbio), Nabo!' ça Camara dos Vereadores.

(Nazareno), Diquinho, Oscar 'e Arí. AMÉRICA _ 'I'ér- 13,°0 � E. C. Cruzeiro X Gremio Esp. Tac - Taça
"A Capital".cio, Siridakis e Armando; �cí (Valtínho), Cordeiro' e

Virgilio (Lopes}: Lua, Ivo, Maurity, Seára e Rato. Os 13,40 - Meyer F. C. X E. C. Machado - Taça sr.

melhores foram Hélio, Jairo, Onor e Diquinho na Gua- Osvaldo Machado.
.

rujá, e Síridakís, Cordeiro, Lua, Ivo; Maurity e Arrnan, ' 14,20 ��Esperança F.,C. X Terrestre F.C. - Taça sr,

do, no'América. Com regular atuação dirigiu o prélio Altino .Cabral.:
' .,'

() sr. Iiidro Costa.
.., - 15,00 - Botafogo F. C. X C. A. Rio Branco � Taça

sr. Osni Melo.
' '

Gnarujá e domingo
15,40 - Fluminense F. C. X Unidos F. C ..

- Taça
sr. Flavio Ferrari ---" (Partida de Honra.).

Serão disputadas mais as seguintes taças:
Taça "Simpatia" - vereàdor Miguel Daux, ao clu-

30 colocado em venda de tômbolas.
.

Taça "A�izade" - Elétro' Tecnjca, ao clube 2° co-

'\ locado em .venda de tômbolas. \,

Taça "Ccinsolaç·ão" - Câmara �unicipal ao clube
330 colocado em venda de tômbolas.

.

'Taça "Eficie�cia" - Café Rio Branco, ao clube
mais bem uni·formizado e disciplinado.

Medalha - Joalheria Müller, ao presidente do clube
10 colocado na' venda de tômbolas.

.

_

NOTA: - As taças acham�se em exposição na vi
tl'üie da Alfaiataria Abraham à rua Trajano.

o �(asH nos Jogos O.'i�
picos de ·He·ls.ink

RIO, 22 (V.A.) - O Co- i tado de São Paulo. O C.O.B.
mité o lhnp ico Bra�il�j:o. e�-.I vai' se �iligir às federações
teve lreumdo 11:1 ,m.anha de· no sentIdo de q.u-e estas pre
quinta-feira, tratando de as- ! parem os seus atletas e, no
suntos referentes à ida da' de�'ido tempo, comuniquem S PAULO "2 (V A ) 1\,r d-

.
"

I .

" ., �'. ", -_ 'tarcaram pl}ra o vence orrepresentaçao naClOna,,' em q�lm_s os espoltes e� q�e to- AbrÍ11do a "Taça Cidade de Aquiles (2), Rodrigues, LÍ-1952, às Olímpiadas de Hel- �arao parte nas elll1lll1ato-1 São Paulo", defrontaram-se minha, Lima e NEmê (consink. Decidiu O· C.O.B. pela nas: _. ante-ontem, ,no Pacaembú, os tTa). Os tentos do club.e;presença dos brasileiros no J••••••e•••••••••••Cl.Portuguesa 4 x Gualatassa- grandioso certame. Para fa- M 'd
·

I. d 'I'
elevens d_o Palm,eiras e do

I
san-tista foram feitos-por Si-:- .

ray 2; Portuguesa 4 x Be- zer freI1te às despesas, será . un la os' Santos"te�do vencido o pri- las e Ivan. >....... '

ziktas 1; Portuguesa 4 x solicitado do Govêrno Fede- C·am,pe 0-es' ,

meiro, pelo escore de

�
x 2,

.'"
.. ',

• _�. _Seleção de Ankal'a 1; Por- ral, -tim auxílio de cinco mi- '_

IV J .. U ,.,

tuguesa 3 x Galatassal'Y 1. lhões de cruzeiros. RIO,22 (V.A.) - A uma os ogo� nlver�1tar lOS
NA ESPANHA - Portu- I Determinou o Comité que consul.ta da Federação Me- -

C .t ' �
•

., " ...

guesa 4 x Atlético de Ma-! as eliminatórias para a for- tropolItana de Futebol, a ,a a· I I enS t::t S
d,rid.3 e Portuguesa 1 x va-I mação da equipe que repl'e- Confedexação Brasileira de I

.
,

lencla 1. sentará o Brasil ser�o leva- Desportos informou que o PROGRAMA:

�A.SUÉC.IA, -,Po;tugue-I das. a efeito _em S. Paulo, r:-0 To:'neio I�Iur:dial dos Cam- Dia �7 - Campeonato de Atletismo.
sa ;) x HelsmgbOlg 0.

.

I
penado de ;) a 12 de abrIl, pec-ps gera dIsputado no pe- Dia 10 de Junho - Campeonato de .Xadrês.

Resumo: 8 jogos, 7 VltO- sob a orientação do Depar- t 1'iodo de 80 de junho a 20 de Dia 3 de junho - Campeonato de Esgrima.rias e 1 empate. tamento de Esportes do Es- 1 julho do cMrente ::1.110. , Dia 10 de junho - Campeonato 'd_e Rêmo.

I � .

Sábado' jogarão Feder�ção x

América x TAC.,
'

;..�
•

..:0;.. ...

\ ••

.__,,_,..,...,--;,,_,----,'------------------

/

(;in�o jfJgo� no Brasil e
. dois Bf;». "Ur,�g�,Qi

"

..

'

) -, "_

t.. ..�". t°..!.�'
. .

s. PAULO, 22 _(V.A.) '- tafogo e America e dois' em
A ,rep'ortagem tey� curiosi- São Paulo que estão sendo
da�e de fahü�- com Carlito estudados pelos interessa-
Ro.çha, presidente do Bota- dos. ,

fogo, a respeito da i;emp9ra- Hã um
e

det.anie cudoso
da do Portsmolith, cuJa che- nas condições das tempora
gada deverá dar-se no pró- das do Arsenal e do Ports-

. �/ /ximo dia 30, conforme tem moüth. Enquanto o Arsenal
sido amplamente noticiado. tem m;na cota fixa de 85.000

O dirigent� botafog!lense cruzeiros e mais cincoenta
revelou que o contrato com por cento da re;nda líquida
o Portsmouth prevê a reali- de cada jogo, o Portsmouth

, zação de sete jogos, sendo receberá 3.trOO liras, cerca
dois deles no Uruguai, três de 165.0'00 cruzeiros por jo
DO Rio com Fluminense, Bo- gos, livre de despesas. .

------

lrivicta na Europa
a Parfuguesa ·de Desportos
Com o prélio de domingo

na Suécia, soma a 8 o nú-
'meTO de pelejas disputadas
péla POl'tuguesa de Despor
tos 110 Velho Mundo. Com a

vjtória de domingo sôbre o

I'felsingbol'g, por 5x3, o clu
be paulista conse�uiu man

ter sua invencibiliÇlade na

Europa. A relação dos jogos
� a seguin te:
NA TURPUIA - Portu-

gues;l 3 x Fenel'bahce l',

Escreve: HAMILTON ALVES

xxx

Ouvi dizer que o C. A. Carlos Renaux está com uma

equipe poderosa. Domingo vindouro o alvi-negro', com. tp
team brusquense disputarão a penúltima cartada 'du
Estado.

, ._ .

Vamos vêr em que pé. ficam as cousas! , , .

�Vitória' rubra, em
'

Guaiaguil
Jogando ante-ontem, na Capital do Equador, o Ame

rica F. C. derrotou o·Barcelona local pela contagem de
2 a O, tentos de Valter e Nivaldinho. Provavelmente o
clube carioca .realizará outros jogos, nesta semana, em

Quito.
'

Federaçãó A ,C� �e Estudantes ":
..

