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;"<ii� �,. '.... que f�H' tmformada. de que o I
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N. .'1 ' .Ios Prestes se encontra em
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do de Goiás, que é de onde

. dirige a atividade dos co

munistas no país inteiro. Em
face de tal informação °

'I'riangulo Mineiro está sen

do objeto de especiais aten

ções das autoridades daque-
'.

le Estado.
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Edição de hoje _:_ 8 pags, Florianópolis, - Qva h-feira, 6 de Junho de 191'11 50 CENTAVOS

A mensagem uovernamentaL 'NI aSSEMBLEIA LEGISLATiva R810ro08 ianqu8s
.

I" -'." ô·
"a. ,.' ·�MAGISTRAL O DISCURSO DO DEPUTADO YLMAR chegam à, Europa" i! S uaoao ecoo mlco- ID8ncelra CORRÊA EM DEFEZA DE SUA 'ATUAÇÃO, QUANDO FRANKFURT, ', 5 (U. P.)

do Estado PRESIDENTE DA L. B. A. - Mais três navios trans-

'portando reforços humanos P tI I A sessão de ontem, da Relatório, porque se o fos-
para' a' Europa chegaram' i{ - r.ou OS ' paraAssembléia Legislativa, em se, certamente estaria na ontem e boje à Alemanha.

vista do anunciado discurso tribuna em defesa de sua Ontem atracou o "General tudO»110 deputado Ylmar Corrêa honra. Callan" com 1.100 homens'
contra criticas à sua' atua- Era em defesa dessa hon-

a bordo, e hoje aportaram
ção na Legião Brasileira de ra que resolvera ocupar a

o "General Sturgls" é o "Gé-
Assistência, atraiu às gale- tribuna que o povo lhe de- neral�Giobons" com 2.050 e
rias da casa, grande núme-. ra, tribuna, entretanto, de 722 respectivamente. Todos
1'0 de pessoàs, E onobre re- que jámais se serviria para os soldados pertencem àc 4a.
presentante do Partido So- atacar. Divisão de Infantaria.. Nos te - "prontos para tudo" .

cial Democrático soube cor- Prosseguindo, o deputado últímos dias chegaram aos' partiu desta capital pa
responder à espectativa de Ylmar Corrêa passa ao ca- portos da Alemanha Ociden- ra Portsmouth, ontem, on ..

todos.
"',

pitulo das dívidas e, aí, tam- de embarcaram nos porta ..

• tal perto de 8 mil homens,
Orador de recursos, frase bêm com argumento írre- avioes "Warrjon" e "Tri ..

e mais três Divisões se se-
fácil, 'palavras precisas. o futáveís- e uma dialetica ir- guirão a esta, muito em bre- umph", com destino a Chi-
seu discurso constituiu uma respondi �l, prova .a lisura pre, prontos para entrar em

ve de acôrdo com o progra-
Especiais do Es- admirável. peça oratória no com que, invariavelmente, ma norte-americano de trj- ação.
. . . . . .. .. . . .. . .. 10:633.278,70 47.96i.603�50 fundo e na forma. se houve' à frente 'da Legião. plicar o seu presente .pode- On�em, segundo .informa

'Começou referindo-se à Mais adiante, o .brtlhan- rio de. combate na Atema-: tambem o despacho da R.

publicação no jornal "A Ga- te orador mostra erros in- nha. ' foram passados em revista

1.422.598,30 zeta" do Relatório da nova desculpáveis espalhados no pelo 'Marechal de Campo
presidente da Legião Brasí- Relatório no tocante ao oro, O· TEMPO. Visconde de Montgomery,

2.169.131,60 Ieira de . Assistência, em camento. Previsão do tempo .até, 14" que lhes deu a conhecer que
cujos capítulos havia in-

.

Quailto à acusação da horas do dia 6. o rei aprovara o novo dis
verdades é calunias sôbre ilustrada presidente da L. Tempo bom passando a tko· de guenra, "Utrinque

9.365.691,30 ' as quais não lhe era possí- B. A:, de que esta deve de- ínstavel, com chuvas, Panatns", que, em tradução
I vel silenciar. terminada importância ao" Temperatura entrará .em livre .sjgnifica "preparado.

700.921,70 Depois de estranhar que I. A. P. C., o nobre deputa- declínio. para, tudo",
a sUi sucessora, de maneira do mostra como é caluniosa Ventos rondarão .para o I '. ,

tão deselegante e menos li- semelhante afirmação, em quadrante sul, com rajadas
30.300.159,90 songeira, se prevalecesse virtude de acôrdo firmado frescas. ·Qs ad·lclol8isdaquele relatório para uma no Rio. entre a 'mesma L. B. Temperaturas extremas ..'

"

. (

.«, '.in�estida contra a sua ho-: A. e. aquele Instituto, e pe-: de h.Qj.g,:�máxitna 22,2; ,ru;ini- 110'SeDA''''
.

"

.

norahiH4{1.d�. ,:.0. 'ge��ltp.lió' ,lq' t!uai'*,m4aS ,as entidades ma 14,9. "

'..,: �JI!
14.103.651,30 'Ylmar' Corrêa rebate, com se davàm quitação de dívi- '

RIO 5 (V' A) F
elevação e farta documenta- das recíprocas. 4,81.18rlcAe de- :la-�e -�o Mon'rQe' pela' incl::

14)I).02:t.7�1)7;60 ção, um- a um os pontos ne- À esta altura há apartes

"ti I
-

" são das adicionais no Esta-
le contidos.··' .. dos deputados Francisco sr. (I' 88' 8SI.·, f tuto dGS 'Funcionál'ios,
Mostra o orador, a lega- Mascarenhas e Osvaldo Ca- .'

d d
. -

lidade incontestável dos b I
.

it d bt RIO,,5; (V. A.) _:_ Obteve q?!ln, o ..e sua apreciaçao,
ra , no intuí o e o er es-

repercussão _ nos meios po- ,O, ch�fe, desse'. movimenta
empréstimos a longo e a clarecímentos, os quais são

liticos desta capital a ati- na Cf1mar� 4lta� o sr. Mo.
curto prazo realizados, du- prestados de imediato e tão

tude do. sr. Cílon Rosa. mem-. .zart '1f3jgo, co}}firmou, orr
rante a sua gestão, e, por completos que satisfazem

bro influente do PSD., soli- tem, em contato com a nos..

isto, qualquer critica a essa plenamente aos interessa , tazemc a exi-

citando sua exoneracão em sa repo.r agem, a eXlstencia
modalidade de an;tparo aos 'dos ".

• 'd h d'
,

.

.

caráter.drrevogável da pre- ,.es$a' camp,an, a a IClOna-
funcionários, revele igno- Referindo-se a outros a-

sidencja. da,Caixa Econômi. l;�ta.
3.447.278,70 13.499.531,70 rância ou mero espírito de taques do Relatório" o ora-

ça do Rio Gr�nde .dQ Sul, ','
� O argumento contra a

demolir, ou, ainda, má fé, dor os desfaz com eloquen- Contudo, pelos telegramas concessão das adicionais _
'Possível economia de verbas: como aliás, o prpva a lingua- cia, destacando a"amplitude· r d

JlI. d gem do documento eni apre- dos bel1eficios distribuidos divulgados 'pela impren- e-�Pt ICOUfO senador progl'es
..

urçamento e 1951 . . . . . . . . . . . . .. 10.000.000,00 sa carioca., esclarece-se que s�s a -_ ora. o _

e que o go-
ço durante a sua adminiatra- �

d d.

a resolução do sr. Cilon Ro- verno nao Ispoe ,e reeUl··

23.499.531,70 Em aparte, o deputado ção, tudo feito dÉmtro de au- '

S08 P ra at d' t-
.

Bulca-o VI'ana dI'scorI'e so�bre t'
-'

d D'
sa .não foi inspirada pormo-

" a )m el �. ao. JUS"
82.524.225,90 onzaçao express,a a Ire-· ta pretensa d f

o que enterlde por saldo em ção Central, e sempl'e den-
Uvos politicos, e sim .por' r '

'1 0p � u�c1.Qna.
caixa, o qua. 1 só poderia s'er t d

-

b' t'
suscetibílidades. decorrentes I Ismo CIVI. o f:) an eG�pa�',

106.023.757,60 1'0 os superIOres o Je '1VOS
das declarações do minis.tI'O I

entretanto, que yamos mdl-
representado em dinheiro, da entidade.

. da Fazenda feitas relati-, c�r a<;l gov,erno uma .novamas o orador responde que! Explica, a seguir, os mo�
vamente aos ,negócios das,:/yerba capaz de solUCIOnar

Lendo a' mensagem e nela pondo a sua confiança, o este modo de definir saldo t�vos de t�r cortado o auxi,- Caixas ÉcoÍtômicas Fede-
.

o problema, e isso sem au-

leigo, de imediato, conclue que os compromissos a desco- em caixa está errado. lIo que vmha prestando a. _ , I mental' de um ceiti1 o onua

berto, dt! pagamento exigível no exercício de 1951, mon- E como o ilustre lider da Maternidade Dr. Carlos

I
raIs.. i do Tesouro.

' . ,

tam a Cr$ 82.524.225,90. Essa seria. a pesllda herança que União Democrática Nacio- Corrêa, e salierita os gran- Respos"ta anérlli., atual govêrno recebera do anterior. De nal considerasse os termos des melhoramentos a ela ' "
-

Cr$ 106.023.757,60 seria, aliás, (, total dos compromissos, em que o deputado Ylmar propoÍ"cionados pêla Legião.
ca da- ·[tall·a

'

. O rl·so. da c.·dade....não fossem' as deduções de Cr$ 13.499.1>31,70 e Cor,rêa estava fazendo sua Da mesma forma enumera

-Cr$ 10.000.000,00 - a primeira representando as disponi- defesa, um tanto ,impregna- as raZões que o levaram a ..

B.
,

hüidades financeiras que a mensagem indica como SAL- dos de rancor, o nobre par- suspender auxilios presta� a DS'Sla
DOS NO TESÓUIÍO/ e a segunda, como estimativa de pos- lamentar respondeu, que 0- dos a outras entidades. ROl\lA,.· ,5, (U. P,)' - A
síveis economias nas despesas' orçamentárias. ilustre colega não havia" si- . embaixada soviética e o go-

A primeira .cifra que deve ser abatida - porque não do ferido, como eh!, pelo Gontinna' na 3a. pagina verno itaÜ�ho troca1'am for
.devera ser incluida - daqueles Cr$ 82.524.225,70 é a de

....·_....-.·.-.·.·.·.·.·..w............•••••••••...·.·""'.·.-.-..-.-_·••_v................. 'tes' notas; poje, .�lcerca da
Cr$ 30.300.159,90, que surge entre os compromissos como O dep Joaqul·m Ramas na celebração, amanhã, do 1370.,
comparativo entre a despesa de 1950 e o' orçamento de' ,.. aniv,ersário' de fundação da
1951. Essa parcela não representa encargo para o atual

C
· -

d F·
. Fôrça de Carabineiros da

govêmo, deixado pelo anterior. om'lssao e I'Danças Itáliw.
É simples dado comparativo. É mero- elemento de A embaixada russa dis-

-confronto sôbre o montante das despesas realizadas no RIO, 5 (V.A.) - Na Comissão de Finanças da Câ- se; atravês de uma nota, que
exercício findo e o volume das dotações consignadas no mara foram criados mais quatro lugares. O sr. Nerêu não podia assistir à cerimo
atual orçamento. Executado êste, de nada valerão aque- Ramos deu a conhecer ao plenário os, nomes dos novos nia· porqu� na mesma ia 'ser
les Cr$ 30.300;159,90, que apenas ent'raráni, na' sinfónia membros dêsse órgão' técnico, indicados pelo líder da" condecorado um' fascista
dos números para o deliberado alarma a que visava a maioria, sr. Gustavo Capanema. São os srs. Carlos Luz, que lüt'ou contra' a

.

União
:exposição oficial. ., Lui'z Viana, Lameira Bittencourt e Joaquim Ramos," Soviética.

Essa el'evada soma - repitamos - não' consigna dí-' A resposta italiana nega
""Vida ou encargo para o atual govêrno, que, no entanto, 11" -.-••.,...••.- .- .-_•••••_-J\I 'a acusação russa de que a

entendeu de apresentá-la entre os compromissos para A herança de compromissos, que o govêrno atual a- condecoração de soldados

1951, não consignados 110 orçamento: presenta na casa dos Cr$ 82.524.225,90, reduzido do vo- viola o tratado de paz e re-

Se, ao final do. exercício corrente, a arrecadação su- lumoso corpo estranho de Cr$ 30.300.159,90 desce para cordou que a Unii�o Sovié
peral' o previsto orçamentário em - suponhamos a cioin-- Cr$ 52.224.066,00. ' tica tem violado esse trata
-cidência - Cr$ 30.300.159,90, o govêrno, llessa verba, te- A tanto montariam os compromissos a descobertv le- 'do, não permitindo que os

rá um saldo, pois que, com ela, empora a anuncie como gados pela administração última, se ainda outras parce- prisioneiros de guerra ita-

"
compromisso para 1951, não irá pagar um c0mparativo, las, que figurám na Mensagem, pudessem ali permanecer Hanos regréssem ao seu

.7ilm confronto estatístico, um elemento de cotejo indevidamente, como d�monstraremos, a seguir. país.

