
A eutonomta I
, '

do' Dis-frito

parecer

ganhado .. di ",posto � r�n�ncial'
.ao mandato. Teve peRa daquela
infelicidade tôda num só honlem

(o sr, Ne�'êu Ramos não usou

estas palavras. nlas o sentido

era êsse), mandou-o chamar, pa
ra aconselhá-lo, a não chegar a

gesto tão agudo em virtude de

um simples incidente parlamep
taro Dera-lhe, depois de tudo,
uma prova de consideração. A

essa prova, o sr. Oswald'o Orico

respondia com aquêle discurso

que a Câmara acabara de ou

vir ... Precisaria mais?

As palavras do presidente fo-.

raUl aplaudidas pela quasi una-'
--------------

nimidade do plenário, calõrosa

mente. E. o sr. 'Oswaldo Orico

flcou rindo, no meio dos aplau
sos, como se nada houvesse a-

..,.

;..;;."JY;.

'ã�I��:5a (�:�)h,":�:;:: i III íHIÇllm as f j) rç iS' d:.l ti· � ',Btê:.. .

I

����a�\!��,����a anfa�l�!I��I� I chlS Das linhas vé_lkas
' .

Senado será discutido, corno
,"�:

já antecipamos, o parecer,' TOKIO, 25 (U.P.) ':- O de abrirem brechas nas posí
do sl·."'Olavo de Olíveira sô- .exército vermelho abando-I ções sul coreanas. O� áli�-'
bre a emenda do sr. Mo- nou sua mais onerosa ofen- I dos apoderaram-se de impor
zart Lago, assinada também siva da C-oréia e retirou-se tantíssimo passo nas., mon

pelos S1'S. Hamilton No� para posições aituadas na á- tanhas, fecharam grande
guelra fi' Alencastro Gnima- reli. do Paralelo- 38. As for- parte da brecha nas linhas

rães, restabelecendo a au- ças blindadas e de infanta- da ONU e cortáram uma das
tonomia politica do Distrito ria norte-amerieanaa e alia- 'vias 'de escapamento dos
Federal. das perseguiram os comu- vermelhos para o norte. Nas

Depois de um, ligeiro és- -nistas chineses em sua, a": pri�eiras '1.2 horas do avan

i;bd�, ret!0�})fl�tivo da le��,� J��és�da retirada' durante ço :ge,ràfali_ado, de 6 a .1!>
lação que, regulou . no pa�:, .utn. avanço geral que as le-' quilometros a segunda d.VI'"

s�do e t�.u,la no �l�se�t� � '�v()1i'ka·'�,qui.lômetros da Co,-' sã� norte �mel'ica�a� l'�êpn
Vida �htl�Q-ad�I?Ietrat,rv,a, .. re� :'dfh��rt� : e permitiu- i quístou atê >10 qUlI�e"(}s

d� capital braàileira, ,ex�- Ihe'g fe'C��i!t"tm grande P�l'�', de terreno e ap�deiou-se .

de
LA PAZ,' 25 ,(U; P.) - mlDa�' o sr, Olav<? de Oh- te a brecha'·ãbel'ta � dias. Hangye, 25 quilometros a

No Mirli8té-�jõ'��1� :Extel'ior veirã' o pl·oblenúi. sob 'o'�P.ón� pasS3dos;"��lhJt.enn&lhoa I leste de. Cunéhen, Dali a j��_';;,;>
e na embaixada braaíleira � de vista constijneion�l' .nas linhas ali&das da frente fantari-a: francesa, norte-a

e:w��':�urpi.�Sa a .i.�f.y�- para demonstrar' que 3','f.!.o �riental. SOmente a earên- nie1-i�an.a e holandesa, atu
çao oficial e�a:tla9a do RlO, menda niQ_ é.eorreta, ao: 'cia de-inforttlações- das cas- aado em conjunto, investiu

�egtllld!}. a ql!a_�._O, Brasit não pre�e��er reto�f:�s /,dis- tigatÍss' div-is�s sU1-- eorea- para .Iestecontra o ,fl.anc()
1 ec�nlleçe� ..

a Junt� gover- posrçoes transitôrías da nasna fl'etité orienta0} iinpe� da brecha comunísta em tOl'
'natI�a boliviana. O chance- Carta de 1948, no que ela se díu aos oficiais do 80 exêrci-. no- de Sokha'· e cortou a

��r'.. cel, Suâ�ez, .. declarou:! refere ao .p�·Qblema em. f.?- to anunciar uma ,completá' principal via de abasteci-
Nao há dÚ_VIda �lguma de co. Pelo, simples fato de J.á vitória sobre a.segunda fase mente dos, vermelhos -; que

'que � Brasil _r�conh�e� .a serem transitórias, de emer- da ofensiva' vermelha de corre pelo dificíl terreno..
Junta. Sá.bado recebl VlSI- gência, ,essas disposições pl'imav'el'a.

"

montanhoso da' €oréia. 0-
ta' do embaixador brasilei- -

d f dnao po em ser 7e arma as. Pela terCeira noite conse- riental.
1'0, Paulo de M01;Ó,."0 qual, 'POl; isso apresentará, com <> cutiva, a rádio norte-ameri-
depois de, palestrar' em por- .J. -t tmesmo prOt"'SI o, ou ta e� cana de fyongyang afil'IIlou 1 '

tugue.'s sôbr'e o
.. gesto cordial m dto rt' o 26 da

/" •

en a, es a a a Ig qlle as 3a e 9a divisões, as-
do Brasil, entregou-me IJma Constituição, 110S seguintes sim c&mo a' capital, sul co-' ·1111··netadas·nota pela qual' ó Brasil Te- tel'IIlOs·.·

.

reanas, que opel'am 'n'a e
conhece cordialmente a jun.- "Ao a1'( 26 _' Aci'escen-

'. • •

• frente oriental; haviam sido
ta d€ La Pa:,!. O. ficialmente, te-se, 'c.omo § 5° � O atual" I

.

I'1' comp e�amente enCUl'l'a a-

tignorou os uetalhes jorna- Distrito Federal será admi- da\S e estavam sendo des-
listicos. sôbre o possível não' nistrado P'OI' 11m prefel'to', .

.,
-

truidas". Terça-feira a nO'i-
reconhechnento brasifeiro".· cabelldo as fllnco-es legl'''la-_

v te os vermelhos anunciaram
tivas a uma Câmara, ambos que"'as 5a e 7a divisões sul
eleitos por sufrágio direto". coreanas haviam sido sitia
A data da eleição -;- dirá

ainda - será objeto de lei

o MAIS A.NTIGO, DlARIQ DE SANTA CATARINA:
Diretor: Rl}BENS DE ARRUDA RAMOS

GERENrE - D., F. de Aquino

,

I

RfQ, 't!í (V,A.) - O incidente. seglluda-feira o dll�Qtaido -b�a-
1!ntre os ars, Nerêu, Ramos, -pre- . tb.ta_. �t.oilU'a· �. ,lei interna: ·.por
5idente dá éôm.e �.c!eput8dp �.I·&S ��z� e �i;;' pr�sid�nte. 't()
�1jraTa.o Orico foi '�}��te leràra fat.�n.do a�vfl'rt�l)çi��. Cas
;'�ciado por . .toda a imprensa,. sou-I.he �. ,plllavl:8> :porque .s!l. tor�

,que unanimemente apoia o pri- nar�. rmpertcso resguardar' ._ti
:ml!Íl'O; em SVtI atitude, e-' crltica dignidi!de da Mesa., com o diá\o
-severamente O. segundo,' O Cor- go absurdo que se estabelecera.

TéiD da Manhã, de ,?ntenl, "assim Já. no séu gabinete, $.oube que o

descreve 'o final do incidente: ST. O�waI4� Ori'c�. esta�a' enver-
,''O Sl!, Oswaldo .. OricQ l!a ses

são de segunda-:)e.ira desta seó18-

na, pediu a palayra "para uma

>comunicação" e çomeçou a. rec1a

nNU',.,em têrmos descorteses, con

tra uma decisão, que êle. anull
.cnwlI> tomada pela l\{"sa. Trata"
va-se de. um suposto

.

Até ó dia 30 de maio

EDIÇÃO DE HOJE
8 Páginas
Cr$ O.áO

corrente serão reco

lhidas as antigas c�
duras de Cr$ 50,00.

eontrário à tJ:anscrição de um

.artigo sôbre a execução do ne

gro Mac Gee. O sr. Nerêu Ra

;mos fez-lhe ver que êle recla

mava contl'a unta coisa inexis-
.r

_""'�

%ente: a Me-sa não délib.erll.ra"..a
respeito daquele. assunto.- IJWis-
1;itl o. sr. Oswaldo Orico nos mes

mos têrmos. O sr. Nel'êu Ramos

.explicou-Ihe que, dentro do Re

-gi,mento aquilo não se admitia,

(;,,�unicação é uma coisa, recla

,�na..ão outra. O. sr, Oswaldo Ori-

� -Co voltou, Nova advertêncla: Até
,que o sr. Ne.rêu Ran'!os; cansado

.

ode dialogar e advel'tÍlr lhe' cas

'Sou. a palavra.

100,0.0 e 200,00." da es·

1'01' aí, .fazndo citaçôes, d,ê Luiz e renuncie. Mas o incidente com

XIVa Eça de Queiroz, para' di-' o sr. Nerêu Ramos'é apenas um

'2er-se
.

"um parlamentar com pretexto!
-dias contados"'. Insinuou, 'assim, - O que há - dis�e _ é que

.u propalada renúncia, Mas não o Oswal�o 'Orieo está-='se sentindo

era, porque logo acres'Centou q,ue mal, com' a 'imprensa hostil e'à
não renunciava ontem,' por ha- falta de arnbiente. E, alê,m' de
'Ver recebido apelos do lider de tudo, há outro motivo:. o Orico

flua bancada. Está sofrendo pre- é diplornata e com� diplomata
jUizos 'pecuniários .:;_ queixou! ganh';' no exterior '"muit� �lais
se. Mas afirmou, contraditória- do que como derrutado.',
'lUe�te, que n�o sacrifica�'� U111

'll1andato legitimo, senão quando ._•••_._•••_ _ _._ _._.

A, iD,aug..ra ..

De Nova Íorq,ue 'a tLP. _. -' '.

d f"e'
-

-,
.

a�nos manda uma entrevista cao ii . r
"

com o sr. Adernar de Bar- Já� noticlamos, ante-on-

ros que, entre outras coi- tem, a inauguração da. Pri

sas, la foi visitar as cata- roeira Feira de Amostras de

ratas do NiagaTa, onde, há Florianópolis, fazendo-o
.24 anos, foi passa!' a lua de com os comentários que,
mel. naquela oportunidade, acha-

Com a costumeira confi- vamos de nosso dever, nã.o, As-sas'SI-nado a '-I-ros destaca
ança eD;l si mesmo, o sr. A- só eleogiando ° empreendi- .." -, .'

demar de Barros arriscoú men to, como, também, res-

d
' d PSD

f"

observações assim: "Em saltando o espirito laborio- O procer (} , em
nossa época, estamos obser- so da comissão que o levóu
vando uma alteraçã.o cíeli- a cabo. Campos Novos
ca que representa a queda Após a solenidade oficial,

'

_._,

da civilização européià"'. a que estiveram presentes os
I

"

Oll assim: "Acreditava- srs. Govel'llador lrineu Bor- DESCONHECE-SE, AINDÀ, O MOVEL 1)0 BÁRBARO'

se que o Brasil nec�ssitava. nhausen; Prefeito Paulo CRIME

muito do exterior p'úa po- Fontes, SecTetáríos de Es· CAMPOS NOVOS, 24 (O ESTADO) - Causou pro·

der ampliar sua e.conomia, tado, altas autoridades civis fund'o pesar e justificada repulsa neste município o bár

para explorar suas vastas e militares, imprensa e povo, baro assassinato, ontem, a tiros, do fazendeiro Manoel

riquezas naturais, porém foi a Feira entregue à visita Antunes Stefanes, destacado, prócer do Partido Social

isto não é· verdade. Neces- ção pública, constituindo a- Democrático, mais conhecido pelo cognome de Leco e

sitamos apenas de duas coi- contecimento de l'elevo do filho do CeI.' Amantino Antunes Stefanes .

sas de maquinárias e técni- dia. A vitima .;era construtor da estrada municipal'. de'

coso Ambos �do exterior, Cêrca de '±."g90 pessôas Pelotas que iria ligar Pôrto Alegre. ..

naturalmente". visitaram, das "'1�às '24 ho�' ,Ontem, à hora de ser assassinado, encont'l'a�a-se a,

O fato '-que pode ibteres- ras, os "stands", :�:{) parqne vítima dirigindo' os trabalp.os daquela estrada, quando
sal' como noticia é haver o de diversões anexo'� foi a.gredido pelo criador Laudelino Raizel, residente

sr. Adernar 'de Baú'os de- O jornálista Oswaldo nesta cidade.
.