,

CODV'Ccação
�

Estão convocadosf os colegas membros 'do Consê:"
lho de Representantes e da Comissão Executiva -para· a
reunião que será levada a efeito, amanhã, quarta-feiras'
comrinício às 19,30 horas, na Faculdade de Direito, a.

fim'de serem tratados vários assuntos.

FlorianÓpolis, 22 de mâio de, 1951.
H�lio J\1ilfon Pereira,'Presidente.

'

\

Taça Cidade de São Paul'o
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l

CLUBE DOZE DE AGOSTO
,

.
PROGRAMA DE'FESTAS PARA O MÊS DE MAIO DE1951 .,f

.

'23 QUARTA-FEIRA _ "SOIRÉE-MIGNON" _. DIA'26 SÁ�BADO _' "SOIRÉE" COM INICIO ÀS ?2 HORAS _. DIA 30

QUARTA-FEIRA' "SOI�ÉE-MIGNON" _ NOTA: TODAS ss SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 19 HORAS SESSÃO CINEl\JATO
�

GRÁFICA:, SENDO QUE AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM INICIO ÀS 20 HORAS. .'

. \.iSINTESE< NOTICIOSA
,(Telegramas da U.P.). '''4'=�,.,.;��,,-.,.,_,

-

Dia das Fôrcas Armadas dos' Estados Unidos
(Cêrca de ío.ooo veteranos e soldados desfilaram peran
-te o presidente 'I'ruman e outras altas personalidades"
-em comemoração. do Dia das .Fôrças Armadas, Também

"

.21 Fôrça Aérea participou da parada, dando maior bri-
. .Ihantísmo à mesma. ...

.

....
<,

':\' tRebetiào contra p Comunismo - O embaixador ame

�'icano John Foster Dulles jnform� .que, muitos lidel'e�
-) " {comunistas chineses estão se rebelando contra a políti

.....ca de Pequim, de submissão a Moscou...
* f!,.

"Novo métõdo de ��Ól�ll;�'te ao Cânce;� - Um cientista,
":;de Birmínghan, Estados Unidos, revela haver isolado I
uma substância que pode conduzir à possibilidade de fa
zer uma prova 1110 sangue para saber se uma pessoa tem
-câncer e -de formular novos métodos para combater a

',temida enfermidade.
*

Ainda não existe a bomba de hidrogênio - Em res

-.posta a uma pergunta do INS, uma fonte ligada à

ÇO�_I'�--:-missão do Congresso dos Estados Unidos, que trata \,g{l; .'
..energia atômica declarou categoricamente que a bomba'.,t
-de- hidrogênio não foi ainda manufaturada e que não há: I
:garantia de que jámais seja construída.

*

Eisenhower em atividade - O Comando Supremo
-da Aliança do Atlântico anunciou que Eisenhower in i-
-"'Ciará nova "tournée" de inspeção na Noruega e Dina-
'::marca, devendo inspecionar as tropas destacadas na zo

.ina inglêsa da Alemanha.
*

Rapidez na produção de armas atômicas - O gene
. :.1.'al J. Lawton Collins, chefe do Estado-Maior do Exér
-cito norte-americano, indicou que. armas atômicas para
,,:'Serem utílisadas 'em fins -táticos, estão sendo aprontadas
-com tanta rapidez, que .talvez se prôduzam com pouco
"tempõ púa 'serem usadas' contra os' comunistas'na' Co-

Homenageada no Equador a aviadora brasileira -

-Chegou a Gu.ai�quil. 'em viagem de boa v.izinhan'ça, á a-I
"vladora braaileira Ada Regato, a qual fOI alvo de gran
<des homenàgens por parte do Aéro Clube local. Ada Ro
'.;gato viajará agora para Quito, seguindo posteriermerite
.

'_para o Canadá.
*

�Jercado de maridos -: Moças da Alemanha-Orien
,·tal estão comprando maridos a curto prazo por 500 mar

-cos ocidentais, para fugirem à zona soviética, segundo 'a
"l'evista' cinematográfica "Der Stern". Diz a revista' que
-só há du-as possibilidades para que as moças ansiosas
'_por fugir da Alemanha Oriental possam mudai' 'ãe re-

:. aidência para Berlim Ocidental, a saber: podem provar
';;-que são vitimas de perseguições politicas. ou se casarem

..,:com)Ul1- berlinense, ocidental.
.

.:�,�

'<,

.. "'Parece que·· precisa.mo,s
'umaMangueir� GOOt>t{E'A�

-

... ,,-

•

._
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-
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Mangueiras G00í?YEAR

»:

Qualquer que seja o seu serviço, há um tipo' de

mangueira Goodyear estudada e construída para
re�istjr a êsse trabalho. sfo mas fortes c resi-tern

ao serviço muito �is e por mais tempo ;\s mau":

guc;n� 'Goodyeur superam, tipo por tipo, tamanho

por tamanho, qualquer outra que seu dinheiro

possa comprar. Ao comprar especifique Coodyear,

GOOOIiEAR"
- o In�j�r nome em produtos de borráeha

.

'. .

Cabelos 'sedosos. brilhantes e bém
�ep.teados completam a elegância
cio homem e da mulher. Com o
uso' constante de FlXBRIL ossegu-,...

''* . rará V. S. aquela incou
fundível elegânciq. pro
pria das pessoas de bom
gosto e apurada distinçâo. Alem da
ccnservor o penteádo durante todo
o dia. FIXBRIL evita a caspa e- a
queda do cabelo. _/

.

.

...

VIVER!' MORRER ,! ftr�U��eRE��'�o��mb�r!��:� o!� d�;!�!;
SIMB:. este .01':. para tom i. pari:.

"14 DE JULHO 45" na Ses:. Mag:. de ínic:. qW{
De Ord:. do Cars:. Ir:. terá lugi, no dia 24 do ecrr,

Ven:. conv:. a tod:. IIr:. às 19,30 hor:. em sea
do quad i, e Idas Co-Irmãs Temp:. sito a Av:. Herefffo
"ORDEM E TRABALHO" I Luz, nO 20 Sob.:.
e "REGENERAÇÃO CATA-I 01':. de ,Fpolis, 22 de
RINENSE", bem como a maio de 1951 E:. V:.

,

tod i. os MMc:. rreg:. de A:. L:. M:. M:. - Seee..

CURITl6A

.,.- ......... � _._� _'.- ."

FONE S.!. �,2S4 42 J 8 Coizo Podot. 54510 -õ:l
TELLCRAII .... : PROSEBRAS PARAN4 F-

st liA';)

"VI:R<iEM TESfECIALIDADE" da
, , .

l
/

'

_CJA,WETZEL�INDUSTRIAL-JOINVILLE
TORNA (_A ROUPA BRANQUISSIMA

r
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II ASSEMBLEIA 'lEGISLATIVA ...OlÇ. I EDITAi.
Estra",da Canoinhas-Rio do der à confiança desse mes- � 1 ;UIZO DE DIREITO DA -

Sul mo povo. ,COMARCA DE PALHOÇA
Em eloquente discurso, o A seguir esclarece que o EDITAL DE la PRAÇA, A Campanha que, nesta

'deputado Fernando de ou- atual governo ainda 'não COM O PRAZO DE 20 Capital, a Comissão constí-

veira exalta a potencial ida- poude levar avante muitas

I'
......

"I DIAS i tuida por Alda' Jacintho,
de econômica 'do Alto do' das reali�ções solicitadas' 23 DE M�I� .