No capítulo referente à POLíTICA ADMINISTRA
-TIVA da mensagem - sub-título "Execução do orçamen
to" encontramos, a fls. 64, o seguinte:

"Resumo dos compromissos para 1951-, não consigna
dos no orçamento e dos recursos disponíveis para a sua

solução". \
-,' ; COMPROMISSOS
Dívida Flutuante .

gens
Depósitos

tado

12.382.401,30

4 '

LONDRES, 5 (U,P.)
Cêrca de 3.000 homens da
16a Brigada de Pára-que
distas, que acaba de rece

ber novo distico de comba-

Exigível a curto prazo:
Restos a pagar de 1944 a 195023.346.912,90
Dividas relacionadas 1.158.788,60
l\lontepió . . . . . . . . . . . . . . . . 400.222,00
Depósitos de Diversas Ori-

Serviço de Á�ua 'é' Esgotos:
Escritõr:io· Saturnino de Brito .

Serviço de Luz da Capital:
Empresul •.................... , .

Cotas aos Municípios:
Valor de 75% da arrecadação de 1950, con-

forme eXRUcação no anexo .

Cotas aos Funcionários da Fazenda:
Estimada' conforme anexo .

Insuficiências no orçamento de 1951:
-Comparativo entre. a 'despesa de 1950 e o

orçamento de '1�51 .. , _ :
Insuficiência de verbas comprometidas até

,31-1-95i:
,com,parativo entre os respe�.tivos dUodeci-

mos e a despesa empelThadã: .

..

RECURSOS
Saldos no Tesouro - Conforme Balanço:

Montepio . . . . . . . . . . . . . . . . 400.222,00
Depósitos de Diversas Ori-

gens , . 6.932.401,30
'Pára Restos a PagaI' 2.679.629,70
J)epósitos Especiais do Es-

.

tado '.: .

. Saldo de compromissos a descoberto

O GURI - Estamos de fé·
rias ...

A GURIA }_ Removeram as

três professoras?
O GURI - Nada disso. O
govêrno" aglua, resolveu
não, remover mais pno

pessoras. Remove logo ,3

escola ...

. (,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ssrvlço completo e especia! i srr(j c' . das DOENÇAS' DJl1 SBNHO·

.AS, com modernos métodos de dhgnósticps e tratamento.

co:iu.POSCOPIA - HISTERO' - S�LPIN'GOGRAFIA _:_ ME'l'ABO- Doenças de Crianças
.

LISM:Q BASAL ,;,
,

Consultório: Rua Traja-lRadioterapia por ondas curtall-Eletrocol,\gulll.�ão Raio. ' Ultra, no s/no Edif. São Jorge -

,-toleta e Infra Vernrelho.
"

'
10 andar. Salas 14 ,e 15.

.

Consultório: Rua Trajano, n? 1,. 1· andar - Edifício do Monte. Residência: RUa Brtga-
,,10. deíro Silva Paes, s/n - 30

lIorário. Das 9 as 12'boras - pr. Mussi. andar, (chácara do Espa-
Das 15 tis 18 'horas - Dra, MusaL nha),

ltelidencia - Rua Sãntós Dumont, 8, Apto. ,2. Atende díàríamenta das'
----- ---- 14 hs, em diante. '

DR. DJALMA·. MOELLl\IANN DR
IUJNICA NilJUROLOGIOA E 'DE OLHOS .; ouvrsos NARIZ' .R

'

• ALFREDO
GARGANTA CHEREM

��--���--"��----�------------���

Dr. ailtínil M.lJildl'IFq18�
'.

. Cól®llicá a se.us -elientes e ,àmigos; q� l'ei-
r niciõu:.. eIíttic,a né$;a CI.l-Pital.,' :'

'

CelS:SULTó)UO: :Rua Nlllles Machado,
(coosllltórió Dl'. Oswaldo Càl>rál) - Das 15 is
17;3Ó�horafl.

.

,

. ,
.

,

,

'f,R��NCIA'�' tt;ua :SoeaiuY8.j '185 - Tele-
fone' M..;n4.· "

., "

IDi' A.'� Üli.<'i LOBÃTõ- i:
()'ómado: píilà Flféúlif4dà �� , 'F.lLB8' .

ei4iiãl1dé' ,Mílaiéina 'dà 't1:xiiv-erai-
'

daaê'dt\. 'Bi-iSlll.
' . Doeuçae do àlm.êJlN ,tês,iratório

'

,

'.,

_d

• TnBERCUL6SE'
.MédlC.O 'por iloneurllO' ,d. ,Assis- C·' :. ':,' Itêlleia a PtlÍcopa.taa do Í)is'trito

.

lrUr�la Ifu, 'l'jlrax
Fideral.

. ]',ormado lleJa,raculda.de Jilacio-
, Ek -nte_,.· d H··t I P

. '
'na1 de Médí<:Ína, 'risiol9gista e

. oJ, ...v o 9SJ.)1 a ' :Sl� T' "
' .'0'

d ff t
qn·f.i.'trt'co:· e' M"

'

......
�

'," 'dr'., " lS10Clr\l�glao, O .oo:lpi ,aI *er�D
_.. • . ",mOO.".lO ..U lczano, b ".,.

, '

d
•. C í\it"l' ,,,. 'd'é ',.'

.AiuIloa. :..,urso de'�!I,peéiaIização
!lo a", a. �e 1'8••

, . �." .
,. ".:,J. ,

•

"" T>t :.s.� t .,. 'd
pelo S. Nô T. 'Ex-,lnferI1O e Ex·

."X.ln ern" ·ua .",an a ",asa e, ;
" .

,

"..' "r'n6 d" d' 'ti·· d', J '.' .!;\SSlstente de Cir.urgia dó .Prof.ruI!!", l� r la o · ..10 e .á�lro. : , ... !.'. '

. .:1 _ ",'

Ali' ',. -nê'" "" .�

N
Ugo PlIlhelro GllUnaraes. (}tIO).

'" nl..:a m "lC8 - uoencas el'- '
. ,

..

..o.as.
'.' '.'

COlle.: Feli1l_� �cl:ími4t, 88.

Ç,onsultól,'io:' Edifício' Amélia
Consultas, dlàríibnente, daa 11i

Ne\o _ Sala 9.
',.. I às 18_ .horas.. ..

Residência: Avenida RiJl Bran.J' .Rua ::po� Jaime Câmara,
co, 144.

.. l�. apt0 .. 2 •. �' ..

Consültall: Dali! 16 �.18 horas. I
Fon� II!I:::8..62.

Telefone: .' ,-' "'. l
Consultório: 1.268.

'

DR. ARMANDO VA-
LERlO DE:ÁSSIS"

. Bit. NEWT9N MEDIto
'

,
.. D� Serviços de' Clínica Infantil

D,AVILA ta .4ssistêncià. Mruticipal eRos-
Cirurgia geral _; .D�enças de Se- pital de Caridáde

nhoras -- Proctologia CLINICA MEl:ÍWA DE'\:CRIAN-
ll:letric.idàde. Médica ((AS E ADULTOS

, Consll,lt6rio: Rua Vjt6i' ,Meire- - Alentla _
'''les n. 1.8 L Tele�one 1.507. {)on!lultól,'io: ;Rua 'Nunes Macha-

Consultas:, Às 11,30 iteraa"e à ' lo; 7 - Consultas dali 10 ás 12
,,-:,tarde, das 15 horas, em cÜã,ri.,te. • das 15 ás 17 horas.

'

'1'Re�idanci�: R�a,;yidal Ramos, Keii�ênci�: Rua Marechal Glii-
,

- Tele:t;one. 1.422. l.he<1I\e, li - Fone: - 783. I
J' .....--------------__----------�----------�----

RADIOTERiAP!A
,RAIOS X

m�. ANTONIO MODESTO
r��l!,uI�. dU�li\l1este. sé Hf.tt_kd ie CarhlíUI.

....

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKÁ MUSSl
E

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI
Méd.iç�8 ,

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

da

CASA DE SA(rDE SAO SEBASTIÃO
Sob a direção do dr. Djalma Mo.eUmann.

Com o. coneu.�ljo d4i ê�p.éei.l1" oem f.ma eUl'Opéia�
,IIn!ll,�:eiJ�átámento Jl1�d.,rllo das ao���a.'.ilo iist.ema nervoso.

J)i.,,,,ó.ticiô.:e t.rátãml!:D,ço eompléto daIS moléstias dos olhol -

, ...'fidol' -.lIátlz. e garganta\.
Aparelfiae-6m. mbd�n.lS�iJl)a impor1;lIda dltetamenté da Suíça.
Coneultillf na .CàS.a de �a�de São SebãStiio 'da. II bonls is 10 e

••� U is 'IS· IHll'ai ,diàriamente.
T.I�to!lê.·'L1M �"L.artl São Sebastíão,

Flm.i�tl.áJi1lli8� :'
.....",$atit,!, Cli.iari illl.

'�.

Residencia: 1.885;

AVENI.DA MAURO RAMOS; 3 lotes ds ).2. li: zs, pre, "

por CIl,S& ll}te , , , . ' . , ...•....••..•

RUA RAFAEL BANDEnIA, 2 letes ,iup,tl'S dOI UI .z: l)!

�:ri!l:nÇZl8. (preço dos 2) .•.... , •.........• ' ...•. ',' .

Rua Tíl'àcle�t!l!l nO 9.

I' CcmsuJ:tório,. Rua Jolin Pinto, RUA,FEUPE SCmUDT, um lote �é 11,50 x SO. trent�
COTISu!tlls das,15 �s 19 horas, 16 _ Tal, )1. '769. I.l

á Psen'idu 4e ceatorao fi Ponte 'JIi!te.mõ 'Lu:! 'Cr>1gtlr
FO�IE:. M; 'illB.

f
COn$UltllS:' das 4 às 6 botas. I .de futul'Q.} " •.••

"

.. � � •. '," •

Res� ,�ua' Sá�to8 SaraiT&, . 64, 1U:Sid.êIl.cia; 'Rua Esteves 16.- COQL'EIRO,S, um terreno com, II ál'e& .dê 21.s29iO'()n12 .•

,- Ei!trllltc). !Iiilr 46. �l-. 812. CAPOEIP..A.S {Ulu tcrronu (!fJm li ária de .S4iOim,(iq�i.
___��_��_ I

. �. .� .. ....�.�..._�..�---'� . ext.rema.ndo com' U!.na rua. nQ.s i'l.lnttb-s! .(':O�l poss�bi�

.JI �BUS INTERESSES NO {'
li(lãdés

.

de lcteam1!lltQ. ....P , , .. , .• '" ...,�. � ... ,., •
" ,

, , . ltio d.ê J.'aheiro serão
TE..ttID1NO Á VENDA ÉM 'pl'UiST.i\.ç,õr;S'.

'
.

1,
, COIlfPRA DE CA.'t;,.\S, 'rER.R1il:.�OS. -eRACAR.AS' to SITIOS

b,em defenãid'os pai' 'I'l;lI!{J.\ Gempl'e Inten:-ssadQ& em compraI: -ansas, terre:roI', e�

ARLINDO ..4. \IqUSTO AtV'ES C.i\.38 e ·l!itios.

a'dvogado .!

. Av., :6-if),Bl1u;l:�� 128 - ,S.31as 1303/4
.

'. TeU. ãZ..6.942 -- 22..sa05. '

.R. LINSNEVES
Diretor dâ M.ati;i;idád� e mê- I

4iCG M Hosp'ital �. ,Cá'l:ldade.
.cLINICAS DE" SENHiJRAS

CIRURGIA -

.. PAR'1'OS
ASSIST�NCIA AO PARTO E

I
OPERAÇOES OBSTÉTRICAS
Doenças g. landulares, tiroide,

ovinos,
.

hipopise, etc.

Disturbios nervoso s .

- Esteri, f
lidade - Regimes.
Constllt.6rio: Rua Fernando lIa

alaado, - ·TeL 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.
Crult e SOUza - Tel. 846.

O.ESTADO
A4ministraçle

RedaÇã� e Oficinas à

�t\8 Conselheiro Mafra,
nO. 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
.tal, 139.
Diretor:' RUBENS A.
RAMOS.

Representante :
A. S. LARA

Ru'a Senador
.

Dantas,
40 - 5<> andar
'I'el.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAl\:1AYOR
Rua Felipe de OJiveÍrt

nO 21 -- 80 �ndar
'I'el.: 2-9873 - São

Paulo
ASSINATURAS
')Na ;

Capital
Ano . • .. Cr$ 100;00
Semestre ."Cr 60,00
'I'rfrnestre • Cr$ 35,00

No Interior
Ano Cr$,�120,00
Semestre

'

CrI 7Ô;00
Trimestre . Cr$ 40,.00
Anúncios mediante con..
trâto,
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não 'se res

ponsabíllza pelos con

ceítos emitidos nOS ar

tigos assinados.

