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,Antes de terminar .o.,sell go,,�:r.no o sr . .Âderhál áa- 31 de janeiro. Abandonã-las, como ocorre, é repetir ô Se a última demão naquelas grandes obras do g�

1l10S da Silv,a inaugurou diYiC1'S8S \;\ importantes realiza- ; clássico e primitivo ei:roque tanto têm castigado o-Bra- vêrno a que' sucedia .não fôsse imperativo imediato doO

�, q�e marcarão o Seu trabaJhq infatigável à frente ; sjl: .a solução de continuidade aberta com a sucessão ínterêsse comum, se 'isso fôsse oneroso, como não é, e'
408 destinos eatarinenses, e .servírão .para que, com, o <dos gOl'ernantes. .

.
'.. ",.

.

" de difícil execução, tomo também não é, ainda assim

't�po e com o 8,�ainlU', de," p'8,ixi'K;-.;, .. seja ,�on:lpleta a' JUS· ,.. Ô sr; 'Irtnéu- Bornhauseri., ao receber o govêr� alar- essa ordem de:�rviço cotresnonderãa ao gesto de. ele-v
, .tJça, que o ]lOV() Já lhe .faz. .Ó:

'
•• i '."

.

, deou que não deslustrarfa a obra -dqs seus antecessores gância
-.

que aquelà: v\!,tude qlié o sr: governador t�
J Efitr.e essas obras, ,e�tíicro, ;Ghastedme�t() de água" e prometeu que "no conjunto das nossas necessidades, por companheira Oió poderia deisar de aconselhar.

.

de Tuba,rão ;e,o· (!xg,)to. da cidad� �. I�j�; ,Cónelui�as I est\uda:·,;s�.&O
" primeiro as J?lai8. in8tant�s. 8�m. qu�Iqüel' '

''Si
,

•
'

,.

,qm�baS � 'ms de, Jllnelr� de:ve'l'lant.,nQl:maJm.�l;lJe estat;' ..: .P!'efer�mç.!!I:. .de .ordem afetiva ou poHhc(rpartidána". . lnfel�rite,: nii :�t.. IHneu 'll.ornliausen. nestes ;�lti-,
;!tel'vind� .à& _ç.ol�tiv�dad�í( ii .que' d�ti�adas{: Íl�t ptin\eF i .

r �A" inexpIiCávêf'� <ineómpr�fiSiV��',�llt:óra"tio goVê-in�' 'moa' telllp�: .ow::e�.aln{, p�iC(lI§E�CO con8tata:li,��rsonali- "

:r.� dias
.. d"e ,(e�er,�iro,: 9u...an�� se"fi�,,!'Isem .;iS )igaçÕ:es! cm de�efmi?aria ligaçã0!Ia água de Tü�d,o e do e�o dades

'

que' S'e )h()stiliz�íu e que sé repelef?i.. A, doo "'�e_,1U
,'. i!om OS' pretbos e'as �id�"cJ.a8 �arhc".lar,es. ·de Lajes, nae- se af·ina c� esses-preelamades pt"f)pó8ltOS. que fala nã� e a: �Q homem que age .. A.do f!andl��' nllUO

. ,!tá ��!>. .entretanto, lUIl jo?,al .de 1�barão, para, �s· Ao rev�.disso, dá aos .seus �mpenhos adminitttrativos. a" é 3. do �i)Venul4.m-, �rque ;$. aqllela.:�é, a·'tes0,�� i� R.,
'i' l'a".tq, ge�� 1",eel�lQ.6y.�"�",,�,,,p�o Jl ,orde� .;#l�ssa hga·"l

quele ingnificado negativn e InVerso. que vem tendo; Inva- ,BIlbtese. A do govetnadqr eleito não e n do g�\;.eJ;nftdol"
;", ..� E. coincidente cem essa' r�lamação,�o d�u,tadõ Rí- riavelmente. têdas aí'! s�a8 promessaS �1itica�., ,h�je. 'J\lllpossado e a dtt- gó'Veri\aoor na posse não é a (16 go-

·

nas Ra�08, ,d� trib�na,:d� A$sembJéia, .laZ�,. ap�lo seme- transfertnadas em·dividas de ju.ros Irresgatêveís PilES a ve�ãdk�no éS;�tcroio;llo!c.ar�
-

.'
" .. ,.

Utante q.,.a�t� QQ"exg9!o, d�,JAl,ies.· .Ó»

'

,1',
" :,' � .'

f'paz
e har,monja da famtliit.:catal'.n:en�. '. �:

� /1, ,;
"

" ';>. .,
.

--...... -Ó, ".' •

A

Essas·�du�s <BoUci�� 'fU�tr�m� a:.�in�rfia. �o go- .'. . No :d�O.1io-;atual go"Mít�_'·é�,r�lação4a.ê�se8"doi.s Desse có�flito de.8nt�on,is�os,o melaneóUco,�e eles-,
.

"VerbO at� 1fU:�:"ver"ut� ,�ue qq�S J.�n44?S;��as: cust�. e?,pree�du.fntos� do seu. antC(;�r?.:�· sôbre. o sacil- botado quadro da at��lidáde.��itfca e a:mnjJ)is�rahva d'a

..t "'� e de. ev·l�ent1 neeess14�de.� mmtf.u�,,�;t,nals,}ácll .fIC�9 � populaço,;_s que<de8d�:bi! mes,� �e,:er�_� nosS;a.pobre :t�.r,��. ,.�,�'" .

' ';.' /'"
..

'

: "e..,'flaS mec:iidas, restelll �()mp!�t� :U11;\s lnute1s. acab�!las usufruindo o conforto a que vlsav&ttt.'as r�hzaçoes, t::e8"
- Que Deus, a "D.J-pare",proteja e enca.minhe pal'a�-

f }tara o .fun,���namtinto,.� ��s fa�nda ,,�raUs�ul;l� n� uSo. salia ainda a insinceridáde da nobr� que' o sr. Ilhíeu tinos menos somô� do -que esses lIue se $dvinbaltl
J,� '.' F�ê�las, �bjet�vas- nàs �mas fina.\da�.es, pô.las, R.fi. Bornhausen prómeteu fazer sua companheira de tôdas as �:OlnO decorrên:cia fatal das ,a.çóes e:o.miss� em que se

d, em, àçã�H�. ,se�vfçQ do· p'óv�, �rj,1l rlps primeiros e. dos horas nos cinco anos qile devel'á' permailecf}r à fren.te perde o gO'Vl!rno. '"' . ,.

�is elementare� deve�,.d� �u;lmini.s,tl'a.ção ,iniçiaQa a dos destinos de Santa Catlu'ína, ,.. .·�n_UB,ENS DE;AI$U�A RAM�
,

.

f:" DtRET!l;l _ I,

.... � Dr. Rubens' de �.
� Arruda Ram 05 '�
• I.

� , GERENTE .:

'�,'
-

,?ominS1)s. F.·�
.� ,

de AqUIno, �
......................'"01'_____.."

Edição de hOje 8 pags.

·���"'·_·"����l (J' T�MPOO mais antiso �iá- {rio de $.,Catarina) Previsão do tempo atê 14
,

. t"..f.,. � ! horas do/dia 31. \

Ano XXXVJI � I 'rempo - Bom, ·:rfevo€h:o.

! ')_ I Temperatura - Em de-

, N 11-"145 1 dír:_io. . -

· ·

" _) ':'1 ,Ventos - Pl:edi)m:na�ao
.. .. '_._� ..'_ .. ,.'ii 1 08 .de Sul a Oet'lte, Íleseos .

. "._ -.r............._,r.� - "'''1r�...... I, ''fempel'aturas _ Exb'e-

FloMapÓD�i8.- U�i-n-ta-·--'-�-i-r�-.��-I�d-e��-1-a-if-)-d-e�1-g-�-1��������-5-0�C-E-N-r-r-A-V-·0�S��·-!masdeoo�m�Mâximal��Mínima 10,4,

Películas ·C�� pro·
pagandá cómercial

·,'·PENET·RARAM O'S� ÁLIA-D'osINft ·ftS,SEMBLEIA·lEGtSlITIVA
�,41 K',M'S"..•.. N',A··· ··,'."C'O'R'E"IA CASAS PARA os TRABALHADORES nE'lTAJAí

..

," '."
ESTRADAS PARA CAÇADOR - PROLONGAI?OS DE·

DO O
BATES, SOBRE o PROBLEMA DOS TRANSrolt:rES "

. .' N' RTE '

E A MA VONTADE DA Jl�DE PARÂ�A-�ANTA A Chefia do Serviço d1lr

.. Tó�uio" �,� ",(.T..J.�,) ,-,�.:,A"s trad,� InjeoKanson,g, pro..

CU_jtandO
fe,rozmen. te_",por cada- _', CATAIUN:A.. _.,'

� ,'. Censur�� de,Diverf'ões Pú- '

,r
'

. , . '\ -' blicas l'ecebeü do Departa-
tropa.::!, su -cOIeu.nas . .J.a"�,�e,." �I)dG eE}r�"em �ga5�,o com,

. polegad�, �e.ter�:�l1o lll:e �e-, S,\�r.r"etariatfo pelos,' d,eputados da,estradil municipal R}o �as.A,.11'; m�� Fedeúil da Seguràn- -i'

�.etrara,� 41 k�. �o m�erlc)r as ,tropas MiI-(';01�eanas; da de�, 'Uma ?,oltm.a:de-tan.q\lf'3j, N�,:t-$!'\'" Pf'Q:eira e Fi':nidio Bal'- ·taJ-Vi'dei't'll,.,,"_ ,. .. .1 ".'" '," ça' púbHc�,. do a seC'_
�a Corem do Norte, n�� �os- �oa\t� le,ste: Um deSp,acho �e e mfantana f�l fOTçada a b�s.;" 11 .�putado �rotógenes J Amh�s a� iniciatlv'l.s�o iJqiü- gÜlnte CÕIÍ\
t� leste, Sem encon�lalem� camp,o, mUlto :ensUl��O dIZ d�ter-�e l� km, ao nordeste �lelI'a pl'e',sldlU �a

. sesSRo. d�, ,O�l-', tado ,SlqU�II'a Bell� ç.�lltal'alU "Afim'!71rtualrnente, .0POSIÇll,O a q\le os comulllstas e:stao Ju- de InJc,' , t_em aa Assembléia _LeglslatJva,' CQtl} o apoIo do dClmtado l;\iilmar
d são de ateria lião'ce.J1sura�·

. (;�ntuada essas, u,ni,da' es €:'3-, I' "'w.;o"-..;:'�",,�,,,, .............__.._.....................'w.............,.., cujo expediente constou de agra� : Dias e loutros parla.menta,res, v.'is-- d'� da nos jornais dnematogra-·
tao'dugdora hse lld'}glKnao para

:A'" t' ·b"..
.

I
"o.

d
"

"
decimelitos, comunicações, de di- to traduzirem pl'ovidencir de aI, ficos· nacionais, foLdetermi-·a Cl a e-c aVe ,e al1sol}g!,." U' ercu ose .

e,saparece'ra .":l'INS ,projetos d� lei c in�ica-; to alca,nc; economico, nado que, a partir de hüj�,na ,:osta do mal dq Japao,
,

'

.

".

i çoes
soln'e problemas de xnte- f .(C00tmúa na. 6a l}ágina) 29, sejam expedidos' certifi-.

'�fm, p�eparol,Pdara uma ,nova

l'd R· d· t' _; d '1' O
rease coletiyo, I '" .

. j cados de censura pam aque-.<J

;?�lVt�d;Blao;'l'outi.os pon-·. O . 10 en ro e
'

, anos Casas ;a1'a os t�aba�hadore8 I.' .' --o
-

las películas. Nos cel'tifi· ..

:tos da hn�Jl debatal�ha 200
I /

O deputado Bah,a Blttenco�rt, "D J'oaqu Im' D <

cados expedidos, torna-se 0-,

k..'1l, 08 chmeses e norte-co-' R�O, 3? �V.A.) - Em e.n- entrave, o problema de tu· l'epresentante de Itajaí 'e' eleIto, ./ . • brigatorio mencional' O titu-

rel:mos sustarilm sua fug.a trevI�ta-a-clmprensa paul�s- berculose no Brasil terá 1'a- principalmente, pelo voto dos! _. "';r.•• \�, ':. :tO da l(eportagem, néles con-

dos ultimos dias e volta- ta, o famoso fisiologista pa- 'pida solução. '" '" trabalhadores, continuando em
i

dOI-}'
- \. tidas, sendo que,' de acprdo-.

l'am�se-para os aliados com trício, sr, Manoel de A�re.n suas iniciativas de corresponder e·", Ivelra. '" com o àrb 27, não poderá
uma pertinaz

. reSiStência, al,ltor do pl'ocesso de dlag- 'ReSe'rV8S petrolífer- aos que confiaram nele, apreseri- ! A' data de hóje, por-
figm'ar,nesses jornais qual-·

Uma po'del'osa' fôrça 'avan-
nostico da, tuberculose que

• • tou', ontein, :n,a Indicação no
j.

quer propavanda comer-·

Ih t f d 1 d" I que nos recordá' a sa·
�

"çada das Náções Unidas foi, e raz o nome,
.

ez ec ara ras mun lalS 'sl,l1.tido de serem solicitadas pro- 1 ,� •.
ceial Cal Mello Filho, Chefe'

-

cões lntereRsantes sobre a WASHINGTON 30 (D. '

1 .' 'I A PI'
.. I graçao episcopal d� D., d S D P d D S P'

· paralizada completamente -

,

.' ,

, j
VI( enclas ao , ,.. . pma a-

J'
.

D' 'd'
,; O , ! • O ep, .

"

u-'

quando lutav,a acima da es- campanha contbr a "peste P,) - A eomissão sanªto- bertul'a da carteira mobiliária! __ o�q�lm
. ?mtngues, � blica''.! __ ')

1 " 't I d P .

I
'

t' 't
-

'" Ohvelra, ha 37 anos e
, n-anca na capl a a J.�e-

.

na que ll1VrS 19a a SI uaçao com a que se possibilitaria aos .' , '.