clarado 'que o Brasil vai)J ello, ol'ádor oficlal, profe- Até o momento em que telegrafamos não se ,conhece"
buscar os técnicos de que .1;iu um .discurso alusivo ao o moveI .do crime .

nece�sita na Europa e que a,to, enaltecendo a quantos Deixa a vitima viúva, dona Maria Stefanes e três

por isto; como 'embaixador Ú'.abalharanl' para a oi'gani- filhinhos menores, tendo tido cõnhecimento da dolorosa

em missão especial". Vai zaçã.o ,do certame e elogi- ocorrência' ó sr. Delegado Especial de Policia que ins·

êle para a Europa em se- apdo o alto espirita dos taurou rigóroso inquérito afIm de aj:nÚ'ar. as responsa-

tembro ou outubro. \Di.sse a- industriais e coinerciantes bilidades. ;,
"

.inda que, qUando foi anun- .que, �li, exponham :os seus I OUTROS DETALHES

cHt�a'p,eJa p�imeira'vez sua artigos em mostras dignas JOAÇABA, 25 (O ESTADO) - O crime de 'que foi

designação para essa mis� de louvor. É de se'ressaltar, teatro, ontem,' Campos Novos,' está tendo lal'ga reper·

são recebeu, no espaço de também, o concurso das cussão em todo o oeste catarinense, enlutando numerosa

um mês, duas miLcai,tas de classes armadas, expondo ao e tradicional fámilia.· '.'
profissionais da Europa de- público, quapto de valor em A Poliç�a do Rio ,Grande está efetuando' diligências
sejosos de residir no Bra- matéNa de armas, havendo' afim de apurar os Jatos, b({m como ,as' responsabilidades.
sil. os "stands" mel'ecido demÓ- Partiu, hoje,' desta' cidade, o advogado dr. Antônio

Nos Estados Unidos, de� rada visita de quantos com- Nunes Varella, a chamado da família da víltima, afim de

clarou, está em" vista de pareceram àquela Feira. acompanhar 6 processo.
. .

'.

'.'no.-enta por cento de des- A inauguração da Primei- ' O criminoso, o fazendeiro e criador Lau�elino Rai

canso e dez por .cento de ra Feira de Amostra; de I zer acaba ,de se apresentar às autoridades locais, acom-

trabalho". Para' o criador Florianópolis constituiu, panhado de advogado. I
do populismo' a percentagem nãe há dúvida,. nota de rele- O sepultamento da vítima, Manoel Antunes Stefa

parece, pel.o menos, dese- vo ·nos acontecimentos do nes, acaba de 'se reãtizar no vizinno município, com

quilibrada. dia de quinta-feira última. grande acompanhamento.
.....

'

das em parte.
CORTADA A FUGA CHI

NESA
Poderosas' colunas de tan

ks aliados e de infantaria,
seguindo o ritimo do avanço
na' segunda divisão norte

a,mei'ica:pa" .investiram ter

ça-feira para leste, pela di-
�:Í'iculdade do -·n1reíiti hlOrita:

tampa 17&., de fabrica-·

ção de Waterlow &

SonS Limited.

ordinária. (Dos jornais),'

contecido."

O Diário Carioca, en1. 'Sua sec

ção Em grifo;escrev.i: �A CAUSA

SECRETA

3demar de Bar
ros em N. York

'Anuncie n"'O ESTADO"
'I'.

'.' '\ i

Dinheiro-p,apel não tine ... '

Mas tine sem som expresso"

Val� pelo que, defin(l,
O valor. que traz impresso,

O deputado acadêmico, env�r-I O sr. Oswaldo Orico criolL.. um

gonhado não com a sua atitude caso com o sr. Nerêu Ramos,
'lllas com a providência da Mesa, I que lhe l'espondeu com aspere

tez correr a noticia de que re- 7.a de to.m e o suspendeu da tri

:lmuciaria ao mandato. Houv.e buna. O re)Ji'esentante, pal'áense,

nhoso onde sItiaram as tro

pas comunistas que haviam

penetrado até mutto por trás
das linhas do ONU, depois

,Oó notas cfos tempos bons.
O 'triste fim já chegou : ..
Tinistes tanto, �sem sons

Que terás teu:.. waterloo ....
. Zé,

:se que o "arr>j.nhão" atingira srs. Amando Pontes, Rui Santos,
,mais o presidente que a êle, por- Capanema e outros conversaram

que o sr. Nerêu Ramos ao in-I com o sr. Orico, que se mostrou
'Yé,de se ret�atar pú�li�al�len,te intransigente. Entreta�to, uma

pretendeu faze-lo na 'mtlll1ldaôe das pessoas que tiveram a opor
.do seu gabinete. Ele não poderia tunidad� de conversar com o

�ceitar a "tutela" do deputado ofendido, revelo.u que é possivel

não. se conformando, com o fa

to de lhe haver sido cassada a

palavra, aüunciou que vaí fazer

um discurso, lavando o -peito. E

acrescentou: no finai do discur

so, renunciará ao mandato.

À expectativ-a do drama, acu

diram diversos deputados, sobre

tudo membros da mesa, que pro

curaram acalmar o deputado. Os

'Quem acreditasse poique é sabi

do que o representante paráense
_. adido. com.ercial' numa embaixa

da nossa' ganha�a muito mais do

que ganha na Câmara. O man

dato, entretanto, tem o seu fas

>cínio e suas vantagens. E. o_sr.
-Oswaldo Orico foi ontem à tri

buna de onde investiu com redo

brado furor contra a ,Mesa. Dis-

eatarin�nse que ficaria bem "às

pupilas do senhor reito'r". Foi
que, no discurso qué fará hoje,
o sr. Oswaldo Orico lave o peito

vir que não é mais útil, ao seu

Estado ... Tudo i�so fói 're
�l1ead'o de alusôes que o sr. Ne

:rêu Ramos recebia, de fision�mia
'feChada, mas serena.

DesceU'� sr. Orico. Uns trinta

,deputados' bateram palmas, num

'ambiente de constrangimento
indisfarçável. O sr'lerê'u' Ra.IDos.

__
tomQu a palav!/ e respon

�u'tesl'itam\nte- 1ientl'(} do· Re

glmento, mas lem tom de tl'en'ien

!lIa rudeza. n�n�ons'.::·oll ().�(l nlJ

o 'TE�PO
Previsão do tempo até 14

horas do dia 26.

TempJ - Bom, 'sujeito a

ligeira instabilidade.

-Temperatura - Estável.
Ventos - De Nordéste a

Sueste, frescos. .

Temperaturas· _- Extr�

mas de ontem: Máxima 23,4.
Mínima 18,1.

�'I i •

í

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAnO�Qt;b�t:lo, :6 de maio de 1951
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ltalioterapia por ondas cortaa-llletróe�agl1:�çi.o Ra�o5 Ultra
!

_. �íol't. e'l-hfra Vermel)o. Re8idência:' Rua Estene ii-

COl1lultório: Rua Trajano, nO 1; l' andar _ Idifício do Ml>nte- llior,-,l/103 - Tél7 in. '164;

tio. '

DR. I. LOBATO FERI1JÃ��n:ltUMATISMO
FILHO. E PLACAS SIFILrrI�:.AS

Doenças do aparêlh1) l"l!t!piràtório tEI X f d � NOQueIraTUBERCULOSE '.. . _

V

'1"
C'

..

d T �.LedlCaçao aUXl �ar n·G tra·
lfurgla o orax

tamento da sifilis
FOr1!1ado pela Faculdade Nacio-

nal de Medicina. Tisiologista e. HAl\'I1LTON VALENTE
TisioCirurgião do Hospital Nerêu FERREIRA
Ramo&. Curso de:. especializaçã;:>: Advogado
pelo S/ N. T. ZX-.i;ÜE!TllO e Ex- . Serviços 'de advogacia,
assistenti, de Ci,rurgia do Prvf;, em geral, no Rio de Janei

. Ugo Pinheiro �Gilimarães. (Rio).'; 1'0. Cobranças, Registros,
';'Cons:: Felipe Schmidt, 38. 'EI1,caminh!J.mento 'de proces

C)!lsultas, diàriarilente, das 15 sqs.\Recursos aos Tribunais
às 18 horas.

t da Justiça Comum' e dó Tra-

Rua! Dom Jaime Cârl-tara. balho.
20 apto. 2. Praia do Flamengo, 122,
Fone M. 802. � apto. 510 - Rio - D. F.

RADIOTER'APIA
'_ lO .. RAIOS X

. DI. miMO .ODlSTO' - '"

:;/l� '·'.�4.�,::,4ii"".t ' ' c.w...

Cirúrgia-Cliniea Gerat·Partos

'8�tviç<} completo ii especj»JisRr!(I dali ng.gNçm! DE SBNHO.

�._ ,.-",' .:' -� 1t;A:�1' ,e�i. :!J1'0det-n'-o$�.'ntétod(ls .de ,,{fi ;lgp:Qsth:oa é tratIH�l-'eI(t9·
.

'-. "eOLI'OSC'ÓPL<\. -''ínSTERO "� SALPLNGO'GRAFJA"- "ETAB().�
. LISMO BASAL

:Jior.�ri,o': Dae 9 ás 12 boras ...: Dr."MulIsi.
D8;1I 16 á& 18 horas -o- ,Dra. Mus.i ..

'''.lfd�llcia - Rua Sãl1to)l Dumo�t, 8, Apt�. 2.
----------------.-----------------�------------

DR.- DJALMA· MOELLMANN
IlLtNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS � OUv:IDOS NARIZ

.

E

GARGANTA·.

\1.
_CASA DE SAúDE SÃO SEBASTIAO

Sob a direção do dr. DjallllA. MoeUmann.
Com o concurso de especialistas oom fama europ'êia.

.:omes :e tratamento moderno das doenças do 8istem�nerv�l!_o.
Diagnóstico e tratamento completo das moléstias 'dos olhos -

�

..vido. - nal'iz e. garganta. -! .<4,
�p�relhagem modernissima importada diretamente da Suiça.
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das g horas ás 10 e

ii•• 14 ás 18 horas diàriamente.

Telefoné- 1.153 - Largo São .Sebastião.
Florianópolis - .Santa Catarina.

�-_._.
DR.ALFREDO

,CHEREM

-_ .�_.- ----

Çnrso Nacional

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Na

cional de 'MEdicina da Universi

dade dú Brasil:.
Médico' por concur�o da Assis

tên�ia a' Psicopatas do Distrito

Federal.

Ex-inte"lo do Hospital,Psi
quiátrico e Manicômio Judiciário

dá Capital Fedel'�l.
Ex-interne> da Santa Casa de

Miseric_órtl.ia do Rio de Janeiro.

Clínka Médica - Doença's Ner-.
vosas.

Consultório: Edifício Amélia

Neto - Sala· 9.

Residência: Avenida Rio 'Bran
co, 144.

Consultas: Das 15 à; 18 horas.

Consultas: As 11,30 horas e à

de

••ntais.'

Illl:-d�etor do Hospital Colonia
SaÍlt'Ana.
Doenças nervosas é mentais.

Jm·potencia SexuaL
�

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás. 19 horas.

FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Saraiva,
- ·Estreito.·
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DR. ARMANDO VA
hERio DE Assis

MEDICO

Dos Serviços de Clínica Infantil

ila Assistência Municipal e Hos-

pital de Caridade
_

CLINIC4 MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS

-

Télefoné:

Consultório: 1.268.
Residência: 1.385.

- Alergia- '- I)R. NEWTON
D'AVILAConsultório: Rua Nunes Macha

lo,' 7 - Consultas das 10 ás 12

.;.. das 15 ás 17 horas.
.

:aesi��ncia: Rua Marechal Gui

U1e�'II1e, 5 - Fone: - 783.

Clrurgi� geral - Doenças de/Se
nhoras _ Proctologia
Eletricidade Médl·êa

Consultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.DR. LINS NEVES

DR. 1\1 A RIO
WENDHAllSÉN

Clínica médica de adultos'.
crianças. :

t Consultório - Rua .TORO' Pj�to,
) ,

I 16 - Tel;·M. 769.
'

I·
Consultas: das 4 às 6 horas.

.

ResidêJlci�: Rua Esteves Já-
I nior 45. Tel. �12.

.

,

DR.ROLDÃO
'CONS9NI

Cirurl.l. {ieral - AUa Cirar.l.
- Mol�lItill8 de senhoraà -

O, ESTADO
�dmilli8traçAo

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUEENS s.
RAMOS.

.

Re-pre&entante:
A. S.LARA

Rua' :Sena4i-or' Dantas,
40 - 1)0 andar
Tel.: ,�2-5924 - Rio de

.

"
Jan.eiro

RAUL CASAMAYOR .

·��'R-.oá-,1i'ellpe de- OHveir. ,- ,

nO 2i - SOandar
Tél.: 2.,9873 Sio

.

.. ; ,\�> Paulo, .

kSsIN�t}RAS"" .