HIPO'1'E0A$

Recebemos e a.plicamos quas(j'u1!r iIllportanCÍs com garutialr>·
bipote<:atltL&.

/lUA tJrODono � J'
"J.dI1IA"ÓPOJ.IS - .sAltTA CATAIIINA

8�.eOo.H·:;,

-----.�._ .._ .. _- .._.----

DR. M .. S. CAVAL
CANTI.

Clinica excluaívamente de cri

ançaa,

Rua Sfl1danba Marinho, 19.

TeIefonl! (M.) 736.

DR" JYIARIO
WENDHAUSEN

Clhii�.a médica de adulto. _

CASAS A. VENDA

RUA S. VICENTE DE PAULA, 2 quartos, sala etc,

terreno 20 � 33 (Cr$ 23.000,(0) financiado .

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo. conforto, S

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

pela Caixa c/ Cr$ 50.000,CO) ..

RUA CHAPECó, :3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a cleo, alugada por

Cl'$ 4Qtl,Q'G -, , •••••••.•.•••••••...•••.•• , ••••••.•

nUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 peqlH)naS casas, cona

truidas em um de,'5:l. x 70, ótimo local Fara depo-

si to etc., fundos p.a:ta
.

o mar .

SERV�DÁO F'RANZONI, 2 qURl't.OS, varrmda, coztnhs,

chuveiro etc. terreno 9,5t) x 32 (finan:ciada pelo

:Montepio Crj 53.�O(},Qj)) . , ... , . , ..•....•...•..

COQUEIROS (rua Des, Pedro Silva), 5 quartos, ban

nheiros, CÓp.&, salão de [antar, tOllão de visita, po

rão habttavel, deposito etc. terreno 24;z: W, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela CaJxII

Cr$ 40.000,00') .•..........•..•....•.•.......•.•.•..

ESTREITO (l'l'ave�sa 10 dê Janeiro), casa 4� madeira,

4 quartos, 2 salas, cOllhiha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno ,12 x 30-, .

ESTREI'l'O (Bairro de N. S. de Fatima) Ptef�bl'í.cada,
� quartos, sala, coztnha, banheiro etc, terreno

180.0(){f.�

70.ootl.OO!"

'iO.í)(,l(l.M'<.
125.aoti,Ua.

ISli,,6ll,ti.,a.
21').I}OO,Ot!l'7

Dr. Alvaro dê
Carvalho

José . �ede·i-ro5
ADVOGADO

15x35 ..

RUA CP.ISPIM J'lIIRA, 3 quartos, sala, varauda etc, ..

Rua FELIGIAN3 NUNES PIRES,. õ .quartcs, sala,,,
etc. etc. .

.

CIll'SO Nacional
l!ll6lltais.

de dceneas

V· "

uura

Cixa ,PQI 158 .- .ltajaí ", Santa Catarina

SAC,O DOS LThlÕES (3 quartos, etc. \_erve Jambem
para comercio ...........••.................•..

P�UA MACHADO (Estreito}, casa de ln:l,di!iJ:n '�O':n ,3
•

_ J .,

quartos etc' ' , � , ,. ,

.Ib:-�iretor do Iio�pitaJ Cclcnía

iJanVAná.
Doê.nças nervosas e m·entaia.

Impo,tE\lldaSe::l;uaI.
.

Irs.
.

Wal�elDirl Cascaes

TER}Üm:os A V�NDA

, ,AD�Í1NlS'1·RAÇA..o DE ,PREDIOS
. MEidiant.e mOdice;

.

c.omíl1Mo, Q;e.eitallloS ln"Qcll.ração�' para
lIistrat ptidío, rocebendo alugllél; I!l1gandó 'I!inpostoli! éte.

,

. CHACARA.
SÃO' JO$li; (EstradA do fO'çado) '21,QOOioom2: arvorei

frutHer8.Il, . cli!é e qutra& b'en1f�it�ria!í < •••• ; ••••

l<'AZ:E�DAS
Uma pej'!'uena fazenda em Canulõ'VilHi:"ll.8, ,com frente á

famosa Pl11i� do mesmi> nome, te:ndo t..SÚ:72Ilm2,
ca�1E de residencÍlt. engeJihi.ls; local ótimo 1>llra ,a-

gricuH,l:ll'a. avicultur.l1 etc etc ; •.••..•.•

fflFOR}4AQõES

e
,

Rlberte . ,Lacerda
ADV9·6ADOS

Dr.

Dr. ReBato Ramos da Silva
Rua

" Ad.vogado
Santos Dumont, 12 -- Ap. 4

'I

Sem .

COml!rOllli�8Q, parI' o cliente, dámoB qualquer informa;_
dos negj)'Çi01l i:l,nobiliirio!! .

,Cobranças ami�âveis e jUdiciais, inventários,
•

I de�pêjoa, de.squ.:itt;S" títulos de(;Iaratório�, natura

'f"
liz'açQeS, reti!i�jt�ão de, nome, investígMão de pa

"
ternidade, usU.é�1,ião. indenizações, açtes traba-

lJ:li�tás, contratos, requerimeútos, Pl"Ote�tos, de:€ê-

J
sas, recursos hem. cOmo quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissãD.

I
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·:-:::;;="7'7�S;: :NIISSE,MBLEIA LEGISLaR'A UM _

.. _

DISCURsa
: :.' ;>;",� Em novos tO},)lCOS de sua der as d:espesªs decorrentes " .(, ::,:'"

: �� '�, ",�d ' magist:al defeza o deputa- da lei n, 346/de ,10-12-49: Em rece?�e sessão dapâ-
.

b�lsos dl'ts, calças, olha s���
.

, \_�" f " ,', do' Ylmai' Corrêa extende-se (Pagamento de Oficials
.

e �ara Mum�IPal �e La�es�, o pr� p_arf o Céu, çomo'� pe(h�,
�,: em comentários inCISIVOS Praças do Pelotão Especia-. sr. vereador Atalíba Xavier perdão ao Senh?r dos Mun

sôbre O que realizou como. Iízado, dos meses de janei« profeníu o seguinte discur- d?s p��as mentiras pronun-

presidente da L. ,B. A. e das 1'0 à dezembro de 1950),,' so: ciadas .

" diretrizes seguras e absolu- Depois de lidos os pare- "Senhor Presidente e Se- ...
� tamentechonestas que sem- ,ceres, das Cotnissões, e a-

nhores Vereadores : A'
• '

,

\íI��tJ.II!-!!!I\I!IJ!,!iii'1Ii!:_*.IIi�.": "''''",,,,,,,,,'__'',.,..w......
'

"0111,'""--"vi/' pre soube manter naquele,' provando" o substltutívoa-' , ssuilUu O cario o
� Antes de mais nada devo

IANIVERSARIOS: pôsá, 'o dr. Pedro das Cha- pôsto, ,donde a+ímproceden- presentado pelo .deputado dizer á Casa qúe, embora novo co etor
,SR. NORBERTO E. DA SIL- gas Werneck de Lacerda, cia das criticas do Relató- Bulcão Viana, o projeto foi portador de um' titulo de 'Removido, recentellHint�,

"H,A
'

alto funcion ário do 'I'ríbu- rio, encaminhado à Comissão de d de Cacador para Araranguá,v 'Vereador, não sou ora 01'. •

nal de Contas da União, no ,Momento importante do Leis, para redação final.
Li no Diario da Assem- assumiu a funções de C')IC-

desempenho da .importante discurso do eminente líder "

d E t d tor Estadual o sr, Mauro
S bléia Legielativa o, s a o,

comissão de tomada de con- do P D. foi quando se re-
.de 16 do corrente, o discurso Amorim.

tas do Pôrto de São F'ran- feríu à grave acusação .do
que o conhecido deputado O sr, Mauro Amorim, 'oi,

-cisco' do Sul, que ora se rea- Relatórro relativa à impor- Celso Ramos' Branco pro- como o seu antecessor,
'no comércio, liza na Secretaria de Via- tâncía destinada ao Depar- nunciou naquela Casa do Flamarion Leite, transferi-

Prócer do P,S.D., de cujo ção e, Agricultura, S, s. den- tamento Nacional da Crian-
Congresso Estadual. do de Ararauguá para Ca-

prestígio se vale em benefí- tro em breve viajará com ça. Diz Sua Senhoria que sou çador, atingido pela medi-
. cio daquele distrito, o ani- "destino a Tubarão e depois Evidenciou o deputado 'I diverssos da de ordem geral adotada"-' responsave por
'"ersariante será alvo, hoje, a Blumenau, a 'fim de inte- Ylmar Corrêa, o escrupulo I crimes, de morte e que en- pelo Govêrno do Estado . ,

-de sign icatívas homenagens grar as comissões de toma- com que pautou seus atos I' riqueci vendendo cavalos para os pessedista!
-dos SeiJS amigos e correli- da de contas, respectiva- neste particular e leu do- 6 DE JUNHO R I

- Embora berri recebida, pe-'U - requisitados na evo uçao
-gion ârios. mente, da Estràda de Ferro cumentos com os quais fi- A data de hoje recorda-

de 30,
. los seus correligionários, a

"O ESTADO", cumpri- D, Teresa Cristina e Estra- cou desfeita a insidiosa a- nos que: .

Diz, ainda, aquele ilustre designação do sl'�,Mau�'o A:
menta-o, cordialmente, da de Ferro Santa Catarina. -Iegação de que tal impor- - em 1729, em Itacolu-

deputado, fino ornamento moru� p�ra .A,ralallg:�a, fOI
; SR, JACOB JORGE JOSÉ Almejamos ao distinto tância havia desaparecido, mi, Vila do Carmo, mais

da sociedade lajeana, que a I
com ll1àiSfa:t:ça�el repulsa

Faz anos, hoje, o sr. Ja- casal, feliz permanência no ou não tinha tido a devida tarde Cidade de Mariana,
luta 'ela vida o afastou cios q�e o povo. araranguaense

.cob Jorge José, do alto co- nosso meio. aplicação, nasceu Cláudio Manoel da
Ii ,

p

I
VlU concretízar-se a remo-

,

E
-

d d
.

t t IVIOS. - FI '"t Leit.mércio desta praça, sócio da -- fi resumo, -a oraçao o Costa, um os m egran es Por extranho que pareça çao do sr. amarr on e� e:
--firma Jorge Salum & Cia. Parficipação 1 deputado Ylmar C�rrê� de.u, I da "Inconfidência Minei-

essa declaração _ pois Sua o Tota, como .era conhecl�,)
,SRA. MANOEL FELIX ' 'ao povo de F'lorianópolia, Ira"; Senhoria é o presidente da pelos seus amlgo�, que ti �a:-

CARDOSO Prof. Aldo Nunes ampla prestação de contas, - em 1755, foi assinada b
'

-

de Lajes da 01' de todos os part.idos pol ítí-
-e d

" I' d D J 'I C t d L' su -seccao
-

de Araransuã r,Passa, hoje, o aniversário e cinco ongos anos e a- i por . ose a ar a e er
dem do� Advogados _ foi I cos,

e :',aran_?"ua para ,,,,a-,
.matal ício \da exma, sra. d. Senhora tividades, de renuncias, de, orientada por seu grande ni' verdade que encon-J çador. Aliás, nao encont�am
'Placides Cardoso, digna es- participam aos paren- .esforços e sacrificios :

em I Ministro Marqiuês de Pom- a u, ca

I os 'araranguaenses, motives
t' I

t.rei naque a arenga, '.,

'posa do sr. Manoel Felix es e pessoas arrugas, 'o amparo à infância, mater- bal, revalidando leis ante- .

Sua Senhoria, tendo "se para es�a atitude por �at:l.e
"Cardoso, chefe da secção de' nascimento de seu filho -n idade, aos tuberculosos, dores, notadamente a de 10

afastado dos livros, lê, ape- do Gov�,rno do � Estado.

Drogas da
.
firma Carlos ADRIANO, ocorrido, aos enfermos em geral, aos I de Abril de 1680 que co�ce- GIBI' daí a razão por NaSCIdo e criado em A�a.

Hoepcke S. A, Com. e Indus- dia 4, na Maternidade desfovorecidos da sorte,· dia liberdade aos selvlco- nas"
. l'an,guá; o sr Flamanon

d C I C' , que vê em cada um de seus,
.

,[' ,

'<tria e apreciado poeta., .1', ar os orrea,. particularmente à gente po- las; semelhantes um ctiminoso, LeIte, p�10 seu cal dtder , p�-
"O ESTADO", cumpri-

C O
' · bre desta cidade, impiedo- - em 1775, foi assentada Daí, talvez ainda a razão la sua hzura no mo o (te

:::roenta-a cordialmente. I-ne _ I"a rio samente castigada pelo ven- a primeira pedra da Igteja
que uma sua irmã, residen- l'l'OCe�er, pel5!� laços que:

- to sul na estação invernosa, da Candelaria, no Rio de
te em Porto Alegre, teve que I

prendIam a t�rra natal, -:01-
Dê U·1I1 BOM ABR1GO às suas tudo feito sem preocupa� Janeiro; .