10
: publica., do petro'leo seglllldo l'nfo'· ''r' -

,. sumamente gr.ata a fa-
I

,L
-

opeI'a lOS, a construçao de' casa- • • .�',

'A, ·d A • o:. J , D, i"se que o declinio ela. ma " UI:> publl'cou ca'lcIl .. , .. , I' mlha CrIsta do nosso
·

a aa
",

"

,co

"
". _

, -,
prop�:la, uma das mais legItlluas

!
"

. � .
'

.

presa, enc� _ mortalidade por doença' do 'IOS reVIstos das reservas pe
. '..
di" , Estado. A.dtstancIa, no

Ass. C·omll!J>rc.al pulm'ão na capital do país .,' l'f ..

.

.

'.,. . �,.asPlraçoes a c asse,
" tempo qu� corre da da-

...
I

tIO I ·el as mundIals. SegUli. j , Aos l?portunos conslderandll da ,... .

RIO,.30 (V.A,)· - :Reali- é deveras �mpl'essionante. do êsses cálculos, do total 'Indicação, o ilustre parlamentar
ta em que .

o du.strado
zou-se ante-ontem na Asso- Em 1945 morriam por tuber-. geral de '78.280 milhões ,de juntou brllhantes' considerações,

sacerdote recebIa as

ciacão Comercial uma das culose, no Rio, 342 pessoas barris,' cabem' aos Es1;idos �oncIuindo com um apelo""- aos responsabilidadeê <!e
;' ,

t nte�' b'ata' lhas t'e '1 h' U 'd 3309 c1
•

'" ' ,'\ .'. " PFincipe da Igre]'a até {n1als Impor a '" -,', en ,l'e el{1 mI ; e oJe, gra- n1 os, ' lo, IScO. e·, '." seus .pares para que apoIem a , ; �'
l't

,.,

t avadas ..... o cI'r" 't t t 25909 'lh- ,

'

, . .' hOJe, esta, toda elae el oraIS Ja T '

, H
- ças, ao ·1'a q_men 0\ morrem . mI oes, ao passo que I' ,medlda, que sera o me'lhor melO

..,

CtÜO ,da,'s organizaGões civis it41enas 168.' Afirmou que, as I'esel'vas da Ru' sSl"a 'Elll'O d marcada de trabalhos e
- , , .

.

- ,. e amparar o pavo que trabalha .

desta capitaL A sucessão do continuando na lutà c08tra péia são calculadas em 4,300! e ,'l� �ollstroe a grandeza

daI'
de zelos �m�.pl"?l da.I"é

si', João Daudt de Olive,ira,' o incrivel mal, dentro de milhões dê. barris. Os países I�Pátria, ' •. e da aSslst�nC)a, �oral
.que presidiu lJ;os ultimps dez cin,co ou dez aÍlos não'·have- do Oriente 'Médio têm reser-

I ,dos seus paroqUIanos.
anos a "Gasa de Mauã" des- rá mais Jube:J.�u!;losos no Rio, vas 'comprovadas de. 49.200t Nov�-('stra�i} em Caçador Pie<!oso, Yigi�ante e eU_l-
pertou invulgar interesse sendo \)portimo observar milhões de barris, ' InS�,rl(;O, pal;A: f.alar, o deputa- to, D: Joa�Ul.m po?cna
entre os comerciantes c{trioc que a capitãl da Republica f do Slquell"a Bell.o serviu.-sc do, repetIr Ruy, na afll�ma·

cas, que, individualmente e era uma das cidade" do O 'T8" at ode pa� l11ici·o�Ol.le, p.ara mais �uma o�or-
I ção de que enslnara

a.través de entidades l'epre- mundo onde -a doel1ca fazia', li e ti tuna Imclatwu em prol das as- cOIU a 'pa)av;ra e' com o

sentativas, se empenharam o maio!.' numero de �'itimal: d�� d
'

ti píl'ações do pOVO de Caçadhr, exemplo. É que primo·
a fundo em entusiastica e e- O sr. Manoel TIe Abreu 1uO e oaroo a' Trata-se de conseguir a inclu. roso Orador sacro e in-

levada campanha de propa- salientou ainda que ;) .pl;O- RIO, 30 (V,P,) - O Tri- são no plano rodoviário fed�ral, fáti�a�el batalhador de

gand� dos candidatos Fran- blema de tuberculose é per-' .
bunal Superior Eleitoral, de uma estrada entre Caçador e iniciativas de an1pato e

ça Filho e Carlos Bra�ldão,. feitamente soIuvel na maio· ; em sua sessão de ontem, 'a- Pôrto União, melllol'amento e-sse assistência aos humil·
dois nomes tradicionais no ria dos casos, Os medica- Ltendeu 'i:t -requisição de for- que beneficiará todo o oeste ca- des e necessitados, S_
Comercio carioca, pela con-, lllêntos empregados hoje são I· ça federal, feita pelo 'Tri- tarine!lSe,

,

,. Exa. Revma., por isso,
qu!!)ta da direção do orgão todos eficientes - e o trata- bunal Regional de Mato Continu,mdo na tribuna, o no- I tem a solidariedade e ô
leadel' da classe no excep-I mento 'da molestia é

SimPle.�Grosso,
para ,g�rantia do .hre rel!'l'C'selltante pessedista en- respeito qe tôdas as

donal

mom�nto_, em.
qne .0 i· O l11RjOr,'

proLlema

,até.
ag()- pleito P,.l,u!!icipal q\�e deve

tcalllinhO�I,
à Mesa uma IIl,di.cação classes catarinenses_

governo se dlspoe a !ntel'vn' (yra tem SIdo levar a popula ser reahzado' no' (tIa 13 de no- sentl,d0 de r;e COl1segul-l' <10_ O E:stado" nesta festi·

am.plamente no 8eto).' econo- r ção. a :,submeter-se, a exame jun ho, em Paxereu, naqnele �yêl'no do Es:�d�, a inclusão, va data, leva-lhe as .... I
tmco. ',pel'lOdIéO, Removido, lOsse Estado, no plano rodo"lal'lo do Estado, suas homenagens. 1

.1 �
. ..,

�

........--�------,�- ....-------

I�';'
Governildo - lHqs Ude
nilda, seja -. r·azoárnL
V:ocê, com as suas exi:"

. gências me compromeic
te! Se me negaJ'em (>.

crédito como IJodere!;
. sustentá�la ?

-----

UdenÍlda -,No dia en}'

que você não me fiZer-.
as v()ntades, eu 'O abaa
donarei. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O EsTADO-Quinta-feir'a 31 de maio de 1951
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.; � .
. Clínica 8:J:cluaiv-artre'nte d.-· .cri:'

;;DIA.·,�SL4VA�.wOLOVSKA l'IUSSl� ,�,,�.
'

R.ua Saldanha Marinho, 19., '.

T-e)llfo.tl. UI.)' 784.
,

'

, -

,E
DB� ÂNTÓNIO DiB MUSSI

,
"

'Mé�nci..
. Cjr�1"CiW. ..Clt11imt·�e;"l..f'attn. ,."

�

. s.,,'''''ie'' compte1:o �' li'a�ia''fslltlil daI DOBNÇAS n. Sb�o..
aA�, com 'Ulodwtnq_ tn.f.tod<ll d'� dj�M�r�,�, t.r_e;3!llepto!.<_ , ,

CÔLPoscof'rA "'-'. SISTE!.t) - ,SA:';PINGO'G-RAFJA ,.,_(.,DT.ABo.
LISJ10 1I4S�L

-

a.,notet.ap.r& ptU' <ltliJas <!Urt.u-�k*ocaagu; ..çio Raio. Ultra
•tci_ • infra V-ermelho.

'
,

CoJt�lt"brio: Rua 1frajoana, n'" 1, ,'1' andar- - mdific:!-ct do .on'"
'lo.

�

Boririo: 'batt II 611 12 horas - Dr. Musai.
D&e li 48 18 kOT1l!! - Dra.. Muni.

auideneia - Rtia'Santos Dumont, 8., Apto. 2-.

i
i

DR. DJALMA MOELLMANN
mJNI<a NEtm.QLOGICA E DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ .,

GARGANTA
44

CAgA DE SAúDE SAO SEBAS'flAO
Sob a din.çio dO' dr. Djatuaa Ifoei1l1Wln�
ColD o' eoneurso de e��n� com fama �l1Wpéia.

Jb:amu • tl'atamentb modeiDo daa doençal do aiatema nervoso.

I)fqIlÓSt!eo .. tratamento completn da. molútiall dos ólbol -,'

,i'fj'o, -:- nariz ti p'rganta.
, ,Aparetha.gem " moderníssima tmport�d'a diretamente da Sui'ca.

,. A4IA���.t�If'·�ª' Pft�1i de SltMll São Sebairt;ião das � nOlas '8 10 e
' ... 14 ia 18 horas diàrlamente.

,

Tel-etone 1.153 �,LallJ'o São Sebastião.

Florianõpqlia ,,,..:.: Santa ÜIi..rarüia.
:_:., .;-.' t '-,,';-

/

Or.lilôlliJ Muíz de Aragâ&
Cotnunica''11 seus clientes e amigos que rei-

niciou ,�. eUnica ne8t�; Cap'i�t,. ,: 1
.

,'- CONSULTóRIO:, Rua Nunes MachadQ,
(consultõriõ Dr. Oswaldo CabraJ) - Das 15 à;
17,'30 horas. '.

RESID:&NCIA; Rua Boeaiuva,/ 135 - Tele·
fone. M·714.

DR. A." SANTAÊLA.
�

DR.I. LOBÁTO
FIIJIO{Formado pela Faculdade Na·

dOllal da Medicina da Uni\'eui-
,\, Doen�all do aparêlhO ree,pirat6rio

dade do Brasm.' TUBERCULOSE

nhoras - Proctologia
Eletrieidade Médica

Consultório:, Rua Vitor Meire
le,s n. 18 - Telefone 1.507. ,

ConsjlHas: Às �1,30 horas e à

tarde das 16 hO,ras em diante.
Residência: Rua Vidal RamO's,

'_ Telefone 1.422.
,

,

pital de Caridade
ICLINlCA MEDlCA 1')E CRIAN- .

CÀS E ADULTOS

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

/

DR. LINSNEVES'
Diretor da Maternidade e mê

'icJ do Hospíêal d� Caridade.

OLlmCAS DE, SENHORAS

l éUmRGIA - PARTOS

í lSSISTENCIA" AO 'PARTO E

OPERAÇO'E$ OBSTÉ�RICAS
'Doen�as' giandulare�, 'tiroide,

'ovl.rios; hipopiae, etc.
Di&turbiO'a nervosos - Esteri-

. "

"

Dr. José < 'Medeiros Vieir-a

,leIade - Regiiiles.
Consúltóri.o: Rua F�rllJlildo ....

,�.-do. ''':;_ Tél. :&.481.
.

auid. R. 7 t1e S'êfimbill - Zdif�
Cf'as é Souza .z, 1'.1. 8.6-.

o ESTADO
Administr$çlo

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.
Tel. 1022 -. ex. Pos
tal, 139.
.Díretcr: RUBENS A. , :CASAS A VEN.DA

. 'RAMOS. RUA '6: VICENTE 'DE PAULA, 2' quartos, sala ete,.

Ré'presentante: '.terreno 20, :ró '83 (Cr$ '2R.oo.o,í}{) firilHlciado .•....

A. S.; tARA
, A"'ENlDA MAURO RAMOS.' com todo -ecnforto, �

Rua Senador Daatse, q-uartos, gàraje etc.;; terreno 10 ,: 40 (finaneiadC)
40 - 50 andar. ..' pe1a Caixa cio Cr$ lil\OOO,(}O) •••• : _ .

, Te.}.: 22--5924 - Rio de RUA CllAPECÔ,:I quartos, agua luz esgO'to, ete., CIl:Ja.

Jan,eiro /

.

de madeirâ, tod'a pintíldà' a oreo. alug,ada por
RAUL CASAMAXQR· .

CrS' 4�(lOO •••• � .:': ••.•• ; r..
, qlua,FeUpe).-d4hO�i�;· �RuA-Àt!\n�ÀN'l'E<l,;A»J�:G;();:·�.��;;·l!ABW,..-.�n.�

nO 21,- Só andar .' 't'rut.aa.s em um .d'ct' W M&, ,&filll6 1o-ca.1 para dapv-
T-el.:, 2�813 '_ SJo. '

si'to :1!lt�., fll1l4olt p&:t& o UI&r ., •.•.••••• , ••••••

. . ,,��
.. 5.EnVrD.A.O 'l�R.A.NZCtN'l, :�r\luatt9l'1:� ,�ifol'a.

.ndll. ctmJl'ha.
ASSiNÂTUR.A:s .,::; :chú\'eii>d �W; {.er'l'e.bo'$I}.�1l 82\'f��'i�. ,piji.
Na capital MO(lI;teni-o" Ctt 'IS�,W};, . � ... _ <, .. , .... ;:-. ' ; ..

Ano • .". CI'$ l()O,OO.. '

-COQ\JEfRO.s (l'l)a ,f)&5' É\!.-drd Sih'.h 6 i:!-o-art(t!.. �(I,.
SelDestp! .••c.r. 60,09 nbetro':;, c6.pa.·�Iâ,o (fê ja'll.tat.. �alã()' de, "iam., �'-
Trime� • Cr' Só,OO." tio babita-vel, d��3'itn �tel-t;elTeno 04:,. 00, pod.err.-

No lnt6rior 'du �,r �n:d1do 4t lóte,. ";�{i.rnmria-dlt ne:la Caixa
Ano "

••••• Ctt, ':,l2O,OO,; Cr$" .W�}, ,. ;.. � s:» .. �,••••• _ ....�,.� ..r.,; .. ; .. -; ..

,.Semestre •• Cr' 70,00 EsTRErro fh�v-e�sa tO de Js·nei'Toj, (!Qa niJ rna-tIfir...'