:' Na Ca.,bl
Ano .� .... Cr' 100,00'
Semestre �"'Cr' 60.,0.0
Tr'irnestre .. Ct1l' 35,00

.

.. N�terior. '

AI'Hl- ," ••.••.Cr':� 120,.00·
Selll.e-str'e •• cTt 70,00
Tl."ime-stre • cri 40,00
Anúncios medIante COB

trâto,
Os orlgmais., mesmo
não publfeados, não e-e.:-
rã'O de-volvidos.
A dh'eç,ão aão se res

ponsa.biliZa pelos con

ceitos emítid(';$' nos ar-

tigos tssinàdos.\

. -.
r

..CASAS À VENDA

.RUA. S. VICE;NTE D,E PAULA:--;2,.quartos, sala etc,

terreno)W l<' 33 (ar$ 23.í)OO,ÓO) f inaneiade '.'.....

AVENIPA MAURO RAMOS" com todo c.(lnforto� I

quartos, �;g�r�j� etc., terreno 'l!O x
, <tÓj_'\fina�:CiadO

pela Caixa cf Cr$ 50.600,00) .

. ,RUA '-CHÀP'EGÓ" 3 quartos, agua iJ.1z -esgoto, etc., casa .

," de 'madeira, toda 'pintada .� � .orec, �iogada por

.
'_ Ç;r$, 40(\,OQ

,

; .. �,.\.
'

....... �...
, •••••

.-.... : •• � ....

itVk:·ÁLM'IRANTíf'taMl:G(r;'2.,'p;qu'enaa ca\sà�,' con"�;
trnidas em um de óJ l" .:78-. ótilllO, loCil} para depo..

,
.

__ i_to .et,c>, ftu(dos
-'�":a- o nlal",.> .. � .. ''';;.:

........

SE�VIDJ.O Jt��f'{�):'tl;i. 2;�ua�,t;0�, va,randà, \ cozinh,

ch:ô'\reli'i/�irtc�� drl'ti�� �6�{��;��;;if;(nnanei_,aG' . pe_lo
. Mont.e'pio Cl'$ 63.Oó.),�) '

......:.. ..... : .• ,:� .....
C.oQ:uÉIRO'S. '(rua Desi Pedra SiIva)� a q-ua'rto(. ban

nbeirC)s; c6-pa, salão de jatl'ta�. lIalã'Ó de 'vi�ita" po- ,

'rio blibitil�r, :l}e.p&sito etc. 'te't,relio � ... li: 60. podlm
lio ser \'endlde::lr. lote. 'Cflnancilula p-ela Cai�.:-

Cr' '4.o..QOO,oo, �

' '

.. : , ,. '.,...•..•. ' /Wt� _

ESTREI'!XI (Traveua 1": de. JafiÚl'o).. casa <fé m�d�i;.; _ ,r;
" qUal't05,:2 "alas.. -coxinha, esgoto, toda ·piÍlurd.
• óJ.eo, terreno ,12 X" �(J" ....

'

...... , ... , .. ,

.. ,.' ...

ESTRE1To (Baírrc de N. S.' dI! F-atilna}' pre'fa&rlce:d••
3 quartos. &a�a,.' coz.inüa. báhheiro

' ete..· terreno'

't6 X'SIí .••.• " , .. _.' .

, DA CRISl'"IM MIRA. a quartQ§, sala, varenda etc: ..

Rua FELICIANO NUNE� PIRES" 6 qUllrtós,. sala,
etc. etc. .

! .. , .• :,. C , • .

SACO 'DOS LIMÕES (3 quartos" etc.: serve tambem

par-a
. comercio .

RUA MACHADO (Estreito), easa de madeira com 8

'1

. 4� DrOIKJ.no· Js.
FlOllIA/'IOPDLf.$ ': .$AItrA CJ4rAR'NA

" " TERRENOS Ã VENDA
,

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lot.es de 12 x 45, pre. C)

'. por casa lote ',' .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x 21

(preço dos 2) ' � .

RUA FELIPE SCUMIDT, um lote de 11,60 x 30, frerit�
á Avenida'de contorJIo á Ponte Hercilio L�z (lugar
de futuro) , ...-:-., .

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

CAPOEIRAS (um terreno com a área ,,-de 84.000,OOm2,
extremando com l!ma rua nos funddi';" com possibi.
lidades de loteamentt .•.................... " ...

TERRENO À VENDA EM PRESTAÇOES S--.,
COMPRA DE CASAS, TERRENOs, CHACARAS e S1TIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, e

ca.ras e ,sitios.

HIPOTECAS(

Recebemos e aplicamos' quasquer import.ancia com garantilr

Partoa'

. Formado . Ilela
.

Faculdade de

Medicina. da' Üh:i;���!dãd� de São'
Paula, onde foi'il8llistente do 'ser
vi�o Cirúrgico do Prof.· Alipi6 ;

Coftêh Neto."
. .,.: :;

Cirurgia do, estomago e' vÍai

,.euctllans., itlt�"tiholl delga(lô e

r:ro�tI(), tiroid4, '. rirt'!!, pr.6stata,
bexiga. .utero, O'l{tn08 'e trompà•.
Varicoc61a, vari:t:ell é hern'iall.

, \

Cont.u:ftlts: Da8 II li:s I> borall.

'. 'cô��.;-RIÍ•.Felipe :Schmidt, '21
(aJt08 d. Caslt. Parailõj.
Téie.t., U98.

.

.DR. M. S. CAVAL
CANTI I

Clínica eicluÂivamente ,dot, cri-
'

anças.

Rual Saldanha MariNho, 19.

Telefone EM.) 736 ..

quartos etc ••••••••••••
-

•••••• 0.0 .

ADMINIS'l'RAÇAO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, -aceitamos procuração, para a

nistrar prédio, recebendo aluguel, pa�an�do 'em:posto� etc ..

CHACARA

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

frutíferas, café e outras bemfeitorias
'

.

FAZENDAS

Uma pequena f_azenda em Cana�vieiras, com frente á'
famosa praia do mesmo nome, tendo 4.344.728m2,
casa de residencia, engenhos, local ótimo para 'a-

gricultura, avicultura etc etc " .

INFORMAÇÕES
Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer

dos negocios imobiliários.

'J
Dr. A�v ·,ro d:

C(itru�tho
Doençâs de Crianças
CensuUório: Rua Traja

.n,o s/li; Edil. são Jorge f'
10 �ndâr. S[!.las 14 e 15. .'

. Residência: Rua .' Briga
deiro Silva Paes,-s!n - 3°
andar,

,

(chácara do Espa
nha) ..
Atende diàriamênte das

14 hs. em diante.

Dr. Antônio Môniz de Ora.pão
COIlllmica a seus clientes e amigos que rei

niciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua . Nunes Machado,

'(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESIDf:NGIA: Rua Bocaiuva, 135 -- Tele
fone M-714.

Drs. Waldemiro Ca,scaes
,e

Roberto Lacerda
A D v�o G A DOS

�.obr,anqas amigáveis e judiciais, inventários,
des�jos,' desquites, títulos declaratórios" 'natura-

.lizaçoes, retificação de n()me, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba-'
lhista-s, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos beZ:�hc9m@' quaisquer outros serviços
relacionados com sua ..profissão.
RUA TRAJAN(), 33 - lO AND. - Fone': M-711.---

I

ES--CRIT-ÓRIO DE
ADVOCACIA

h'ipotecárias.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av. Rio Branco, 128"':'" Sâlas 13Õ3/4
Telf. 32-6942 -' 22-8005 .

Diretor da Maternidade e mê-
.".______

'
-

--

____/ tárde das 15 horas em diante._dico do Hospital de Caridade.
.

r-

CLINICAS DE SENHORAS' _ Residência: Rua Vidal 'Ramos,

CIRURGIA _ PARTOS 1-
Telefone 1.422.

r; :ASSISTENCIA AO' PARTO E
• -OPERAÇõES OBSTÉTRICAS I DR. PAULO FONTES

!po�nças gl.andulares, t�roide, Clínico Operador
•

. ,ovário�, hipop-ise, etc.
.

Consultório: Rua Vitor Meire-
Dis-turbios .. nervosos - Esteri- leso

lidade - Reg,imes.,
iii "

Telefone: 1.405.
Consultório: R'ua Fernando.Ma- Consultas: das ,lO às 12 e das

!llaado, _'. Tel. 1.481. . 14 às 18 ·Ji\)ras. I�e8id. R. 7 de Set�mbro - Edif. Residência:-- �uà Blumenau.
Cruz e Souza - Tel.. 846. Telefone: 1.620.

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

---------_/---'--�--------------------------�,_._'_)_,-'
. i

Dr. Rena-to:',Ramos da,
Advogado

Rua Santos Dumon�, 12·_ Apo ,4:'

•

f

DO SOLICITADOR W
DIR CAM:eOS'

Ad_vocada' em' geral
Funciona junto aos In

tutos e Caixas de AposeD
doria. Acidentes do 'Tra
lho. Inventarios.Sociedad
Naturalizac-ões,
Escritóri�( Rua Vi

Meirelei,' nO 18 -- ZO and

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, o f<�ST-AI)O··�ábado 26 de maio' de ·1951

f ,-:

:i-/'_

.. .r-._.;:.":.".....---:-..:........,..,.".,..,_....,..._......_---_ ----r--------.--_..-:�

.' Irmandade do Dívlne.E�Dirito'" prociss'ão de·' -

.

,.

.'. .'

O .(. �

_/- Corpus CrJ�tl". 'Santo é A�ílo de
/

r ãs A família católica de FIo" Estado, sr. Irrneu, Bornhau-.

S" V· 'd' P' I' rianópolis assistiu e' partici-' sen, o��ras autoridade.s, c�-CC .: .' e au O)) pou," ante-ontem" .às, 16 ho- vis, militares e eclestâstí-
.

. ras, da imponente e tradi-: casoA 'Mesa Administrativa peridião Amim Helou, e a
.

d ciohal procissão de Corpus"(Ia Irmandade do Divino Es- sua dignissíma 'consorte, . .

t;I. •
_ demonstra

.

Cristi, que, com á. devoção .1,' OI maIS uma'
.

-

pirite Santo e Asilo de 01'.' EIsa Amim Helou, pelo des- .

- d' f' .

ta- da nossa-
u U

'fiéis, em elevado número, çao e 'e cns ,

I
<, <, fãs "S'ão Vicente de Paulo", velado carinho com que. to-

I
-

assim con

I
<, .,

\,

pel'COrre�l várias ruas' da popu açao que, ,
-�"Plí'•.--- ---- -- wsm _- __.. .. :f'

vem, por=êste meio, tornar maram a si vários encargos
cidade, " 'correu para o brilhantismo

.

I'
.

d financeiros 'dos f'estejos, -. e '. -

d
ANIVERSÁRIOS: ÇASAMENTO: / núb ICO a sua rmorre oura

Sob o páleo, além de S. .alcançado pela procissao eANT(Yr-ÜO SBISSA ·1 Réaliza-se, hoje, na cida- g'l'atidão a todas as pessoas principalmente, à ilustre da-
Excia. Revma. D. Joaquim Corpus Cr'isti, dela particiPassa, hoje, o. anivei'sá- ! de de Biguaçú, civil e rel�::- que, indístlntarnenfê-,.e de ma

.

que, expontaneamente
D. 'de Oliveira, piedoso i Ar- pando, também, tôdas as a�"t'io natalício do sr. Antônio gios.amente, o enlace' matrt- modo 'geral concorreram so- se encarregou da coleta do
cebíspoMetropolítano, viam- sociações religiosas da Capi-W ldi P b

.

'o b
A' Livro lIe Ouro, conseguindo;Sbissá funcionário dos COl'- monial do jovem a Ir e-., remanerra para o om eXI-

r,
•

1' • ..E se os srs.' Governador do tal.'-'reios e Telegrafos e nosso reira e Dalva Coelho, fino to das tradicionais festivi- üús_tre"Juiz-Fe�teIro, _s.�_.s- '�\"":'_� ...---.
__-:::_-:--._'apre iado colaborador, .

i ornamento 'da sociedade 10- dad�s. em louvor' do Divino valiosos donatívos : "ao ilus-

Da b'encada pessedi,sfao aniversariante, que des-. cal. ESPlnt\ Santo, levadas
�
a tre CeI. Paulo Weber Con- lU.

t h f 't P G tú I'
. çalves Vieira da ,.Ro,sa, dig- .

C.....
.

':fruta de' gerais simpatias Servirão de :es emun ,a�, e erto,
.

a L l�aça. e u 10
,

na amr.t'-a.na sociedade local, tem cola- pai' parte da noiva, o sr. EgI- Vargas, nesta Caplt�, nos níssimo Comandante da' ", U;:- ;"vorado aasiduamen te na im- :
dio Amorim e exma, esposa dias 13 a 16 do corrente mês, Guarníeão Federal e' do, 14' Art. 30. � Para os efeitos fieio, sob pena' de ser con-

' .

ti h J 'de
-

'c' I a -i dece à Batalhã-o. de Caçadores'; que da presente lei equiparam- 'f' siderado em m
..
ora para

..