'd' 1 LaJ' es
.

p''l,ra nara-se querIdo e reSpé'lts-
'd RITZ

'

rt' T t VII' resI ll' en ,< < •

t'economia) c ;mprcnd) iotes e ções SOCIaIS ou po 1 lcas, - em 1�19, o

b enenB'e- atender os seus bens, anteí:l '; do 'por todos 'I!uan os cU,nl
','erroou Ás 5 e 7% horas pois na Legião Brasileira coronel Jose de A l'eu, a-

passas�em I êle, fossem de que tacçao,
l' que os mesmos '" ',' , . '

_____ , , ATÉ PARECE MENTIRA de Assistência eram atenddi- rão do Ce�'r? _Largo, ,de1'.1'o- de dono, aliás no qlle andou I pohtIc� fossem, tI�er�m 0-

FAZEM ANOS, HOJE: 1) - A Marcha dá Vida, dos indistintamente, ci a- to,u Ul'Ba dIVISa0 corrlentlna
't i "da S'abJ'a f pOl'tullldade de pnv;;n,

"'-1' d ' mUI o nem aVIsa"

-I"
.SENHORA: l)ae:" dãos de todos os parti ,O}l. dó CõmalHlo do Coronel

An-I '1 t "d e S"'gaz -TodaVIa, o Tota eome,,;era

S P'
" mos que o 1 us ra o ,,< , "

d
'

- RobeIia ilveira ovoa, 2) - A Voz do Mundo. Caem por terra, aSSIm, drés Artigas; .

't t da U D N é o gráve erro, o gran e :�n-
A P' AI

A represen an e .
".. " "

'1 '

'-€sposa do sr. genor ovoas Jornal. '.

por inconsÍstentes, as acu- - em 1824, em agoas, .

.

I' t m I'nventarios I me) de demonstI,ar, pe o o,ue
"

I f' t dI" d S d f d especIa IS a e
, '.-Junior, radIO-te egl'a IS a. Preços: sa'lões o Re atono a 'e- a Barra Grande se e en e

e arrolamentos, mas

jUlga-I
v�a. e �elo que preVIa, ser

.lOVEM: Cr$ 5,00 e 3,20 nhora Irineu Bornhausen, à contra as tropas do governo "

menos os seus SImpatIzante do P.S.D.
_ Amauri, filho do sr. "LIVRE" Creanças atuação sobremodo benemé- pernambucano, dirigidas pe- I vamost �ufe

ao

'e peJ'tados Foi o quanto bastou pa.ra.
f

"

" ,

C
A , ,

A paren e" ossem 1S, , '['",.João Silva, unClOnano pu- maiores de 5 anos Jíoderão rita do dr, Ylmar orrea a 10 Tenente-coronel Jose n-
,'t 'S Se horia um que seus adversarlOS po ln-

"'I' t d 1 t
-

d 5 h t t d L
.-

B 'I' A'

F
.

O 1 I' t VIS o seI ua n

I' na s� ICO es a ua. \ en rar na sessao e oras. es a a' eglao rasI eu'a tonlO el'relra., sega IS as
't "1 t cos o VIssem" com '1 U

, e erno VIal an e.
FALECIMENTO: ODEON de Assistência, sendo, mes- estavam comandados pelo C "'1 da e�coIa pra- ! olhos, Esqueceram-se que

DR ANTo-NIO PIRAJÁ "N- h
' -

C' d d' d " M' L 1
omo a uno

T' I" d ' fi
, . ., ' .. ao avera sessao me- mo, e a mu'ar que em 0- paranaense aJor amen la

t' d 'd' e, o,u acon- ota, a enl e ser' arara -

MARrrINS' D-A 'SILVA t 'f' " t' d t I I
A ,

L'
lca a VI a qu s ,

t' h f'lh e''''', ,1 ' ma ogra lca. cumen o e a re evancJa ms; 'Ih ,d' d'cad'o renreseh- 'guaense, In a u,m' 1 () ,u

, A'l' tAl'
'

'IMPERIO' (E t 't)
-

b
'

'

26 f I V' se o o e 1 < , 1 ,

d f
"

tA rua ,mll-an e VIm, 's rf:H o nao' se o servasse maIOr - em 18 , a eceu o lS-
t t d

.

t abandonar ldade e requen ar o cnr�

36 'd' A 'd D "
'

,

7'1f, h t 'd d 'f'
-,

..l d C h' (L' an e u enIS a a
" . .

1
' .

d111'.' ,reSI enCla o sr. ec. As "/4 rs. aus en a e nas R Irmaçoes ,COI1Cl,e e ac oe11'a UIZ
a leitu�'a do' GIBI e ler o aI- so gm.aSJa e, maIS alr).

A

R"

:'Salvio Guilhon Gonzaga, o SEGREDO DA CASA ao menos naquelas que, de I José ,de Carvalho e Melo), d B,;t I AI; en- que,sua sogra, que com ,ele
,

f I '2130 h 24 1 f f' "t" t manaque e r.s o . .'

j'
,

'd'velO a a ecer, as" 0- '8 qna quer, orma; enssem 'a um .. dos maIS no av'eIS es a�
t'

.

t conse sempre resI la, era uma

d t t 't' d A M' -O DO DIABO t
-

Ih' .

d I d d" con rara o segUIn e

-1'- d d ' '

l'as e an e-on em, VI lma e A 'repu 'açao a ela, dIstas ,a n epen encla j Ih' QUEM TEM RABO DE anela que, a,
o. ao seu pI��_

um ataque cardíaco, o nos- 5a F,eira - RITZ. Devemos esclarecer q__ue -: em 18�1, faIe0�� o jor- P.�LHA NÃO SENTA NA �ário ,estado de saúde, na�
so prezado patrício, dr, An� A ULTIMA NOITE DE o deputado Ylmar Correa, n�hsta Jose FerreIra de

ESTRADA E . d rá a- poder'la se lo.comover ate

tônÍo Pirajá Martins da Sil� GLORIA ao con�lu.ir :,sua explanação, Men.ezes, fundador da "Ga- .

d oI a��ena�m;na- Caçador,' tanto assim qtte,'
"a, diretor da I,nspetoria de, IMPERIAL _ Do.mingo t'

,
. ,-

<le que 'ta d T d;' d R'· d 111 a, naque e ve o
f t' d transferénciaeXRerlnot� �a opmflao__ 'd"

ze
'.

a ar e 'I· o tlO t'
e

qUe que não é me ata�andd e, e Iva, aI a

'd'"
" '.

'Produtos de Origem Animal, PATUSCADA
'

o e a 01'10 nao or�, re �IgI� JaneIl'o." na qua sus en ou
f o'' lt' sse'go a' passou e a a, resl 11' com um'

,

d RO' Y 1'1'"
.

" ' .'

f que ala vo ar o so .
. T b

- r "L':casado com a exma. ,sra. . ' X �o pe � I;�h� pnmell'a energiCa' ca:n?andha em a-
população de Palmeiras, que seu fIlho, em u trao: .l"R�

'Maria da Glória ,Gonzaga Ás 7%. hl's. SamaE, ,o.,;,s,a 0,_ POtrql�e vor, da abohçao a escrava-
vive ameaçada diaril:tmente ,quecedramd-�et�q�eesdm�ntl�Martills' da Silva. . ,HAMLET 'ua xce�enCla nao. ena tura; ,

'

d
' des'or.lei bros' o. ue 01'10 u e�1iS a

1 d B h' t' N d
-

d t d
' , por um grupo e "I

-

'd'
.

Natura a a la, o. ex 111- o programa: llS� � de. tao. esas ro�a e"
-:- ,em 1847, fal�ceu Jose

1'os protegidos pel� decan- 8.€ Ara1'angUf\.,� e eXlg:�e�n,-to residia em nosso Estado, 1) - O Espo.rte em Mar... �e' egancul Para com se\a�- F�h.clan�., Fe;an�s Pi- tad� governo de paz e bar- por esses
A

e �u �osTm� l":�. há longos anos, havendo se cha, Nac. .:;,. ecessol' no cargo que oJe n elro, lscon
,

e e São
monia do. Senhor Irineu Bor- a permanene't1al eAI.? a

radicado à nossa soci,edade 2) -, Metro. Jornal. Atua- ocupa.
' Leopoldo, naSCIdo em 9de· sua terra na a. las, essa

"e exeFcido funç.ões na admi- ljdades. ',' Atraz do. seu nome, deve Maio de 1774, em Santos, nh�u;:;�l �de Sua Senhorià, �,titude é de se admitir.
nistração pública. Preços: ' andar alguem com propósi- 'Estado de São Paulo;

o doutor Celso Ramos Bran- ,q�ando elementos estranhos
O sepulltamento. do seu ca- Cr$ 5,00 e 3,20 to,s mesquinhamente políti- - etn 1945, o Presidente à terra procuram se apode�

.

. CO,' conhecido por Munkau-
daver se verificou às 17 ho- "Imp. até.14 anos". coso da República dos Estados rar dos posto.s de mando de
..ras de ontem; no Cemitério IMPERIAL ' , Ordem do dia Unidos do B:rasil, Dr, Getú- sen Lajeano, seria reforçar

um bastido e nele, :fazem
, 'o meU pedido, concorrendo

. ,de Itacor.obí, cQm gr.ande Ás 7% hrs. EÍn ':regime' de urgenc-ia, lio· Do.rnellés Vargas,' assi� prevalecer a sua v.ontade,
com o seu prestigio junto às

açompanhament.o. . .' E O VENTO LEVOU fói apreeiado, Q Projeto de nou o Decreto n. 18.811, de- .

• em detl'ime;nto daqueles que
O ESTADO ' t h

' autol'l'dades competentes, d" ,

aptesen a .Tec nicolor
'

Lei n', 146/50" de origem go- clararido o estado' de glj,er- tinham.o direito e o ever

-�ondol�ncias à,familia, e:plu- 1) - Noticias da Sema� vernamental, que visa abrir ra entre o Brasil e o Impé- para a 'abertura do compe-
de zelar pela sUa terra e pe-

,
' tente inquerito sobre as 0-

tada. na. Nac, um, crédito de .,•. "., .. ,. rio do Japão. córrencias do distrito de ,los seus conterrâneos!
VIAJANTE Preços: Cr$ 150.582,20, para aten- André Nilo Tadasco

Palmeiras, onde Sua Senho- Esquecidos disso, deixa-
DR. WERNECK DE Cr$ 6,20 e 3,20. ----------------------

'd ram flue Flamarhm Leite, o
LACERDA "Imp. até 14 anos".' ria sempre foi por mIm er-

To.ta, .cumprisse a pena que
IMPERIAL - 6a F-eita. A,' ,V' I,,'S O' rotado,

lhe fôra imposta pelo fato
ESCRAVO DO PASSADO Será que o Senhor Dou.tor d'e ter praticado o crime de

Celso. Ramos Branco descon�
•.. ter sido pessedista!

fia do:Senhor Delega,do Re- Não obstante, os verda
gionaI e de seu suplente Co-· deiros araranguaenses ah�Ie�
ronel Zéca ,Atanazio? jaro aos srs, _FlamàrioJ1 Lei
Pedi a palavra, Senhor te e Mauro Amorim, feliz

Presidente, n,ão para mos

trar á Casa a entonação da

minha voz e a destreza dos
meus gestos, mas tão so

mente para desmascarar e

desmentir, o afetado repre
sentante udenista que, quan
do atacado de verborragia,
com as de1icada� mãos nos

Ocorre, nesta data, o ani
'versál'io natalício do sr.

Norberto Euclides da Silva,
industrial em Ribeirão da
'Ilha e elemento destacado

Encontracse entre nós, em
eo.fipanhia de sua exma, es�

CASA MISCELANIA
.

distrt·
buidora dos Rá-dios R.O.A.
Victor, Válvulas e Discos.

,

Rua Con$elheiro Mafra. ;

.. 4IIIIIIJJJIlIAf Missa dr. Napoleão
� . Laureano.