,
'

O doutor Josê.Tl,I:\'are� d� I
Otilia Ana Moritz é D�l�S

.Itajaí, onde a riqueza da .pela Assembléia, porque o A data de hoje leCOlda-j Cunha Melo, JUlZ de DIreI· t Fragoso, para a Fundação
terra se alia 'à riqueza do governo passado gastou, no nos que: . to da Comarca de Palhoça, i Laureano - que está mo

trabalho. Lamenta, o ora- mês de janeiro, quasi a to- - em 1535, tomou posse Estado d�Santa Catarina, I vímentando, em todo o Bra

-dor, que o labor do braço talidade da verba destinada da Capitania que lhe fôra na fórma da lei etc. , . sí], tõdas as classes sociais

humano seja prejudicado a serviços públicos, destinada, desémbarcan�o Faz saber aos que o pre- 1- vem encontrando õ mais

por falta de meios de escoa- Essa declaração 'provoca na baía de Santa Luz.:_a sente edital de P praça, i franco e decidido apôio das

mento da produção, e salí- apartes dos representantes (descoberta em 1501 por com o prazo de vinte (20) I autoridades e sociedade lo

enta a urgente necessidade pessedistas e'a respeito se André Goncalves e Amérí-. dias v irem, ou dêle conhe·: cais.
de uma estrada ligando Ca- estabelece prolongada" dis-' co Vespuci�), e vai leva�7 "cimento tiverem que no dia I É já,' em relação aos p�u
noinhas a Rio do Sul, péla cussão, sem, entretanto, tando um forte e as prt- vinte e um (21) do mês de; cos dias que êsse movimen

Serra do Mirado!'. descambar para o terreno meiras habitações de uma junho próximo vindouro ás' to. foi iniciado em F'lorlanô-
A propósito apresenta das coisas estereis, pelo vila- com o nome de Espíri- 9 horas, na séde do distrito' polis, verdadeiramente an i

bem justificada indicação. con;;�,' desenvolvendo-se to Santo, ainda hoje conser- de Garopaba, desta Coma r- ,madora a colaboração em-

Pôrto de Itajaí n.um ambiente de elevação vado, Vasco Fernandes Cou- ca o Porteiro dos auditórios prestada a tão altruístico

O deputado Aquiles Bal- muito' honrosa'para o nosso tinho; trará a público pregão de quão meritório empreendi-
sini requer seja transmiti- Congresso. - em 1625, o Forte ho- venda e arrematação, a mento, levada a efeito pela
do um telegrama ao presi- A respeito é de salientar landez .de Man iutubav na quem mais der e maior lan- mulher catarinense, que,

dente da República solici- um aparte do deputado Os- foz do !xjngú, foi atacado e ço: oferecer, sobre a respec- mais uma vez, emprega os

tando providencias na dra- valdo Cabral, o qual expl i- tomado por Pedro Teixeira, t{ya .....

avaliação 'os segúintes seus esforços, pára a vitó

gagem do rio Itajaí, _ ca que o governo passado se com os Capitães Pedro da bens : Móveis e utensílíos no ria dessa campanha de hu-

Quando foi posto em vo- viu na contingência d-e gas- Costa Favela e Jeronimo de valôr de Cr$ 2.365,00, sen- n.anidade.

tação, esse requerimento, tal' a verba mencionada pe- Albuquerque, tendo conse- do;:'1 estante usada por. , . i "O ESTADO", que desde

mereceu o apoio integral do 110 seu Iíder, porque a As- 'guido fugir o Cómandal1te Cr$ 35,00 -:- 1 mesa peque- o início, se vem 'colocando

deputado Bahia Bittencourt. sembléia não pcssibil itara inimigo Oudaem, com u:na I na por Cr$ 40,00 - 2 vit.ri-
.
à disposição da Comissão des.

Preços:
O deputado Osvaldo Cabral, ao mesmo, contrair o em- parte da guarnição; nes por Cr$ 800,00 - 1 bal- Pró-Fundação Laureauo,
€mbora concordando com o préstimo necessário I a co- - em 1644, o Conde de cão por Cr$ 25,00 - 1 mesa publica, diãriámente, o re- CI�:��I�3'��streito)
pedido, opina que não deve brir compromissos inadiá- Nassáu (Principe João Mau-' grande por Cr$ 65,00 - di- sultado financeiro' dêsse
.t'

, Ás 7,45 horas
ser requerido o auxilio da veiS'.' ricio), seguiu para a Euro- versas prateleiras por .... mo�nto, angariado pela

·1 h 'Programa duplo.
'

draga Maranhão, ora em Prosseguindo, o deputado pa, deixando o Brasí - 0- Cr.$ 200,00 -�1 canôa bor- referida Comissão: .

1) - Esporte na téla.
Laguna, porque as obras Bulcão Viana tece brilhan-. landez que governa:-a co� dada ?or. Cr$ 500,00 -:- i : AUXILIOS - "O �ST�. _ 'i'RANSATLANTI-
do porto de Laguna ficariam tes considerações em tomo brilho e bastante dlscenu-, carretinhá para 1 alllmal, DO", solaborando mais di- 2)

E LUXO
prejudicadas com a ausen- dos problemas que aguar- mento, por í�ais de sete a-, por Cr$ 700,00. Mercadorias

.

�:eta:nente co_m � Comissã� ,. C�t_ NEM TUDO QUE
da daquela draga. Á res- dam solução e conclui com nos; .: no valor de Cr$ 23.407,17" Pro.Fundaça� ,L�ureano .

Z É OU}{O
peito se pronunciaram di- a afirmação de que o gover- - em 1645, na Varzea compreendendo fazendas,· recebe contribuíções, em

I
RELU

d
.

- , .

d
. .. I -

d
A Censura:

versos deputados, fazen o� nador lrineu Bornhausen (Maranhão), e assina o um armarmhos e artrgos de aluo, sua redação, as pessoas
I

" tê 14
o, pelas respectiv�s banca- tudo fará para concretizar compromisso com José Fer- minio, esmalte e farmaceu-! que o des-ejarem para aquê- m:�opn�

a e anos.

das, o deputado Braz AI- no menor prazo possivel, as nandes Vieira, Antônio Ca- tico conforme relação á dis-] le patriótico fím.:
C � r;ç;;. .

ves e Cássio Medeiros. SÔ� aspirações do povo, princi- valcanti e mais 16 � c?n.i,ura- i posição dos interessados, no: f
---� --- r,w, RU3�;

bre- o assunto também :!iala palmente as encaminhadas dos, contra o dommlO dos local da praça. Semovefltes: .

raqueza e Ás 7 45 h�ras
o deputado Konder Reis, pelos nobres representantes holal1dezes;

.

no valor d� Cr$ 20.150,00"
. ....

.

. ROS}. NEGR i\
.

que infoi'ma ser a draga na Casa./ .- en: 1792, partem do ;ompr�el1dend� 3� �ovin�s e fxgotamenfo I Technicolor.·
Maránhão a única que po- Os Tiros de Guerra RIO, ,mals_lI d�gr�dados da 3 equmos. ImOY�I�. 1 casa

FRAQUEZA E ES-GOTA. Censura:
derá ser utilizada em Ita- O deputado Teixeira Pin- COl1JlIraçao Mmeu'a) entre que serve de paIOl com o �ENmJ'\' Ih

. -

h t' h' I
.

t G t' t 't ]\I.. 1 J. U no ve, o e moçp, Impróprio até 14 anos.

jaí, VIsto nao aver ou ra a to traz ao con eCImento (a os ql\alS os poe as onzaga

I
respec lVO en'enO S1 o no

I' t b -

f"
.

d·
. -

do l'Ierviço de C t d rta e Alvarenga Peixoto e o dr. -distrito de Garopaba desta. per uIl: açoes tflnCl_on.:als No programa:
lsposlçao � '.