0
.prensa local, em crônicas so- f Sr. Augustjn] o, ose e em es�e iai gr a _..

c
_

-

-cíaie-em beneficio de cam- Faria e exmá. esposa e, do Sua EXCIa. Revdma. o sr. mui gentilmênte cedeu a a-
se às aquisições definitivas .. fim de pagar o Imposto �evI-'} '�,�,nhas benemepitas. noivo, o sr: Vidal Mendes e Do.m �oaquim ?o:nil1gues de finada banda musical, de
os compromíásos de' compra : do� ,

.'.
.

.

--

• FI'''11 OI d 'TI 'SIITIO Chefe sua corporação : aos briosos
em qll.. e a posse e. o uso do ,. Art. 60 - O re_quel.·lmento

,"O .ESTADO", abraçando- exma. esposa e O S1. . c,
-

Ivelra, Ig.18 _

_

'

M h d P
.

a e' dI' .

Estado que comnonentes dessa sub-uni- imóvel sejam pelo contrato \
e a documen.�taçao nece�sa.-

"0, cordialmente, deseja-Ilre cisco r�ac a o . erelr a grela no "' c , cP

_

f'
f r id '1 )

exma. esposa. honrou as-festas com' sua dade, pelo 'seu valioso con- transferido ao compromissa-j ria .à ob�enç�o d.o bene ICIO
: e ICI ar fS:

TAT O" d
.

f
.

d bI-I' cui'so com o qual muito .a- 1'1'0 comprador e a este In-', desta lei, sao Isentos de:::FAZEM ANOS HOJE: "O ES. I) eseja os presença, pro crm o -

_SENHOR'ES: I \ '�eihores votos de felicida- lhante. ser'mão na mi:'lsa fes- brilhantaram as fe�tivida- cumb� as obrigações tde sa-; quaisquer ,;e�ol�lrnentos ou
- Mário Peres, comerciá- âes ao jovem par. tiva de domingo, dia 13; ao des nas. qllatr� nOItes· de bel' o respectivo impo§to. 'I taxas mUnICIpaIS.

_

.bal'l'aqumhas,; as abnegadas Art 40 ----' A isencão refe- Art. 70. A Plefel'tlIra
·;rio.

e 'desveladas Irmãs que ser- I-I'da n' o artl'go 10 'cessa' I'a', !'manterá o cadastro atualiza-
- Dorival da Silva Lino, ..__.c:. .

V b R 'de E I,umpau. � . •. vem. o Asi!o sua op�ro�jda.-I automaticamente, .desde que.' dod'o.s beneficiados por es-
;telegrafista..

.

d
'

I I .

1
MENINA:

. e lllcansave, e prmClpa -

, o béneficiario ;tdquira den; ta eI.
- Maria Celeste Alves. de Adultos mente à Madre Diretora, que I tro ou fora do .Municipio, ,r ,

.J.vIENINO: DUZENTOS E VIN'fE CUR- com grande proficiência di- outro imóvel. Art. 80. - Esta leI entra-
- Mário Fernando, filho SOS PARA\.SANTA CATA- rigtu os trabalhos internos; Art. 50. -,Fica o benefi'"rá em vigor na dala,da sua"

,�o sr. Paulo Cordeiro <Du�
� �INA :\', a.o p,úblico em geral qlJe, d�-

cial.'io,
obrigado a

comunicarl' D�lblic�ç�o revoJ?:ad,�s.. �sn t'" d PI-O'SSe2'lllndo c, Slla pa- monstrandQ seu grande CI� à Prefei{'ura Municipal,r--'no dlSposIçoes em .co.ntIauo.
'"tra, 1� sargen o m_llSlco a

=
� -

1\1 I e'fn
IPolicia Militar. triótica campanha, o Mi- vismo", e �eu alto �spírito d.e pra.zo de dez/dias, qua1quer Câmar� UnIctpa".'sOlRÉE' DOS CALOU- 26 DE MAIO nistério da Educasão e...Saú::' filantropIsmo mUlto contn- fato ou circunstancia que

'. 22 de maw de 1951..r:.;._... , ROS' -I A data de hoje. rec.orda- de, através' do Dep.arülm�n- buiu para o complét\') êxito 1 importe na perda do bene- � Rafael Digiacomofi,,,,
-

,

'd
- das festas.; à imprensa da;, ,

l�' A diretoria da Faculda- nos que:___ to Nacional de E ucaçao,
I t I "I b' fl'

.

<8 "E'
.

·t·.· t.,"de de Ciências Econômicas - em 1625, surgiu diante, �caba de c\'5n,,*der aQ Esta- Cal�it.�l,. por seu .exce en e. V li . ec «llaça. e '

. fará realizar, à noite de ho-l da Bahia a esquadra do �JJ' do de Santa Catarina auxílio notIClarIO a respeIto e, en-1 "- T'
.

I.je nos salões do veterano, mirante Bendenyn Hem'
para a manuten.�ão de DU- fim, a todos os memb:os d� j .

_ iro» •• .\Ciube Doze de Ag�stõ, a \' drikszoon, que veiu em so- ZENTOS E VINTE CURSOS, Irmandad� e às autondr.des

,.�.
. \

.

DOMING01 27 de maio;solrêe dos calouros, havendo corro dos holandêses; DE EDUCAÇÃO DE ADUL-' que de qualquer n�odo 'co-

\ EDITAL 20.00 _ Big �en. Sumá- .sorteio de brindes. t. -""em 1640, os francezes TOS' E AIJOLESCgNTES1· operar�m 'panka nO:1 Qrde�ll �.

'rio das NotÍ'cias.l Ness'a opor'tlll11'dade será b I a segunda ��NALFABETO.S, I2ara o qu.e rem.o�l �urante 03 .fe��

I . ._ L t A te
�....-;\ . esta e eeeram

C b
•

d
+-' ,

d '10" "eJos r�;,hza('los. . De ordem do sr. PlesI. 20.05 _:: e r�s. e _ r s,apresentado o cantor e com- Companhia, do . ,a o . o,. eorre�te an� � �',)," t' I '�. "'Y'" :..- '. __

.�
.

'

.' dente, convoco os sr!>. ass 'ale.êtl·�, .'.', c .'

l'tor' fI'aI'lceA" DOMISPA- N'ol'te: ASSIm, plog�esslvamen e, ,
-,

I' d d' te Clube p·a
..a-·,.... ·�2025-:= ResunnrdQ�'''_'_'p�:t;Q�''����"grande Pt�êmio dos dis- - �m 1818, D:' João VI

coonera o S.:N:Ê.A: para'que "V n''dea-se �:s:�bl:i� Geral 'Ext;aóI� gra�,as. , .

cos 1948, com a canção de, criou no Rio de' Janeiro o
o nosso Estado, lIdeI' na e� . e '.-",---- ..

,. d' ,_./ a realizar-se no dia 20 ..30 _ DocumentarIQ"
.

R" N' 1 - ."

t ha lu' mana, .

( '1;'
-

á tA.
sua autoria "CE SOl ... ' Museu aCIOna; ducaçao. p.nmana,. eu

,�, Um caminhão Ford 29, 29 elo .corrente, terça-feira, . "Reu�er" repeJça? . e eI.O apreciado cantor fran- - em 1818, o General Se- gar defInIdo el�tI� as UnI_. Pt:eço 17.000,00. às 19 horas, numa das �a- ça-feu'3. pas��da), .

'[_
cês se farã ouvir em varia- bastião Pinto de Araú�o .dades_ da �edelaçao� no �e Ttatar no Posto Mayer. las do Clube DOz'e d.e Agos- 21.00 "'" Ih� Beu, NotWla� numeros do se;t .vast8 e Corrêa, derrotou no alToI.?· tor do ensl.no .supletIvo. ::'�1 . '. _ _ __ . _,._ _

to afim de tratarem de aS- !'io.
. ,

-�,ilGla. ',\ repertono, ha- de' San-Juan, na Banda On- 1�47, funCIOnaram 180 oeiS-

C. O.,. 't �
.

ais .

.

2115 ,._ O que e a ConllJ���:nd5 ,e.�J{)"n�-;'.;!)áCiO ental, o"-�o._ronel .E�?aI.��- se� cursos; em 1948, 1.9�9
e

IDe
-

. lar'IO sU�I�.Sda���Oli·B' 22,de maio!nida.de Britânica, pelQ �.l"Cíf,
. ·'�'I" - "-'{Ihar ne AltIgas, .� f\ 900 e pN'0ra em l!il51,.,

_ '_

'IEdword Evans
".de Atenas, :a Cilllvlte espé': f'·lQfl, ........

.

- ,I. - .• ,
". _,!.i'O�I; "'. {_o..·I··" de 1951. .". ..

.

'

./.....• .cial de s_ua Majestade o Rei �. P.Ill l$�!: : ti ,,: ,O�i::o.��l. 2,2? c���s, '!laY�l:�O,:j:�:�;� R�TZ _\__ I Haroldo Vilela, l� .S�cre� �
��!-ª...2;.:::- !lm.,�ª tr�m�;��"da GreéIa, "1111 .B.RC., de Manoel Mar ... ,l!:l!1 ii€! Sb'HM I hCltaçao do ServIço",. . ."

_', _ 4.S 41,,�,' 71�,' � �'?.4 ! tário. . " ,�,«' I sao,
.rLondres, <extl1eiando, na dispersou em Ga:neÍoi1ªJ!l a cacão de Adultos estadual j .'.'�' ""i DI,.1JiH'J .

. ��.__. ..... :- _.fAmel'ica do :-8u1, no Teatro divisão do Coronel Manoel p�;"a que seJam �riados A MÃO ._,.
.

,,,-,
J r.,. i "8

"_.

!.•","'8'" 'Je�fI
�-� 111'" ......

" ""',

"
•

.

�:;;�;;:;;::; ci� R:� n:�;�i�� A'�ig:; 1827, no Rio Gran" :�!�.f���:::�r:!:�anci":ae Ir "I°�':.�h� d.Vici'!S � I ,Ir.. '.
.. .

.

'.0.,,",1""'�Atl8,ntico", .em São' Paulo, de ·do. Sul faleceu o. 10 Vís- A m�trícula descente e ó Nac. •. VOLSPRAY' iI�))f d€ Grosvenor GáNi�rii Hou�eir�na Ra-d(o Tupi, em Pôrto �conde de Pelotas, Patricio iríterêssé das. populações do .� 2) _ Fox Airplan News. Londres, S. W. 1 .((':tl}o:gl��as ·,VOLSPJM.IA; Sq�1!{ST,Alegi:.e, Mo�tevideu, no-�ea- .I. Corrêia da. Câmara; interior pelos cursos de al- Jornal. - LONDRES) oferec€ft! eqtli'ipanlento:portátil","para>ú' piri.:>'1;1'0' ,"'SoEs"; em Buenos Ai- - ·em· 1t143, tra:vou-se a fabetização são motivos do Preços: turà a pulverização de auromóveis, fábricas etG, mo,vidú '':res, 'La 1.E�:z 'e, .ult.Jm�men.� 'Batalha ·de .Ponche Verd-e, .aumento do número'de CUl'-
I

Cr$ 5,OO-e 3,20' ,

amotor elétrico ou a gasolina, com instalação fixa pat'a}!<te, no norte. do ·Br-asiL· jllI:.t1;O' 1to al��oio do IrlesItlo sos,
. _ ... "Imp. até 14 anos".

. t o mesmo fim. Equipamento completo de' compre,sso!' dê�>,\,pós Flo�;ia�ó?oli�, I) nome, em a qual o General As Comlssoes MllnIClpalS,
I

-

ODEON .

ar autórilático para garagens, bem como ventIlad�res.,eantorregressara a França, Manuel.Ben·tõ Ribeiro, .co -'ealizan,do trabalho coorde- (Não haverá Sessão Cine- i exhaustores, alpendrqs para pintura etc. Enviam catâlo-: ,s.U!'t ·t�r·ra n:atal.· [o�ça� imperia�s, l'epehu .0 nado com o Ói"gãó central

es-, matográfic�). -

"1
I

gos e preços. P.220.····
Iexerc,Ito republIcano do RIO tadual, têm colaborado de- RITZ - Amanhã:

. PINHO _:__ Deseja importar Jolm Mosher Lumbel"Grantle do Sul, comandado "cisivamente para a compre- EXITO FUGAZ \ Company,' 131 State Street, BOSTON,.9 _ Massachu-
..

por Bento Gonçalves e Da- ensão do problema. Idêntico

l'
ROXY setts, USA..

.

'-
�.