T't'imesil'e • Crf 40.09 '" qOOi't�s. a .!lIas, cnslnha, esgô'to. tuda ,nlnudll.\n6rléió8'·medlantecOQ:.. a oleo" 'tfll'l'.mo l� t, 36, , .

trito. ... ESTREl'i'O (&it� de N.· S de Fàtlm·a;;. uTirabrica-da•

Os originai8, m�mo íS q.o.artoe., 5�1a. cnzi'61,a.· b-an.heiro etc. terreno
nio·pu'õ'liead08. ni'o &e-o' 15 :i\Sõ _

, , � .

rio ,devolvidos. RUA aRIS'PlM M:tRA, 8 qu!UtI}!l, sala, v-aranda eUl ••
A 'direção não se res.. '. Rna FEU.C'lANO NUNES PiRES, $ qu.a.rtos, sala,
ponsabiilza pelos coo-'

cef+.,os emitid<>8 DOS &1'

tigos assinados.

DR. MARIÉ]0WENDHAUS N
C1fniea médica de adu1toi ..

l!11anç1l1J.
Consnltó,rio - Rua JoAn Pinto.

16 � ��LM. 769._
Consultas: das 4 às ,6�horas.
Residência: Rua Esteves Jú·

nier ,4.p. Tel. 1h2.
.

AVENIDA MAURO RAMOS, 3 lotes de 12. s 46, pra. �.,.

por casa 16te .••........ :
, .., 60·04)01_",

RUA RAFAEL BANOJilIRA; 2 lotes juntO's d.e :w 1 21

(preço 0052) ., " ; .. , ..

RUA FELIPE SCHMtOT. um lote de 11.50 x 30. tr.en,té
. li Avet;id-a ti. contoTlIO i Ponte Bercmo· Luz (wlI'al'
'de futu�) " "\ ..

COQUEIRUS, um teTreno eom a área de 27.s21),O'om2 •.

CAPOEIRAS (um telTellQ .C<tIli -a área de S4.000;OOm2.

,"�xtremando co� u� rua �08 fu,n��, c';� ,possibi-
lidadel! de Io-team-ento .

'

••...'. , ...•• _ ••.

TERRENO A VENDA EM PRESTAÇOI!.':S
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SlTIOS :

T'emo-s seín,pre' intere,ssado.a em .co,mltrar, c.a.sas, te:rreno�, A.eàao-_-
caraa. e ,sitioa.f ' '

.

< •
r

.

I f HIPhTECAS ,

t ).. ___ltecebemtUI e apUe,amo. qll&sqU&l' lmport.allc18 �()m earau••_.

�
. qv,if IIrQt>Dtlo -J,

rl OIZJANOP,OJ.I$ • .$AIITA

......

')',
SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão

, bem defendidos por

�RLINDO AUGUSTO ALVES.o

advogado
Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4

Telf. 32·6942 - 22-8005.

'lIfediante medica cOY;lissão. aceitamos p-I'oCUfação, para acl:ai

'nÍ,strar Pt'édío, recébendo aluguel; pagando empostoll etc.

CHACARA

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 2LOOO,OOm2, arvores

Preços de

800._....:
, ".('

71UlOO,ea'
125.000-'- ,

200.�

,18.000,_

600.000,"

Sem compromissO', para o c1ieote, damos qualquer í.nform'"
dos negociôs imobili6rioa.

.
,

,

ESCRITÓRIO DE .

AOVOCAGfA
DO SOLICITADOR WAL

DIR CAMPOs
Advocacia em geral

. Funciona junto -aos Insti·
tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do- Traba
lho. !n;ventários. Sociedades.
Nat� ralizações.

.

Escritório: Rua Vitor
Meireles, nO 18 - 20 andar.

, -----_._-�-

'HAMIl..TON . VALENTB·
FERREIRA
Advogado ,,,.'

Serviços de advog���,
em geral, no Rio de Janei
ro. Cnh!:anças, Registros,..
Encaminh:J,mento de pl'oces-�
sos. Recursos aos Tribunais"
da Jl\sti_ca Comum e do Tra-
balho.

'

,

' ,

'P'l}.aià dQ Flam�ellgo, 12z",..
apt�. '510 _:_ Rio - D. F.

mano ."

mano.

Rua Tiradentes, 19-A.
Tel. 1.591.

-

DR.;M. S...CA�i\Ll" ,

.

<, C'ANTI·
'

. ':,
.

.

. .

.

. '.
"

'

Dr. ,AlvarO clt
Carvalho

. �ças � CdáM8!l, ..
.

.

! C.O-&sl.tl'ta.ti91 Rua. ,mja�
no s/n.. EdU:- São Jeloge' -
lI? andar. Sk1as 14 e 11).,

Residência: Rua Bti�
OO1ro Silva' Paes, a/n _. SCl··
an<lat'. (cbâeara do Espa
nha).
Atend� diàrlamente �

. 14 hR. em dIante.

DR.·ÁLFREDO
CHEREM

Curto NacÍ'onal .4.
••Jltai.. \

JJx·diretor do HOlIpita} Co,lon'ia
!aat'Alla.

Doenças nervosa\! e mentais.

tmpotencia SenaJ.
Rn_. Tiradentes DO 9.

Consu'ttll1l das ,1� ás 19 heras.
PONE: M. 798,'
Res.,:Rua 'Santo. Sarai't'a, ,lU

- Estreito.

ADVOGADO
Caixa Postal 159 •• Hajaí -. Santa Catarina

Drs. Waldemiro. C�scaés
-

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

Dr.� Renato Ramos da Silva
, Advogad_o .

Rue Santo. Dumont,- ·12 � Ap, 4

•

CONT t\DOR �lonições ,e<arti-�
Com 16 �nos de ativida- i gos de" eH ça ,

des na profissão, oferece Só ,no Empório Florian6-
seus serviços, nesta Capi· pol.is.
tal, para escritas avulsas. 1
Ofertas para CONTA

DOR .:::: Qaixa Postal 419
- Florianóp,?lis.

etc. ete••..••••.... : • ., ,.,
.

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. 8e�ve :tambem
'para comet'Cio • • • • • • • • . . • . . • • . . . . . • . . . . . • . . . . .• •

RUA 'MACB;ADO (Estreito)" ca�&, de madeira com 3

qnal'toS etc \ .•••.•..
'

"
.

TERRENOS À VENDA·

bipotecaMas. .

ADMJNIS'l'RAÇAO DE PREDIOS

M4!dico por concllrso da Assis-'
Cirurgia do Torax

têllcla a, Pj!ieopatas do Distrito
Formado pela Fl1cuMade Nacio-

Federal.
...-

nal de Medicina. Tisiologista e
Ex-inten1o do Hospital Psi. Tisiocirurgião do Hospital Nerêu

quiátrieo e Manicômio Judiciário
Ramo!>. Curso de especializal)ão

da Capital ii)!deral. pelo S. N. T, ):x-interno e Ex-
Ex-in�l!rn(> da ",Santa" Casa de

assistente de Cirurgia dO' Prof.
.y,isericórrl.ia do RiO' de Janeiro.

Ugo Pinheiro, GlIi�arães. (Rio).', e ,

Clínii:a Médica "- Doenças Ner.

R b I-".� -t d
Cona.: Felipe' Schmidt, 3l1,.

8
.

e r O·'
.'

� cer avo�as. . Consultas, diàriamente, das 111
.

,_.'
" , "U

'

, Consultóri�: Edificio Amélia
às 18 ho�as.,

"

,

.

N�:S.idê:�l:: 9�ve�:id�f'!tiO Bran" t 20��;�o���' ,J�iIOO Câmara, A.D V. O G A DOS
co,144. .'.

"

I E 1\1:
"

809
.• Cobrá;;ças amigâveis' e.;judiclais, inventãdos,

cOTneSI?elftoanse: :_D,.�,s �15, às 18 horas�

I'
�one ."�."

,'., despêjós, � desqu,iks, eítulos .declaratórios, natura·
,

. lizações, retificação' de nome, investigação de pa-
Consultório: '1.268.

DR.. ARMANDO
/

VA- �[ternidade,
usucapião, inde-'1izações, ações ,traba-

Residência: 1.385.

lhist,
as, contra,tos, 'l'equerim�ntos, pro,testos, d�fê-LERIO DE ASSIS .

sus, recursos bem.como, qualsquer outros serVIços

DR. NEWTON"_' '-"MEDICO":, relacionados com sua profissão..
"

001, Servi�o8 de Clíni.ca Infantil
,_ �UA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-71l.

D'AVILA' "ia Assistên-éi'â Ml}nicipal e Hos-
Cirurgia geral - Doellças de Se-

- Alergia
'Gonsultõrio: Rua Nunes Macha

lo, 7 - Consultas d,,-s .10 ás 12

• das 15 ás 17 horas. IIte�idência: Rua �arechal GUi-,'
be.me, li - $one. � 783.

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

frlJ'tif'eras, eafé e O'U tras �e.U1feitorias
FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Canuvieiras; CÓ'lU frente ,
- famosa praia' do mesmo nome" tendo 4.344.728m2,

casa de reside,ncia, engenhos, local ótimo para a

gricultura, avic'ultura etc ete ...
"
.'.........••.•

INFORMAÇOES

1,1:1
I,

-\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



s

- -- ...NA -CAM-ARA'- 'MUNtCl'PAL � 'bancada pessedisja)'oa'-
Em sua 188 sessão, reatí- sa viaita elo ilustre Coman-

Asse��lêia J,egislatlva
O deputado

.
Siqueira Bello, 1 Legtalatíva do Estado, depois de

zada terça-feira, a Câmara dante do 50 Distrito Naval, (;�m apoio ,do 'deputado -Wilrna�' � ouvido o, plenário, dirija-se ao

Municipal tomou conheci- q'ue pessoalmente 'bo:OI' agra- Di t
.

.tI as e ou ros, apresentou '18 se- sr. Governador do Estado, solici-
mento de uma indicação do decer a homenagem do :Le" - guinte

"

to d � I
s requertmen s: , tal! ro seja inclui o.no Plano de

S1', An tonio Apostolo," sobre gislatlvo ao heróico Mart- E' S P 'd
'

'XITIO, .,,1', real ente da AS-, Viação a estrada municipal que,

m:lhoramento� n,a A_venida I
nheiro Max Schramm, dan- sembléia Legislativa: partindo da Vila de Rio das An-

•.,. liIIiililll -__- _ - iU2_..--._._•.."._./
RIO :ranco� indicação do í do, o seu 'nome á atual reta Consid�l·an�(j que o Govêrno I tas, município de Caçador" vai

SI', .runo chlemper sobre' dos Barreiros, É desejo da- Federal incluiu no' 5-eU Plano de I alcançar à estrada' de rodagem
.

ry Camisão, cirurgíão-den- Jrovid_en,c,·ia.s para, no I).ro.xi-I �uela,' , alta. patente da nossa V'
,

iação a construção. de uma es- estadual Videira-Curitibanos,
tista, residente em 'I'ubarão. n10 e t I ,.- 1

,

xelc,lclO, ser cons,TulC o

l.1ual'lll
la, inaugurar a pla.ca trad ti d 1 id d

F"AZEI N
.

.

a que, parem o (a CI a e de passando pelas localidades. de
vr A OS, HOJE: no Estreito, um Hospital de da rua no dia 11 de Junho

A data de hoje assinala o SENHOR: Clini I di
Pôrto União, vai alcançar o Es- Cambuízal e Baía.

, "

t
·e.

1
mrcas ; .n ícação do sr, entrante, .data festiva para tado do Rio Grande do Sul, atra- Ju,sti fícacão

.amversario na aricio (O sr, - Amaro Coelho; f'uncio- O C h b 1
.

.

-' M'" d C
smar UH a so re uz ele" a Marinha, já que recorda a vês da cidade de Caçsdore, . O distr ito "e RI'o das Antas,

..'ur. ano e >urvalho Ro� nárlo doDeT,"
" "

.
• trica para as ruas Carlos gloriosa batalha de Riachue- C .� d

-cha, íntegro Juiz; de Direito SENHORAS: Corroa e Cur'itibanos, bem lo. A solenidade será fes tl'�
.onsrceran o que" parte dessa município de Caçador, segundo

Pr-ivativo deMdC C
" e,s.h'ada já se acha co.nstruid1t, os últimos resu'1tados censitârlos,

.
. enOl�e8 a 0- Alda arneiro da d

"

d t C '1
. como, o mesmo autor, um va e contará com a presen- ·j.lu5ta!\1e1\te o trecho parto União- sua população regtstrada-é a se-

'marca es a aprtal. Cunha FeITO, esnosa 0'0 s.. 1',
.

t 1"1' bre b
�

, ..:' proje O (e ei -80 ré a ertura ça do sr, Governador do Es- M t C
O Ilustre aníver

.

t F tí R' I'
a os osta, de dificil execução guinte i Rural 2.683 pessoas .. Ur-

,
..

'sanan e,' armaceu ICO .au mo Horn de uma travessa Iigando ja 1ado.·
.

I

que já conta com larga. fô- Ferro, A
.

i R' B
por ter que atravessar a. serra bana '685 e Suburbana 352.

'h 1
,.'

vente a io muco à Rua Na oportunidade o Cornan- de S, João, ti qual, pelas dif'icu l- Está êle servido pela Rede'
j a (e servicos prestados ao ' - Angela Duarte 'Far'l'a, P idé t C t"

a

_ resr n e ou mno, dante do' no Distr-ito Naval d ri I
'Estado de cui

.

t t
� • - - a es (O seu relevo, exigia gran- Viaeão Paraná-Santa Catarina ..

" ., cuja magrs ra u- esposa do sr. Juvenal' Faria, VISITA DO COMAN N
�

,
.

I DAL - convidou os srs. vereadores de ob ras e gastos extraordiná- A agricultura é bastante .de-
ra e expres'são honrosa, vem Comissárío de Policia, apo- TE DO 50 DISTRITO NA- para o ,Báile de Gala que, a rios;

'. r-dirigitido, com zêlo e eleva- sentado.
senvolvida, não só pela exube-

�. ,,' .
. ,

'

VAL -

111
do pl'oximo mês se reall'- C 'd I s'u'l),erado - .

d
y '"�o �spiritó pllblico, a Vara MENINO:

on<,\1 eran< o que, rancm e suas terras como pelo

-'e M
.' . . ..

d l'h'
Na mesma data, a Cámara zará na sede dªquele Coman- esse t.recho, a construção. do res- dinamismo de sua gente, sendo

"u enores, lmpnmll1 0- e __...: Alcides B. Freis, fi.lho M
.,

1 h
novo.'; I' t' , .

