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OUder do govêmo, na Câmara Municipal, não quer f�rma a que no êxito do certame, o pai, ganhasse u.má- I outras terras. Fu�irmos d"d*lnlÇ!i,,*,�.�J�eira

que a Capital de Santa Catarina seja, pela primeira vez, ximo de propaganda. ,vez nos fazem, a titulo de economia, ,seNa n'!lf�s na

sede de um campeonato esportivo de caráter nacional. E
-

A -atitude do sr, Gercino Silva não se justifica e nem da menos do que tomar�os uma ,o'p6i.����,<l,��e que :iiu
porque, no seu fraco entender, acredite que não se jus- sintoniza corno o pensamento do nosso povo. tros se valeram com iitt-eHgência, e usá-lá a' contráeío
tifique um gasto de quatrocentos mil cruzeiros para que Se, na' sua oposição ao govêrno do seu 'partido, há senso: A situação financeira de Santa 'Catar ina, p;Q�JFis
essa reunião se efetive aqui, se atira contra: a medida. outras intenções de ordem política, interna, mal aprovei- que a denigram, contra a realidade, não vai ao désesrero
O primitivismo mental do líder vê nas providências do tada foi a ocasião para trazê-las a furo. A sua Iideran- de obrigar que nos anunciemos ao Brasil como o men-

govêrno do Estado atenção pessoal a um vereador e fe- ça, aliás, vem sendo um rol de gestos intempestivos e de digo dos mendigos. _

eha os olhos e a compreensão para o papel de inferior i- decisões estapafurdias, que de há muito poderiam ser Assim, se pelo lado material, a argumentação do Ii

dade e de vexame a que Florianópolis seria levada se, evitadas com a sua necessária substituição por um ele- dér não colhe, pelo lado cultural dispensa comentários.

agora, anunciasse ao Brasil que não poderá acolher um mento mais ponderado e mais capaz, para maior rendi- E devemos, até, estimar que os seus ecos se limitem às

certame, porque o Estado precisa economizar quatro mento dos trabalhos e mais espírito público nas maní- nossas fronteiras, sem incursões quê deponham contra·

centenas de contos. festações. ,

os nossos foros e contra a nossa tradição de hospitalí-
Muito mais do que isso a atual administração está O veso-de contornar debates pelo sistema de perso- dade, lá fórá.

e vai consumjr com o pagamento de ajudas-de-custo a nificá-los, já devia ser uso superado na prática política Das muitas vezes que o guia udenista tem perdido
funcionários .. removidos por manifestas perseguições po- I dos nossos dias. .." magnificas oportunidades para o silencio construtivo e

líticas. Contra isso a voz e os ,principios de economia do I No caso, que apenas serviu para mais uma vez se honesto, essa pode ser classificada como das maiores.
lider municipal são desconhecidos..' revelar o sabença errada e a liliputíana mentalidade do O govêrno do Estado amparando o certameespertívo

Ainda há um ano o Brasil, ou mais precisamente a lider municipal, resta considerar que outros 'Estados já com que as representações das demais unidades nos qui
Capital Federal, para abrigar o campeonato mundial do foram sede de torneios semelhantes, .deles se valendo seram honrar, faz a sua obrigação, protegido pelo bom

esporte bretão, construiu o' colosso do Maracanã. E o para as vantagens de propaganda, que são ideais. E nós, nome dá nossa terra, protegendo-o também.

govêrno federal subvencionava a entidade promotora, de' os catarinenses, fomos participes dessas disputas em

.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

tico, e suas forças', aéreas
táticas, para conservar o

..
.

domínio das b&.,Ses aliadas,
impe4indo que os russos o

CUPassem zõnas produtoras
vitais. I

- Já p'ra casa, seuvaga
bundo. Se o Gercino te
pega jogando futibol é
capaz de éxigir a minha
dem:issão!
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::;:::�::��:�� No Itamarati
.

d se· RIO, 12 (V.A.) - Reali-
rIo e • ata-rlna.. zou-se no Palácio do Ita-

� matí, a troca de notas entre

Ano XXXVIII $ o Embaixador João Neves

.

!
da Fontoura, Ministro das

I· N 11 155 Rel,ações. Exteriol:es e o sr.
•• AdJYo Djamamovíc, mmas-

� _w.I"wI"'--'-''''''' tro da Iugoslávia, aprovan-
do a nova lista de produtos
exportaveis e importaveis
entre 9S dois países, de con

formidade com o acôrdo fir
mado . em 24 de fevereiro do
ano passado.
As referidas listas, queRIO, 12 (U,P.) - Interro-I tivo da entrevista, ainda não

substituem as anteriores,
gado ontem no Senado por I revelado até aqui, foi a af ir-
colegas e jornalistas sobre mação feita ao senador gau-

vigorarão até 20 de feveiro
PAULO AFONSO, 12 (A. tal' entusiasmado com os

I
do .que uma visita a Paulo de 1952.