"'- .

vid Canabarro; ,

; vêm realizando a imprensa Ás 4 e 7%, horas MADEIRA EM GERAL _ compensadós, pinho _,- em 1867, os bravos-�, e o rádio. Programa Colosso.' desejam importar a LUMBER- & WOOD PROD�CTSintrépidos soldados da 1
No corrente ano os

curo, 1) _ Cine Jornal. Nac. TRADING CO.; 2 Noriliview Terrace, TORONTO, Ont."constancia e do valor", �Q r sos de alfabetização tive- 2) - A GRANDE AVEN- Canadá (P. 183).
.", •

Coronel Carlos de MoraIS ram inlCio no�dià 21 de maio TURA. COUROS DE ANIMAIS SELVAGENS� _ caetetu,Camisão, em. \;_retirada dO. e funcionarão até 15 de no-' 3) - VINGANÇA TENE- queixada, capivara e, �eados _ deseja__importar LENA-Apa, começaram a abando,;::_, vembro., BROSA.· l, PE TRADING CO, ING. � 233..Broa.dway, New York 7,nal' os doentes de cól�ra-. A Com�são Estadll�l dQ 4) _ NOVAS AVENTU- N. Y.
'

�

I

."
_

morbó, que não podiam Serviço d'é Educação de A· RAS DE; DICK TRACY, ASSUNTOS COMERCIAIS EM PORTUGAL _ Di-\transporta1" dultos est� desenvolvendo
.

11/120. Eps. rijam-se ao El?critório�'Propaganda e Expansão Co-� André Nilo Tadasco grande atividade em torno

�
Precos: j mercial do GovêrnQ Brasileiro _:_ Ruà Duque. de Pal-do assunto, essecialmente Cr$ 5,00 e 3,20 mela 27,4

-

D _ LISBOA. �no que diz respeito ao vo"--- /' "Imp. até 10 anos". PROPAGANDA, por meio de cartazes, folhinhas,
-

j lUl1tariado. IMPERIAL blocos, agendas, foto.í?Tafias, \mostras. etc .
.:_ Faz pro-

.

;iIA·ssísienc. ia ao lavrador nos Assim é, que, no Departa-' Ás 5 e 7%, horas paganda""gratúita a THE CIEVELAND STUDENT'SH
mento de Educação, diària-, O ULTIMO· MILAGRE

',POSTER ART E4H1BIT _ 4.600 _ çarnegje, Avenue,. (

liO'� C olro'j dfi produ"a-n mepte; atende a quantos se No programa: ( CIEVELAND, Ohio, .USA. 'Enviem o material de propa-propr... I.l l lJ \}: U interessam pela patrÍótica 1) - CinelaHdia Jornal.: ganda e êle será exposto gratuitamente em .centenas de""". RIO, 25 (U.P.) - O sr•. a reabertura da agencia de campanha, fornecendo ins- N�c. '- .'

locais, durante o· arío.( (r9.4).
x

,::Hel'�rique Do!lswor:th, presi-"Jacarepaguá, que havia si- írucões e material didático 2) \_ A Voz db Mundo. NEGóCIOS NO MÉXIGO�, A Agencia' Comercial,dente do Banco.da Prefeitu- do suprimida. ,/' par� o desenvolvimento da Atualidades. 'de Gobien'lo àel Brasil _ Av. JiJarez 56, Desp. 205 _;ra, determinou que os ser- Os �gricultol'es, para as mesma.'
'.

I Preços: estã à disp'��iç�o dos" c?merC"iúntes e in�u�triais cata'ri---;Viços técnicos 'da ;Carteíra operaçoes de que carecem, BASTA QUE CADll Cr'$ 15,00 e 3,20 nenses na CIdade do MEXICO, DF � Mexlco.,de Crédito �grícola daque- não .tel:�o mais que pl'OCU- BRASILEIR,O 'ALFABETI-I "Imp; até 14 anos':.
�

ÁCIDO OXALICO _ �abricu;d� n? Brasil sob a m.ar-lé'estabeleclmentp passem rar a sede do banco, a Ave- ZE UM BRASILEIRO

PA-I
IMPERIAL _ Amanha ca MANTOXAL, de qualIdade IdentIca ao estrangeIro.3.- funcionar 'na' 'agenc'ia."de

I TIj�a ;Rio Branco, p�dendo RA QUEI EM poyco TEM- ]\_ VIDA DE SOLTEIRO É! Fornece-o a PR�BAL, D.istribuido�a de Prod�tos Bá-.�Campo Grande.
. ,ultIma-las' nas agenCIas, 1'e-

I
PO. A CAMPANHA SEJA _' -BOA

. 'sico.')'l.t�L"., ('CP, �.ede no Iha de Janell:'o _ Av. RlO Bn:l-r:::-t::':�,�.;;().�!, .ii5J..lal·m.�n-te,. �",.:.'iLi�. I UMA REALIDADE. I Tech!1icolor. -/ \ CD 131 _ 120. r�,
,

/
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4 n P,f-<1'AnO-Sábado 26 de maio ,de 1951

-

- (m 8r�sque aman�ã: 'figueirense
��maohãf em Brusque, o Fíguejrens�, campeao da capital, dísputaré, com o Carlos,
Renaux, campeãe JJa LBD, a prime�ira' partida da linal do Campeo-nato Estadual de

. .Futebel de t 950.. A delegação do 'i Ivi�negr() rumará hoje para aquela cidade.•

x- Carlos
.

Renaux

tl". "' - •••- � � .......,._••-_ -.- -.- _ -.-.-•••-_- -
_••- :... _�

,

",O Estado"
-----

Como está sendo divulgado amplamente, será reali- Veloso; sota prôa - Arnaldo Chirighin i e prôa - João ta' prôa - Kurt Kupka e prôa - Silvio Soncini.
zada na manhã ge amanhã, na baía sul, em homenagem Artur Vasconcelos. NONO PÁREO - Ás 11,10 horas - Classe Aberta.
ao sr. Governador Irineu Bornhausen, a quarta regata Balisa 3 - Riachuelo - Patrão -- Antônio Farias; - Out-riggers a 4 remos com patrão - 2.000 metros -

oficial promovida 'pela Federação Aquática de Santa Ca- voga - Arí Regis; sota voga - Carlos Müllen ; sota Taça e r�has de prata e bronze aos 10 e 2° coloca-

tarina, com o concurso das seguintes agremiações: Clu- prôa - Altino Regis e prôa - Osní Silva. dos.
be Náutico Riachuelo, Clube Náutico Francisco -Marti- SÉTIMO PÁRJi:O - Ás 10,30: .horas - Novíssimos Balisa 1 - Riachuelo - Patrão - Antonio Farias;
11ell_, Clube de Regatas Aldo Luz, desta Capital e Clube � Ioles a 2 remos -'- 1.000 metros - Taça e medalhas voga - Arí Regis; sota voga - Carlos'Müllen; sota
Náutico América de -Blumenau, ao 10 colocado. prôa - Altino Regis e prôa - Osni Silva.

Serão ao todo nove sensacionais páreos, destacando-: Balísa 1 - l\1artinelli - Patrão - Rafael Linhares Bal isa 2 - América - Pati=ão -: Harry Weíssen-
se-o segundo páreo que será em disputa do Campeonato Filho; voga - Ademar Oliveira e prôa - Alfredo San- berger; voga - Helmuth Lutzenberger; sota voga
Catarinense do Remador-e o nono páreo que será o mais tos Júnior. • Edgar Annuseck ; sota prôa - Waldemar Annuseck e-

sensacional da manhã náutica. Balisa 2 - Riachuelo - Patrão - Spyro N. Spyrí- prôa - Edgar Germer.
'

Damos a seguir o programa da regata: des : voga -' Patrocinio Aguiar e Prôa =-- Antônio Spra- Balisa 3 - Aldo Luz ::_ Patrão - Moacir L da Sil-
PRIMEIRO PAREO -- Ás 8,30 horas - Estreantes da."

"

veira; voga - Hamilton Cordeiro; sota voga - Antonio
- Ioles a,4 remos - 1.000 metros - Taça e medalhas OITAVO PÁREO - fi._s 10,50 horas - Júniors Boabaid; sota prôa - Kalil Boabaid e prôa - João A�
de prata e bt'onze aos l° e 2° colocados. _ Out-riggers a 4 remos com patrão _:_ 2.000 metros Vasconcellos.
Balisa 1 - Martinelli - Patrão Rafael Línhares Fi- Taça e medalhas de prata ao primeiro colocado. Balisa 4 - Martinelli - Patrão - Rafael Linha- t�

lho; voga - Valério Zaguini; sota voga - Féliz Zagui- Bal isa 1 - Aldo Luz - Não apresentou guarnição. res Filho; voga - Manoel Silveira; .sota voga - Wal- {

ni; sotàvprôa - Orildo Lisboa e prôa - Walter Ourt- Balisa 2 -r Riachuele - Batrão -'- AltamiroCunha : mor Vilela; sota prôa - Edlon P. dos Santos e prôa v-e-

voga � AbHi�rTrilha; sota voga __!'_ Ernesto Tremei; so- José Bonifacio Azevedo Vieira.
,

"

Direçlo de PEDRO PAULO lUCRADO

Intenso- entusiasmo
duelos náuticos

em torno dos
\

de amanhã

I
I
\

-ques,
Bal isa 2 - Riachuelo - Patrão --Spyro N. Spyri-

des; vogà - Nilton Pirath; sota voga - Nelson Pirath; loe.C1•0 bOJ-e do CalDpoooato "0-1 HOMENAGENS ..-...

sota prôa - Socrates Formighieri e prôa -�Eloasio Sil-
'

" u (J
-

O CAMPEONATO DE ATLETISMO é em homena-

va, V8r81-t8rl-0 11 d Ati t'·
'

gem ao Exmo. Sr. Secretario do Interior, Justiça, Educa-
Balisa 3 - Aldo Luz - Patrão _,Alva-ro EIpo; u. e' e ISIDO ção e Saúde do Estado Dr. João José Cabral, que ofere-

voga - João B. S. T. da Costa Pererra ; sota voga _

ceu artístico troféu à Faculdade
�

vencedora.

Francisco Schmidt; sota 'prôa - Nelson Vitor Koerích Local: Estádio do,}4B.Ç>-Prosseguimentoámanhã; Será' disputado, também, o belo Troféu "Acadêmico

e prôa - Agenor Mário dos Santos. -: "

'

, .' :
'

-

_' Gustavo Zimmer" (de posse transitória) ofertado pelo
Balisa 4 _ América _ Patrão _ Harry Weissen-

Consoante .notic iamos, a operosa- FEDERAÇAO A- ex-dirigente da FACE,
'

-

berg ; voga _ Mainrat Duwe ; sota voga _ Reinwald �LETICA CAT�RINE�SE. DE ESTUD��TES (FACE) O�"trossim, estarão em disputa, nas várias provas"
Weege; seta prôa _ Aristides Leite e prôa _ Curt 'R.

aando prosse�Ulmento a disputa �os/V,;:; J?GOS l!NI- belissimas medalhas para os 10 e 20 colocados, oferta
Schlindwein. VERSI!ARIO;::; C.��ARI�11!��ES, fará re�hz�r hoje _e das pelos respectivos homenageados, que são professo-

amanha, no' magnjf ice- Estádio do 14° Batalha0 de Ca- d F ld d
-

di h' CSEGUNDO PAREO, '--,Ás 8.50 horas < _- Classe . dor / ,_P-t�'t) CA",TPEONATO DE TL TIS
ses as acu a -es Isputal,1tes sen ores. Osmar unha,

-_
.

' , ça OI es ...no- "-s Ielo, o �y� ,

.--
' A E -

H
.

St di k J ,- F ,.' B t R bé t LAberta -;- Smgle�gyu- - .2.000 metros -'- Campeonat?_ .MO, que reunirá em sugestiva parada confirmadora do d enrVI�tUe L? re

A'bOlse'd e!Glelra aMs °ds, .. o Ner o ace_r
Taça: e'medalhaa'de vermeIl' e pl'ata aos l0 e 20 colo·di.-" . �

.

..." � dA' d A
a, I ar Ima, e aI o omes, a ena eves, Joao

d
"

','

"

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

,
meus suna lU cor pore sano o;:; aca emlCOS as sso- David 'Ferreira Lima Zulmar Lins Neves Néwton Brug-os.

';" '" .'.. "

.. .'; ,.' . '.. .. ciações Atléticas Acad�mic�s das Faculdades de Birei�
, P d' M d', w S

'

-C
' �

"'-

l3ahsa 1 -' Marbhelh - Remador: Manoel SIlveIra. t C"
'

'E,
A .,

F
-

- .

Od t 1"
,gmann, e 10 en es ue ouza, larno GallettI, RoIdao

,

" 9 _, _
..

A' ,

- o, IenCIaS 'COllomlCa.s e �rmacla-. on o ogIa. Consoni e Antonio Santaella.'
,
,�ah8a � Aldo Luz Remador. AntOnIO Jose da 'O programa orgalllzado e o segumte:

SIlva.,
, HOJE - dia 26'- com início às 14 horas - a reali- C' f

.-

�-:TERC�IR? PÁREO -,Á�_9,10 �oras - ClassB Aber-, zação das provas: 100 metros, Arremêsso de Pêso; SOO ,OD -ra,ter:,l1lZ_Q,'Ç-ao,,:,' ','"ta - Out-llgg",�S a 2 com patrao - 2.000 metros - Taça metros, Lançamento de da�'do, 110, metros c/barreiras,'
, ,. ,;tR'" SILVA

' J'
e meda]�as de 'prata ao 1° c910c��0. salto em altura

-

e' Reve'samento de '4x400 metros.
' .� 1.