Ul1IClpa recebeu a 0111'0- do. to da estrada, se apresenfatá de u lt d t' t

_ ,�. e.sa U ,ares \'umêS, do sr, Paulo Preis, Prefeito _.r'

q e a cu
.
um o rlgo em alcan-

'C'O\"OOVIme t d "d
execução mais. fácil, por atl'aves- çado resultados compensadores,

.•� n an o-a no senl.! o de Criciuma,
,

------�__....,-----------------

�!2�i�::�d��:�:�:�n�;� C ,8ne o I-a' ri-o NA L IçA ��ITZ� DDEA
'

. ::::��:::;�e :�:���:�:::il�Ç:: ::�:.:ou:!O:t�C:I��tr::mp�::n�
social '..

.

Pl�}4.
I do trecho Matos Costa-éaçarioI:, Possue, ainda, um pequeno

co,

Muitas serão, por sem,.àú- Nã? dev'e haver cÚ�cns�ão (Pró fundação Laureano)
viria propo-l'cionar a êste último parque industrial, constante de

vida, as homenagells que ao' RITZ . relatIVamente a gostos. E o Espetacular noitada.
- lI1u.nicípio ,e� �e:ll assim, ao's de· serrarias, :fábricas de caixas e

'<culto magls'trado hão de ser ÁS 5, 71(,. e 83,'1,. horas que nos ensinam 0S velhos G 'd� . maIs mumclplDs vizinhos e5-coa· móveis, cantinas, moinhos de tri-
7't..

I
d

.

d'
.

ran es surpresas, I . -' .

.
prestadas, no dia de hoje, e IMPERIAL romances, quan o lzem:

.

Os fun_eionádos do' De- i
mento PlIllS rápido para a sua go, etc. '-

"''D, Estado, cumprimentan- Ás 7%, horas "De gustibus nem est dis- partamelltó Estadual de Es-
enorme produçilO, especialmente A aneeádação realizada no

-do-o, respeItosamente, dese- Sessões Chies.. pustandum. "Reipeitamos, ta.tísticá, sentem o imenso
para o tl'anspOl·te 'da madeira que exereicio de 1950.atingiu a apre-

.ja-Ihe felicidades. "CREPUSCULO DE UMA I POI' isto, o gesto alheio, co- .

prazer' de poder oferecer s� acumula grada:tiva e crescen- ciável soma de Cr$ 617,898,80,

D, NENÊ PERFE:vrO DA GLORIA" mo lhe respeitamos u opi- u�a festa em benefício à
temente, nos pátios ferroviários A sede desse distrito acha-se

-
�

SILVA Techllicolor nião. Que temos nós com is' "F'UNDAÇ!O LAUREANO"
da estação de Caçador, a espera situada as mal'g.ens do rio do

Decot'l'e, hoje,' o aniver- No pl'ograma:' to, se ha gente que gosta Por um ato feliz e estion-
de vagões, sempl'e em número Peixe, possuindo ela ")exc.elente

-:sário natalício da exma, sra, 1) _ O. Esporte na Téla, dos Hgrítos ao microfone" tãneo da TAC, será nesta
insuficiente para _a vasão dos luz e energia elétrica, além de

,'.d.' Nenê Perfeito da Silvá, Nac. do Pedro Raimundo, ou da noite, oferecida dua.s via- produtos a serem transportados;. um grupo escolar, colégio, hos-

_genitora. do nosso confrade,! 2) _ Atualidades Wal'ner voz fanhosa- de Jorge Vei- gens pelos aviões Transpor-
REQUÉREMOS a V. Elfda. pital d,'é ca�idade enh�o.:rys.trução.

jornalista Zedar Perfeito da! Piühé, Jornal. ga? E que podemos fazer, tes Aéreos Catarinellses,
que, ouvido o plenário, seja el1· telefone, coletoria estadual; a-

..Silva, diretor do "DIARIO l Preços: qua_ndo uma vizinha, aos do- Uma destas será sorteada
caminhado ao Exmo. Sr, Ministro genciu postal-!elegráfi<;;a, doe-

DA MANHÁ", que se edita I Cr$ 5,00 e 3,20 : mingos, nos ohl'iga a ouvir entre os possuidores de me.
da Viação e ao DNE:R o seguinte 'ma, etc.

ne�al, e do sr, Acal'i I . "LIVRE" _ Creanças ittravez da parede, a terri-' sas e a outra será oferecida telegrama: O que estamos pleiteando, cuja

À.. .Silva, getente do Banco IN- : maiores de 5 anos poderão vel hora de ca!ouros da Gl1l't- à rainha da noite, que sim-
Assembléia Legíslath'a Santa indicaçâó devidamente justifica-

1 ...r<0 I t
-

d 5 h rUJa que fll'US pa"ece um b 1'"
Cat"riJE1. in\>erpl'etando anseio� e da, é de,intei.ra J'uotipa é que es-

'''V
:

en ral' na sessao e oras, ' < .,.' O.lzara a "AMIZADE" ,I r •

� y

A veneranda senhora se- '1' noRITZ.·
concurso de desafinação?,.. Não percam e não :s�ue. aspiruçõe� povo· c!lctarin2118e vem irada de !oilag4lu municipal em

.rão prestadas, hoje, home-.. ROXY Ha gente quê gosta de
çam,

apelar Vossa -'Exceiêncla sentidoe' apreço, seja incluida no Plano

na'gens pelo seu vasto Cl'rc'."1- 1,. • Á," 7,3/,/"•. hor-as gritar no inte:li-ior dDs nos� L' rI' '

CI b
d,etel'min81' prossegul.mento, da de Viação .:10 E$tlldo, pois, po�

, '" '±
" .

- ',', J):8..... en IS U e. iÃ;" -' '.1-

:'10 de amizade, às quais' 110S 1 FOLIAS DA OPERA sos cafés, como se éssas'·êà;..
.

Di'il 2 de junho de 1951.
conshuçã-o rodovia Pôrto, IJ'.iião; ·e�',·estJ;ad�,..."�"\>llniente-mente

-associamos, prazerosamente,l 1) _, Cinelandia Jornal. sas, por serem publicas, fos- Colaboi'àndo com a im- Caçador,' íncl1;lida p,lano de "ia- reconstruiôa, a .madeira d,l pinho

.MENINO EDIS'ON FLAVIO

I
Nac. .

-

,
sem fia casa deles'?" E tam- .' ção réderal e cujo primeiro tl'e- e de l,.ei poderá sel' transportada

4 prensa e VIce-versa, levare-

GONDIN MACEDO 2) Fox Airplan News, bem ha quem goste de filar mos o que de melhor puder
eho Pôrto União-Mat<1s Costa, diretamente, ao pÔl'to de ltajai,

Festeja, hoje, o seu ani- Atualidades, cigarros, de pedir ·dinheiro mos oferecer.
justamente mais difícil e mais benefieiando grandemente 03

_ versário nataHcio o interes- í PreçQs: emprestado, etc. dispendioso jií está conduido pt l11àdeireiros daquele distrito, co-

"sante garoto Edison Flavio I Cr$ 5,00 e 3,20
�

Um gosto muito .commll é 'Cr�dlto' .1', itoo" Pl'ossegoimento referida cons- mo também no município. e o

'�ondil1 'Macedo, filhinho do "Imp. até 14 ·anos". falar mal do proximo, (natu- ti tt'Ução virá proporcional' COInU· própl'io Estado,

�r, Gecy DOl'val Maced() e I I:MPE�IO, (Estreito)' ralll1ente que isto não se en- Pradl'a'I r
nas oeste catarinense maio.lies Sala das Sessões., 30 de lllaj'()

'�e sua exma. esposa d, Lié- .

' As 7%, horas tende com os nossos '<;omen� U facilidades esco-amento safras de 195\.; /'

,:15e Gondin MaeedQ, ..

/ ' I '. EXITO FUGAZ tidos. , ,) E ,nem é bom fa- Fpi, entregue ao presta- tt"igo e outms tão necessárias 80 SiQueir� Helio

No transcurso de tão gl-a-
.....

'

IMPERIAL' .

. _lar daqueles que gqstam de
lllista Carlos AJberto Coe.

consumo grandes centros popu-· ,

ta efeméride o ,an,iversaria.n- A�ANHÁ, _ -ââ3% e 7%, furar as' "bicha,s" .�; . 'pois' Ih 'f'lh d 'D' 'Cata'
losos do país pt Atenciosas sau- REcREATIVO'>tllÚiiE'·

t
,-, "

. 1,·, "
.' .'

.

. ab I m 'ec r
.

er
o, I o e ona fIna d

-

-

..

e reumra na resldencla dos' (HorarlO extl'aoI.'dinárlO o t so el eu ep cus- u, t D" C �lho
açoes. CONCóRDIA: ....

. '8OOS pais' os seus inu,'.meros! devido á grande Me/.ragem)
. são'. no pr.oprio parlamento ,'''''?''a· ..e•1,'t·. 19l,a

..sc,o,"m,°dJO L' ,_re- s. Sessões, em 28 de maio de O R. Clube Concórdia
. .'

.. '__ . . i
.. '.m n'ci al . '. ,SI �n e em..

aco ,os mloes; 1961. "d'"
•

.anllg�ml1os que lt� fellcJ-l :.,
.E O V,ENTO LEVOU

I
U I, P '". ,

r
. "', :ó;,pj;'émio qit�'.Jhe coube sua

IconVl
a aos"seus associados

-ta-lo, of�)l�,�dp�lh�s" nes. ' Te,çhnJcolor" ,
. h' �OI IdSSotconc 0d1 dan1hOS ,qdu.e, cad�i'nétà de nO 2126,

Siqueira Bello e não àssociados: para uma

.sa 'Ocasião; fart� m-êSa de fi- DOMINGO _ SIMULTA- aja a ep os . a c ama a. . " . �xmo. SM, :res!dente. soirée, que renrtzará à noi-:
:nos dôces e guaranás. I NEAMENTE� I "arte moderna". T.ltffAS.. PARA PINfl!R ;

Indlca�a() te de �badD, em' seus sa·

SRA, PERY CAMISÃO I. ItITZ - ás 2,6% e 9 hrs. . São g'óstos.
.

.

{() T r b 1(.4' 'I"" .
INDICAMOS que a Assembléia Iões, �

Ocorre, hoj�, o 6niversá- ROXY - ás 4th e 71;2 hrs. Mas com o que não nos I'

.

�'io ,natalício da ,�xma...era...
'.

(Hórário alterado em vir- c��formal'I1-o:,\� que. a sensic
C·

• .

. ".
,

.,d. IoIanda D'Alascio Cami� tude da grande metra�m). bIlldade ai"tIstIca do lilarâ· aliam os �. •

.são, çigna esposa. CIO sr; Pe� .. ; 0- HÁMLET ,

- vilhosi} poeta .
e p'l'osad�r·.. Adle.IOft,IS

....... :.� .. �_""
..

' ..._-�.�:...:.:. Othon Gama: d':Eça .possa.. ·a�.:. Dêfesa .dos· adicionais

...I'amp·Boha..p,tM'A..

", ·�:·'f·.·U'·DdA..:.iio. ceitar, oomo poesia aquilo Em def�sa do� a.dicionais

"" I"V U� que a tal arte modema qua- discursaram QS . deputados
,

. lific� de "poe�nas", , . Orlando . Dantas, acons�

LaoreaDO
.

Que entre� os e.seritores lhando o governp a' taxar
moder�l�tas.p'-aja este .OU�·

.

os "iucr<rs êxtraordinários";
Já 'angariad06 ., , . , •. , ... ; , .. , " 37,548,70 quel,e mais inspirado e me- Soares Filho, respondendo
GrilPo E. VICTOR KONDER .de S. lhor. b�fejado pelas musas, a() si'. G.ustavo Capanema;

:Francisco da Sul , " ,. " , •. , , 100,00 a po;nto..de merecér destaque Flores da Cunha,' fazendo
Escolas subOrqinadas; à Im�p��oria ....

'

dos demais, é .aceitavel. Não
.

sua declaraç.ík de voto; Rui

Es�olál' Auxiliar de Meieiro·,,· 15'2,50 o é, entretanto, o fato d.e A-hneida, justificando sua
Grupo ,Escolar LEBON REGIS e· po- festejal'mos como poe.<;ia. a- posição C()mo membro da

pufação, de Campo Alegre '716,00 quilo que não passa de pro- bancada trabalhista, e Lo-

Grupo Escolar. FELIPE SCHMIDT �,7 Talvez prosa muito/bo- bo Coelho.,
e Curso Normal Regiona:l, (ie nita, ; muito harmoniosa, A votacão
e Curso Normal Regional, de muit.o poetisa, se quisert;lm, .Apr.ovado ·0 r�queril11ento
Soo Francisco 'do SuL .... ,'., 2.84,00 mas sempre prosa. Aquela, de pr�terêncií\-- do sr. Capa�

Grupo Escolar ABDON BATISTA, por exempl,o, de Augusto nema para IJ.. votll-ção da e-

de Jaraguá do Sul . , ... " , 200,00 Meyel', que figurou na pagi- menda',dos ádicionais; o sr.