N ) A hdos resultados da sua pro- cho pelo -presi�nte da Re-
.

- comp�n ..a o de' trabalhos realizados, enalte- Afonso, revigorava a força Entre os produtos a se-
longada entrevista de sâba- publica de que tudo quantoparlamentares e jornalistas cendo os esforços dos enge- dos homens públicos do Era- do com o sr. Getulio Vargas ele prometera na sua cam- rem vendidos pelo Brasil,

acaba de chegar aqui, o sr. iiheiros e operários e dizen- sil. figuram matérias primas,
, no Catete, o sr, Alberto Pas-' panha eleitoral de 1950 será

:t::����L�:�i::�:-����� C
..._....

O
....··....··..

·W'NIJ-·
.......

·I'Io·T
....··....·_...··..

R""
..w.....··..

AI"Io··
....··oI'I··..·_..,·"'..

w·A
...··""'·I"Io··....·_...·_..

·..,·-Mw··
.......·""··....

A
...,::.,..-··..,·..,OIJ

..'I.I_......

-I"Io.l*w! ��:I�:lali:���V���:ir:r::��: levadoA: �.:�i:�·as de base ::f:?�S����;;:����::���
satisfeito, como se. realmen- também? - perguntamos ao . '. �

SPa�nohFiaraHnciidslc·oo-.Elétrica do Gond.',n da Fonseca'
- café e o cacau. Os que se-

- te ambos tivessem acertado s.r. Alberto Pasqualini. rão c-omprados pelo Brasil
,

··Rel· na Bar 1·11111) os seus reló�·os.
- Também- as reformas

Logo 3PPS'O desembarque '. ",
.

'.

.
r '

'.
-

" . constarão de' matér-ias prí=
foi-lhe oferecido um almo-

O d�talhe mais significa- de base.
mas e manufaturas, desta-

�o; do' qual participaram-to- PoçoO::�I�{;n���t ;r::::�:eJ:o:Qs-e°u-7��i��:�:���0 i.••Á• .;;.�_ _ "J!_•••••_•••••;. _.;j._ -
..
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...."
.cando-se o cimento e' e

dos os membros da comití- chumbo em barras.
va, além dos diretores da :=t:u:x7r!�::�;��:: :�i!:r�!a�ó:u�u�:sV�:r:a���;:� ·E.le' 1-'1'a /Jlr.es·l·de'- ·o·I.·e :11" -tr·lll-bu·n'ai .Companhia.

o parceiro. No fundo é �m pobre diabo. Mas um pobre r I U U IIPAULO AFONSO, 12 (A. diabo cacete. A revisão da�
N.) - Após minuciosa expo- F d I d R b I

·

Há dias, na Câmara dos Deputados, pedindo a pa- e era e ecurSDS ta e a.s u'nicas'Sição sôbre o projeto dos
trabalhos que estão sendo

lavra para "uma comunicação", desandou' a 'bordanana' .,
-

-

RIO, 12 (A.N.) r- Fôram

.realíaados pela Companhia
Mesa e investiu -contéa Nerêu Ramos. O moço enviara à RIO, 12 ·(V.A.) - .Reali- Abner de Vasconcelos, agra- submetidos à aprovação do

. Mesa um requerimento. E êsse requerimento não fôra zaram-se, ontem, as eleições d d f 'f
. j Diretor Geral do DASP asHidro-Elétrica, sob a presr- ece,n o as, re erencias el-j. . �

.

'

dencia do engenheiro Alves
imediatamente despachado, imediatamente �ferido com para presidente e vicê-presí- tas a sua atuação na presi-

.

mscrrçoes par�""'-prova de

de Souza, o sr, Càfé Filho
brados de entusiasmo! E êle era Osvaldo Orico, um ci- dente do Tribunal Federal dencia do Tribunal. Em vir- habilita�ã1Jâê escreventes
dadáo cheio de "00" e cheio de talento, membro da Aca· de Recursos, no bienio 51/52 tude de os membros do T.F. do Telegrafo Nacional, con-

percorr.eu- difere!í,l.tes pontos d· .

d M lh� Bt'
da regIão, exaI11'f'nando as

emla e amigo
.