I asa o· eor e uma· c�
.

'C mascu mas e -emll1mas, Noticias ·da Semana_
Fiscalização de Portos e; recebida do seu partido, e Alvares Maclel; ,omarca. sendo a casa cO-,

ed 'nf d do
.

ta
Canais. I onde coilsta o caminho que - em ).822, deu-se a

1'e'j
berta de telhas, construida' In�? lf

UH a Vl.S
d
e m�' Fox �ovietone.

O requerimento é apro�a-
.

d-evem seguir os.municipios volta cenhecida com o no· de pau a pique e contendo' � :'Ia �'acas, mama -e SUl' Preços:

do com a emenda sugerlda

11 que desejam restabelecer me de "Bernard� d-e Fran-, o terreno 3{) palmos de fren-; c:l,C:hto, )tlqf�.es n,edrvO'Sos (ca-,
Cr$ 5,00 e 3,20

C b I
. I"" t 38 1 d f d coe es, I i-€za, esapal'e.cem iMPERIAL

pelo deputado a ra. os Tiros se Guerra, ClSCO naclO ; e e pa mos e un os,

Z·
.

'd' d G t
.

7 45 h. . d 1"829 J 'CI ,. - f, d f ' t .
c m um so V1 1'0 as -o a� AS, . oras.

Ponte que ameaça rUir . Empolgan e dIscurso o - em �,ose eme.l azen o _len e na plaça, _,1 '1' Ad. t t. 1
NRA DOS. ROMENO',

P
.'

t f d R d C
. - eU<.lé ma..s, o ao( as Ú.Q8 A ROI J. loJ>.

Ocupando o microfell1�, o; deputado Ylmar Corrêa te ereu'a eu regou ao lll1 os na ua a '9ncelçao, h ·t·
. ··t d d'

.

I·
. OS'Pl aIS e recel a as

Ia.,
Censura:

deputado Estivalet Pires. re- Fazendo uso da trihuna, Principe-Regente D. Pedro, extremando pelo réste com ,

.

t t'
.

.
-' /d� I

. nàmen e por c-en enas q:e Impróprio até 14 anos.

afirma seu propósito de cO-l' o deputado Ylmar' Corrêa, uma repl'esentaçao pedm o terras de Manoel Candldo 'd"
-

"} t M d r'
.

- A' ,me l-Cos 1 us res 'en 'Ctl- No programa:
laboral' COIU o �ovêrno e�. lider da bancada pessedis- a convocaça-o de uma s- , de Mil'anda e pelo oeste com

r
'

' .

'. J h
tudo que respeite aos inte- i ta, louva o aparte do depu-:, sembléia Constituinte, cujo terras de Pedro Ínácio da nas lrmou�se c'om? o malS

I O Esporte em Marc a.

resses da coletividade. As-: tado Cabral explicando as principal pi:omotor .foi Gon- Silva, que foi adquirido por c�mpI: e�at��OrlZadO re·, Mazorka na Mazorka. De-

sim, a{',entua o prejuizo que' razões de despesas feitas çalves Ledo' instrumento particular la- vlgora ,e 8.JS �ma n�rv:o· senho.
,

está sofrendo () Estado e o em' janeiro, pelo govêrno - em 1822, em São Pau- vrado a 29 de novembro de
80 e das e�r!laS_ vrtals'l Preços:

munidpio de Concórdia, pe-- passado, e declara que a- lo, houve um motim provo- 1894 pela importância de ��m c�ntra��dl-C:�::W, Nas" "

Cr$ 5,00 e �,20 ,' ..

la pal'alização das obras d.o

I
quele apal·te foi a melhQr cado pela.,Porta,l'ia,de,10 de.. Cr$ 1.200,OO,l"r��:cho g,ran- l:R'ganas e rlI), �las.

ISÍtI"'It:' id"e' 1"11""Grupo Escolar daquela Cl- justificação das mesmas Maio do mesmo ano, de Jo- de d.e táboa. edifICado na ......H............. . ." .'8 'il •

dade e ainda mais, o peri- despesas, contra as quais sé Bonifácio, que chamava praia por Cr$ LOOtl,OO - 1 I Só a expectativa de um

go que representa pal'a a muita cel�uma se havia le- ao Rio o Presidente da Jlm- rancho de madeira cOIlstnlÍ- e sua mulhel' Ma't'ia I,sabeI, acesso' de asfixi:t;�smática..
segurança dos trahscuntes, ,vtlntado sem razão, como se ta Governativa e o OuvidO!: do no t�rreno deserito na 4a. da Silva e foranf sep�rados ,.com o s�u J.ioitejRc��fl'râ,-4�).";;
a ponte sôbre o Rio Con8� pode depreender das pala-1 Costa Ca-rva}·ho; . ,iVerba por. Cr$ 600,00 -- 1 a 'i·equerimento do resp'écti-' abáte o espírito maia resi&

tante, :pa rodovia Concó\''- lvfas daquele ilustre

repr�-I
- em 1842, o General e

I
teneno situad�distr�to v() inventariante' para. paga� tente. Ser asmático é viver

dia·Rio Grande, visto a' sentante udenista. Duque, de Caxias chegou a. de Garopaba desta Comar- mento do passivo do espólio,
'

s�mpre de baixQ dessa obs

mesma estar em péssimas ,I Continuando, o deputado São Paulo, iniciaj;õdo logo a ca com a área ue 268.429m2 impostos e custas. E para sessão nervosa e dissolven.

condições e ameaçar ruir a j Ylmar Corrêa diz não éon- organização da força que duzentos e sessenta e oito que chegue ao conhecimen� te. O remédIO do dr. Reyrt
qualquer instante. A res- cordar com as conclusões devia lutar contra os revol· mil quatrocentos e vinte e to de todos, mandei expedir gate, a salva.ção dos asmáti

peito encaminha à- Casa do deputado Bukã'D Viana, tosos; nove metrôs quadrados, fa- o present�'edit�l que será cos, combate eficazmente
uma Indicação e requer ur- quanto à abelj,ura de cl'é- - em �864, nesta ddade, zendo frente com terras do afixado n�\lugar do costu-' não só a própria'asma, comO'
'gência para discussão da ditos especiais, pois a lei então Desterro, falec�u o espólio, fundos com o mar me, e na séde do distrito de qualquer bronquite crônica.

mesma, o que .é aprovado. permitedque os mesmos se- Major Manoel Joaquim de gro�o, terras de Izaias Vi-I Garopaba nesta C()marca e. ou não, ,tosses, chiados, et,c.
jam concedidos já em àbril. Almeida ..Coelho. .eira Ag.u.iar.e com .quem de uma vez em jornal da Ca- Com o remédio do dr. Rey»-
Em seguida, em seu em- I André Nilo Tadasco direito, extremando ao nor- pital. Dado e passado nesta gate, as gotas antiasmaticas,.

polgante imprQviso, o lidel:, ---- te com terras de Alqano Jo- cidade e Comarca de Palho- puramente vegetal, o doen-
da oposição define o papel sé da Silva e José Ponciano ça, aos 18 dias do mês de te adquire imediato alivio.
que a esta compete' desem- Ribeiro e ao sul com terras maio do ano de'mil novecen- voltando sua respiraçãologct-
penhar, não para demolir, de Leonidio Ciriaco do Nas- tos e cincoel1ta e um (1951). ao ritmo natural. Não eo-

mas para construir. Asse- cimento é. Euclides da S. Eu, Leontina _Tancredo, Es- contrados no local, enviem.

gura, por fim, que a oposi- Cascaes .. Terreno êsse ãd' CrIva o datilografei. (as) antecipadamente, Cr$ 25,00-

ção da sua bancada não se.- qllirido antes do Código Ci- �osé Tavares da Cunha Me· para End. Telegráfico Men�

.rá jámaiseontra os interes- vil, por Cr$ 12.079,30. Esses lo, Juiz de Direito. Está con· delinas, Rio, que remet�-

ses do povo e do progresso bens pertenciam ao espólio fOl'me. Eu Leontina Tanere-
I mos. Não atendemns peio-

de Santa Catarina, mas que de Antônio Inácio da Silva do. EscrivR o datilografei. 'reembólso.
acima de tudo, ela visará a '

dar ao nosso· Estado, dias
de justiça e de tranquili-
·dade.

uCatnpitoh-a'" 'Prí-flllHl'8fãt
"Laureaoo»

Donativos já an

gariados
Func. da Bibliotê
ca Pública

Func. da L V.
T. P .