Gi'up<> Es'colar RAULINO HORN, de na literaria de do'mingo uI- Aloisio de Cash'o esboçou
Indaial , ... , . , . " ,.",.,'.' 5{)8,4{) timo, deste jornal. um pedído de verificação,

Pess-oal militar e Civil ,da C. dos Por- Respeitamos todos os gos� da·.qual desistiu. Fez-se de-

tas ' , . , , , ., ... , .. " ..... ,., 237,3{) tos, menos esse do Dr, Gama pois a chamãda para avo-'
Total até esta d.ata ,.,.' �

..
'

":. 39.746,90 d'Eça. ! tacão dos adicionais, tendo

Queremos exp:ressar o·n,osso agradecimento e enaUe- Inclua modernistas, se: 148 deputados votado con-
d·

"

d' t f t'
tI'

.,ce1' os
_

igUlsslmos 1re ores e pro e�&Ores que, � e esta
I quiser, mas nã...o. coloque em

: t:ra e 99 a favor, Estava ga-

":data, -teu:: c<J.lab?l:a�o conosco angan�ndo dªua·tn,'os pa-' veume -as m-\l�, chama.n-l'llna -a batatha .pa.rá- o .g.oVel'�
�l:a esta ,taa meri-tüna campanha. dQ-,Di> de "poetal'l". ' .

'.
� n,o, pela dtlêNmça de 49 vo-

A Comissão João Frainer tos.

- -

LIRA: -'TENIS CLBBE,
Programa pa'ra o mês de junho: - Dia 2 - sábado

�. &irée Pró--Campanha Laul'eano _. organizãda pelos
Funcionár.ios do Depart.amepto de Estatística e orienta
do pela sita. Olguinha L.ima ..:._ Grandes Shows de mu

siCás pata -dan�r .� com a cooperação de dive1'sos can

tores e o 1ulimad6 conjunto' de Luiz . Sabino . 1) seus

Çuban-&ys - Haverá. reservas de mesa-à.
Dia 13 - Quarta-feira -, Dia de Santo. Antoni() -

Dia dos namorados - Grande reuniâõ dançall�e, com' be
lo e es-colhído repertório de musicas a' cargo do �stro
Abelardo Souza - Uma Soirée para "Ela", pa}:a "Ele"
- Para "os namorados":-- Mais uma realização do
mais querido.

Dia 16 - sábado - Soirée Pró Asilo dos Velhos

Vma soirée diferente -=- com variado. show e �'pl'esenta
�ão 'de numeros inéditos de d1lnças ·e:ltecut,a,dos por se

l'lhol'ita:;:--tlo "Chibe' da ColÍ'�:' - dançá 'e�
.

dupla do

�l.!ião e1p.' Paris - Animarão<? as danças Ll)iz S�bino e

seus Cqban-Boys - Ha·verá
.

reservas de mesas,

ma 23 - sábad-o - Dia' de São J'oão,':'_' Festa no

Al'1"�al _ a maior testa do ano n� géri�ro - TI�dicio
nal pelos-seus grandes sucesBôS alé'ançados _:' A Or

questra do Lira sob a regencia de Abela:rdo S{)uza e o�
decendo a oriêritação do maestro Carmelo Priseo j·á es�

tá esc{)lhido um repertório de mu.sicas joaninas - Muito

já tem dado .que falar a Festa d,o Arraiá - Grandes
preparativos flntre os c®vidadoo, para o casamento e

como não deixal-ã ide falta.r - Queimada -.:' Pinhão

Ame::gDi::' -:- r:mç.a dà Qtí'arlrRha - da Ratoeira.
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hSPO)�tlyo

Q "Oll7:,e" carioca do

FI�-I vencibil�dade ao vencer
.

a

,mengo, na sua quarta exi� 'seleção do Norte"por 2 JC 1.

'biçáo em gtamados suê.cos; :lnd�o' e Pavão fizeram os O. Te rO,eio _ MU.D.icipaJ- Ca- �
,cOn'seguiu .manter ,sua üi-' tentos dos, bras.j,leiros.

r�' rióca-tom frês lideres .

. )

ca���a� ;.,;��;:, �f:�:�::; ;o�:'�;::la�;�d�: r;:i�!�: I
( iltralux-PllIstiC-Selo Marfíilite

os seguint.es encontros,. rançu'--e a 1 InvenCibilIdade, ..,...,.'"'

cqnstantes da rodada: Bo- e.stando a: ponta da tabela FOTO PRATO
O São Cristovão, U-n;l dos seguindo erppatar COID,' o' tafogo 4 x Bangú, 2, Flumi- dividida entre Botafogo,

ponteiros dOo Tó-rneio Muni-- clube que tem ° nmne, -da! nense 2 -x F'lamengo 1, Vaso Flumillense e São Cri�tovão,
cipal c�l'ioca, jogolj domin- cidade portuaria, pelo eSGo-1 co 2 x Olaria 1 e. �onsu�es- totl0s. com: 3- p'ontos . perdi-Igo na CIdade de Santos, <i_on- .re de .2 x 2. _ . ' so 1 x Cantn .10 P1') l. em" clr;-

,,"__
o �.": .,

•__
'

__ '_'� .. � ,--
•

_'_' _
.

( .
.

srsarr;az;E'GT·�- _ ....� •..... - .... -- - ._ ... �.-

·r--·

Com quem fi�ara o
�

cetro
.

/ ..

A resposta "teremos domingo, assi�tindo' ae maior encon-

tro, de ,todos os tempos entre F,gueirense e Carles Renaux
o certame estadual de fu-

fi
conhecer o novo detentor tão em perfeita forma física o Eigueirense, haverá pror

tebol de 1950 encontra-se na do cetro mãximo do foot-balI e técnica para o que der e rogação para decisão do tí
sua fase derradeira, deveu- barríga-verde, o que fará vier. I tulo. Porém, em caso de em

do domingo próximo ser dis- com que uma grande e en- Na primeira peleja entre ] pate, a corôa .írá para a 01'

putada a final. tusiástica assistencia, tal- os dois fortes adversaríos, I de'ira e progressista 'cidade
Figueirense e Clube Atlé- vez a maior já vista em can- efetuada domingo, último, I de Brusque.

tico Carlos Renaux estão no chas da terra de Anita, com- em Brusque, o alVi-rUbl'O-! Em torno do prélio máxi

páreo mais, sensacional de pareça ao velho estádio da negro do Vale do Itajaí foi mo do ano �'t1.rgem os maio
todos �s tempos- ,

rua Bocaiuva para acompa- ,. ,v:llcedor pela co?t.agem l1'es �omentanos e os- prog-
Domingo proximo aera um nhar lance por lance a a- miruma. Domingo proximo 0\ nostícoa sucedem-se a.,.todo

dia inesqueçivel para os a- nunciada pugna.

j
embate será nos domínios

I:
instante, numa demonstra

mantes do esporte-rei em, Carlos Renaux e Figueí- do alvi-negro e muita coisa ção do ínterêsse do público
Santa Catarina; pois dará rense, os protagonistas, es- "1oderá acontecer. Vencendo pela' empolgante porfia.

ápresentaçãt . das rainhas. do ftrot-ball,
Etitá empolgando viv.a-I r...�.".."".,,,..'

mente �o. público' esportivo I
ilhéo o cotejo mareado para

IIa farde de sábado, no está
dio da Federação Catarinen-

,

se de Desportos, entre as e- ",:,'

quipes gauchas do Amazo
nas é do Tiradentes, ambas

integradas exclusivamente
por graciosas e inteligentes
garotas.
Sim; senhores, futebol f'e

minino em Santa. Catarina,
para delicia dos àfeiçoados
do esporte . das multidões
que tantos ases, consagrou
no cenário mundial, como

". Arquibancadas - 20,00
-,

Priedenreích, Leonidas, Do
mingos, Ademir e tan tos ou
tros.

A.s-1arotas da' terra do
pampas, são conhecedosás
-da arte de chutar, eximias
malabaristas e inteligentes
nas manobras dentro da Ii
ça; como ,tfverain ocasião de
demonstrar em Porto Ale-

.

gre e Curitíba, onde se veri- culo do a�lO, inédito em

ter-I
adquiridos pelos seguintes

I
S

..
enhor

..as.
e

s.rta.s.'
-10,00

ficou a quebra de recordes ras catarinenses. preços: _ '.. Geral " - 10,00
.

dé bilheteria, Os ingressos já foram Cadeiras. na pisfa - so.oo] Crianças e militares
• Agúarde!ll o maior espetá- .. postos a venda, podendo ser. Arquibaneâdas .

.:_ 20,Qo" '�ã.? gl'adüa��s ,

- 5,00
i" �,

A ala díeíta do Amazonas, iormada por Selma e 'E!i<::lHi

o J).rse_n�l.contin�aIO ·�a�meiras re�c�u a Taça
decepçlonandO. ,«Cidade de San Paale»chegado de uma excursão

ao Perú, Segundo os co-

meutãrlos, o onze da terra Em São Paulo, decidindo
de John BuIL contínua de- a disputa da taça que tem

cepcfóri�ndo .tendo
-.

soÚidQ
.

o nOme da gí:ande metropo
nova derrota, por 2 ·x. 11 c _.' lê bandeirante, defrontaram

se no último' domingo os

conjuntos do Palmeiras,'-e
São Paulo, triunfando .pela
segunda vez consecutiva' o
grêmio do P-al'que Alltartic,a:
3'x2 aCtlsoÍ1�O mar(mdor, sen--

No estádio do' Marácariã•.

'domingo passado voltou 'a
exibir-se o 'Arsenal, de Lon
'dres. Foi ad'versârio do grê'
'mi� inglês o América, recem-

do os tentos de autoria de ]
Aquiles (2) e Límínha, pal;�

.

o vence{lor'- e Al-<iino e Au�
gusto para os sampaulínos.
A equipe campeã formou
com Oberdan;Rui e Mauro;
'Bauel', Alfredo é Noronha;
Alcino, Augusto, DUi'val,
Bibe -e Teixeirinha.

,/* .

Novo triunfo flamenguista
na, 'Suéciit'

..

o ·São. Cristovão empa
: tou em

-

San'os -

•

máximo 7
(scola 'X Saldanha - da Gama
"Defrontaram-se domingo i goal, aos 32 minutos,

,
pôr

passado, tendo por local o intermédio de Salim. �or�m,
campo em Barreiros, as re- em dado momento, o árbitre
nomadas equipes do Escola assinala uni penalti inexís
F. C. e Saldanha da Gama tente contra o Saldanha..
local em disputa de 11 artís- dando margem para que O

'tícas medalhas. A contenda mesmo se retirasse de cam

teve início precisamente às po em sinal de protesto. O,S'

15,30 horas, com absoluto, quadros jogaram assim
domínio territorial e técnico constítuidoà: SALDANHA
da equipe dos marujos. Não Hugo, Nenem e Pedro; Fer
obstante o seu forte domínio rugem, Cato e Zequinhar
o Saldanha não conseguiu Pindão, Salim, Galego, Va
burlar a vigilancia do

gua!'-I
do e Osni. ESCOJ..A - Hé

dião contrário e assim o 10 lio, Gago e Waldir; Bolão,

tempo terminou sem abertu- Início e Cêsar ; Carr-ido;Chí-
,�

ra de contagem. Após o des- . na, Edson, Boy e Azan.

canso de praxe, voltaram a

campo as duas potentes e

quipes, munidas do mesmo

ardor, entusiasmo e vontade
férrea de vencer, o quer pro

I porcíonou à assistencia pre
I sente um espetáculo atraen-
te, raramente visto. em can

chas varzeanas. Dominando
sempre, a equipe do Salda
nha, composta de craques
do quilate de Ferruge, Gato,
Nenem, Hugo, Vado e ou-

,tros, conseguiu o almejado

I
I Goleada" "do-' �8dureira.:
I ·00 PaCÔem�ú ..
I No estádio !Í0 Pacaembú, reíra, do Rio, saindo vence
sábado á 'tarde, j{)garam l' dor o. quadro paulista por
Cor-íntians, local, e Madu- 8 x 2.-

._----_---

Campe,nato
P-aranaense
Prosseguindo o Campeo

nato Paranaense de Futebol,
foram realizadós domingo,
em Curitiba, os seguintes
encontros: Água Verde 5 x
Bloco Morgenau ° e Ferro
viário 1 x Jacarezinho 0-

6tim'a sala, .nn.cemee
. '

A! Pra-çe 15 de Noverrib",:ol 20i 2-' ancl-.r
'

(.IIOt' do R�ü,.ftte Ro..a) .
T"." no,'m�$tn.' '0(:41·(

� . s.:
.

.-

,

/.

,

FOTO PERDIZES LTDA.-Caixa Post'll
711A""::":End. tbL -«Marfinlte>'. S. Paulo.
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\

A todas as pessoas que enviarem o recorte,abaixo
devidamente preenchido será remetido' um cartão nfftie
rado que proporeíónàrá' ao portador concorrer num sor

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

tas de reputada marca .•
Cada pessoa, pôderá concorrer tantas vezes quantos

recortes preenchidos enviar.
À Sociedade Propaganda "ESO"

Caixa Postal, 9{)

FJorianópólis - Sta. Catarina.

Nome " .•

Endereço . . . . . . . . . . . . .. ..

c:..:...•••.•l_
Cidade ,... .. . . . .. . .

'E'stado .. .. ; : ..

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

55

Wilson. tocou em unl con

certo de rádio na estação
WNEW, de Nova Iorque. O
concerto foi gravado. e to:'
tou tão bom que Benny
Goodman resolveu gravá-lo
em Iong playing . . .

'

-, O Sahão'
_" �

,

..

_

''VIRGEM· ESFEC1ALlDADE"· da
'Cl.,WETZE.Lt!Ní)USTRIA.�JotNVILL�

� �
.

': ' '.
. . .

�

. -

. .'
�

,"' --

. ,,_

. S�\?Ã��:R�tAt
� ESPEC'!AltDAD�
��..�-.",.�"",,,,,-.-�..

,,,,,:.����'ft���.
-

c
TORN Ao A ROUPA BRANQUJ�SIMA
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n 'mEMlII:ftA LfGlStlf1YA 1)a lJancâdéf-pessediSta'- r'�SÉNSÀCfONAt .