A Diretoria de Obras Públicas - SERVICOS DE
LUZ E FôRÇA DE FLORIANóPOLIS - avisa �os con

sumidores de luz e fôrça elétricas dos, Sub-distritos, do
Estreito, Coqueiros e Barreiros, que a, cobrança será
efetuada num dos salões do Clube "6 de Janeiro", à rua

Santos Saraiva, n. 49, a saber:
Mês de JUNHO - do dia 6 a 16, das 9 às 12 horas,
De JULHO em diante, de 10 a 10, das 9 às 12 horas.
O consumidor, que não" satisfizer seu pagamento, (a

contar do mês de JULHO em diante) no prazo e local,
acima mencionados, poderão fazê-lo até o dia 15 nos Es
critórios à rua Pdcipreste Paiva. n. 3,

permanência em suas novas

jurisdições.
(Do correspondente)

A Comissão da Campanha Pró-Fundação Lau,reano
convida as autoridades ,civis e militares, e o povo em ge
Tal, para assistirem a missa de 70 dia; em sufrágio da al
ma do dr, NAPOLEÃO LAU:REANO, que será celebrada
no altar' do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Me-

tropolitana, quinta-feira próxima, às 7,30 horas,
Desde já agradece as pessoas: que tomarem parte

"neste ato cristão,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li apresenfação das oar.o-,I, Os jogos QÔ Po_r�esrnouth
'AS fofebolisjtas ,- I no Brasil

A�u�ciado fart?ment?,. eí'etuou-se no .último s.á�ado! O Portsmouth, quadro inglês que domingo estreeu
no e,stadlO da F.C.D. o prélío �ntre as equipes femmll::s ! no Braail perdendo para o Fluminense por 2 xl, -no Ma..
de futebol do Anmzon:u> e Trr.aden:es,. a.mhas do RIO; racanã, jogará hoje com o América e domingo com o Bo-

0'8 dois quadros jogaram assim conatituídos : C. A, .qI'an�e do Sul. A pel�Ja, pelo �eu ll1edl�lS�1O e� nosso;
tafogo. Ambas as pelejas serão efetuadas no colossal es

Carlos Renaux: Mosimann, Afonsinho e Ivo; Tesoura" f�st:lCto, tomoUt:�?tad.aas a�ll�;o�S dOf.pu-bhco, f:;z�n�o tádio. Após o clube da "Marinha" rumanâ para São Pau
Bolonini e Pilolo; Julio, Otávio, Helio, petruskY. e

••
com ,lInde o .;es � 10 � rua,t. OC�llll�a 6�ca��e �UP�l' O .a o

lo, onde enfrentará o Sãó Paulo, no Pacaembú, retornan
cano.

·e a ren a atingisse ,a ImpOI ancra ce '" mu cruzeiros, s�- do ao Rio dia 17 para enfrentar o Bangú. O prélio de

Figueirense: Dolly, Chinez e Garcia; Romeu (Mora- gundo. os nossods calcnl�s, r,e�1':se:1ta�?�or�corde de hI-
despedida será no dia 21, contra o Palmeiras, no Pacaem-

ey), Enguiça e Braulío (Moraey) (Braulio j ; Moracy ll�:terla. Marca �a ,p�l�a er, InIClO as O,V I oras, a par-. bú,
(f'i'.el· ) B�' 1 H II' (B' 'a 1;) Gil M'" 11 "

trda somente fOI in.iciada as 17,30 horas, ao escurecer. I �_._
]. 10, etrn 10, ...e o I U.O, I e eh e. es. , .

d t t
'

F�ram JO?'ados; ape�as 15 mlnuto�, ten ,o os �'es an es R rn l D bni D;ft O ÃWibit.atPRINCIPAIS LANCES DO EMBATE minutos SIdo efetuados pela manha do dia seguinte, com eg uSSU �..e ao ftllU tl� II fu.
A primeira escaramuca pertenceu ao visitante, com en�:'ada franca. � retardamento .foi de�ido ao atraso �o ganaol 111��lth�....Jft" 1 aVIa0 que conduzia as duas equipes, nao cabendo aSSIm 111 I; V l'lií5vlluQu

'Um tiro de Otavio, que saiu pela linha de fundo. I

,'
.

' 1 nenhuma culpa ao promotor do jogo, que foi o Paula
Aos 7 ros. 'Mora.cy, com o goal completamente vazio, � 1:> ,..... f'

. ,1 IOf 1, , Está marcado para hoje o retorno ao Rio de Janeí-
'd ,L ,e', 1'" f ! H�'.mos. 1'.1. conLagem Ol ue X , .avorave ao Arnazonas

.,

.

. ., .

per e um tento cer LO, atn ando pera linha ce undo, 'T" .

.
.

.

té têncí h' t' 1'0 por vra-aerea, do conhecido aprtador carioca Manoel
A 17 tac t G'] d F" I a : 1,<,mIJora sem nossturem ecmca e po encia nos S 00 s as

I
. ,

"

- ., .

, ,-, '"

os ms, o a acan e 1, o igueirense uesperor-
E

. ".
b " , id ' it

' Machado que com grande sucesso dir-igiu à fmahssm'l'a., '

1 '1 d 'f
' ··vas nnpreSSlGnal'am em pela vlvacl aae, graça, 1'1 -

"
.

ça grande oportun ída e para marcar, frente a reutc t
I

.

d
- D' t d' d t I do Campeonato Estadual de Futebol de 1950 efetuada.

com O aruueiro b -us 'e '
mo e a guma coar enaçao nos passes. j e o .as, uas 0-

1
.

'

•
ru: qu nse.

1 1 'U"'· '1' d T' d t nommgo
muram conta (la cancna : v irgrma, mee la o Ira en .es I t'·. ". . '.

f' 1 ' " habilidade com a nelot'a mais pa"ecen-
Boa :VIagem e felIcIdades em sua proveItosa carnn-

"PLACARD": 1 x O q_ue ez a gl,mas <t I. , �S �,. . - , ,

ra, sâo os nossos votos.
A "9 } 't . d

'

de- do do sexo fode do que do fraco, e Carmem, a loura ex-
os ü ms. la uma rama na esquer a, na area .

d'" A t d" t t 1
:t' + t- li 1" d� t d' 't trema lrelta (tO .nmazonas, au .ora o UlllCO en o c.o em-
rondo ao por ·ao. e 10 cruza esse se 01' para a li'eI ·a. . ., ., . .'

O
' .j. J l'

. , h t I bate, SerVIU como arbitro o sr, SerglO TOmaZllll e . os
couro 'VaI encon�ra·r U 10 que, na cornaa, c u a sem.

" . < Q"" • t"" . A1I,rAZ07�AS'
apelaçi'i.o. Carlos Renaux 1 x Figueirense O. (;O�)Ul.1tos e::<tavam. ,i.,,,"�n eons l��llaos, T ' .l�J. :\1 .

Aos 44 ms: Otávio atira o balão de couro com violen- Eva, ClaceJ: e Lady, Iohnda, !erez,a e. '\ ela, Calmem,

cia, para Dolly praticar maravilhosa intervenção. Geada, .Canocli, ,Q,tlarenta � ElIana. TIRA?�N.TES,� Ir-

Com Oll�Ll'O" IU'lces' mel10s' 'l'mpol't'an+es f'I'na'lI·7.a o :"l'i-' ma, .Grmg,a e BIgode; Mana, Gladys e VlrgUlla; '1 ereza,
�,- • -- -. P - I

S A t J n t Recebemos e agradec€mos o seguinte oficio:
m"l pnrl·odo. I, ODra, rI a, Ul'ema e J.·,u e.

e1 'o ,,- "Sr, Redator do "O EST}�DO" - NESTA.
! .-- ------- -.----., --.---,�- .. ---.-----.- Apraz-me comunicar à V. S, que em data de 14 dt't

2a :FASE: PLACARD O x. O I Torne,"o Quadrangular corrente mês, foi fundado, nesta localidade, um Departa-
Aos 15 ms. do, 2ó tempo Dolly operou espetacular

1
'

,

..' mento de Ciclismo, anexado ao Peri Recreativo F. C.
int�rvenção, _S.1l'vando,.� sua cidadela duma arremetida . fia'vio Ferr�ri cujo Departame,nto acha-se filiado à Federação Atlétiea

.

• ,el'lgosa .dê' ata<::ilt1e, :18It�nt.e, , , " .'
.

_ , . U. r<
Catarinense CFAC), tendo sido açlamada mna Diretoria:.

" 'Aos 20 ms, o FlguelH�l1.Se 01'gal1lza pel'lgosa mvestl-l Dommgo, pela manha, no estadlO C!l)� F. v,. D., encer-l que ficou assim constituida'
da, que, por um triz, náo redundou em goal. tou-se o 10 turno do TOl'neio Quadrangular "Flávio Fer-'I . Pl'esidpnte de honra -'Afonso Dellamb€rt.

Aos 23 ms. 'nova e eletrizante e empolgante e ext'ra- l'ari", tendo o .América derrotado a Federação pela con- Presi'dcnte' _ Antonio Basil Schroeder.
ordinária defesa do arqueiro Dolly, dum arremesso pre- tagern de '1 x 3, Os tentos foram feitos por Maurity, Scú- Vice-presidente __ José Rocha.
tencioso de Otavio. O guardião colocado no canto direi- 1'a, Lu:;', e Fifa, pata ·os americanos e Dulcidio (penal- 10 SecretiÍrio - Ary Cesário dos Santos.
to da sua meta, foi catai' a pelota no esquerdo. Esteve ty), Alberto e Sal'a�'li, para o vencido. Os quadros foram 20 Secreté,rio _ Vicente Goulal"t
�norme, o goal-keeper Dolly. Valeu por mais de meta- f:':��tes: AMERICA: - Térclo, Siridaki.s e Armando; Ja- Tesoureiro _ Ivo Amorim.

'

de do quadro do alvi-preto. ci, Cordeiro e Fifa; Manrity, Ivo, Lua,. Se.'l,ra e R�to. �E- Diretor de Esporte _ Domingos' da Silva�
�o.s 40 ms., arrojad;� � precisa defesa ele Do�ly,. ql�e DERAÇÃO - "�lb�ni, B,al:celos e. �lbert�o; �iwnt�l�o, Valho-me- do ensejo para apresentar à V.S, os meR&

se atIra aos pes de OtaviO. Estes foram os prmClpalS Carp�s. e Ernan1; 'Ion�azllll �Tourmno), ,S�rara, AdlllO, t p,rotestos de alta estima e distinta consideracão.•
lances.

I
DukidIO e Geraldo. ApltOU o Jogo o sr. Mapo Abreu, que i Arí Cesário dos Santos, 10 secretário.
qrn�u, ,

O FIGUEIRENSE PERDEU.,. Sábado"l1ão tendo comparecido o team da 'fAC, ven- �-_._:_;...'__�---A-...._ .. - ..�-_. -_...--.�.---- ..--.�-.-,�"-" _

porque a ,sua intermediária. não serviu devida- ceu a Guarujá p0r W-O, marchando, assim, na liderança.
.-,.-�..-----._......

_--;-
....

_�.-.,--.,---"'-:'--.---"_-

mente o ataque', 8e houvesse um buli-municiador efi- li classificação é a seguinte, por pontos perdidos:
ciente, o ataque poderia conhola� melhor, �té levar o 10 lugui' - GUHl'ujá, O..
panico a defensiva contrúria. l,\1as :;t espinha-dorsal al- 2° luga.r - América, 2.

vi-negra não operou' em nenhum instante d.a luta, A ::;0 lugar - Federação, 4,

vanguarda, por conseguinte, !>entiu essa falta de apoio, ,10 Ju·gar - TAC, 6.
e não manobrou. O trio -final esteve num grande dia, O Torneio terá prosseguimento sábado; com os se-

mas, também, percebendo que a linha, de halfes os 'sobl'e-' guintes eX1contr08: Guarujá x América e TAC x Federa-

carregava. ção.
O ataque foi uma peça. clesgastada, Não engrenol.l em '

,nenhuma ocasião.: CarecEu, ta,mbém, de quem arrema- N I·d
.

f Id'dtas,se. l\iIosimann, paTa

.. demonst.I:a.r
a inoperall�ia da

.vau-
. a 1 e.ran�. ,a acu a e

guarda local, foi cham�do a intervir COm fifícl�J(iade de' . lerel·tA ' .�

Iduas vezes ,na súgUl�da-faS'e. Nas outras ,Vezes, catou V
bolas com gl'tmde facilidade, po�'que, no Figueirense, I Com os resultados oferecidos pelo Cam}Monato de
ninguem cllt1tava,� a p6nto de colocar em evidêliéia o úi- Xadrês a classificacão dos concorrentes aos IVO JOGOS' A todas as' p�$soas que ·envi;;trem o recorte abaixQ;
timo reduto co�trárjo, :Betinho for o' "peão" dêsse quin- UNIVERSITARIOS

>

CAl'ARINEl'�'SES é a"s'eguiníe: devidamente !1f,eenchido' s.erá' renmtid.-o \tm 'ca-rtão n·ume..

teto, -que nunca éncontron a col';;boração de Meirclles,
'"

10 lugar ",_.A.AA. da Fac.nldade de Dir�ito com 30 'tad-o. que propõrc.ióhará aQ IlortarlQr ctmcórrei: llum Sl):r:
que foi um joga-dor' discretí'ssimo. O. �xtremá�esqtlel'da pontos. tefo int_�itamênte GRÂTlS ,de üin rádio novo de 5 ·valvu.-
não teve tiroCÍpio para,livrar-se, siquer, uma' vez do mé- 20 lugar - A,A.A. da Faculdade de Farmácia-Odon- las de l'�putada marca.
dio Tesoura. Assim, todas as avançadas, tramadas pélo to1ogia com 28 pontos. Cada tle.S,,<foa poderá (!onc.orrer 'tantas vezes quantos, $

meia, eram infrutíferas.' O ponta�de-lança foi Gil que,
'

30 lugar - A,A.A. da Faculdade de Ciências-Eco- recoxtes pre'lm<:hidos ellviar.
flmbol'a lutasse com' muito apetite, nunca "foi pôsto em nennicas com 12. pontos. ' À Spcíedade' Propagánda., "ES6"
condições excepcionais" frente ao arco a(lvel'sário. o Caixa. Postal, 90 - ,

extrema direita foi Helio, que se constituiu lll.lm Ol'nn- T'Ar'o' .c,··..t.· ·M.. U'�n�,c·.�pa·.1. -C.'.'a·r· ifi�a'" Flotiaí1ó'po!is';""" Sta. Catarina:,
mento do embate. Cor.reu> mu�to: Só .isso, é n'a(ia' mais. V lWl J: I V,", NúI\le : �,.'•..............'