34.765,2G

75,00

207,00.
Grupo Escolar
Lauro Müller .

Deputados Esta
duais ... '., ..

G. Escoíai' Rober
to Trompowsky
de Joaçaba ; ..

Total

1.000,00

320,00

pagina i - ".

1.181,50
37.548,70

RITZ
Ás 5 e 7,45 horas

TRAFICANT-ES DA MOR
TE

Impróprio até 14 anos.

No programa:
Cinelandia Jornal. Nac.
Metro Jornal. Atualida-

.,

Fala o lider do govêrno
Tomando por tema as di

versas Índ'icações apresen

tadas, lia sessão, por vários

deputados e todas elas re

ferentes a problemas 'de al
to- interesse para os muni

cipios que representam e,

consequentemente para o

Estado, o deputado Bulcão

Viana, com eloqueneia' e
elegancia, discôrre sôbre a

necessidade ,de ser manti�

da, na Casa, esse clima de

colaboração entre os pode
res Legislativo e Executi-

CONTRA CaSPA, l.:QUEDA lOS el· I
voo Contradições do depútado
Salienta os beneficios que Cabral·

resultarão para a coletivi- O deputado Osvaldo Ca-
dade corri essa eompreens'ão bral, elogiado pelo seu' a
das responsabili�ades mú- parte, ocupou a tribuna pa
tuas e louva o empenho com râ explicar os motivos da
'que os representantes do

I quele
esclarecimento. A

povo procuram correspon; fundou-se, tant'o, porém, nas

ol'••••••••••_�.........."!..-.....-_....-_........ I
explicações, qlíe caiu em

sérias contradições relati
vamente a afirmativas por'
êle feitas na legislatura.
passada.
Conclue na ,i3a.

�ELOS E DEMAIS }
•

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.

I ,

------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------�
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PROGRAMA DO MÊS, ;DE MAIO '.' ,"

,'-
,;. -

' ,

DIA 27 - DOMINGO - TARDE DANÇANTE,DAS 17 ÂS 23.HORAS. JUNHO 2;3"-':' GRANDE FpSTA JO:�
NIWA - FESTA NOARAIAL. CASAMENTQ NA ROÇA -, QUADRILHf\ ,_' RATOEIRA � QUEIMADA ETC.

Edital

LI

&� Churrasco da 'Saudade I
�no Colegio Cbtarinense

Dia 10 de Junho de 1951.

•

. "

Un, campeão ,de Economia e Resistência
A. antiqui.,

. S. Socíetatís.
I; .Iesu, ". -. ,

FURGÃO
�)

A. alumni,
Felix convivium .

et f'ortunatum conbibium.
'-:

Veterani discipuli Societatís Jestio
Habebimt sub' umbra "Figueirae magnae".

PROGRAMA:
A. - Hora 11,30 Missa in CoHegiu Cata-

.

rmense pro alumnis defunctis.
B. - Hora 12: Qui fecit tetum ... bene-

dicat cíbum & potum!
----

'1. -� Fl'igida miscellanea,' vu I.go Mãyonaise,
2. - Peeudutrr et porcorum lumborum ex

. peetatío ao téchnico Ernesto,
3� - Reliqua cum farina et pane.
4. - Liquida' Katcipiana curo aqua Sanctae

Catharinae,
5. - Desfillatio ln pediludio vulgo futebol!

. Pro rapacibus l
'

6. - Feria secunda: Ressaca magna.
E-xplicatio :I:n Gynmasio alumni studuerunt

linguae Iatinae : facile comprehendent quid sit
EXPECTATIO LUlVIBORUM PORCORUM ...

et facil e sapiunt 'de vinis Katcipianis er-Ouro
'Pilsen! .

.

Invitatio: Conventio annu:ali� A. S. L A.; in
Colégio Catarinense, die lo Junii MCMLI,

- UM PRODUTO D" "o••
D" "UMANK�

,.
_'-,.

; .

".,

f

-r

CORPUS' CRISTI
IRMANDADE .DO SENHOR ..JESUS DOS PASSOS'

E
HOSPITAL DE CARIDADE

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra
:de convidar os Snrs, Irmãos e Irmãs, para comparece
rem quinta feira, dia 24 do corrente, às 15,30 horas, na

S,acristia da Catedral Metropolitana, afim-de,' revestido
d!! balandraus e fitas da nossa Irmandade, à mesma in
corporada, t��em parte no préstito. em honra a ·J,esus
Sacramento. '" '.' ':' -, .. - , /' -

Consistório, em Florianópolis, 20 de màío de 1951.
Luiz S. Bezerra da Trindade, Secretário.'

.

Econômico
no preço e na manutenção,
o Furgão TADNU� se apresenta
com um sólido acabamento,
que lhe assegura longos anos

,de vida útil. Capacidade para·'
500 kg. Freios, hidráulicos ..

_ M'cttor de:-4 .ólmdro�r. :

Distância entre eixos 94".

Vá'conhecê-Io no RevendedorGRATIS ..

F'O R D MOTO R COMPANY
?

-.

----------.-------�-------,----------

. l'

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

�, zado que proporcionará ao portador concorrer num sor

teio inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 valvu
Ias de reputada marca.,

Cada pessoa poderá, c-oncorrer tantas vezes quantos fzecortes preenchidos enviar.
. .'

IA Sociedade Propaganda "ESO"
.

Caixa Postal, 90

Plorianópolis - Sta. Catarina.
Nome ,

.

............... �. .. .. .. .. ..
. � ,.

Transporte•. regulares de c (> ga 5 "I'

SÃO FRANVISCO DO SUL para NOV4 iDOR
Infol'maçõ.. carnal Aqante.

,{f " II!!D6p�li.- C.•rlal Hoepck�S/A - 01-' Telefone 1,212 ( 2nd. te!eg .

� o lJ'r.ocllcodo Sul-CarIo, Hoepcke S.;\ -CI-Teldooe 6 MOOREMACB

Endereço
Cidade
Elstado

............................ ; .

................... � .� ..

" Nota: Junto Cr$ .3,60 em selos. pará a.resposta.
..
_-----------

Camisas, Gravatas, Pija-'F
"

_'.
-

Imes Meias> das melhores faquezas e-m gera.
. pelos menores preços sÓ-n� VI"nho I1l1eo"ot�doCASA MISCELANIA - Rua I til·· lJ U
Conselheiro Mafra. (S ii V e í ra)

-------- ._'----------

i

Atlântida Rádio Catarinense limitada"
,

'. apresenta m�!s 2 iosuperaveis modelos para ]951
CARACTERISTICAS":

=
.5 1;almdas;: Ondas: longas de 550 a 1.700 kcls; cur-ta-� 6' a I8mçs. 50 a9l mts.

m Alto-falante 61[2 p_glegadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos.
",.� Transform,ador universal para 9Q, 1]0, JSO, 200 é' 220 volts vdi

;; VariaveL de 3 .se�ções�: FI .c�rr: !}ud;_o' de ferro':_ CaiXa de. IMBUIA de Luxo.
.".,

Grande alcance
_ Alta 5f!nstbtltdade... Som natural.