"

'Bahsa 1 A1AO LtlZ Patl'a-o Alval'o EIpo"
- Os bancários de Florianópolis, no �fã,' de conservar-

-

,...
-

__
- ,yo- AMANHÃ � dia 27 - com início às 8 horas a rea-

:ga - �amiIton Cord�iro ,e pI:ôa ---=- Adolfo Cord:iro. lização das provas 400 metros, Arremêso de disco, 1500
a união da classe, organ_izaram Q já conhecido Carnpéo-'

_

Ballsa 2 ---: Martmelli -:- Patrao
- Rafae� Lmhare� metros, Salto com Vara, 200 metros, Salto em Distancia

nato Bancário de 1951 e que se encontra com sua pri- "

FIlho; voga - Edlon ,Pereira dos Santos e proa ,- Jose e Revesamento de 4x100 metros l1leira parte terminada, devendo o returno, ter início ho-
- Bonifácio de Aze_vedo Vieir�.' DIREÇÃO DAS 'PROVAS j!;). #I'

'

QUAR�O PAREO - AS 9,30 hor�s - Cla:ss� 'Aber- As autoridades que dirigirão a realização das vá-
Louvamos, assim, a 'classe bancaria por essa mag-

ta -, Out/-nggers a, 4 remos com pátrao, - 2.000 metros . nífica idéia, que visa a saúde do corpo, e especialinen-
nas provas, são: '

--" Taça e medalhas, de prata ao 10 colocado. � te, no que diz respeito aos laços de amizade que se estão.
\ Diretor-Geral: Desportista �Dr. Osmar Cunha.

-\,.-Ealisa 1 � Ámél'ica - Patrão- - Harl'Y' WeI'ssen- cencretizando no seio des funcionarios das casas de cré-
� Àibitro-Gera1: Dêsportista Dr. Paulo, Scheidmante!.

berg; voga - Helmuth Lutzenberger,' sota voga - Ed- A t d G '1 D �'t' t 'p f E' S
dito. ,

'

pon a 01' .. ,era': espott', IS a .' 1'0. rICO traetz N f' 1-
. -

d
..

t d 'C 'O,

gar Annuseck; sota prõa -'- Waldemar Annuseck e prôa Junior. _<
a ma ISSlma o prImeIrO urno o ampeonavO:

- Edgar Germer.
'

l\1-d' P f D Pld E
.

S th'
Bancário de 1951, defrontaram-se E. C. CEFAL compôg-

e ICO: 1'0. r. o y oro rnanI an lago. t d f
. ,.

d C· E
A'

Balisa 2 - Riachuelô- Patrão - Altamiro Cunha', D' t d AtI 'tO d FACE A d P 1 G I
o e unClOnanos a aIXa conomlca Federal e G. E_

Ire OI' e e lsmo a : ca. au o onza- INCO f'" d
'. _ .

voga - Abílio Trilha; sota voga Ernesto TremeI; sota l\'I t' d S'l', ,por unClOnarlOS o Banco Industna e ComerclQ"

prôlét - Kurt Kupka e prôa - Sílvio Soncini.
ga D�r I�S Ga : v;. E t G'l! de Santa: Catarina, saindo vencedor o primeiro pela, elá,s-

QUINTO PAREO _ Ás 9,50 horas _ Estreantes +- L
Ire, r- era e spor es da FACE: Acad. I tica contagem de 7 tentos' a 2. Com este resultado o E. C.Ivo osso. CEFAL - ..

dCanóe - 1.000 metros - Taça e medalhas de prata aos Presidente da FAC: Acad. Helio Miltôn Pereira. AI_' sa:rou�se. campe�o mv:c��d
o tun�o. . .

1° e 2° colocados., Os juizes convidados são os seguintes:
em as eqUIpes aClma'a u I as estao' partIclpan-'

Balisa 1 - RiachueIo - Remador: Altamiro Cunha.
� Juiz de Partida: Tte. Murilo Carqueja.

do do certame bancário, as leais e aguerridas equipes
Balisa 2 � MartineIli' (guarnição, 'A) Remador: Juiz de Chegada: Tte: Nel'ocy Nunes Neves.

do Bamércio".F. C. e da A. A. Satélite do Banco do Bl'a-

W'alter Ouriques.
' ,-,

Juiz das provas de campo: Df,'lsportista Sylvio Ney
si1. ,

Balisa 3 - Martinelli (guarnição B) R d S
Estão pois, de parabens os bancários ilhéus e espe-<

-,
- ema 01': oncini.

José Carlos Tolentino. JUI'Z d d' t D t' t E t TI ,cialmente os organiZadores do 'Campeonato Bancário da
as provas e pIS a: espor 'IS a rnes o e-'. .. .

SEXTO PÁREO -' Ás 10,10 hOl'as - Novíssimos _ mel!. 1951, que, pelo exIto alcançado e pela sua alta fmallda-

Out-riggers a 4 remos com patrão - 2.000 metros - Ta- 'Juiz do �lto em altura: Prof. Edward Born Silva.
de, tr�staI? _ �m grande benefício a classe, qual seja"

ça e me-dalhas de..,prata e bronze aos 10 e 20 colocad�s. Juiz do' salto em distância: Desportista Helio Lan-
con ra ermza- a.

Balisa 1 � Martillelli - Patrão - Rafael Linhares ge.,
�--_ .._._--,

Filho; voga - Valério Zaguini; sóta voga -:- Féliz Za- Juiz 'do salto com Vara: Tte. Walmor Borges. I.Vos Jogos Un-iversitarios
guini; sota prôa - Orildo' I:1sbôa e nrôa - Carlos L. J' d I PRÜ,GRA'uA'.J;-' UIZ o ançameuto de dardo: Desportista Arlete lV�

Woijiskiwicz. ....' Perfeito.
Balisa 2 -- Aldo Luz -:-- Patrão - MoaCIr r. da Si 1- J' 1 I d'UlZ, (O ançamento e dISCO e pêso: D,esportista Na-Iveira; voga - Nilson Pirath,' sota vOIXa - BelarmI'no- bar SchIichting.

Dia 27 - Campeonato de Atletismo.
Dia 1° ..de Junho - Campeonato de Xadrês.
Di� 3 de junho' - Campeonato de Esgrima.

.
,

...

\,
I
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I B A '>T B N IS/--C--LD B E
-- '

PROGRAMA DO MÊS DE MAIO.
'.

� I,
.

DIA 27 - DOMINGO - TARDE DANÇANT-E"DAS 17 ÀS 23 HORAS. JUNHO 23 _" GRANDE FESTA JOA
NINA - FESTA NO ARAIAL� CASAMENTO NA ROÇA - QUADRILHA - -RATOEIRA - QUEIMADA ETC.

pJ
\.,

, /

D1VERSj\S �Omunoo -dOI,.�: .,. rádio e da TV
,

.�'- A eqUIpe principal do •

:Avaí jogará amanhã na ci-
.

' \. Por AI Neto ..orladéde Joinville, enf'rentan-
'do o América. A delegaçãifl '.x- Um novo receptor de te
.do alvi-arril deixará esta ca- -levisao acaba de ser apre

�?ital.hQje :�S-13.horas� rU�lo I sentado nos Estados Unidos.
:;,a progressistacidade nortis- Segundo as industrias John.

I ' I .

;�ta. '

t Meck, que o fabricaram, o.
"- .N:o �el1ibate levado a e-

.

novo aparelhç- permite a re

: 'feito 110 domingo passado,
I

cepção de programas trans-
em=Joinville, entre o Caxias, I mitidos por estações duas

'�'Iocal, e o
.

Paysandú, de I vezes mais distantes do que
� Brusque., saiu vencedor o t seria possivel com o recep
'll�lmelro- pela contagem de r tor comum.
AxL! John S. Meck, presidente

. ._ 'Em 'homenagem ao Sr. da firma, calcula, que o no-
/

,,�Oswaldo Machado, jogaram vo receptor aumentará o po
'llna tarde de ante-ontem, no tencial das estações de te
-estádio-da F.C.D., os esqua-' levisão em escala nacional
-drões do Esporte Clube Ma- em mais de 25 por cento. A
-ehado e do Guarujá Esp�e, area servida por essas esta-
rClube, vencendo o primeiro, ções ficaria

.
praticamente

.

pela. elástica contagem de triplicada.
:"'l x 2.. , O acrescimo no numero
'_ O América, do Rio, de ouvinte de tevê, sempre

;,será o terceiro adversário do de acôi'do com as índustrías
.Arsenal, devendo o jogo ser Meck, será 'extraordinário.

o
:realizado amanhã, no Mara- Famílias que até agora não-
-canã,

. podiam receber programas
- Ante-ontem no Maraca- de televisão, porque residem

:,llã jogaram Botafogo e Ar- em locais demasiado distan
�sen!1l, de Londres. O triunfo tes das estações transmis
.sorrtu ao quadro carioca por soras, poderão, mediante o

::2 x O. novo receptor, receber os
- Segundo notícias de programas transinitidÕ's pe

'::Blumenau, o ataêante Vila- las estações antes inaudi
.nueva rescindiu amigavel- veis.
:mente, seu contrato- com o. Até agora, o alcance de
"Olímpico, devendo seguir uma estação 'de televisão e

'-para o Rio, onde espera in- ra calculado; aproximada
"'tegrar um dos clubes cario- mente, em 100 quilometros ..
-cas. É verdade que existem apa-
'_:__ AI:) que se informa de relÍlOs pa'h adaptação ao

_,Joínvilte, o início da tempo- receptor de televisão com-o
rada do Canto do Rio em objetivo de aumentar a ca- _'_'-.--�__:_'----'-'-

::S�l\ta CatArina foi transfe- pacidade de r�cepção, e ai,
-xido para a próxima semana. caaçar estações mais distan
"Os motivos são ignorados. 'teso Entretanto, estes adap
�'

.- O Torneio de Futebol t�dores não só são I1fuito
.Internacional de Marinhei- caros como tambem são dif'i-
"TOS, disputado na cidade de ceis de instalar. '

,

"F'iladelfia, terminou com a Segundo John S. Meck, o

-vi�ia dos 'brasileiros. O alcanêe de, uma, estação de
-Chile sagrou-se vice-cam- telev.isão, para quem possua
lleão ao derrotar. a Arg,en_ti- 'os n�vos receptores, pode

/_"na. s�r calc�lado em cerca de

;-:- P�Flol :r�rneFio QÜ�,�'r�i:t- 2{)0 qu�lometros: �d.ãO ,

são .1.:gUl�l':- ,,' avio, er-rap r JO- necessários adapta ores e a

:gazrt_thõ,ie Federação x Gua- recepção é perfeita. Como e
.

Tujá "e 'amanhã: América x xemplo, John M:e* cita ex�,

·�TAC.
-

,

I. -

,
pei-iencias feitas' nàs cida-

- Em, São Paulo, p'ela. des de Peoda e Springfield,
'Taça "Cidade de;S'ão Paulo"',- no estado de Illinois.� Nestas 't'lrGN'POTt•• te.g'!.llcu•• · d. C· ga
"defl'{mtaram-se São -�aill() 'e, 'cidadesJ a recepção.7de ,pro-

"

'

�,i,'IO': ','R' ., IICIS,\'Ç,O "BD ',0\. U.· L". oar'a, ",0_",'1 Y".,II�:Santos, vencendo. o príméíro gramas Ú tevê
.

é muito C li! IUt ,it, l' V
-:por 2 x, 1.

. , ,.

ruim, devido à distancia em
I f a t

- Em',Estocolmo o Fla- que ie encontram das emis-
_ i

- n �ft,,'ac
'

•• a �m()" ,�".,n .. .

'mengo conseguiu derrofar soras mais proximas, que .a6poJiI- 0.rl0. Hoepckt'.$JA - Cl· 'telel�'�e�l,:t11 ( Rnd. te.el_
t "rallciléb do 8tal-Cado. Hoepcke S & "":'CI - Tefelone 6 MOURBNACK'novamente o' Malmoe, -pel� estão em Chicago e �aint .

.

,
.

' � '\
-eSCOl:e de 2 x O. Loujs. OS ;OYOS l'eceptores

foram' instalados em Peoria
e Springfiel.d e.permitiram i
captar as transmi.ssões .

de

Chicago e Saint Louis ,com

absoluta clareza. Doze re-

O R. Clube. Concórdia, ceptores de. outras marcas,

"c(jnvida aos seus associados colocados ao lado dos recep-

�ONJ�NTE
�(OL YHOS
) \

,(
,

c

�('í'e!l1c Oen(al Ko!ynos"clal'eia os
tJentes ... torna ·�d;) encantador o seu
�Ot'� ,:Sh! Kolvno , ellmtna os ácidos
causadores (las cáries, POi8 destroi
,as nac.erías que produzem esses áal
dos. Não,há "ada ",elhor que K ly"o;
poro comborer a ('ár:e dentoróQ 1 Cum ..