,

A questão de transportes Com a palavra o deputado E· ,A" ,i COUCURSOO deputado Mascarenhas, re- nedino "llatista Ribeiro, diz que'

na (amara ", .' '

"

.'
,

' .'
.-portando-se aos debates da Ca- 'emboTa'elogiando o requerimen-

POp', 'ULAR' I D'AD·E,"sn sõbre o prob lema dos trans- to do. deputado Mascarenhas, Ú sr. Osmar Cunha, lidar' energia elétrica é suficiente, '

l'ort€s, requereu seja nomeada a-cha que deve ser prefer-ida a da banca-da do PSD na Ca-,' tendo até sobras, para co- Escreva hoje mesmo pa- cipais produtos usados lia.
uma Comissão de Partarnentares formula Ylmar Corrêa, para uma

mara Municipal.vapresentou brír todas as necessidades ra este Jornal com o titulo sua manutenção diarja,com o fim de,,' em Curitiba, em c�mplet.a aindícancia a respeito
os seguintes trabalhos, de da càpital; ';Grande Concurso Popula- tais como.: café; assucae

mesa redonda, discutir o prohle- de momentosa .questão dos trans-
grande interesse publico: Considerando que a Rua ridade" e .concorra a valia- etc. e (tambem qual o seR

ma com a direção da Rede Pa- portes a cargo da Rede de Via- PROJETO DE LEI N0
,

"

Carlos Corrêa, nesta cidade, sissiÍmo�premios semanais armazem predileto.
'

�;"Ilá-Sunta Catarinu e conse- çâo Paranú-Santa Catarina, para LEI N0 'possuí ligação eom"a rêde e ao grande premio finaL Responda, hoje mesmo,gu i r, em definitivo, solução ia- depois l'ealí?a� ,entendime�tos Autoriza a desapropriação ger�ll' até sua metade ape- V. S. terá apenas que para este Jornal e candí-vorá��f � l)'or�l�1 "e�Go�mento com a di reçáo (la mesma rede c,
, de uma área de terras neces naá ;:>, , dizer, para concorrer a, es- dat�-se a valiosos premiesda nossa produção. por fim, com o-titu lar da Viação. sáría á ligaçã9 da Avenida Considerando que não se te sensacional concurso, semanais, alem de urn gran-As coneideraçõea do ilustre 0- Dando seu inteiro apoio <\0 re-
Rio Branco 'com a Rua Pre- ju�tiÍica que a outra parte quais as suas casas pref.e- de prêmio no final dêsterador provocam apartes esclare- querimento do "deputado Ma�ca-, sidente Coutinho, da �a não goze dos beneff-: -ridas para realizar suas certame. 'I·cederes de' grande número' de renhas, bem como ao aditivo ,dio Art. l0 _ Fica o Executi- dos' da luz elétrica;

,

cernpras, .como : 'Acougúe, Aproveite esta grande 0-
_

"I t ara deputado Ylnlar Corrêa, falou o '.

d
'

I-ND' ICAMOS rt 'd d díd t
âeputad'os, prmcrpa men e p

� vo Municipal autoriza o_)��. : Padaria, Casa de calçados, po UnI a e e can 1 a .e-seaceJltuar que reuniões identicas deputado Bulcão Viana -q_u,e",}10 adquiár,<.mediante! c,omp:,:a_ AJ�r. Pl:efeito Municipal Casa de Novidades, Arma-s a todos os/ premios oferecià sugerida pelo representante de

I
ensejo, teceu .opo rtuuos cornen-

ou desapropr'íação, uma á- 'a" ne'�e�s'id�d� de tomar as rmhos, Bijoutertas, Relou- dos por este sensacjol)al'são Francisco do Sul já foram tá rios sôbre o assunt\",
rea 'cfu terras necessárias.ao providências ,necessarÍas joapia, Farmácia, Salão de Certame." éscreva,. escreva-efetuadas, sem maiores resu lta- A' Casa aprovou o requerido, prolongamento da lJ�ravessa jun�ó à Diretorra de Obras Beleza etc, e quais os prin-' hoje mesmo.<los, porque a causa principal da de acôrrlo com o aditivo Ylmar
Adelaide, para o fim de seF,' Públicas no sentido de do-

f;dificuldade dos' transportes 1'0, Corrêa, '

-completada a Iígação- da A- tal" toda a rua Carlos Cor-
s ide 110' desgastê do material 1'0- Ordem do dia

ven ido Rio Branco á Rua rêa de luz elétrica, pela ex.
dante d:aq�ela via-férrea, Na ordem do dia foi aprecj�da Presidente Coutinho, por via ten�ão da rêde até o fim da
Mais uma velt o-s' SI";', , re�re-l um� indicação l'elati,v� a inst�- da referida .T'ravessa. referida via .Pública;

s entaubes do povo, esquecidos ,laça0 de uma Repart.ição que su-
Art. 20 _ .O Poder Exe- ,�C;:;ála das sessões, 29'5-.51�,

de BU!LS divergeneias politicas, perintenda os serviços tle' água cuti�o solicitará 'o crédito a) OSMAR CUNHA.
mcatraram-se unidos ,na melhor e esgoto em Lajes, nec-essário á execução d-esta, 'N:; INDICAÇÃO N0
maneire de servir a Santa Ca-. O deputado Ribas Ramos es-

lei, por, conta da arrecala- Sr. Presidente,'
t.arina, trazendo todos o seu cou- clarcceu que as respectivas obras

ção do corrente exercício" Cons'iderando que as ruas I,( urso para uma solução defini'j já se acham concluídas fiá 4 me-
Art. 30 _ Esta lei .entra dest-a capital precisam ser

tiva' <l-o f'roblflma \do& transpor- ses, faltando, apenas, seja feita
em vigôi� na d�ia da stia'-pu- p€'d'eJtamente ',cónservadas; tis't<lS�_�' �, ,,' -' " ' I'a ligação domiciliar. E' de gran-
blicação, revogadas as dis-, Considerando que o Povo

A 'p;�p6sj�-, 'O� deputado, 'YJ�l�n de ci:inveniência, assim _, sali·
posições_ em contrário. I reFol�e ,à Prefeitura os

·,(;orrêà:!>aceituou que:'o 'pi'oposto I epfa o oradOl' - seja li ,Indica- S.S., em de de 1951, seus ImpOl3tos para êsse1:'10 d�IlU\;{do,"�li)'lcare_nha$ não i ção 'aprovada na pl\esente ses,são JUSTIFICAÇÃO: I fim; ,:..,irR'.t-l'a;�r\quaíqti�r vânl;ageln e encam�nha.dá" imediatamen'tê
A Avenida Rio Branco Considerando, que, em

aÓ on��st E��do, porque_a:',Es� ao' govel'no, pára, que, se digne
e a rua Presidente C;outinho, certos c;asos, a má conserva

tradàfdé fer�'o. Pil!l!.Jtá.s-al1,ta; Cª,C

I
d'"

tomar,
as _Pl'ovJdenclas que o

são artérias importantes e ção das ruas prejudicam ostâriri� jii fe',; pl:axe de exc�ir. caso requer e reclamadas pelo
paralelas. Ligando-as, há, derÍlais serviços públicos;��� q,�s beneficios de' Semi tran,s, bem estar da população de La-
unicameúte, uma via, de di· Considerando que,

_

nes-
:portes, jes,

fieil acésso, POi' ven�r uma sas c<mdiçõ�s, se, encontra
Se o sr. Governador do Esta- O depu-tad'f:) Celso Ramos Br{m-

colina. a rua Curitibanos qu� se,
:(lo: C�U1 todo o prestigio,_do caro

dCo, d;pois (I�e e,�Cla;'eCe,l' 't?ue a
A ligação que se pretende encontra em, estado, tal quego' q�e ocupa, nada logrou junto emora- na 11{aç;1O OlUICl lar se

é lógica e os benefícios re- os serviç<>s de post_eamento'

d d f rnla deve a avarias !lO sistema 'de' dis- 'f'
,.

'd lét' a-o
à mesma re e, a !)'lesma o, 'sultantes facilmente ven 1- para a re e e rIca nnãd �erá melht)l'vs�cedida a Co- tribu{çào; avarias já sanadas,

caveis. A Travessa Adelaide puderam ser efetivadas, es- Apreciador que sou dos A 'nota sElguinte trataVít:missão que for nomeada pela 'manifesta-se favoravelmente à s-áe da Aevenida Rio Branco, tando parte daque�a via pú- pequenos noticiários tipo da ocupação oficial do TibetCasa para ir a CUl'itibá, vofução.•
;

atravessa a Rua Feliciano blica sem luz;' ReporteI' Esso, muito admi- pelas forças' de Mao" Tze-,Esclarece o�iJ.obre lidt1'l', do P. A indicaçãt é �provada, Nunes Píres e, na sua dire- _INDICAMOS,: 1'0 a da P.RG-3 com o céle- tung. Onde antes só se QU-S. D. que os diretores de Rede, Em segundo- lugar entrou e,nl çào,_chegaria á Avenida Rio, -�, Ao sr�, Pre;eito Munid- bl'e .... qua_ndo o galo, ,can- viam pJ:"eces bramânicas uc>''talvez por serem 'pa1'anáenses, d'scussão a, Indicação do dépu- Brallcõ. paI a necessIdade de _ma'n-, tal'; Cac,!�'ue,- vbltal�t'a, m- -Lama o "Jovem-deus",,'os �não :t€m a menor consideração tudo'Estivalet Pires, relativa à
Não pode, pOTém, -a Pfefei- dar fazer os reparos neces- \formar. "

,
bres monges deverão agora

para -çom o nosf,{) Es'tado. Nes- r�constl'ução de umà ponte no

tura determinar' a sUa aber- sários 'na rua, Curitibanos; Nesse: sentido 'não 'debfO decorar Mant Lénine e Statas condições, é de opinião qtle

'I
rio, munidpio de Concórdia, tura�' eis que a área de ter' no,' sentidô de permitir a de ouvir onde quer que me lin, e dirigir suas-' preCet.i:não se dev� mais l)rOcUr;l' r�- _,\ indi�açào mereceu a aprova·

ras lfecessárias é' de pro- cQnclusao d� serviços de encontre, e onde quer que (que blasfêmia) ao camara-médio em (Juritiba, mas Slnl dI- sao da Casa,
.

' priedade de um munícipe:, luz naquela importante via, haja um receptor, as, últ�- ,da da China. \

'f..etamente junto ao Ministro da' Em' terceiro lugar figurou, na Urge, }X)rtanto, para a efe- eI_ltrando, ainda, em en�e?- mas noticias dadas ao éter Vinha em s�guida a Pér'liação. 10rdem do dia, a segund,a discus·
tivação da medida seja de· dlmentos �m a Repartlçao pelas agencias noticiosas: sia, exemplo clássico da' pa.-Le,nbra o orador que o escoa- são do p,r�jeto de lei que decla· claráda de utilidade pública competente no sentido 'de .São na maioria das vezes tifaria e velhacal�ia comu-mento .do tl'igó' Jl.tl0 foi devido a i ra de ,!hhâadc pública!) Centro a referiaa área, para o fim reparar urgentemente aque- notas rotineiras, sempre hista que sob o pretexto (teuma' pl'ovidencia espontanea da, Catarinense do Paraná J' lhe dá
de desapropriação', com ó la deficiência.

�

'com a mesma base e que naciollalismo rasgou umRede, mail sim, re-J!ul�a.do "de um; um auxilio de doze mil cru�i"
qU€ se evitará, inélusive Q Sala. das Sessoes, em 29 qualquer leitor de jornal s-e- tratâdo que deveria perdu-a.-côr({'O entre a rede e o Ministé- ros,

, aproveitamento do telTeno de maIO d� ,1951, manário está mais QU rp.enos rat-}X)r ainda '40 anos.
'

l'io da Agricultura I) que, aliás,! O deputad� Butcão .Viam., dl-
referido para, digamos, a a) OSMAR CUNHA. inteirado do assunto.

'

Alusões à Indo-China, út-foi feito r.or:1 pr�juizo de o,utros zendo Il,ue ,sempi'e ,apo:ou e se�- realização' de ulfíã edifica- Uma das últinias� ediçôes til1l_as Sem8nl;l-S,>an,t�s das e-mun,ieipios, inclusive de 150 Vil· Pl'C !lpo'lara a,s asprraçoes dos er /cão. A se ,concl"�tizar esta \ do "Cacique". champu-�e à.; 'leições franceses, onde tu.�groes de bananas inutilizMos na ,tud.rlítes: salIenta que em' cagas h"'· 't mais difícil e mais' tençáo,'poÍs pareeiaf'ôra or-:- do indica oS comunistas le�,

, ..,' d l'h dO" , lpO ese"
� ,

.

estação de Jaragua do Sul, 1>0 ldentJcos, a caSI;\ e 1 erou Iver-
_ S{l tomará a _ des.a.. ganizadá Pllra):antar suces. varão a melh-ol' contra aS.

para que 05 vagõe� serviSSelU�D--. s�me,nte e p()r ist�; p�ra �lão, fu- �������ãO. Assim" a�(oti- ;.c:=;:-- ' so rUSS%. forças democráticas do M.' transporte lie trigo do Oeste ca- gll' a praxe, e nao ':mfr1l1g1r, a
zandQ, o,Poder,: Exéc-ütlvo a'

, Longe de miro. pt}r, em. dó· ,R., R{.-e-,as- sociàlistaS" do" sr.tarinense, ,lei I)(!l'mite·se apresentar' urna ,., 't' . _-,', de'�,'''''proT»'ia�:ão vid� sua aut�ntie.idàde," pÓis "D� Gaulle, fra.ccionadaS: e,',
,..

. eLe lvaI" R"", �, .. ,,,,.�_, ':<, �-- Muitos apartes refOl'ÇAOl as emenda com a 'qual pensa �nCl- está esta ,Câniara legislando h

S costumo dal' crédito no que, irr�onéiliaveis i'nimigás;conc}usõefl do deput.ado Ylmar, lia? as opintões, ora �vergent€s
no

_

sentido de' vil- ":íi.ó 'encon-"
, GRlPl' os repórteres enviam das resultados das eleiçq_es naCorrêa, ll(l�di:i de destacar o dQ do-s S1'S, deputado�, tro :dos an�ios da<'wo,p�ulà:"", ,'e,wepc."'OAS, 'l grandes 'c.apitais' ou dos I}(}S- Austria; primeiros result,a..'(lGPutado Waldemar' Gi'úbba O deputado Ylmar Corrêa a-

ção da l"eferid,;.t z,on,à'; ,:q�.e �.. 51 tos chaves qu-e cont.inua- dos' das eléiç-óe8 italianas'quando informou que no ,Para- presenta, UUla sub·emenda, com
f<el'it booef.içia'da pela ptOVl� ;, mente, estão em foco nas- favoráveis' ao sr. Togliati.ná, ati p<n' 'telefone se co'nsegue': (! ohjetivo de fi)i,ar' em ",......
d-ên.cia.