7

•

n�.STITUTO DE APOSEN-,
TADORIA E PENSóES
DOS EMPREGADOS .' EM

ÁNSPOR'l'ES E ..CAR;GAS,
Delegueia Regional em San-

�. :;:<t . ., . tá:,(�ataiü:Uí;':'
-v,

. Jt.cvt\"Ú ati. eQ�H}�cinlento
do�'3 Orgãos Âl'i·ec-3.dadol'e,s
snbordtriaéos a 'esta ,De.I-eg13.�

.', . da ,RegiW1-l:l.-1, tiÍos 's.YS. Em
'.-

__ wegadO-l'es '�ili(:ülâdOs ao l'e-
.

2-i'rilem desta 'tllsfituição é ti
todos a quem interessar
possa, que, pos achar-se ex

travíado fica pelo presente
Edital cónslderado ·:NULO
para tod-os os .efeitos 'ij ma-

l, t,erial
de

-lll'l'eca.d,áção.:aoai-.

xo disc-riminado:
.

'

. 5 talões modo D.A. 13 (Re-
'.

cibo Empregador) nrs, :._
1380426 a 1380550;

.

.

, 3 Idem ;__'D.A. 1 (Recibo
Suplementar) 111'8. 868351 a

868425.
Florianópolis, 16 de maio

de 1951.
'.

João Ranulpho de Olivei
ra. Delegado Substituto.

1,"

'
..

Pôrlicipíl çãõ
Benjamin Vieira

e
,

Senhora
participam aos paren
tes e pessoas amigas,
o nascimento de sua' fi
lha Elizabete, ocorrido
dia 20 nà Maternidade
Dr. Carlos Correa.
Fpolis., 2Ô-5-51:

A AGO'NIA DI
ASM�A
Aliviada em Pouco. Mlnut••
Em poucos minutos. a nova recei

ta Mendo.o ..:.. começa a cir
cular no' sangue, alívíando os aces
sos e os -ataques da asma ou bron
quite. Em' pouco tempo é possível
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Menda.o aliviá-o, mes
mo que o mal seja antigo; porque
dissolve e remove o m u c us que
obstrúe as vias respiratórias. minan
do a sua energia, arruinando sua
saú!e, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho7�Mend".o tem tido
tanto êxito que se oferece com a

garantia de dar "O paciente respira
ção Iívre e fácil rapidamente e cQ.rr,
pleto alivio do sofrimento da asma
em poucos dias. Peça Menda.:o, ho .. !c
mesmo, em qualquer farmacia. A-:
nossa garantia é a sua proteção ..

I
I

co�rrADOR
, Com 16 anos de atívida-:
des n4 - profissão, oferece
seus serviços, nesta Capi
tal, para escritas avulsas.
Ofertas para CONTA

DOR - Caixa Postal 419'
- Florianópolis.

�llJnicões e aru
aos ds_ Cê va �
,Só no . Empório Fiorianó

polis.
- Preços de mano a

mano.

Rua Tiradentes, 19-A.
Tel. 1.591.

I
J - \

,Modelo ARC-5-P
,

I�:

, f,/odelo ARe 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Brasil ainda não recenheceu 'Alvejado o avião
o novo governo da Bolívia' pela poUela do
RIO,22 (U.P.) � A pro- Junta Militar da Bolívia. O Espiflto Santo;

pósito do telegrama da Uni- Itamaratí ainda está estu-
�

tecl f'ress sôbre ° reconhe- dando os- acontecimentos MANTENA, Minas,' 22
cimento, pelo .Brasil, da ali ocorridos, Limitou-se, a- (V.A.) _ Consta aqui que
Junta Militar da Bolivia, • '-

t t
.

penas;. a autortzar o nos.S9
o aVIa0 per�e.nce�.:. ao Prl.-que divulgamos em nossa I t Alf S ., C .,

embaixador em La Paz a - o ,o eu iqueira esar,
edicão de domingo, um por-

.

.

f' PP REN-

entrar rem contato com o de"pre. IXO - ,poucota-voz do Itamaraty nos fez .

d I t
�

dMinistério das Relacões Ex- ,depoIs e evan ar VOO . o

a seguinte declaração: .

campo de pouso, local. para
"Não tem qualquer fun- teriores, daquele país ami- sobrevoar a zona contesta

damento
a. infOI.'m�90 da go, para obter informações da' foi atingida na hélice,

V.P. de-que o ,gOV�O,bra- diretas sôbre os aconteci-
ao que tu-do indica por um

sileíro te'Ilha; té'(l�!hl'��cido .a, �mento&". .'.. ti�o .

de fUiil disparado" por._>::;"10'� .. ,.;.,,1',.;""': ; -.

�L�-h\_ ;
_ 'l";).,.

' .

...o...(�....�(�....() ()....()....o....()...(. elementõs <la Polícia dó Es-

.;.'i��;<�".t ';, ,(;",.:}� ,_�;,':; ,':,
.

'
- , pírtto Santo, Felizmente,

não houve vitimas a lamen-

'''MALA NO RA6cE M",-�
COM AS, LEIS TRABALHISTAS ••�

,

r '

Na crônica policial, .sem- .rla Pátria; n .. 1.998,. que co

"Pre aparecem
.

casos "s�is-! qJ.el',:_eia com fe!To. ,:elho. O.
generis", de' . espertalhões ] patrão, _ a prmClplO, colo
arquitetando verdadeiros 1 couo novo empregado sob a:

assaltos para csnseguir vi-I mais vigorosa observação,
ver sem o suôr, num traba- I proeurando, como é óbvio,
lho honesto, condiçãrr?"de conhecer-lhe os sentimentos, A pnOVA!
tôda creatura que segue <)S as aptídões e captar-lhe a "'Sabendo,cle que ÁlvaT(),>
ditames da decência, de' ho- confiança. vivera ,em F'loríanópólísc
nestídade e da moral. Há f'a- E, assim, os dias se foram Abraão não teve dúvidas --\
tos que, muitas v.ezes, levam passando\.... tomou o avião e aqui che- \
os seus protagonistas a uma "- gou, ante-ontem, entrando-

ta��s autoriúades'mineiras, '1)érie' Incalculével. de""'provi- P-ERDA UE CONFIANÇA em averiguações dos ante-

com absoluta reserva" :.es- dências", para lograrem um
.

Mas,. Abraã� s�ivisch; cedentes ao ex-émpregado.,
êxito, à primeira vista, 'de ,qu� viveu nesta 'Capital 1;1.1--. Aqui, 'foi à Delegacia Re-·.

tão investigando o fato, o

qual, pela gravidade de que
sucessos qu�;' afinal, não guus anos, .aos poucos, foi gional de Polícia, e, em lát·.

se reveste,' vem causando compenqam. Individues que perdendo a confiança no séu chegando, relatou o fato ao

vivem, dia e noite, imagi- novo empregado, .face a al- dr. Ney dé Aragão Paz, de- ..
,

i ;, ri ln/'I> .)is; 21- (j��Mliio de· 1"51, séria apreensãe em Mante-
nando ti. maneira de enganar guns fatos que séprocessa- legado regional que, de 10-

_.,--- na.
o próximo, o mais tolo que vam na execução do seu tra:: ge, mandou procurar, no- �.,'

'U
.