]Jl'e hoje mesmo l' olynos e •.. use-o
1:6do� os ti(l,s!

�-

MOlYNOS

\

:1' \

r
Combate aI cáries
Agrada mais
Rende ,mais

'RA23·P

Irarmáci�;-
1 "de olantão

20 Domingo, Farmácia

Catarinense, Rua Trajano.
,

Y26' Sábado, Earmãcía No

tuma, Rua'Trajano. .

,

27 Domingo, Farmácia

Not\lrpa,: 11l,l� rr�ja.R21 .. ,.-:-, �','I,

{ ·0 serviço nctufnó serâ e..

J fetuado pelas Farmâclas

ISto. Antônio e l',h>tú'rna si·
tuadas as ruas João Pinto

I é T.rajano po 17., .

..
I A presente U.thgla não pi)-
dérâ ser alterada sern ptê
via autorização.

'r' •

-----:-� ...-

--'-------�---...,.._ .....--.......-----

/'

Por motivo de mudança,
vendem-se duas resídencias,
sendo. uma à rua Durval
Melch'iades 22 (chácara Es-

'

panha) sobrado com depen
dencia para empregado e ga

ragem em terreno de 14x30 e

J outra à Avenida Rio Bran
'--..

co em final de construção.
Vend�m-s� tambem 2' de ,

madeira novas à;. rua Gene-.
.

ral Dutra no Estreito. Preço
pata as primeiras :...

'1' Cr$ 900.000,00 -e para as se

gundas Cr$ 25.000,00. Negó
cio· urgente.. Tratar com

M.ário o

Abreu.

-;

...

CONTADO'R
Com 16anos de atjvida

des na
.

profissão,' oferece
seus serviços, nesta Capi
tal; para es.critas avulsas.
Ofertas"" para CONTA

DOR --Caixa Postar 419
- Florianópolis. /

'

lleereátlvo Clube
/Conoordia

Ó Remédio de Confiança da Mulher

Pénsão--tores Meck, mostravam ape

naso_figuras indecisas, sem

nitidez, borrosas, segundo a

firma Jonn S. Meck.

�e não assoCiados, pID'a uma

soirée, que realizará à' noi
'te de sábado,. em seus sa�

:"lões.

Aluga-se uma ótima sala.
Forneee marmita.
Rua João' Pinto n. 4·5.

•

fttlântida Rádio· Catarinense" Limitada"·
. 8presénta mais 2 insuperaveis modelos para 1951' ,

CARACTERISTICAS:
=::

5 vah:ulas': Ondas: longas de 550 a 1:'700 kc[s; curtas 6 a I8m'cs. 50 a9[ mts.

= Alto-fatante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para °toca-scos.

_ Trçmsformador universal para 90.....)10, J80, 200 (! 220 volts vdi
=- ·Va1'iavel de 3 secções: FI com llucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de luxo.

: Grande alc�nce: Alta sensibilídade : Som natural.

_------------------��""...-�__ ".
I.""' ....,_,,-�,_-_o__. ._.. .. ___.....,.".,-,.,.,....,..". ...........,.__--�,.,11""",..,.....�-----....�.------_

; ,

Modelo ARC 515Modela ARC-5-P

, ( "
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Faculdad� de Direi.o
Santa Catarina

-.--_.-._ ��
r'

ódlDft Silla
.

DO centre
A* Prtç. 15 de NÓvembr.� 20, 2· ond,f'

(.Itos, de IR,jUlu.:ntt Rose). . �_"
Trat.r ne mesmo local

-;

-.
,

.:f"

t '-......___
..

/

Inteiramente esmaltado em porcelana
ou-texelente pinrura a 1. ucó.

'_

mano.

Rua Tiradentes, I9-A.
Te). 1.591.

.

Apesar do ba�xo preço tem excelentes
caractertstícas mel'anÍcas � élétríces,

1_·DAKO
I

.

Os di 1 cm; elétrlços DAKO de qualida
de, HI;SUptlráveJ: são do tipo de resistência
elétrlca embutida, prensada em matetíal al

. tame?-t.e isolante com grande concentração
calortfiea. "

o fixador mais que perfeito I
... **#M 2.20 mais.

-_../

na, em Ftorianôpolis, 25 de
maio ele 1951.
Oswaldo Bulcâo Vianna,

Dir�tol' �a Secretaria., IVlstO: Urbano Müller
SaBes, Diretor.
Visto:. Hypólito Gregório

Pereira, Inspetor Federal. .NUNC� EXISTIU IGU�l

,rPARA FERIDAS,�·
E C Z E MAS ,te

. ,

INFLAMAÇÕES,
COCEIR�S,
F - R I E I R ",A S I IESPINHAS, E���J

C�belo� sodles, iuv.�!;
fixados mas não (olados.
Isso você c o ns eg uir ã.
..... usando __-.,......,...

'BRYlCREE'M
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO DE 1951 . ,

23 QUARTA-FEIRA _. "SOIRÉE-MIGNON" ---- DIA 26 SÁ-BADO - '''SOIRÉE'' COM INICIO ÀS 22 .HORA� -,' DIA 30
QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE-MIGNON"· ....... NOTA: TODASAS SEGUNDAS-FEIRAS'ÀS 19 HORAS SESSAO CINEMATO

. GRÁFICA, SENDO QUE AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM INICIO àS 20 HORA�,; -

l'c tti 1.11 ttS

A Campanha que, nesta rererída Comissão:
Capital, a Comissão consti- AUXILIOS - "O ESTA
tuida por Alda Jacintho, DO", colaborando mais di
Otília Ana Móritz e Doris retamente co a Comissão
Fragoso, para a Fundação "Pró-Fundação Laureano"
Laureano - que está mo- recebe contribuições,' em
vimentando, em todo o Bra- sua redação, das pessôas
s il, tõdas as classes sociais que � desejarem para aquê
- vem' encontrando o mais le patriótico fim.
franco e decídído apôio das Donativos Já' an

'autoridadés e sociedade lo-!. gà.niados .. . .. 34.765,20
cais. I' Func. (Ia Bibliote-
=,
É já, em relação aos pou- ca Pública ... 1 75,00

cos: dias que êsse movímen- Func. da I. V.

to'�oi iniciado.�m Florian�-,I T. P..
:."

....

\ polis, verda'�eIrame�te am,,' Grupo Escolar
\. madora a colaboração em-} Lauro Müller 1.00.0,00A todas as pessoas que, enviarem o recorte abaixo prestada>u tão albruistico

'

Deputados Esta-
devidamente preenchido será remetido' um cartão nume- quão meritório empreend!-' duais .

rado que proporcionará ao portador concorrer num sor- mento, levada a, efeito pela
I

G. Escolar Rober-teio inteiramente GRATIS de um rádio. novo de ,5,valvu- mulher catarinense, que, to 'I'rompowskylas de reputada marca.
,.)

mais uma vez, emprega os de Joaçaba 1.181,50
\ Cada pessoa poderá concorrer tantas vezes quantos seus esforços, para a vitó- Total 37.548,70recortes preenchidos enviar. ria dessa campanha de hu-

....___...,
. À Sociedade Propaganda "ESt)" rr.anídade. '

B" 11 I
-

Caixa Postal, 90 "O EST.ADO", q·tle desde' 08' lJO oca�ao '

.... Florianópolis - Sta. Catarina. o início, se vem colocando I A base de comissão. J
Nome

','
.. à disposição da Comissão: Trabalho facil podendo I

Endereço . . . . . . . . . . . . .. .

j
Pró.-Fund.�ç�o Laureano,

.. ,' tambem ser executado por
Cidade . . . . . . . . . . . . .. . '. publica, diàriamente, o re- moças.
Estado .. . . . .. .

,... sultado financeiro '. dêssej Tratar á praça 15 de No-
Nota: Junto Cr$ 3,60 em selos para a resposta. 'mov�ento, angariado pela vernbro, 20 - 20 andar.

,
'

,
.

Q,RATIS'

,.

207,00

f\�ncia :
Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

.�iagem CÕIIl, segufdnç'-l
� rapidez

so 'NOS CONFORTAVEIS.l\lICRO-ONIBUS 'DO

RA�IDn., «SUL-BRASILEIRO»
Floríanópolís - Itajaí - Joinville - Curitiba

320,00

J

/

,
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Nota· do Gabinete Em breve a deanl'çãi db�vé

Em 1a�e d��!c�ma�� ,"�i��!!��adi�gem Ilho Teatro A. de <Carva lho
.

de -menores nas ruas e praças desta Capital, o JUIZ de Ao falar, ante-ontem, ai I nos papeis, em-que os Par=

Menores faz ciente aos interessados de. que devem di-
t

autor-idadese ao povo, por 0- "q-t�h1-:fantis·;.· mal-inaugu
rigir suas queixas à Policia que, por certo tomará as I casião da inauguração da rados pela administração
providências necessáriás apreendendo os menores vádios

. Primeira Feira de Amostras passada, o S1'. Prefeito, 10-·

�. remetend'o-os. à 'Justiça' de Menores, para os devidos' de Florianópolis. o sr, Go- go ao assumir o 'cargo, ,ma
f]ns. : . , I vernador do Mun icípio, dr. tau-os, perguntamos .nôs, e

Ao Juizo de Menores não cabe' nenhuma responsa- Paulo de Tarso da Luz Fon- conosco o povo, si o Teatro-..

bilidade no caso do molecório que depreda, que pertur-. teso levou a publico .uma no- Alvaro de Carvalho, que-

"Despíndo um santo para vestir outro' ba, que, apedreja.'
,

.

. I tida que'cp1:ecis'li comenta- embora velho ainda: asaims
,t .

Somente à Policia 'Civil '

cabe reprimir os atos de! da. .

mesmo presta algum serviço... ,

No' problema do leite há guns litros, 1\.0 total, com a perturbação do socêgo e da ordem, nas vias públicas. r . Anuncfou.: naquela opor- reaeurgíéâ em".ampl�i.' tna-«
.

outros problemil.s� que' o Es- .distrfbuiçâo de meio litro in�l�.�iye 9s que fo�em :pl-a.:pcado�. ;Jf.or menores, na f?r-, tUl1idade,. a demolição, : em .g�:stoso, confortável edifi--

tá40; ila Sq�llc;,ã? não
.

pode para às -�Ílas ca$M.·· 'ma aos arts. 23. e 26. :�n; XII. do. Decreto-lei n . ...,.614. de ; brevef! dias, -dó -velho casa- CIQ.,.

de�().utal" . "

.

i' .' A Costeira nã.o - comporta 2. de �arÇP de' í94�. >:;
.

c "'.
'

"'o ..' rão da Praça ·pei..eira- e Oli� . 'i' �;;érá 'que teremos uni Tea-,.;.. ,

, quê' "o .lelte . venha' .

pa- umpostode teVen�à. R sen- .". Qüã'Íl,ftf ah�;;.fatos .consideradoe. infrações .peil�is"pra- veira, demolição essa' 'qüe' tro,
.

ali' mesmo, dentro .de:',
ra ã tJ�iria é ju�tO. MaS exi- <lo aseím, o jlitto s'eria per- tíeados p.or, me�ores, também cabe a�,' a,utoHdàa�S"·.poÍi� ,.virá' custar alguns mêses, poucos meses, ou o velhe-.:

�i�:"qli'e venha todo o produ- 'mitir essa venââ direta para.' ,cia�s l'ecebel' as. queixas dos iI)te!:e,s��.9.Ôs,e iniciar a,sih� ,t�lVe�. umavesque sabemos �fl;Sar�o d.esap:a,l'ec,erá;:'.pa:t:�V·
zido 11'&8 redondezas é criar evitar mal maior, como . é vestígações pclfeiais para ,ll ,:s:na apul�açãó e com.:pl�tif<êS- ('8:€1':0 prédio, de constrij�q dai"lugat � Ili$ll,nt,�u!� pre+� .

prívílêgíos. Esse o 'caso que feito nos out�(.)s'lóg�'r��.;.D claré'Cimeil-to;'-c<ÍnfOl\me J!isp,osiçãd'.clá,l'a �;ex.préssa con- .antíga, verdadeira fortaleza, dió que não seja para êssi�;'
DOS trouxeram à redação dí- -Govêrno, com-a polícia, está tida nos iuis,,:4;0;e: pO .âb DéCreto:::le� n. :6�:o2'6. de 24 de

.

Mas, demolir, arrasar, fim?
.

...

versos pescadores. da Costei- despindo um santo' pai'a novembro de 1945.
.'