'."
"

"

,'" �l'
_

_

tome, manch'étes- da imprensa fa- foram as outras notas.'iomecirilento de vagões, enquall-' Ct'$. 12.000,00 o a!lxillo em refe-
-

lacta, escrita e vista
' ,,1 Enquanto isto sucede, 08- á;--to que 110 nosso Estado, nem COlll rencia, quantia não mencionada rNDI�AçÃO, N�:'

"1
" "

" " ?�mo era de �Sp(lral' dita liado.s, dis�uter_n ,"gran,�-e&a inte'rvenção dae maiores au�(!� na 'emenda Bulcão 'Viª,na, Sr. Pre�lldente, 'i': RR�M ".J _ �-lçao _com€çOIi com o mes- problemas',. �als como: a&-l'idades se obtem c· menor âliv1 As elll.endais sªo encaminl):a.dal!,
..."J�onsideral�do que a" CtlPIl:- '

..

'CR''!OS'O'"'T-ADO 'mo título c.om q�e ,co�?çam, colha dos :hr�gen� d�, p'aê-;nos transportes, ...." à Comisilão'de Finanças para' o cidade da usma geràdora de, '

' '" todos, as fontes "

nOtlCl0�a8lto do Atlan�lco; como, '�lo-Conclniu, o bri1hante l'arla" necesslÍdo parece'r, e, cons�uen- "i '/ ,d€sde as' peqtnmas ZY do, m-� quear ,a Chma Com-unla.taiuel)tal', propondo que em vez de �emente adiada a vot.<ção dowpi"O- /� ---<-�-,,-, -, ã;W:::- 1 �
,

'tedor à B.RC. e áos Jornais (ao menOs na teoria)'; a de_o'.

t· caminhou à Me,sa um pr,oJ,elo d-e ,','
'

�'
'

, ,

'.
d t M

'

uma COluissâo para entendílJlen- Je ,o:

cinematogl'aflco.s a me 1'0, missãO de ac-Arthur, ete.d Modift'flaooes na, Bec�tari,,,, r lei, no s�nti.fl-o de satem. c.riáda.e i '

U
.

I I n�" '

_
tos, se designe uma Comissão e ,

'! . \Val-ner Bros" IllV'et'sa 11-.. .uetj'Rt maneIra vamos mar..In,quél'itQ .para_averiguar as ver- Pôsto 'elll �SCU�-SãO o projeto, El!ci:ilas Rauni{}a� ��ra Boca�na i �J' ternational, Paràmount, GOlltinuando _ assÚrf... ha�uadeiras cau,sas da má, vontadli de -lei que modifica o qúaw.'<} fUl1- � do Sul, no lllUnlClplO de LaJes, j Pathé (até parece que esto'{l via uma vez uma demoel'ã-
'

d p/, S -,c,'ion,al da Se,cl',etái:ia da C"asa, é,
!

qU,e Q'qnele parlamentar tão

dig." .10;"/�.J'}�'f" .' d' f h' , •da-Direção (ia Re 'e anua·, 'an-

,titJ"I!I;,I...,yu.;r', ouvm o a voz an a e rouca Cla",ta b�;;arína, �, com/p resultado, IlpI:ovado, em pritlleiro' 11l�ar o nament€ representa, na Casa., ','1',," do Cdápim Santos).:. CO,,-
, Enquanto os aliados dor-de tal sÍI)dicâllCia; ir diret1unen- pal'eCel' da Comissão E!écutiva; I O orador prometeu �u�t�fi�ar,! ' :REIA Desta vez, tud(}.azul; mem" os ruS&:ls. " vão b(:mJ�'....

'V'
- " ,contra,'r'o à emenda apl'e,s{!n�ada' Opoi't,unan\ente, a sua lnlclattvffi

,
_ , t..:l·" V Obrl'ga.:Jo.

-te aI) ministro da_ laça0, ,unlca )
�

I í na erra ue nmguem. an uforma de se çhegar a ,mel�l()res na vespera pelo deputado Osval· ,A.gê�da do IAPI em Joa?aba, �·I'CI·clela Fl-eet declarara que "os to. Escreveu'; 'C-elestílHJ _ Sa...
' ","_'

'

,

'do Caural.' /" ,

'O deputado Romano Masslgna,n f "
, '.

d 3 b'
''resultados' eni' defesa dos sagra-

,

C mUIllstas urante' meses t c et�e-conomicos La O 'rep,' l'esentante udenista- :re- r�,quereu Q,S bons oficios da ,asa, '
'

-

-

d
-

t b I I'
dos interesses (, '

juntQ � chefia do IAPI" nQ sen-: Vende-se uma ' de marca n.ao se po erao res a e �e.r,' ..nossa terra, qu,er' q,ue, a :respeito di! sua e·

M
'

k com-pletament�, e� tam.ànha derrota levaram". __....... _

l)'endQ'Li seJ'a ou'Virla a Comissiio tido de ser con-seguido uma a- 'onarC

I
Novamente na tribulla, o dep. , Q

• ,

d breque de Calma lá, pleu velho cabo1l,fascarel1has' elogiou' a - contri- de Jus'fiça, mas ,a Casa nJjeita o �n�a\!�se instituto, na, cidad(l " !�l�, :�:�n;aróis.,· de gu-ena, nad-à dê otimis,mo ; fERIDAS, , REUMATISMO!:>uição do d,eputado 'YjI)lm�� Cor· ,peclido, e aprova o projeto, eo °dae�,�aa'do Telx;e1.'ra Pl'uto a. 'Vêr e tratar á Pra_ça 15 duvidoso, }X)is geralmente, � E,��LACAS SIFIUTfC.\S,',

t- I o d�putado Osvaldo )Jabl'al ... -....
, ,�.

1 d' II"
n,',

d N'
,

�
iêa, ((izendo que crrtIcas ao e e-

envia à Mesa sua deélal'ação de pl'es.eritou um pl:ojeto de lei vi·
,

de Novembro n. 20 - ZO an- (a ,,�x:PêneIlcla; , no- o
_ e-I '

fl'r' a OgU'8 fi,"'"MS ii sua p.roposta, muito o

SW,lÚV a dar ao Estado, autoriza. dar � altos do Restaura�te, m-OJ1stI'ou) o que RS, Naç,oe:s j _'
"

U,-:honram, pois demon.stram (l inte- voto,

"',ã-o "Q1U'Il-T.nstaIM' bicas .:dfu.á.g<\HI; ".}tosa, ,ou .a." l'na 2Lde. l\1laH), Utlidas recuperam num mês' Medicação auxiliar no tra-Tes.se dE' trabalhaI' :vei� gl'fln_de· }Jsdíl<ts para -L:.t;.eiÍ '" 1"

O E t t -tornam a"perdel' eln -d'ia�.
-

1
' _.

timentó da sifUia
.-

o deputado' Ribas Ramos eu· �rú <liverso� pontos da Capital. '46, s reI 0; ,

'\
::Oi! do nosso Estado.

...... '- ,

"

IV CONGRESSUS·,
A. S. J. A.

A· n. IV IDUS J{JNIAS a, c. lVICMLI
In Collegío .Sanctae Catharínae

patula sub ffco.., .,,". ,... " .....

Programa!
,

Ad meridiem, horà�VI, circiter: Missa, pro defunc
alumnis .

'VII hora: Tostae carnes in verubu,s.
De meridie: Ludus

'

Suprema.: Laetus ,t'egressus.'
Advertentia: Tessénie ingTessus invenietís apuú

Dominos:
Henricum Ferrari, Ayres de Gàma Mello, ,Guliel

mmn Quisque, p, AlviTl'um Bertholdum Braun. Valete_

,f ...os ,-comu'nistas: ?.I ._,

Vão bem,'.obrigado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ·f:!.:ST;XDO-Quinta�fci·I'a .31 de ,maio �de . t95.l
----------------------------------------------------------------------------------�----��--------�--------------------��-------

No.··baltidores 'd� mundo

Irmân.d'ade 'do' s. lesus
dos Passes.

�.'
k.'

_ M-ISSA,' ,,:\� ao ·�ani\'r�tr.s.al'io de .Sagração
de sua Excelencia Reveren
dissíma ó Senhor Arcebispo
Metropolitano. "

F'lerianópol is, 29 -de maio
de 19-51.

.

(a) Luiz S. B. da Trmda
de - Secretário.

"

Jo:.; �A_ i

. De ordem do Irmão Prove-
dor convido o-s Irmãos e Ir
mãs

.

(revestidos respectiva-
, mente-dos seus balandraus

e fitas) a comparecerem dia
31 do corrente, às 9 h-oras,
na Catedral, afim de assisti
rem Missa em 'homenagem

lIRI TENIS CLD8E�
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RIO, 30 (U.P.) +: Ven- Preferência e votação. do Ieader.Capanema, soltei- -teria 'ôue entrar por" urnn

ceu o gOVêl'110 a batalha dos nominal" tando preferencia- para
.

o
: destes" dois caminhos peri-

adicionais. Os debates que No ínlcíov da . ordem .do �ub�titutivo Ao sl\8amue�I'{o?a�,; a�miss�o,·q.u;e di�i-
se desenrolaram ontem na dia, o sr, Rui Almeid�,' .le- D�al:te adota��

.
pela. Co� I numa 0,.':'9101:, do dtp-he!ro". �

Câmara, perante uma assís- vantou uma' questão de or- mll'\.sao de Justiça, .pois ha- qgravando o custo >da vida •.

As, ocorrências
.

l·e�ta.. Pedro Jacôb Cheto, residen- têncía que lotava completa": dem, indagando como po- v'ia----tlm segundo, da: Cernis- ou �a puraJiZação aé' {lbl'aÍ'>'
das' . pela delegaeia Re- te ,à rua Lajes, nesta Capi- mente todas as dependên-' deríam os deputados . usar são de Serviço Público, pa- de futê-res:st:! reprodutivo;
,aional de P(>íi�lá�' .�: �ôht�, tal,'

.

apresentando sérias .

cías :dt>
.

recínto» dQ.;:,Pt;l,l.i�io da' p�làv,n�, no» encarriínha- 'ra o qual ó su.: Freitas €a� ,Era verdade que o 'gúvérn-o.
foram as seguintês, 'segun- contusões na vista esquerda 'I'iradentes, ofereceram, í'a" tnentô aã.vota�o: O'sr. Ne- valcanti entendia que ·ha-� -reconhecia a [uetiçs- dtl'l'ei
do o' livro compétênter- e na cabeça, em- eonsequen- mevímentáçêo -cal'actenfiti.. ' 'rêu Ramos deu ampla; ex- via preferencia inc'ontras}á- 'vindicação dfl!s' fune'iôuá
ESPÀNOOU Ó PROPlUO da de', algumas pauladas ea do-s grandes .aconteci-"plicações. a respeito, enu- vel, determinada pelo Regi- rios, doe quals era o .maior
PAI jj;, ,ENGARÇEROUeO que, lhe f9ram .,�ib-rad�8,. mentóS;legislatirQs. ",Regj!)- �e.t'�d., tá,mbént li)g·l'eq-ue- mento, no que estava equí- àmigo; Não agiâ' o go-vel11(}1

E�t� ,�í 1ml fat? �liep.8. �er quando se ac�avà ?{l'.'ja�e., I tr81:a�.Se ,
alguns

..

lân�s. drnentos �� desta;<!-ue: apre- vocado. Os· _dois, l�equ�ri.. com preOC�pa.çõe�· '�magó
"el'�a?e,u·o. merece �ev�ta la .de &?a r�ldene�a, .a_nte- patéticos, .S'erandb c�:m�u�o sentados.� ��; pots ne- mentos foram . aprovados, gicas. Ademais, os �i-do.:
pumçao de,quem de

,�lfel�'lt o?tem,
8 liOlt� pelo seu vi-l no plenano, mas o sr., N'-e� nhum pedido :�?essa; nature- não sem antes a Câmara ou-' res de' outros Podere:s;.·; co- .

dentro das penas da lei, slnho, conhecido pel� alc-u-.� :1�u Ramos, I com. a energia -pod,eria seraceíto aep'Ois vir duas' :importantes ques- mo os do Legislàtivo'� do.
Marlinialw �tlg,ust<_) .da Silo nha \de Jocá, 'de- profj'S8�O: habitual, dominou perfeita- de iniciada a votação. A- tões de -ordem levantadas Judiciário, 8�m-coota-i' com

Vã, easado. com 21 á�o� de pedreíro.; .,', " ,I mente a situa-ção, __

condu- nuncíou .aínda dois outros pelo sr. A)míõ de ,.Cast_ro; 08 inilital'eg;' . já- Ô'ésfi'hta�
idade,_l'e�idente Ü _l'u.a Tere- , (\ntem mesmo foi Q'. viti- '-íi'ndo 'bém' Os trabalhos, que l;eqúérimento�;' um do . sr. ,relator-4Ía maté-ria na Co- varo dessas \-'antàgen:s:;' o

,za Oristina, 1?5.11o:�stte�t�,; rr:a levada oo-In,stnuto Me'..