O N'
-'

P 'T B
aparecer ....Dai os casos, balho, em. que o "esperta- Inatitutcde Identificação a. .)--, ,

ver �US
.

sempre noticiados pela im- lhão", ao ser interrogado, ficha "'ae antecedentes �
, '� � ,

NA"SO"MBtlla' prensa,' dos celebres "con- caia em contradição. João Rodrigues de Moura ou:
." II. "

/ � •• ,,)1 tos �vigário", "contos do . Aos poucosc-num p'él{odo João Rodrigues, pelo que-
RIO, 22 (U.P.) - O-ridel' ta, não tinha pejo de

confes-l Lln,oIATlVA .pacote'

..

'

e. outros "contos" de 8 .meses, aproximadoamen- pôde ser constatado o se-

do PTB' na Câmara' dos sal' que modificara sua opi- BUllJII que correm =mundo, verda- te, Abraão foi-se desconten- guinte:
.

Deputados, coronel Brocha- nião �pós os debates sôbre Em\ apartes oportunissi- deíros. "golpes", engendra- tando com Ãlvaro de Abreu Em 5-5-37 foi iderrtifica-,
do da Rocha, usando da pa- o parlamentarismo sustenta- mos e i'n.e-isivos, o deputado dos por indivíduos malaba- e Silva, nome com que se a- do para averlguações de an+
/ lavra para uma comunica- do, na legislatura passada.j Ylmar Corrêa,', com os anais ristas, ora propondo a um presentara ao emprego, cha- tecedentes' com guia da d�-
ção, classificou de "desprí- pelo deputado .Raul Pila. I da. Casa na .mão, provou-à menos avisado "negócios" mando-o à ordem e, por fim, legacia da Capital.

-,

.

moroso'! õ discurso proferi- Para concluir, pede ao sr. l exuberância que o deputado, com resultados tentadores, despedindo-o. ' Em 11-5-38, idem, idem.
do pelo deputado Aliomar Brochado da Rocha que lhe' Cabral lestava agora defen- ora 'levando' á um otário ia- Em 19-1�9, ,idem, idem.

Baleeiro, um dos três orado-. perm.ita a comparação qu.e ,\ dendo d que, na legislatura 'ciliÍÍades com.qúe conseguir, O "GOLPE" '" Em 11-5-4Q foi reeolhtdo.,
res designados pelo presi- vai fazeI' e narra o conheCI-,; passada, por mera intoIe- com o mínimo' es�rço,' boas Álvaro de Abreu e Silva, prêso, como incurso no art_

dente, para saudar o Minis- do i�cidente entre::Eça de i rância poÜticll,___condenara. somas de cruzeiros '" São então, não teve tempo a per-
.

330, §§ l°......,__e 4°, combinado..
tro Laudo. de Camargo, na QueIroz e Bulhoes Pato I Os debates a' respeito se modalidades já conhecidas der para ã execução do seu com 'o art. 66, � 1° da Con... ·

';'"
sessão solene de sábado úl- quando o primeiro, em seu-' prolongam, com a interven- de "espertesas", tão. do gos- plano. Era chegada a horâ, solidação das Leis Penais.
timo afirmando que·a sua livro "Os Maias" retratou' 0_, ção dos deputados Wilmar to dos malandroS' quê pe- tão aguardad:;t., para dar o Estava, aí, a 'prova - .AI-,
bancada não endossava os, segundo, em ,"um dos seus ,i Dias e Bulcão Vian,á, seu- rambulam por êsse mundo "bote". E, sem perda de tem- varo de Abreu e Silva oa

conceitos emitidos pelo dep. personagens, o -poeta To-. do de registrãi- que o' depu- de Deus ...

"

po, correu, 'ioga, para o Mi- João Rodrigu�s de Moura OQ

oposicionista. mas. I?'Aquino. . '. I tado Ylllfar Corrêa com ar- Mas - e a,qui começá a nistério do Traba,lho, onde João Rodrigues são a mes-

Em resposta o deputado DIrIa," agora, ào IIder do gumentos sol idos e felizes, "ol"iginalidade" desta repor- alegou haver sido despedi- ma pessôa e a, indenizaçã�
'baiano disse que tais "abis- P�_B Co'1110 diss,e� Eça ag BU-l' fez ver à casa.a diferellt;a tagem - há, hoje, uma no- do, sem causa que o justifi- não procede visto ter sid<p
mos ideologicos" entre ele e lhoes Pato: chocante; entre a oposição va modalidade de escroque- casse .. 'o sty patrão estava preso em �7 de maio 'd�
a bancada do PTB que, na "Tire-se da pele do perso-j que a UDN fazia, na legis- rie. Desta feita, a Delegacia contra as leIS de amparo aos 1940, nesta Capital, e nãÓ"!
sua oração não' tive.ra a pre- nagem"! llãtur-a passada, oposição do Ministério do Trabalho, ·trabalhadores, etc., etc. ... poder de 1937 a 1940 ter si-
tensão de lhe in-te_rpretal' o

_

Interpretando a. compara-I sistemática e-cdestrni�ora, e em Pôrto Alegre, servindo Intentou, então,' a ação do empregado do si'. Abraão>-

pensamento. "Contudo, pros- .çao o deputado Alwmar Ba- 'a oposiçfj.ollo PSD, que se de tranpolim .. " contra Abraão Saivich, com Saivisch, em Pôrto Alegre,.
segui,u o sr. Aliomar Baleei- leei�o afirmOlI que não lan-! colocava em 'plano superior, Vamos' "aos fatos, se-Q' os seguintes elementos: por estar em Florianópolis r
1'0, repilo com veemência a çara nenhuma ca�apuç�' e rnão negando, a qualquer tí- ,mais delongas: Vencimento�. .. 1.500,00 Ontem, à tarde,'após ha-,
acusação do lideI' pEl.tebista que o, PTB de�erIa. deIxar i tulo, colaboração e objeti' O INICIO, DA HISTóUIA Indenização (Í4x2) 42.000,00 ver solicitado ao dr. Dele-,
de que em meu discurso, de procurar alllmosldade e vando-se ,apenas, por um, Álv-aro de Abreu ê Silvã- Horas extraord-i- gado Regional de Policia a-
tratei de assuntos .partidá- C"�rap\lças em todos os dis- clima de justiça e equidade. 'ou também João Rodrigues nárias - (4.800) 33.000,00 .remessa, à Junta de Conei-'
dos e pessoais". Os proble- cursos que se proferiram no' Foi uma admirável tertu- de Moura ou, ainjla, sim� Férias '.. 4,500,00 liação e Julgamento, eu:t

"

mas constitucionais e juridi- Congresso. lia P&rl�mentar e uma es- plesmerite, Jo,ão Rodrigues, Folg'as . - ,- 4.800,00 Pôrto Alegre, da ficha
_
de-

cos que foram objeto de sua plendida lição de democra- conseguiu, há 8 meses, tra-
antecedentes daquele esper�-

análise estav,am tratados em
. cia, merecendo por isto, 'la- balho na firma de Abraão Total 85.800,9.0 talhão, a quasi vítima .re-

tpee�e.:::asle.m qualquer alusão O p'r'·"e 'to' do dl-!J p. la.usos o li,d.er pessedista. Saivisch, à rua Voluntários Estava feito-o "sel'viço"ie gressou àquela Capltal para:
".w ,U I U êle, o espertalhão, na fmi- processar o seu' ex-emprega-·
Nésta altura o sr. Baleei- As bebidas alcoólicas mi-I Que- as e e f

- nência de ficar eom uns do, como escroque!
1'0, r�lembra os trechos da tigam. a sêde e intoxicam o

I'
« IX

.

r c amaçoesn '":"ao bons cobres, adquiridos "le-, Aí est�', em linhas gerais,..
oraçao em que susten�a a

I
orgal1lsmo, enfra�uecend'0i ' I,' •

galmente" ...
.

um novo processo de escro-

!':�:b��ca;1�eq���n;:����ls0�-1 ::# �:::�;;es�a���':�;s c��:�::Centro de Sande -da' Canltal o ,OUTUO LADO DA ;�::;.�e�oa!o�: feei�'�.:I::l��:�
o :oder Execut:�o, ulllc�'1 que nenhu� ..