o aga aes ara a. sendo escolhjdos, respecti- R. estarem em ferias de 15 tabilistas e auxiliares de ada

tOb1'as da usina, cuja .cons-
Nerêu Ramo'S" ouviu-o tolerantemente mas, como O vamente, os ministros Ed- â30 do correp.te, somente ministração de qualquer Mi·

trução está bastante adean- rapaz abusasse, teve de o mandar calar.-Para que!... mundo Macedo Ludolf e no dia 2 de julho próximo nistério.
.

tada. . e�te�, ojto dias após o inci��n��, volta Osvaldo Amando Sampaio Costa. Re� tomarão posse nos cargos os Com esta providência che-

PAULO AFÓNSO, 12 (A.
OrICO � .trIbuna c?m todos.o.s seus 00, e de�embesta �u. visado o pleito, usaram da candidatos ontem eleitos. gou-se à segunda etapa da

N.) _ Por' ocasião da home-
ma .c�ltIca a Ne_:eu �- CritIca aspera de vaidoso fendo, I palavra os novos eleitos, a- 1;,evisão dàs tabelas, visto

nagem que lhe foi prestada
decldmdo que n�o fora tratado como que� e�a: Mandan- gradecendo a manifestação que, uma'vez aprovadas, se

pelo clube dos operái-ios da
do-o calar. -Nereu ofendera o Poder Legislativo. 1l:le era de confiança que acaba de O TE.MPO rão as inscrições às provas.

-Companhia Hiclro-Elétrica,
o grande Orico! Para ele "the best is not so' good". .. lhes se; prestada. Falou Assim, os interessados com-

liSOU da palavra o sr. Café
Vivera no estrangeiro. Em Madri, Rubens de Melo avi- tambem o sr. Alceu Earbe� Previsão do tempo até, 14 preendidos naquelas fun-

Filho, airadecendo as ma-
sara-o de que não deveria regressar a<! Brasil. O Brasil do sub:�rocuradol' geral da horas do dia 13. ções, deverão fazer suas ins-

nifestações recebidas e re-
era lima terrinha brab�! Mas êle,. bom rapaz,,'quisera R�publica, saudando os mi- Tempo - em, geral insta- crições no DASP.

;saltando a alegria que lhe
honrar est.a poça ,e fechara os OUVidos. Estava arrepen- nistros Macedo Ludolf e vel.

proporcionava o contacto
dido. Esperava palmas do auditório e um ato de con- Sampaio Costa, '�m nome do Temperatura - ligeira e- •••••••••••••••••••••

eom os trabalhadores, aos
irição de Nerêu. Ministerio Publico, bem co- levação.

•

�uais, afirmou, sempre es-
Maio homem fechou a boca, Nerêu tomou a palavra mo o presidente cujo manda- Ventos - de norte a léste, O riso da cidade•••.

�eve ligado dêsde o início da
e demonstrou que Osvaldo infringira o' regimento três to vinha de se encerrar, mi- frescos.

�flua vida pública.
vezes. Pedira a pal�v;ra para'''uma comunicação" e o seu nistro A�ner de Vasconce- Temperaturas extremas r' ' 'l"

C I' d
assunto não era de "comunicação". Aparteara o Presi- los. Por ultimo, pronunciou de hoje: Máxima, 23,3. Mi- l� .

"J'
v----..-

onc Ull1 o su,a oração, dente d'a Mesa e em parlamento algum do mundo tal ato br'eve � . .

t
'

20 O I )
. ....

proferida de improviso,. o oraçao o mll11S 1'0 lllma, ,. ?
'Sr. Café Filho declarou es-

é permitido. Vol.t�a .a falar após a resposta do Presi· I" •
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Jr.,w' ?t�RenôYação da Ma- democrática, figura verdadeiràmente singular pela sua � �,
..inha de Guerra dignidade, pela sua inteligência e pela sua cultura.

60' dela'SRIO, 12 (V.A.) - O pre- Placidamente, sem fazer fôrça, demoliu o pobre Os.
,sidente da Rep1<tblica assi· valdo Orico. Arrasou-o.
nou, ontem, data comemora': O caboclo continuará cheio de "00", pretendendo WASHINGTON, i2 (U.
··tiva da Batalha do Riachue- apoucar os jornalistas e considerando;se um gênio. Mas P.) - Informa-se que estu-
10 -a lei que dispõe. sobre a não voltará" certamente a jogar as cristas com o velho dos militares realizados em

renovação de nossa Marinha e querido Ne�u. l, altõ nivel demonstram que
de Guerra, inclusive a cons- Cobrindo- as últimas palavras do Presidente da Me. os bombardeiros atomicos

trução do primeiro (grande sa com demorada salva de palmlfs, a Câmara repudiou norte-americanos podem es

estaleiro de construção na- as criticas do homem dos "00", o megalomaniaco paraoara magar as industrias de
vaI, na baia de Jacuecanga. que imagina ter o rei na barriga. • guerra da Russia dentro de
Esta dotação será transferi- Tome um purgante de óleo de rícino, seu' Osvaldo 60 a 90 dias, a p�rtir do co