..•.•.... � ....

MOl'acy centrolT muitas bola;s, mas ,estas não foram a- Foram os seguintes os resultados das pelejas l·eali-. End�l'eço ",' ..
'

..

proveitadas. Ainda falando na intermediária .devemos re- zadas sábado em continuação ao TBrneio'Municipal ca-' Cidade '

. .. .. : ""

levar o trabalho de Romeu, que foi um elemento muito rioca: Hstado , . .. . .. ,...... . ......••. :.�..,
combativo. Enguiça não encontrou o seu nielhor jôgo, Fluminense O x Botafogo O, no .campo.do Vasco.. Nota: Junto Cr$ 3,60 em selos para a resposta_

"

mas foi lutador. Braulio, um desastre. Afinal,'o Figuei- Olaria 2 x Flamengo 1, no estádio Caio Martins, em
l'ense perdeu porque, além de deixar o antagonista tomar Niterói,
a iniciativa das jogadas, não chutou, não solicitou o golei� América 4 x Vasco '4; .no campo'do' Botafogo;.
1'0 Mosimann. Porque; também, o ataque não teve, em Canto' do Rio 7 x l\iIac[ureira 1, no' campo do Bonsu-
hora nenhuma, o sentido de penetração. cessó.", .,' ,

Bangú 2 x São Cristó�ão 1, no campo do' 'Flam�ngo,
O CARLOS R�NAUX VENCEU PORQUE" . " Dia 13 ,- Quarta-feira - Dia de Santo Anto.nio.-

. .. teve um trio final. firme,' resoluto, coeso e vi·, I --- ,

---- Dia dos nan10rados - Grande· reunIão dançante com I>e:::
l'iI, onde se d:&tacou � "keeper" Mosimann, bem secund-a- 'I cano, esteve numa tarde principesca,' Julio, Otáv�o" He-i1o e escolhido reJ?ertório de musicas a cargo do maestro.
dos pelos dOIS zagueIros, que neutralizaram Helio, de- lio e Petl'uscky colocaram, por diversas vezes, em 'polvo- i Abelardo Souza' - Uina Soil'ée para "Ela" para "Ele'�

�ois Br�ulio e �epois Romeu e Moracy.depois Helio. N:-il',osa a cidadel3; defe�ldida por DoIly. Tiiucano, mesm_Oll- ,Para '�os namorados" - Mais, uma realização dQ.

n?um .desses CI�CQ .elementos consegmram burlar a vl-l que se tenha dIstanclado um po(1Co de seus companhm- maIs. quendo.
1plancla dos dOlS backs. A intermediária foi um setor

I'
ros, não comprometeu. Com um quadro 'comPTovadamen-1 Dia 16 - sábado - Soirée Pró Asilo dos Velhos -

que, além ele socorrer a vanguarda, colaborou decisiva- te mais harmonioso, mais desembaraçado, poude o

Atlé-,
Uma soírée diferente - com variado show e apresenta

mente com a defesa

..
Despontou nessa linha os jogadores tico, de Brusque, conseguir, retumbantemente, o galar- ção de. numeros inéditos de danças executados, por se

Tesoura, a melhoi' figura do s�u quadro, e BoJonini, dão tão almejado, Levamos aos compo:p.entes, bem como nhoritas dó "Clube da Colina'" - dança em dupla do.
grande centro-médio, seg'uidos de perto por Pilolo, que a sua diretoria, ao corpo social e aos 'a:ficcionados do I Baião em Paris - Animarão as danças Luiz Sabino: 6'

trabalhou bastante. A vanguarda, exceção feita a 'I'iju- Carlos Renaux, os nossos. efusivos pa�·al1ens. I
seus Cuban··Boys - Haverá reservas de mesas.

c. A. Carlos Reaaux, cam

peão Estadual de t 950
Escreve: HAMILTON ALVES

-�. -_ ... � �
......----�--...........---.-...----..-.- ...._._ _.._.-_.--.-�--��.....--� ...---�

Departamento de CicUsrflo
do Pery R.'.C ,'de B�H�reires
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o

Por AI Neta
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-eíonalidade de cada um dê-
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.'les refutando a

ÜJterferen-1!-cia soviética.
Entre todas as estações.

-clandestinas na Europa I
-Oriental, a mais popular pa- i
.rece ser uma estação que I
.se chama Radio Gorvanín.]

, "Esta estação transmite na i
f'requencia de 56,3, onda de i
;60 metros. A estaeão come- t
,-ea a irradiar tod�s as no!-!'
:tes pre�i�amente às � :20: .

I
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·'cões· da' rfi'�l<i� c.Go:'Ya;;i;�u.<. � r
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·.falar em nome de uma o�'-Iganização intitulada "F;,·fl.-1i;ernjàade Pela Libcrchde ,

,

I
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Segundc) o JOrl1;J.l "'rne INew York Times" a infIu-1"encia que as esta('óes chm-,
-destinas estão tendo 11,} f:O- i
llulação dos países situados!
.por detTás da Cortina de I
Ferro é extmol"düúü'ia. Es- j
-pecÍalmente entre os (,::;'11})o" Imeses, as estações ciandesti- !

':nas têní il1umeros ouvintês, i
,que 11€las encontram a uni-l
·'Ca" forma de informar-se 80- I
:o1'e o que realmente está!
:.:acontecendo no mUlldo. !

Noticias pro<;edentes de I
',certas capitais da Europa I •

'Üriental, indicam que as I :_;;:��
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U OrI a es comUllls"as es- �__::.-:-/_-n-�--tão preocupadas com as· ir- j
,

o -

li;)!radbções claridestinas e I \. / .
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"ellmente. Méndac.o alivia·o. mes
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'l'aDlente velho. Me .. dC!co tem bit\<)
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_., o 'BSTADO-Qmirfu-f-ei'r�, 6 Ge Junno de. 1951 .

CLUBE DOZB, 'DE�.-.GO.TO
, PROGRAMA PARA Q'MÊ$,DE .JUNHO::' ;/', ;t, ;', :',.�T ,,' I r •

DIA 6 - QUARTA..FEIRA - "SOIRÉ�-MIGNON". DIA 9 - SÁBADO- "SôIRÉE", COM INICIO AS 22 HORAS. DIA.
13 -'QU�RTA-FEIRA _' '�SOIRÉE-MIGNON". DIA 24 - DOMINGO - BA]L� INFANTIL,. DAS 15 ÁS,20 HORAS,
a CARACTER. DIA 27 -, QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE-MIGNON". DIA 30 - BAILE DE SÃO PEDRO,' COM INICIO
ÀS21 HORAS, A CARACTER, UMA RETUMBANTE FESTA ·JOANINA. E NO ÚLTIMO SÁBADO DE JULHO, DIA'28,
UMA GRANDE FESTA, UMA GRANDE SURPREZA E MA IS SURPREZAS. AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM INI�IO ÀS

19,30, TERMINANDO ÀS 22,30 HORAS .. '''.;

�.
1

Vlnte,8nos de dedicação à casa POLICIA'MILITAR
.

A A�sociação B!�leJ��!�J!�a��o do "espirito DE S� CATAR INA
de Imprensa se afirmára A.B.I.":

.

não guardar ran

pioneira da construção; em cores e esquecer doestos,
arte moderna, não só no Rio para consolidar um animo VENDA DE ANIMAIS EM HASTA PúBLICA

de Janeiro, mas em, toda a realizador, 'de conf'raterni- De ordem do senhor CeI. Comandante Geral, faço
. América do Sul. sação, cimentando a amiza- público a quem interessar possa, que no dia 28 do cor-

Contrariando os . hábitos de na ação e na defesa do rente mês às 14;00 horas, no recinto do quartel desta

do
.

tempo, Herbert Moses interesse coletivo. Pólícia Militar, serão vendidos em hasta pública, a quem

pugnou para que os jovens, No campo internacional, maior lance oferecer, três (3) cavalos, julgados inser

e iniciantes arquitetos per- grangeou a A.B.I., uma si- viveis para o serviço militar, e cujas resenhas são as se-

manecessem como fiscais da tuação semelhante às maio-/ guirrtes.:
'

.

própria construção, de modo 'res organizações estrangei-.
.

Cavalo GIGANTE. - Pêlo rosilho, cauda preta, ca

a manter a fidelidade do ras, equivalente à do NA- belos negros, taipas pretas, pinta apagada na tésta, mar

traçado. Em novembro �e TIONAL PRESS CLUB, . de ca de ferro a na tícia esquerda, com 1,54 metros de al-

1937, foi assinado o contrato Washington. Sem caráter tura e com 18 anos de idade.

de construção da estrutura partidário, equidistante das Cavalo PILÔTO - Pêlo picasso, cola e crina do

metálica, que consumirta influências e grupos politi- I?esmo pêlo, calçado' de branco do anterior e posterior
25% da importancia doada cos, defendendo sempre os direito brancas, com uma estrêla corrida na testa até as

pelo Governo - 4.000 contos interesses superiores do narínas, lábios inferior circundado numa meia lua bran

de réis. � país, a. atuação da Casa do' ca, marca de ferro 8, 1,50 metros de altura e com 16 anos

Dois anos depois, na loja Jornalista" dirigida por seu de idade.
.

�nde funciona a Casa Japer- Presidente, é de especial Cavalo BOTA-FOGO - Pêlo alazão, estrêla corri

da, a A.B.I. ofereceria 'ao destaque no referente às re- . da, cola e crinas rosilha, pinta branca no lombo, taipas
Ministro Guinázu um almo- lações do Brasil com o es- do trípede em diagonal direito brancas, posterior esquer
ço, no qual o diplomata ar- trangeiro., A cada vez uma do raspadas, corôa dos anteriores branca, calçado do

gentino afirmava, perante personalidade marcante vi- posterior direito, cóm 1,50 metros de altura e com 14

Oswaldo Aranha, a facilida- sita o nosso país, a A.B.I., anos de idade.

de de ser Ministro das Rela- em colaboração frequente Quartel em Florianópolis, 1-6-51.

ções Exteriores, quando se com o Palacio Itamaraty, Olivério José de Carvalho Costa - Cap. Ajudante.
conseguia o apoio de jorna- promove seus contactos com

listas tão empreendedores. os jornais brasileiros e a a- E D I T A L

Pouco depois, no terceiro próxima, num ambiente sem O Sr. CeI. Comandante Geral faz público a quern.In-
ano ;de construção, mudava- formalidade, dos nossos cir-I

teressar pos��, que só tomará providências �ara paga-.
se para a nova sede a Se- culos intelectuais. mentos de dívidas dos elementos da Corporação, quando
cretaria da A. B. I. Já aí, os A assistencia proporcio- tiverem sido afiançadas, na Capital e sédes de Cias. Iso-. 'BOL'ET IMI ACiRICOLAquatro mil contos tinham si-- nada pela Associação Brasi- lad�s pelos Comandantes de Unidades.., Súb-un idades, e

'. ,'.' .

.
.

do dispendidos, embora ju- Ieira de Imprensa aos seus no interior do Estado pelos Comandantes dos Destaca-

dicioso o emprego. consócios apresenta-se om- mentos Policiais, de acôrdo com o art. ,4° Jl 3° item VII INSTITUTO INTER-A- maior escala. Os programas.

Mil, na estrutura metáli- nimoda, mas no setor médi- do Regulamento dos .Destacamentos Policiais Militar. MERICANO DE CIÊNCiAS abrangem pesquisas agrico-
ca : mais mil, 'pára os eleva- co é de 'se reiterar que no Quartel em Florianópolis, 1-6-fil. " AGRICOLAS � Desenvol- las e estudos econômicos. 0-
dores; ainda mil, para o ar Distrito, Federal não há Olivério José de Carvalho Costa - Cap. Ajudante.. vimento de Programas Téc- serviço de consultas cobre
acondicionado - e o resto? hospital que não disponha nícos de Cooperação, um vasto setor., e os resulta-
Foi, então, travada nova ba- de leito à disposição da A. ç-ã-o-.----:·

.�--,----------�------

TURRIALBA, Costa Rica, dos são intercambiados com.

talha f inaneeira, Herbert B. I. em carater transitór.io

VJ4NDE S'E (Maio de 1951) - Várias vários' países americanas,
Moses, como o classico ju- ou. permamente. C.;.· - experiências foram realiza- Assim é que, um Serviço de:
deu, saiu de pires na mão, H'�' das para que a pôlpa do ea- Comunicações Científicas

.