I
se Pl"O!ollgtl,ram .p?! un:� Li.��O �Ol'�'.:".�.o,.•

·

.pedíndo võ- niissáo'"de. Ffnanças; governo. esta,;� M'S�sto 'a,
compareceu a F:ohcIa

CIY111
diCO Legal para () competcn... hor.a, �tém do ,témp-ç 1'-e1W .ta�aOfnórrunal. pará a emen- A palavra do govêrno ': '�estuda:r o problema é 'solu-

queixando--se contrà (j solda- te exame c,le corpo de delito, mental. '

da dos adici'onais e outl'O 8-egJúu-se uma outra ques- cioná�lo de' ''fol'mit 'adeq-ua-,
do da Policia Militar, Abe- .' tão -de ordem levantada, pe- da" examinando até .. ·que.
l,a,rdo P. da Sih'a, residente ,lo sr. Múiliz Falcão" que ponto os 'adidotiais 'repre-,
à mesma ruaJ por haver es- 'A 'P'AL';,' A·V.··R·.·.A.·' ..··.·.· DO ,::,p·,',:...·A··.'. p'"A····:. desejava. saber se,�func-io- sentam uma medida"rle�jus-
te espancado o proprio, Pai, ,.: #-\., nário público, poderia, vo- tlça' social: Para isso orga-
Pedro Augusto da Silva' e Educadora dos povos, Congresso' -realizaJ.ã'·o· dese� 'ção e deYQUunento de cada;- tal' o projeto, sem incorrer nizará um plano' tkcnica-

.

nãq satisfeito aínda, levou-o ,por natureza e por missão' jo CtO'Papa. E pàra nós bra�. um de nós; há de marc�n: o na proibição regime.utal, nlente perfeito, correto, em

ao xudrês.,. divina, fi Igl'eja Catilica sileiros um pOnto de honrá, Pan'to alto na' hi�tÓl'ia dos que veda o deputado votar condições de ser aprovado;
.

AGRESSÃO sempre se preocupou viva- Os problemas rehÚivos aQ, C-ongressos Interàmel'Ícanos em 'causa própria. Expticou pelo Congresso, sem Bufo-

C6m:parec�u, ante-ontem, mente Jlor todos os prob-le- binôl11:Ío ·':üi�oridad��Iib.erdà- de Educ'aç$io.
.

o sr. Nerêu Ramos que isso cal' o Tesouro. COl'�s-cio Ide·
ás 21,30 hora§, à Uelegacía . mas atinentes à educação. de" as teorias da escola no- Para inscrições' e irlÍor- era questão de consciência, SUiHi responsab)lidades, 'pl'e-
Regional de Polida. o inves-I Por isto veio do S. Padre ó va, e os posh1lados da pe<la' mações: de fôro intimo, e prosseguiu fere o governo enfl'enta!' a,

tigador Protenor �ieir�, �-I Papa Pio XII a -'primeira gogia tradicional, os precei- Secretaria do IV CIEC. nos trabalhos, anunciando impopülaridarle, a 'ceder em:

presentando Geneslo Juho; p.11avr:1 de 1'aterno interes- tos do huina.nismo �\istão; Rua 8. Clemente, 117 um novo requel'Ímento do', prejutzo ,dos interesses· na-

da Silva, residente it nla No ! s-e' pelo IV CongressQ Inte- foram outros tantos pentos Botafogo � D. F. ::;1', Capanema, pedindo pre-! cionais.· '
.

va Trento, nl'. 19, pór tel'! ramericano de Edncação que mereceram da pena do ferência para votação da Contra os adicíõÍlais ain-,
sido agredido, a socos, no I Catálic-<'1, que as Américas Santo Padre uma' atenção emenda da Comissão de Jus- da falaram, em diferentes
Café Nacional, à,Pl�aça 151 virão realizar na nossa Ca- particular.

.
/

" �A Câmara pitoresca tiça, n. 39, 8upressiva do fases da votação, os seguin-
de Novemol;o, por Antôifio pitaI �eral, de 25 de Ju- Estamos pOIS, nos educa- -.' ãrt. '180, que concedia 'os tes deputados: Raul Pila.
Al;Igusto:Kl'aezer, 3° sargen- lho a 5 de Agosto próximo. dores brasileiros, empenha- "FAZ' PARTE adicionais.

, que, embora reconhecendO,
to da Aerona�tica, ora ser- Em Roma começou' a traba' dos seriamente numa tarefa', I DA PENAc« O Si". Gapanema foi então as necessidades {lo fimcio-,

" vindo na Base A,érea desta lhú ,a Comissão Organ'iza- dura e pesada. O nosso Con
.

., a tribuna expressar o pen- nalismo, entendia que, os a:""

Capital e pelo motorista da dora, reunindo-se os seus gresso, desde 08 primeiros' Qua;ndo aC,abava de pre- .samento do govêrno; COJ;ne- dicionais- nào devel'iam seF'

VARIG, Cabral. membros' para elaboração lineamentos de sua ._ill:.gani- parar á suá pasta, com
.

o çou 'focalizando a questão concédidos, nem mesmo aos

/A vitima foi' intima-da a ,do temário, tendo recebido zação, despertou o mais vivo material i'eferente 'às adi- da inconstitucionalidade dos militares; 'e Lucio Bitten

comparecer à Pólicia na a benção do Santo Padre. interêsse de Roma. donais. o sr. Nereu Ramos adicionais porql,le a inicia- cO-Ul't, este declarandO' Que,
manhã de ontem afim de ser Deste, recebeu o Co'ngreSSO A Secretaria tem recebido foi cercado ontem por ai- Uva, no' seu entender, de- os adicionais encerravam

submetido a exame de cor- ã pt'Ímeira benção, penhor adesões entusiasticas de tô- gUl1S deputados, que se pu- veda partir do Executivo. u'ma grande· injustiça soCial ..

po de delito. de êxito e de triunfo. das as Nações da América. sei'am a comentar o volume Buscando na interpretação porque seriam pagos à cus-

AGREDIDO POR UM PE- A 7 de maio de 1941) Pio Personagens, de renó}me de trabalho da presidêncja, histórica os argumentos pa- ta do suor 'dos trabalhado-
DREIRO XII escreveu a S. Emcia. o mundial, da velha Europa, as honras da presidência, os ra defesa desse ponto de res, cujas condições de vi-,

Esteve, à tarde de ontem, Sr. Card�al Arcebispo do no setor da pedagogia e da espinhos da presidência.: O vista, ;:'ecuou até a Carta de! da ficariam agravadas ain-
na Polj�ia Civil,. acomp'a- Rio de Janeiro. '''Sobrema- edncaçflO, aqui virão, em Ju- gabinete encheu-se da "pre- 1934, mas o sr; José Boni- da mais,

'

nhadO'de',duas testemunhas, neira grata para nós foi a lho próximo, obs�rval" o que sidência:", ,enq\lanto' presi- fácio, em apa.rte, lembrou Co�tjDl,a na 33. p..:!i!n!l.auspicios.a notícia do Con- já fizemos, e planejar conos- dente, com aquela sua ca,ra que o ano passado, na Co-
__'.__._. ,.. .._.

Um hospital de cli- �'esso, que a Confederação co o que vamos fazer. de parmanente desencanto, missão de Justiça, o orador

Interamericana d_!l Educação A postos, educadores do se limit.ava a ouv!!_:. haviá considerado o Estatll-
nic's paraõ Esteito Católica fará realizar, na ci- Brasil. Nosso Congresso, a� A presidência dá suas to, com adic-i�s e tudo o

O sr. Bruno Sehlemper, dade do Rio de Janeiro, ·em li@lltrcado no apôio, dedica- honrãs, mas impõe muitas mais, limpidamente consti-
.vereador eleito pelo sub-dis- 1951, em prosseguimélto

>

penas _ pondúou, final- tucional.
'

trito do Estreito, sob' a le- aos que, com tanto' fruto, I men,te o d�putado por Santa Passando a outra ordem Realiza-se s�bado dia Z:

genda da União Democráti- foram celebrados em Bogotá,
.
.,}' Catarina./Um dos presentes de considerações, já agora' de junho, às '7,30 horas, 11<),

Qa Nacionall é, indiscutfvel- 13.uellos �il'es .. ,e La �az", I' O novo dlre tor comentou, então a propost- �alàndo em nome. do govêr- Escola de Aprettdizes de'
" mente, um sinc'ei'o e' e!:rfor. S. Santldade exorta a to-

.

. to, o incidente gerado pelo no, afirmou que o Tesouro Marinheiros de Santa Cata-'
.

çado propugnadol' do inte- dos, aos organiza.dores e
. � da Imprensa :;1'. Osvaldo Orico, admitiu- não possuia recursOs para l'ina, a "Páscoa da Mari-

reases coletivos. quantos no Brasll se dech-. do ser' "duro" tolerá-lo. O arcar com as despesas que nha", com a -·presença de S_

Prova�-n� não somen_te aos cam',ao ensino, "a que não NaCional Si'. Nereu Ramos, desvfando decorreriam da aprovação Excia. Revdma. D. Joaquim'
suas il1lc,iatlvas em

benefI-,
pbu,pem sacrifícios, n� i}).tui- RIO, 30 (U.P.J _ O pre-

de certo mod? , a. conver.sa,
dos adicionais. Ninguem sa- Domingues de Oliveira, Ar-

cio do bem estar daquele to de-alcancar o êxito hais sidente da RepÚblic
...

a

. assi-! contou um epIsodlO ocorndo bia ao certo,a lIuanto mon- cebispo de Florianópolis,
sub-distrito, como o estudo completo".

>

,

nou decreto, na Pasta da em seu Estado, quaI�do era tariam essas desp.esas, estio A essa cerimônia compa-

que lheperecem todos os Formação iútegral do a- Justiça, nomeando' Alberto êle int:rven.t?r: Os pres.os madas por alguns em 500 recerá t()do o pessoal mili- I

processos submetidos a seu dolencente - será o a..ssun- Sá So�za de Brito Pereira, d� p�llltenClarIa de FlorI�- milhões, por outros em 600 tal' e civil da guarnição da:

parecer, que é dado sempre to central do Congresso. diretor do Departamento de nopohs revoltaram-�e. O dl- milhões e até mesmo em um Marinha nesta cidade e são

sem qualquer preocupação Nem o "homo-oecenómicus" Imprensa Nacional na va- l'e,tor, l:lomem de mUlta ener- .bilhão de, cruzeiros por mui- convida�os todas' as pes-

partidária.
.

\ homem-estômago; n�m o "

d
'

gia porém compreensivo do- tos observadores. Se apl'O- soas da respectivas famr-·

b Ih ga decorrent� a exonera-
.

'
I

d
.

d' I 'A.. I l'Entre outtos tra a os "homo-civilis", .homem-cida- _

d F
.

d P 1 mmou a revolta e procurou· va a a me IC a, O govelno, las.

I t
' . çao e !r'anCISCO e . au a, .-

.

" por e e en regues a apreCla- dão; nem o homem-inteli- Achiles. investigar as suas causas. __(}'-'()..,...o (l��)�()....()�().-..c)'_'n"'(4.,

ç� do plenário, queremos gência; nem o homem-corpo' Soube que os detentos se

destacar a indicação relati- há de ser o objetivo da edu- queixavam do médito, Reu-
va a providenCias junto ao cação... Tudo isto leva a

--,
-

niu-os no pátio interno eO novo Presid&nt&Governo do EstaQfJ, no senti um desajuste que se vai ... ... mandou que cada um con'

do de ser incluida, fio orça- multiplican90 de individuo da U. C. E. tasse a sua mágoa. Todos
mento de 1952, verba desti- parã individuo, até o caos Em pleito l'enhido., e qúe contaram, unanimes na con

nada á construção de um da sociedade em que esta- contou com a presença da denação do médico, que os

hospital de 'clinicas naquele mos vivendo. Mas o homem� maioda dos estudantes de maltratava, não lhes dava
bairro. .homem, o homem integral, cursos superiores desta ca- remédios, recusava recebê-
Éntre as razões que justi- homem-filho de Deus: há de pital, foi eleito Presidente los no consultório,

ficam àquele melhoramento. ser esta' meta visada 'pelo da União Catarinense de Es- O último a ser ouvido, um
aduziu a de representar o educador. Por isto escreve tudantes, pela bancada da jovem moreno e forte, dê ilí
Estreito, a q!1arta parte da o Sánto Padre aos OrganiZa-I Faculdade de Direito de vermental superior ao d�s
população da Capital e não dores do Congresso; "O que Santa Catarina, o acadêmi-' outros, adiantou-se e deda
possuir quálquer estabeleci- ,desejariamos ver . tratádo co Fulvio Luiz Vieira. I rou, sem rodeios, que não
mento hospitalar, ,com especial atenção é a A União Catarinense de tinha �ueixa a fazer. E, ante
Embora adversario politi-- :formação "intElgral do ado- Estudant�s entrará, agora o espanto' geral, explicou:

co, não temos dúvida de 1& lescente" dentro da autori� .em novi fase de sua vida, - Não tenho queixa, se-

vaI' ao 'ilustre representan- .zada tradição da Igreja, tendo, à frente um dos ma.is nhor diretor, pOl:que acho Ite do povo, os n-ossos aplau- 'sempre access.í�'el. aos pro- ,entusiástas amigos da elas- q,ue tolerar esse doutor. faz
sos pela sua eficiente contri- gressos das ClenClas, mas se que saberá com o sel1 de- parte da pena. . .

.

buição ao progresso de Fio- indissoluvelmente ligada ao I votamento, engrandece-la e
.

(Do Correio da Manhã, d� I,
l'i.1nópolis. espírito do Evangelho". O' prestigia-la.

-

29 do cori'ente). !

Na Polioia

Páscoá da
MatiDb�

O zelador do Hotel das' Caldas da Imperatri2:;
foi dispensado: E natural. Era do P. S. D. Mas aque
le pí'óprio não poderia ficar ao Deus dará. Foi, mui-·
to acertadamente, nomeado ,um zel�dor. Da U.D.N ...

naturalmente! Acontece, entretanto, que
.

o HoteI:

piorou em tudo. O llassadio, é simples agora: arroz'

com ovos fritos! E como os ovos estão custando os;;

olhos, da cara, a diária do Hotel subiu que )lem ba....

li�
.

Tão vá, amanhã, o hoteleiro cobl'ar uma taxa:.
e ial pelQ gráu das águas da Imperatriz,

.'
ue adiantam banhos quentes, se as, contas'· es.-

fr�am o-s fregueses?
-

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