I?edlCamento I MAS, À RUA SILVA JARDIM, SEIS RESIDtrÔAS FA�ETA
.

_ _

,tas ... q�é vai levar, certa':'"
. palte que podelIa

.

causar
I pode

sUbStItUll.
�, SERVEM-SE DE UMA FóSSA ... I

IntImado, AbIaao en!ao en- ment!3, a muitos empI'egado-:-;-
tanto escandalo no lIder Pt!-, Para mat-ar a sede, -use a- I

A' d d M" C t'
_ trou com a contestacao. Es- res a terem cautela com o.s;.

b· tA' I
I

1 't d f .. + I po� a posse o r. ano an Icao no cargo de Che- t
-

d 1 d
•

't'te IS a. segUIr, esc arece gua, el e e sucos e l'_as f d cêiít d S 'd d Ó 't I' l.' d
ava sen o esa o e VI Ima empregados que admitem,

qUe apesar de ter sido éria- (tamarindo, laranja, limão, I
e �,en r? .e au e a apI a , aque e epa:tam:nto 'de 'audacioso roubo. Foi à em

'- s�us estabelecimentos;.
d I 'd" l' b

.

t) SNES
. da S ude PublIca resolveu restabelecer algumas medIdas Jun' t.a de ·ConcI·II·a.ç'a-o e Jlll'

...

d t"o na esco a preSI enCIa lS- a acaXI,e c. _

.

., -

.. ,,' _
_

COmerCiaIS ou 111 U'S nalS •• _

.

de ordem geral, tomando-as aquele sal1ltansta ao pe da

A· letra ... -'
\

.

• . As "p:rov:idências", já 'ditadas pe.lg regulamento, vie-
ram movimenl!ar aque'le departamel)to, dando a impresI são, aos de fora, é que agora a saúde pública iria mesmo

s-er tomada 'a sério, -tão a 'sério que haveria mesmo dispo-
EDITAL sente, edital, intimados a e- sição de tra�alho em'bem'do povo, evitando-se, dessa for-

PREFERENCIA NA SUBS- xercerem o seu direito de ma, as epidemias. /. IeRIçA0 DO AUl\'lENTà� preferência,. na proporção O dr. Márió CantiçãD, não teve dúvidas em alertár a.
DE CAPITAL-

_

do número de' açÕes qúe opinião pública para uma campanha de colaboração com
Estando a Diretoria da \possuirem (2 :1.). O prazo I as auloridades sanitárias.

'

"T.A.C. _ TRANSPORTES para exercícIo desse direito

I Elogiável, não há dúvida, a boa apresentação dêsse
AEREOS CATARINENSES foi fixado pela Assembleia novo'sanitârista. _

. ..,.
.

Is. A. � autoTiz�da a pr.oee- em" 30 (tl�ü�ta) dias, conta- . Muito he�, 'dizemos iiós, 'que sempre pI;ocuramos a-'
der o aumento �e capital da .

dos da publicação do pre- pontal' os erros àqueles que já foram oposição ... iSociedade, ,de dois milhões: seü.te edital, podendo o ·a�io� '._

Vem daí um cartaz, u�timamente colocado às paredes.
oitocentos e setentft e sete nista cedei a Sll'8. preferên- dos estabelecimentos comerciais, bars, cafés, hotéis, etc., I
'mil 'cruzeiros ..... ""." ... da a outro acionista ,ou' a etc. --"Qúeixas e reclamações procure o Centrotde Saíi-
(Cr$ 2.877 . .0.00,00) para Jlez terceiros. No ato da subscrh de-'Pública da Capital". ... .

milhões de cl'l�éiros . - .:'., ção· deverá cada ácionista Mas, vamos, agora, registar neste cantinho, uní;-de
(Cr$ 10.00.0 . .000,0.0), pela realizar a décima 'parte, no las" aliás gravissima, que chegou ao nosso conhecimento
forma sugerida no, par,ecer mínimo, do valor nominal de - seis residências, à rua .Silva Jardim, n. 287, fund.os, á
do Conselh9 Fiscal e aprova cada ação subscrita. Findo o .alguns passos da Praça 15, com 29 pessoas, servem-se de
do pela 'Assemblia Geral Ex- prazo de 30 (trinta) dias as umã fóssa apenas, muito embora tenham 3 aquelas mora-

.

traordinál'ia, realizada em �ções não subscr.itas no e- dias., Transbordantes, agora resta apenas uma para aten-I2.0 de Dezembro de 1950k xercicio 00 direito de pl'e- der a 29 pessoa"S! _

..

conforme ata arquivada na ferência dos acionistas se- Registemos o fato para' que o dr. Mário Cantição,

IJunta Comercial do Estado

I
rão' subscritas por tercei- embuído de lantas e tantas esperanças em melhorar.., os .,..-',

e publicada nos diários ofi- .ros.
.' serviços do Centro de Saúde da Capital, possa mandar

ciais da União e do Estado, Florianópolis, 22 de maio averiguar a procedênci� dessa queixa e tome as provi
estando integralizado o ca- de'1951. 'dência-s de que cal:ecem, afim de se evitar -algum surto lpital prim.iti�o, ficam os st. _.Lui� Fiuza Lima, Diretor- epidêmico, coní a causa bem pertinho do coração da ci- .

nhores aClOl1lstas, pelo pre-; Supel'll'1tendent� ! dade ...

.

�,

T/AC.;Tra.nsporles
'\ C'alarinenses ,S.A.

.0

que Álval�o de Abreu, e Sil.,...
va ou João Rodrigues de!'
Moura ou s implesfnente Jo
ão Rodrigues; eram a mes

ma péssôa !

./

gamento",e contestou. Mas,_
apenas necessitava uma

prova ,-- a de que o seu ex
empregado desde 1937 não
trabalhava en) sua firma e

,/

EDIÇÃO DE p:OJE
8 Páginas,

, Cr$ 0,&0

oFt10G_hanão
,

A � de maio de 1949: com Henrique Stodíeck".
Wilma:r Dia's e Marques Rebelo fomos nomeados para,>,
a Comissão Especial do Musell de Arte Moàerna de:,

FlorÚmópolis;
A 27 de múço do corrente ano, conforme o "Diá

rio Oficial" de 16 do ,corrente, o govêrno nos conce-·

dia a solicitada exoneração.
\

,

-

Foramos nomeados pélo' governador. Exonerou
nos o Secretário, dr. Telmo Vieira'R'ibei'ro.

Logo ... o ato está errado!
Mais uma �e:i eu me convenço' que o atual' go

vêrno, comigo e para mim a_p.da sempre errado;
De começo pôs-me na r'ua de um .cargo que- nun

ca jámais em tempo algum eu' exercí:
E agora esta.
Protesto! Absolutamente' não' abdicol'dõ' dÜ'eit@

de ser exonera:do rreIo governa:dor�'

)
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