Vende-se uma casa resí-
com a preocupação, contudo, órfãos e filhos de nume- fé seja utilizada como ali- foi organizado) com um ser-

d
.

d f d di dencial, sita à rua 'I'enente ' .

constante e e en
.
er a 19-' rosos jornalistas frequen- mento para o gado. Verifi- viço de fotoscópia, documen-,

I b Silveira, 46, nesta Capital,nidade da c asse, para o - tam gratuitamente escolas cou-se que a pôlpa sêca tem tação bibliográfica e rel.l--

tenção dos recursos necessá- que põem matriculas à nos-
e

resp.ectivo
terreno com a

I' melhor aceitação, porem, é niões de Cientistas, técnicos-
'

rios à amortização da letra sa disposição. É com satisfá- área de 350 metros quadra- de dificil digestão, e os pro- e especialístas no assunto,
. dos. . . ..

que emitira, no valor de .... ção que se assinala o fato cessos atuais de- secagem para o melhor êxito dos tra-
l· 'I'ratar com o dr. Lauro j2.000 contos, com ava pes- auspicioso de que muitos não são compensadores. balhos empreendidos.Luiz Linhares, à. rua 'I'ra- 1soal, seu e de Hugo Barreto; desses jovens têm conquis- Na maioria das regioes

.jano 53 ou pelo telefcne
'

,

Montavam as doações a tado, nas suas turmas, os produtoras de arrêz 'não é
6.000 contos. primeiros lugares. L3���óCiO' de ocasião. suficiente o número de dias

.'''0'S ....' 1."cl-a·.-s,Faltava, ainda e sempre, *** sêcos para a secagem natu- �I V
quase cinquenta por cento Recebendo correspondên- ral do arrôz, Normalmente,
'do valor da obra.'. cia em todos os idiomas, .a o arrôz de bôa qualidade de

Mesmo assim, o,presíden- kB.I., tem a. justa fáma de
,

*** .

'I
promovendo a responsahili- 22 a 25 por cento de humi-

te da A.RI. não l'�CUOU é- e- nã� ueix�: sem I.'tlS.po.
sta

po.r.
.

O rest.auràn��. � o c�ntr� dade j�dic�al dos seus auto-. dade, quando é' colhido. Pa."
xigiu a execução' 'completa mais de vinte e quatro anos, de contactos díários, nao 80 res, nao 80 pelo carater : e- ra o armazenamento em

dos trabalhos, de acôrdo úm só oficio, carta: ou tele> entre j�rnalistas, mas dos xemplar do protesto, mas bôas condições, neçessarro
com o projeto dos arquitetos. grama reeebidos no dia an- homens de imprensa com tambem para preservar a se torna a extração de 13 a

Foram constituidos
.

novos t�.. . .

.

frequentadores de outras I prerrogativa de TERRITO� 16 litros de agua de cada
débitos e encárgos, tendo a. . *.** .

, Classes, promovendo um �IO LIVRE qU,e sua sede 100 qu�los de arrôz. ,0 pro-
A. B. I. sabido írierec�er nu- Até hoje, desde que foi .convÍvio que aprimora rela- sempre mereceu da parte cesso de ·sec,agem artificial
merosas doações. concluida, á. sede da A.B.I. cões e torna mais ínteres- das autoridades. permite a realização dessa
Do último débito 'de '2,0-00 tem a sua' conservação e �ante o trato ·social. operação de modo mais ra-

contos'foi a entidade, poste- quaisquer alterações acom- ..** *'1(-* pido e mais econômico.. O \ '

riormente, desonerada, por· panhadas pelos arquitetos, A par de tais iíliciativas É natural que toda' essa Instituto,'para êsse fim, a- ALU�GA S'E '

lei votada pelo Congresso que atuam como consultores no campo materia:I e social, atuação proporcionasse à I perfeiçoou um processo de

I '. _.
.

Nacional e sancionada pelo permanentes. Esta prática a A.RI. exerce função cívica Ass,ociação Brasileira de i secagem em sacos e em va- Um .quarto de. frente, elt�
Presídente Eurico Dutra. tem permitido manter a coe- de destacado 'relevo. Guar- Imprensa uma posição de e- i silhame e estrados espe- tJ;_ada independente.
Assim está a Casa do Jor- rência de cada detalhe da diã de garantias constituciQ- f:tivo re�evo no conjunto da

fi cia�s,. com resultados satis-
.

Tratar a.ltúa Conselheir�
nalista instalada em. sua se- Casa com o estilo-mestre nais, defensora sempre vigi- vlda naCIOnal. fatorlOs. Mafra, 152. l . I

de própria. Toda ela custá� inspirador. de sua ,cqnstru- lante da Liberdade de Im- Mantendo excelentes rela- O desenvolvimento de
'

ra perto d'e 20.000 contos, ção. prensa, nunca; � mesmo ções com as Associações dos pl:ogramas de pesqu.isas, em EFEITO I
.

mas. a' fa-çanha não poderia . ,X·lH· nas horas màis criticas' por Estados; é frequentemente bases cooperativas, estão SENSACIONAL NA tr�
hoje ser repetida com me- Na A.B.I. Ó' auditorio e-' que atravessou a vida poli- chamada à intervir e coor- sendo levados avante com a A S M Anos de 70.000. xerce a função de constante tica do país - nunca deixa denar em" favor de preten� participação de cientistas e.

.
.

Esta a história geral do estimulador de convivencia; a A.B.I. de protestar, sem- sões, movimentos e reivindi- técnicos dos diversos 'Países Remédio ,�

prédio, diferente dos, outros no plano- artístico e cultu- pre que uma vlolencia anti- cações das entidades conge- que contribuem para a ma- REYNGATg ,

em todos 08 sentidos. raI. Recitais de artistas con- liberal e antidemocrática é neres. l1utenção do Instituto. Os "A Salvação dos Asmáticos>?
É verdade, con,tudo, que sagrados, assim como .es- cometida por' ag-entes gra-

*** projétos que estão sendo es- As gotas que dão, alíviO!
se não vive DE úm prédio, treantes de talento são pro- duados' ou não do poder pú- Esta, pois, a A.B.I. que tudados e executados no imediato nas tosses rebel-
mas NUM prédio, como afir- movidos por iniciativa de blico. comemora, nos primeiros Centro Nacional de Investi- des, bronquites, crônicas e

mou Herbert Moses em dis- outras entidades 'ou da A. Vitima ela própria de a- dias de junho, em honra aó gações de' Café, instalado asmáticos, conqueluche, su-,

cursos de instalação do edi- B. L, com permanente 'assis- tentado injustificàdo em seu presidente, vinte anos em Chinchiná, Colômbia, focações e ansias, chiados ê:

fido-sede. tenda do Departamento Cul- sua sede, sem nenhuma ra-
.

de dedi�ação à Casa do Jor- constituem um bom exem- dores no peito. Nas drogf3. 8
'

Mais do que ele, vale aturaI. zão ou pretexto hábil, está nalista. pIo do que pode ser feito em farmácias.

EDITAL

Atenção. Srs, Comerciantes
e Industrialistas

o "LIVRO 'VERMELHO DOS TELEFO:N"ES ,.._ S_

PAULO", vem de nos informar que se encontra em' visi
ta fWS Estados do Sul, 'o seu agente credenciado para o

fim especial de organizar uma publicidade completa e

de acôrdo com o desenvolvimento desses Estados. Infe

lizmente, por motivos imprevistos e de grande z força
maior, êste trabalho esteve interrompido por espaço de

alguns anos, sobretudo por motivos de ordem técnica, em
vias de ser restabelecido com o cuidado que merecem os

Estados do Sul.
Graças a êsses esforços, podemos adiantar que, a

publicação da próxima xxna Edição interestadual, a

cha-se completamente reorganizada e apta a satisfazer
todas as exigências das firmas comerciais e industriais
destes grandes centros sulinos.

.

o' LIVRO VERMELHO DOS TELEFONES - S_
PAULO, constitui uma publicação de evidente importan
cia para todos os Estados do Brasil, divulgada e difundi
da em todos os meios mais afastados dos centros popu
losos, sendo uma publicidade efici'ente e lida por milha
res de interessados que diáriamente consultam as suas

indicações e informações com os mais fecundos resulta
dos, tornando-se assim, um repositório de intercambio do.
comercio e da industria perante os demais Estados da

Federação e países sul-arnericanos.
Para outros informes e maiores detalhes, acha-se de

passagem nesta cidade o Snr. J. Cilento, agente autoriza
do, hospedado no MAJESTIC HOTEL, com poderes

.

de
fornecer amplos esclarecimentos e planos de publicida-·
de para tão importante OBRA.

TRIBVNAL R..ELEITOR�
_;_ Foram concedidas . ü-.

cenças a Hellácio Óiseif,
Veíga, seis meses e a O�nY'
Ortiga Lisboa; 45 dias.
GOVERNO DO MUNICllaU)f'
- Fói sancionada a L�'

n. '82, que modifica váriO$,
ai·tigos ·do Código de f! .,: ...,
turas, dando-lhes nova rê�
dação.

I
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.

. 'COrifP.A,NHJÁ
·INTERNACIONAL

,
. DE·
CAPIT..L\LJZA çÃO
Sorteio do mês ele
Maio âe 1!)'Sl

COMBINACO-eS

R II
Z :w
E' R·
·n i I.,
B Q
Y ,,"D
·W" L
E, '�E
Escritório à Áv. Mauro
Ramos, 4 (sob)"- Nesta.
Inspetories e agencias
'nas principais cidad.es

do Erdado
.

.--

Vende-se, õtimo estado,
aparelhado, -dispoaitívo pa
ra motor de popa, com 4m70 !
li: lm35. I
Ve.r é tratar na Prâínha,

Galpão do MÍJ1istél'io da
Guerra.

EMPLASTRO

.SABIJ[·,
-,

Um produto

• �+�S�3i.
, ....�

-t,

VIlude�se '. 0.0
;

1

. aIODa-'&8
Vende-se ou aluga-se uma

chacera situada no Estreito.
estrada para São José.
Terreno de 12 mil metros

quadrados e uma ótima re

sídencia de material.
Tratar á rua Rafael Ban

deira, 14.

t ) fJ 0"11)',10,:;'.. t: i
!! s t Ii� ;'11 I

� TORNA A ROUPArtf. BRANQUISSIMA
___...... ..... """'......__"""'_......""""'�_UJ,SIliF.-.........��:JPt!o!_i',=,,;.C'(.;Iw\�tl.
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dedicaçãoNa Paliei
casa 'do iernslista

os .cargos ...
:Noticias de Lages infor

mam que a nomeação do sI'.
Galileu Amorim para o car

go de diretor do Instituto de
Educação foi ali recebida
com veemente desagrado,
por ser público e notório que Ilustre Vereador à Câma
o nomeado nun'ca deu im� ra Municipal, solicita enér
portância nem demonstrou gicas providências contra o
interesse pelo Instituto, co- abuso dos rapazes que exer
mo professor. cem o ofício de engraxatesAo 'ser c'onhecida a no- ambulantes, os quais, no
meação, os alunos daquele. jardim Oliveira Belo, aten
educandário, como prova de tam contra á moral púbÚca.desagrado, promoveram ba- .• (Dos Jornais)
rulhento movimento, pelo Precisam. freios, bons bre
que as aulas foram suspen- ques,

Esses gurís engráxates,
As vezes são uns moleques,
Por causa dos disparates.

1931.
Mudava-se a A.B.I. para o

Passeio' Público, no -velho e

readaptado salão dos Demo
cráticos.

Vinte anos
.....

a
.

Florianópolis, � 6 de Junho de 195 t

SÉRIA CONTRAVENÇÃO"
le local, na rua Padre Mi
guelinho, vive na mais com

pleta ausência de limpeza,
não havendo, como não há,
a devida vigilância noturna
no local.

.

De mais a mais, o sr, de
legado daquele instituto
não poderia alugar nem ce

der o local, sem a prévia
autorização do sr. Prefeito
Municipal; quem quizer se

certificar da veracidade di
rija-se aos arquivos da Pi'e
feitura e lá encontrará

.

o

ofício do IPASE em que co

munica estar de acôrdo com

a instalação de um bar nas

cal9adas laterais do edifí
cio,

"A Gazeta" de ontem pu
blicou, sob o título acima,
uma nota segundo a qual o

IPASE alugaria parte das
colunas do lado da rua Pa
dre Miguelinho, afim de ser
instalado um serviço de ca

fé-expresso.
Segundo estamos informa

dos, de fontes seguras, o

IPASE, absolutamente, não
alugou nem alugaria quais
quer 'dependências exter
nas, mas apenas cederia em

caráter gratuito, como o fez
com as ,:partes 'situadas no
lado externo do edifício, na

l'ua Arcipreste Paiva.
'

.