.
'

.; �" s,,.,,;; <", I. .. destruir, não basta. Não bas-
ra de Pirajubaê, Até agora vestir outro. E é preferível Mário de ,Carvalho Rocha - Juiz de ·Menores.· 'ta' fazer desaparecer o tea-' ___..-....;-------.....-

costü!Íi.'á\·W'1 adquirir 110 10-' ·qlle. falte leite nos cafés da: �h-o que,
à falta de outro. a- '/1 .,.;, .'

:,:S��n�::l�tt�, ,�,�i:i;t���!��J��:' ,·····;;����10:�'r7·�'�::!c::7.!:;r;:�3�. CCDiário da •..�

pOliciá., entretanto, agIu con- :Aguardemos as .providênclas D :
.__� . da "..,","� o edlflClO 'ah VIrá custar ·Mánhã"··:

tr� os forilêeedores, oori· oficiais.
.

,: :.�,' Da CâBlâr...'�;};r'��'':1>:�;;"�:?:�� ''{Ílguns .milhões'. Precisamo'�

!:n�soal:�=.e���;::c�;�� w..�
- _-.-.::;_-� No seu ��ri!innadO' desve-·:,.i ,:P.�O!$fQ·i:.��:.�Í�.:�. ":�J�l�d���f:'�!�!!:.úv��a�

res, se qpisessem,:que viés'; '11I'portaRta
.

J·azl-
lo pela �olu?ao dos p:oble-:! . �lSP�:, �t'e..q.sen��.o�: de, 'comporte,. cOl1fol'taveh'nen e

sem adquiri-lo nos postos de ti' mas de mteresse �oletJvo •. a,' ?o �o do rmp,o�t? Pre�l�l ao duas mil pessoas. Necessita-
venda, Ora, o posto malS d d I I bancada, ,�� PartIdo �ocl�.l lmovel a���l1rl?? ou q�e ve-

mos, mesmo, de um edificio

próximo � no Saco dos Li-
... a 8' IR ler o Dem?c.ratlco, na

. Camal� rn�a � �et. dl�q,l!�rJdo pOI./tm- à altura das nossas necessi-
mões - dista mais de qua- S P DI' MU.l1lCIPal a,t:resentou. r:as. ClOl1arlOS pubhcQs .. �"

' dades. Estames. em que.
tI'O quilometros! E, quase em .' a o ultImas sessoes, as segUIn- ° Povo· de Flonallopohs. cümprida essa promessa, só

sempre esse posto recebe o S, PAui"o. 25' (Meridio- tes e importantes iniciati- i)or cse-qs repl"esénta:nte§� de- aplausos m�recerã quem le

pl'oduto em quantidade que nal) - Há algum tempo, ovas: creta, e eu sa.cionó li seguin- vaI' a efeito tão velna aspi-
'PROJETO DE LEI N. lei:'

.

- 'mal sobra um terço do ne- grupo Jaffet c'ontratou dez
Instituiu a M(!l'erida esco- A

..' ,
- ração da gente florianópoli'

cessát·io. Os pescadores. por geo}ogos para pesquisar,
.' rt, 1° - FIca Isento -do, tana.

que precisem estar no mar, minerios de ferro. no Bra-' lar. imposto predial um unico Todavia. nessa epoca em

não podem vir pará a fila! sil. Acabam de encontrar .o Povo de Florianópolis. imóvel ad.quirido ou que ve-
que todos os empreendimen

�andar os filhos, crianç9.s esses geologos no Vale do por seus representantes, de-. nha a ser adqtiirido por tos só ficam nas plantas.
ainda, pela madrugada, é Ribeira. a 200 quilometros creta � eu sanciono a seguin-' funcionários públicos para

te Lei:
-

sua propria re.sidenciã.impossivel. Mandá-las ao de São Paulo, úma jazida,
amanhecer,

- mais de quatro cuja produção é calculada 'Art. 10 -=- Fica instituída, Art. 2° - Para gozar ue

quilometros, à pé, por sôbre em muitos milhões de tone- nas escolas municipais,.. a favor fiscal concedido pela
fazê-las perde.r a escola, se- ladas de,' minerio de exce-

merenda escolar. presente lei, deverª, o inte

rá sujeitá-las a um exercicio lente teor. Com isso São Art. 2° - No córrente e- r�ssado requere-Ia_ao Exe

que elas não suportariam. Paulo terá matéria prima
xercicio a despeza .com esta cutivo que decidirá no pra-
lei correrá por conta da ver- zo maximo de 30 dias.'

com o risco, entre outros. necess�rJa . para alimentar
de voltarem de ma-os �ba- 'd' ba 3,03.2 e por real econo- R 10 - J·untam.ente com o

G sua SI erwgw, S€.111 recor- �

nando! \... reI' às reservas de Minas mia nas dotações das ver- pedido de isenção exibirá o

Ao que informam os re- Gerais. pondo termo. assim. bas de. Educação Pública e. interessado prova de que:

I t t'd d aos .atI'I·tos entI'e O.S· dOI'S nos demais exercicios, por I a) � não possui outro
c aman es,. a quan. 1 a e que .

I
E·stados. dotação propria consignada imóvel no Municipio, me-adquiriam el;a de apenas al-

n� �'çamento. diante cei-tidão ne$"ativa do
Art. 30 -. Dentro de ses- Registro de Imoveis nem ou

senta dias' da data da pu- tI'O imóvel no territorio na
.

P 1-
.. blicação desta lei o Prefeito cional. mediante, declaração

Na' o 10'..la·
1

•.•
Municipal baixa.rá o respec- do interessado com firma

.

tivo regulamento.
.

reconhecida. sO'b �as penas
,

'
Art. 40 � 'Revogam-se as da lei;

disposições em contrario. b) - reside efetivamen-
'" S. € .• em 22 de maio de te no imovel ob," eto da isefl-Santos, vulgo "Panama,

foi levado à Delegacia Re- 1951. ção pedido. mediante ates

gional e. ontem pela manhã. Antônio de Padda Pereira tapo da autoridade policial
, . do distrito,' ou sub-distritoouvido sôbre as suas 'ah- PROJETO �E LEI N.

vidades" .,.. O Povo de Florianópolis,
da respectiva situação.

S d b
. c) - é funcionário públi-egun o sa. emos vaI ser. por seus representantes. de-

desta vez. solicitada pelo creta e eU"'Sánciono a se-
co. medíante certidão. da re

dr. Delegado Regional. à sua .guinte Lei:' .

partição onde trabalha ou

prisão prevent�va, uma vez Art. 10 :_ 'Fic� considera-' pela qual foi aposentado. '

que existem pr6vas - de do patrimonto
-

arquitetonico
. d) - titulo de' proprieda- I

ser êle autor dos mais au- municipal o predio�onde fun- de. do imoveJ.

daciosos' roubos que a cr'ô- ciona a Prefeitura Munici- § 20 -- Anualmente. sob a

nica policial tem registado. paI de Florianópolis.
pena da cassação de favor.

:?--_._�_._;. ._. uun.::=......, Art. 20 _ Revogam-se renovará. até .31 de janeiro.
• -���

as
as provas referidas nas ali-

disposições em contrario.
neas. "b" e "c'-I.,do paragrafo IS.S., em 22 d� maio de
anterior, bem como instrui-

1951. rá o requeÍ-imento com cer-

tidão úegativa 'de '-alineà•.
fornecida pelo Registro de
Imóveis:" '.

.' ;:

Continua na 3a, pagina
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Ainda o lei-te. '�
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Nem sempre a crôpica
policial tem o seu lado a·\.
margo. trágico. dantesco:
Nem sempre. Há. para con

trabalançar os episódios das

prisões. fatos que nos levam
à pilheria ...

E. a da prisão de Walter
Bruno dos Santos, mais co

nhecido pela, alcunha de
"Panamá", à meia noite de

ante-ontem, em sua ·residên
cia à Vila do Saco dos ,Li
mões, pelo' Comissário Ma
cário Amodm. a-presenta
algo de pitoresco. B

-

à
. ·

Àquela hora. aquêle Co-' encao s crlao-,
missário, após dias e noites

�a's na Catedr'aide luta em busca do "gato", \I
autor de vários e' audacio- Tendo iniciado há püuco
sós furtos e roubO's nesta o seu quarto �iclo de vi;Ú;a
Capital, chegou à sua resi- ção às familias de Florianó
dência para 'visitar" Pana- polis, a imágem de Nossa
má .,. Senhora Auxiliadora, cO'mo

.Perm.itida a sUa "fiscaM- se vem procedendo", anual
zação" aos aposentos. para 'mente, deveria ter �utí..ado
certificar-se de que o lará- ná Catedral Metropolitana
pio não se achava em casa, no dia 24. data cOI1.sagrada à
eis que, inesperadamente. festividade dessa invocação
surge o quadrO' humoristico da Virgem. Coincidindo. eu
fI'ente à autoridade - den- tietauto. o,dia com o de Cor-

.

Aro de uma mala, movendo- .-pus Cristi, a entrada foi a
<'

se, o celebre Panamá! A- diadá para hoje� sábado, às
be.rta. dela sáe quem à Po- 19 horas.

.�

licia procur:aya, com tanta

I Amanhã, às 16 horas, será
insistência, o Papamá, te-· dada a tradicional bênção
mível pelos audaciosos rou- de Nossa Senhora Auxilia
bos praticados nesta Capi- dora às crianças da cidade.
tal. que costumam acorrer em

Prêso. da maneira mais grande número, levan� flo
humoristica que se poderia .res para depositarem aos

esperar, Walter Bruno dos pis da Virgem.

..

Miguel Daux' .;'
INDICAÇÃO N.

..

Corrsiderando ·q.ue de, h,a
muito vem o Gove;no deste
Municipio. dentre outras es-

tI'adas da· 'ilha. procurando , .
uma solução para a estrada 80'"I·réa dOIs calo'0-(que dá acesso aO local U
"PONTA DAS CANAS", no ,'05" O'0- Do�'.cZ.� .. ,bO]·O. ,
distrito de Cachoeira. or- .. U

Con!>iderando que a atual A Diretoria dt{!Faculdade
estrada qu� liga o lugar co- de Ciências Econômic�s tem

nhecido por "ARMAZENS" o prazer d'e convidar os se7

á "PONTA. DAS CANAS". nhores associados e exce

de intrausitavel, será impra- lentissimas fa�ilias, bem
ticavel o uso da mesma. COD).Ó os ac?-dêmicos desta

INDICAMOS, ouvido o Faculdade. pará a "Soirée

plenlj-rio. ao· Exmo,. Sr. Pre- dos Calouros" que fará rea

feito Municipal à construção lizar no "Clube.12 de Agos
de uma nova estrada ligan- to", gentilmente c.edido por

do "ARMAZENS" a "PON- sua digna diretol'ia, hoje às
TA DAS CANAS", .no dis- 22 horas.
'trito de Cachoéira. < Haverá sorteio de brindes

S,S .• 22 de maio de 1951 I
e apre,s�ntação do cantor

Miguel Daux
.

francês Domi Spada.

, .

.\...

f

,

Em fase definitiva; apósr�
concluídas as suàs moder�,
nas instalaçoos, à rUã Joji��;
Pinto, o "DIÁRIO DA· MA:'c
NHA", dirigido pelo jorna--·
lista Zedal' Perfeito da Sil:.;,..
va e redatoriado por Nelsoa
Maia Machado, Acy Cabral'�
Teive, 'Wald-it Grisard �.'
Adão Miranda, CirclJlará na_

próxima sa feii'a, com' uma._
eâição comemora�iva ao anj-
versál'io de nascimento dOc.'
satldoso catarinen'se dr_
Hercílio Pedro da Luz.

Fp0GQanaO
.

. '

BENTOLICES

(A propósito do Bento, de Ja-

gttaruna. que quiz_ casal' com,

a professora Lidia)

"á Bento Joaquim dos Santos!
Todos temos nossos santos,

�a� que santo é' êsse teu?
Mal quer sel: casamenteiro
Já fracassa no primeiro
Milagre que prometeu?

Querendo casar depress�
Tú foste atraz de promessa
A santo muito barato.
Perdeste a noiva ideal
De um "chopim" vocacional, ,

Como bem diria Lobato.

"Matrimônio, matrimônio'.'
Isso j l;i c'om' Santo Antônio",
Repetem os santos no além.
Pois tú,' meu pesado BJnto,
Perdeste amor e provento
Sabes por �ulpa de quem?

De santos falsos. de areia.
Transformando em coisa feia
As delicias' do himeneu;
De santarrOE;s embusteiros.
"Beatos" pQlitiqueirbs

< - ')'0", � .. _.

Dos quais és um .corifeu.

l'
':_,.

",.
i �.

.De rest9, foste culpado·
'P.or-.·tei·es' desconfia,do ,

Nd'
..9��0· Ca�;ament�h,v.;" .

E em vez de te arrependeres
Até mesmo recorreres

,

A qu�lquer bom macumbeiro,

";
"

J

�", Fizeste a pior asneira
E ·estragaste tua carreira
De esposo de professora.
Não mais Lidia, Rosa ou Znda;
Desppsarás.. Udenilda
Essa noiva aterradora!"

'i.:-

.-=r
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