Tal medida beneficiaria a

própria Capital,' pois aquê-

Da bancada pessedísta na Herbert Meses recebia a

-.Assemblé.-a Lellislafiva presidência das mãos de
S Barbosa Lima Sobrinho.A bancada do P,S.D. na Waldemar Grubba

Sede espaçosa, mas faltaAssembléia Legislativa a- Siqueira Bello.
de conforto.presentou o seguinte proje- Olívio Nóbrega. Acompanhando o ritmoto de lei: Bahia Bittencourt. da época, desenvolvido oDispõe sôbre ajudas de Estivalet Pires.
espirito associativo, achava-custo. Francisco Osvaldo de Oll-
se a A.B.I. contaminada porO Governador do Estudei veira.
nobre impulso de progressode Santa Catarina, faço sa- A bancada pessedista, na e evolução. A renda/ socialber a todos os habitantes Assembléia Legislativa sub- de 'um ano inteiro era, ainda,dêste Estado que a Assem- meteu à apreciação da Ca- inferior à de um mês dos

bléía Legislativa decreta e 'sa, o seguinte projeto de
nossos tempos..

I lei.'
F

. .

d
eu sanciono à seguinte ei: 01 nesse peno o que umArt. 10. _:_ As ajudas de O. Governador do Estado incêndio ia destruindo o e-
custo, a que se referem os de Santa Catarina, dif'icto onde. se achava insartigos 138 a 1�3, Capítulo Faço saber a todos os ha- talada a sede, sendo neces
V, da Lei n, 249, de 12 de bitantes dêste Estado que á sário lançar pela janela os.

janeiro de 1949, (Estatuto Assembléia Legislativa de- Iivros da nossa biblioteca,.a...

dos Funcionários Públicos ereta e eu sanciono a se- meaçados pelo fogo. ReceCivis do Estado de Santa guinte -Iei :
beu a entidade uma índení-Catarina) serão processadas Art. 1° - Terá, na apo- zação, insuficiente, contudo,e pagas préviamente. .

sentador'ía,. a que. se refere
para ressarcir os prejuizos.Parágrafo primeiro � Os o parágrafo primeiro do ar- Jã, então, era a Associaçãofuncionários : transferidos, tigo 193, da Constituição do assediada pela empresa Me.removídos, nomeados para Estado, o artigo 198, o pa- tro Goldwyn Mayer, que e�

.cargo em comissão .ou de- ·l'ágrafo terceiro do artigo xigia a, rescisão do contrato
sígnação para função gra- 199 e' os 'itens I e II (um e de locação, tendo em vista atificada, permanecerão no dois) do artigo 197, da Lei demolicão do prédio. Novaexercício das suas antigas n. 249, de 12 de janeiro' de índenisaçãorecebía, seguidafunções, assegurados todos 1949, o funcionário público. da mudança; ia a A.B.I. p�_os seus direitos, vantagens o seu provento elevado ao

ra os altos da Sorveteria
e deveres legais e regula- padrão ou classe imediata- Brasileira, onde ocupou um
mentos, até o recebimento mente superiores. doa maiores salões do seudas importâncias que cons- Parágrafo único - Ao tempo.
tituem as. ajudas de custo. funcionário público, que ti- Começou, então, a germi-·Parágrafo segundo - As ver o seu vencimento no fi-

nar, por todo o quadro 80-ajudas de .custo. serão, obrí- ?al da. escala-padrão, será cial, o ideal da sede propria.gatéríamente, consignadas incorporado ao �rovento?a A doação do terreno pelona fôlha de, pagamento de sua a�osentad?l"la, nos te�'- Conselho Municipal não ti-vencimento dos funcioná- �os deste artigo, um �dl- I vera efetivação.. ,rios, a que ae l'efere o· pa- clOnaI res�ltante da dlfe= t Aí foi que o Prefeito Perágrafo anterior. rença entIe o seu e o pa dro Ernesto resolveu doarParágrafo terceiro _ As drão de vencimento que 'lhe
...fôr imediatamente inferior. .ajudas de· custo não·pode-

Art. 20 _ Esta lei entra- Hrão ser jnfel'iores" em hipó- olllens parará em vigor na data da sua '.'tése alguma, a três vezes o

. total do vendménto e gl'.'t- publicação, revogadas as

tificações, a que o ümcio- disposições em contrário.
nário fizer jús mensalmen- S. S., em 1° de junho de

1951-te·Art. 20 � Aplica-se o dis. Elpídio Barbosa.
Ylmar de Almeida 'Corposto nesta l!li �os funcio-

nanos removidos, no COl'
rente ano e que aindl;l nãc,
tenham recebido a ajuda de
custo.
Parágrafo úntco::- Aos

funcionários, a que se re

fel'e este artigo, 'ou·· que já
tenham recebido ajuda de

, cUilto, fica assegurado o ói·
reito de requerer os benr,
fícios da presente lei, a júí
zo da ladministração. ,

Art. 3° -:- Esta lei ent�'a
em vigor na data da sua pú
blic.ação, revogadas as dis
posições em contrário.

.

Sala das Sessões, em 4 de
junho de 1951.
Ylmar de Almeida Corrêa.
Antônio Gomes de Almei·

da.
Wilmar Dias.
Elpídio Barbosa. .ilLl

rêa.
Lecian' Slovinski.
Antônio Gomes de Almei

d.a.
Octacílio· Nascimento.
Siqueira Bello.
Profóg�nes Vieira.
José Bahia S. Bittencourt.
Fernando Osvaldo de Oli-
veira.
Lenoir Vargas Ferreira.
Achilles Balsini•.
Wilmar Dias.

sas.

A situação dã ensino, cp
mo se vê, é hoje dolorosa no

�stado. E o slogal;1 dos "ho-

;...-

Co �"me..
que \(8deva disa....·'......

v·ese"'Và". SUO<

�&m�
� -.,eATIUlIftOtSe
�$�'-

o registro de ocorrências policiais, vez por oulir
publicadas essas como de praxe em iodo o Brasil, mEU'
ce contestação. das partes que correm logo à redação d().o terreno da Esplanada do jornais, pedindo retificações.

,Castelo. A série de reclamações, nêsse particular, por IIMas onde poder-se-ia en- noticiadas, leva-nos a esclarecer, mais uma vez, para qcentrar dinheiro necessário não pairem dúvidas quanto ao critério de sensatez e
.

à construção? parcialidade que mantemos, que nesta secção, os faO diretor-tesoureiro de são narrados com os elementos registados no livro coentão - o saudoso jÕl'l1alis- petente da Delegacia Regional de Policia.
,ta Hugo Barreto - iniciou Registamo-los, letra a letra, virgula a virgula, pacom Herbert Moses verda- que passámos manter essa linha de imparcialidade a qdeira. invéstida sobre o ti- nos propuzemos, Quando, porém, cabe-nos comentartu lar da Fazenda, Oswaldo fatos, nós o fazemos também estribados no próprio rAranha. gistro policial, lião fugindo, assim, à verdade.

.A idéia da edificação da O que nos compete, todavia, para atender aos peCasa do Jornalista encon- dos de retificações, vez por outra, é apelar ao dr. Deltrou, por parte de' Getulio gado Regional de Policia, no sentido de que os ComissoVargas, a-maior receptivida- rios sob suá direção, registem as ocorrências, dentro dde. Mas o assunto não era espirito democrático de imparcialidade, procurandtão fácil assim.
.

quando possivel, só registá-las após apurados os fatoOs "rapazes da
. impren- afim de que a imprensa não venha, muitas vezes, a 'll.0i';sa' estavam longe de que- ticiá-los sem o previo exame da questão.

rer umprédio qualquer. É o que nos cumpre, no momento fazer, atendendorSó para a elaboração do a pedidos que, nesse sentido, nos têm sido dirigidos.. \.:.ante-projeto lançou-se um A "HISTóRIA" DA MAI.A. , . ,r
concurso com premio de Regista o livro da Delegacia Regional' de Policia, !li50.000 cruzeiros - daquele seguinte:

.tempo! "Franz Mayer, alemão, casado, viajante, com 43 ano�,

Dele surgiu o projeto dos, de idade, hospede do Hotel La Porta, quarto n. 116, quei-.irmãos M.M.M. Roberto. '

xou-se que, no dia 3, entregou a um funcionário da Varig,..No que se referio ao in- 5 malas para serem transportadas ao campo do aeropor-,terior, a opinião se manifes- to e lá chegando verificou que faltava 1 delas, motive,tava unaníme, entre os mem- porque deixou de viajar. A mala extraviada, tamanho,bros do Juri. Mas a fachada, 70x40, lona, côr vermelha, contendo dentro duas maletasde arrojado estilo moderno, com mostruário de relógios Organa, Lanço e Deco e bi
provocou as maiores recla- jouterias .da marca Daub, 110 valor de Cr$ 25.000,00". '

mações. Essa a queixa apresentada por aquele viajante � Po-Herbert Moses bateu-se, .lícía, ontem.
então, quase sozinho, pela A nossa reportagem, para esclarecer-se sôbre a ocor-.adoção do traçado em seu. rêncía, que envolve aquela acreditada Companhia de Via....

conjunto. cão Aérea, esteve, na manhã de ontem,. na Agência, àPara confirmar sua ante- Praça 15 d'e Novembro. Relatando o fato, ao Agente davisão do sucesso daquele es- VARIG êste mostrou-se surprêso ao reporteI' com a ma-·tilo arquítetonieo, as gran- neira com que aquele viajante se queixou às autoeídadea.,des revistas especializadas afirmando haver entregue a um funcíonârío da Compade todo o mundo iriam apon- nhia cinco malas, quando não é essa a verdade; porquan-tar o carater exemplar do e- to o próprio sr, Franz Mayer, ao conferir os ;'tiquets"�,difício, A última edição da após descer do Hotel La Porta, no mesmo prédio, verifi-·Enctclopedía Britanica pu- cou que uma delas não estava com as .demais, teIefonan-·blica a sua fotografia como da, imediatamente, para aquele Hotel. ..,..modelo de estilo. Uma pu-
.

Houve, por conseguinte, no momento exato do fato'._
'

blicação técnica daria a se- dúvidas suscitadas .pelo próprio reclamante, não caben=-.guinte definição da sede da do, portanto, responsabilidade, no caso, -à VARIG.Casa do Jornalista: Essa a "história" da mala do ar. Mayêr, conforme"The most dignified modern declarações à reportagem de "O ESTADO" do sr, Agente-building in the world". daquela acreditada Companhia de Viação Aérea.
(Contínúa na 6a página) MAIS ROUBOS . '

Esteve na Policia, ontem, José Cherem, residente em.....................

de

DR. JÚLIO DOIN
VIEIRA

. Em visita às pessoas de
sua família esteve, nesta Ca
pital, o dr. Julio Doin Viei
ra, que há três mêses colou
grau em Medicina, na Fa
culdade de Ciências Médicas
do Distrito Federal.

O jovem médico, que com

pletou o curso especialisa
do de moléstias oculares, re
gressou, ante-ontem, à Ca
pital Federal, onde fará um
exame sôbl'e Tracôma, co
mo representante do Estado
de ·Santa Catarina, indicado
que foi pelo dr. Diretor do
Departamento de Saúde PÚ
blica.
••••••••••••••••••••••

alfinetadas•..

mens para os cargos e não
os cargos. para os

.
ho: Mas tachá-los de imorais,mens como os demais, conti- Muito direito não é ...

nuam em vigor, mas às a-' Não pedem nada de mais,.ve�sa�, revogadas toq.as as Trabalham, pedindo ... o pé.disposições em contrário.
.

Zé

Tijucas, dizendo que, na semana passada, foi furtado em.'
um revolver, do porta .luvas do seu automóvel," marca
W. S., cano curto, calibre 32, cano curto, n. 385.1-11, l'e
gistro n. 628, na secção de Armas da DOPS.·

Até o momento não encontrou a arma, razão porqueepedia providências à Policia.

Foi alí no ponto de ollibus dos 9oqueiros �ue'eu vi a tragédia. Uma senhora convidara sua irmã
para, naquele dia de sol exuberante, um passeio à.
Pl'aia da Saudade. Tomaram ambas, cada qual com�.
seus três filhos, o onibus, e se foram.

De regresso vieram ainda de onibus. E ao 'saI
tarem, no ponto,. repararam que as seis crianças es
tavam com as roupas perdidas, pOl' enormes ll1an�·
chas pretas, penetrantes e pegajosas. Depois, as se
nhoras se examiram. E, também elas, tinham casa-
cos, vestidos e meias enodoados daquele negro oIeo-·
so, que, por incrível qUE! pareça, nada mais era do,·
que graxa.., '"

Aquele velho veículo mambemne estava engra-··
xado por dentro! Em' qualquer outro lugar, um co
letivo como aquele seria ímpedido de sair na rua�
Aqui trafegam normalmente, como objetos de luxo•.

O motorista viu o estado daquele lambusadO;·
onibus. Mas recebera ordens! Ante a reclamação das,
senhoras, fez o qU'e poude: - As senhoras têm toda
a razão. Mas eu nada posso fazer. Reclamem à em-·
prêsa...

.

Reclamar?' Que adianta? A ií'l'esponsab�lidade.campei::t! Reclamar é brigar ou ouvir desaforos. Sem.
contar os prejuizos totais, aquela família,. só de la
vandaria, andou pagando Cr$ 107,00.

xxx

Não vá a emprêsa dizer que tudo isso é falso.
NãO'! É absolutâmente verdadeiro e está até re-·

sumido e suavemente narrado ..

A vítima foi, infelizmente, a minha família!/

\

\,
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