.da para o Fundo Nayal e

a-I
Orico, e verá que n.ão é rei nenhum o que gastricamente meço da guerra'. Por quan-

}>licada de acordo com a o aflige.· to tempo os soviéticos po-

.l'espectiva regulam�mtação. De "O RADICAL". '�.sr, ,,'.,., .".....,. "_'.. "',,"
,deriam continuar � comba;
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V.�.
� Rubens de �
l. Arruda Ramos �
� GERENTE �
� Domingos

-

F. �
� de Aquino .:
'v-.-.•••;....,.•••-.••-_••-.-.-••_••- ...._.:..J

Florianópolis, - Quar a feira, J 3 de Junho de '1951Edição de hoje - 8 pags, 50 CEN'l'AVOS

8 . Yice�Presidente Café Filho visita' a Cia. Virão
.r

'Hidra, Elétrica do, São' Francisco
as reformas

ter, a partir de então, é

quest�o aberta, nos meios
militares. ° prin�ipal fator
sei-ia' a capacidade" dos e

xércitos do Pacto do Atlan-

I
. ....._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES .0 ESTADO
Administração

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

Representante:
A. S. LARA

-,

Rua Senador Dantas,
'40 - 5° andai

.

Tel.: 22-5924 - Rio de
Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveírs
nO 21 --- 80 andar

Tel. : ... 2-9873 São
\ Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
Ano •.•• Cr$ 100,00
Semestre r Crt 60,00
Trimestre • Cr$ 35,00

No Interior
Ano ...•• Cr$........120,00
Semestre .,. Cr$ 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con-

t�áto.
.

Os originals, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

-

Diretor' da Maternidade e mê

a1ico do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE SENHORAS

CIRURGIA _ PARTOS

ASSISTENCIA AO PARTO E

OPERAÇOES OBSTÉTRICAS

I Doenças glandulares, tiroide,
ovários, hipopise, etc.

Díaturbioa 'nervosos _ Esteri

lidade _ Regimes.
Coasultôr!o: Rua Fernando Ma

lhado, _ Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro _ Edif.
Cruz e Souza _. Te!.. 846.

�

DR. MARlO
WENDHAUSEN por casa lote ........•....•...•.•...•••••..••

Clinica médica de adultos e RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x Zl

DR. A.

Cil:urgia do Torax

COMPRA �

VEnDA I>E

CASA� E TrAR[IiO�

HipOT[CA�

AVALI!'CÓ(!)
L[6ALl5AÇOE� b,;;;;;';;;;;;;';;;:;:;;;;;;";;;;:"';;;';;;;:;;;'';;;;''''''':;;;;;;:;;;==

. ADMINISTRAÇÃO .."...'E,-u""'E••• ---q"lIA"D"!'ro�D"!'on�o"'�"�---'"
DE II1ÓVEIS M < ,.,0I1IAIYOPOLl5· .>_TA CATARINA

ere

CASAS A VENDA

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

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) financiado .

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, 8

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

pela Caixa cf Cr$ 5(_).000,00) .

RUA CHAPECô, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ 400,00 •.......•..... ':-: ..•............ , ...•

RUA ALMIRAN'fEJ LAMEGO, 2 pequenas casas" cons

truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-

sito etc., fundos para o mar ..
' .

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,

chu�eiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo

Montepio Cr$ 53.000,00) .

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

llhei;os, cópa, ;alão de jantar, salão de visita, po

rão habitavel, deposito etc. térreno 24 x 60, poden
do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

Cr$ 40.000,00) .

ESTREITO (Travessa P de Janeiro), casa de madeira,

4 quartos, 2 salas, coaínha, esgoto, toda pintada ,

a
ô

leo, terreno 12 x 30, .

ESTREITO (Bairro de N .. S. de Fatima) prefabricada,'
11 quartos, sala, cozin�a, ·-banheiro etc. terreno

15 x 35 .

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

Rua FELICIANO NUNES PIRES, 5 quartos, sala,

etc. etc. . ..................................•...

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tambem

para comercio . , ..� _
.

RUA MACHADO (Estreito), casa de madelr» com 3

48.000.,01

I
I.

RA.DIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTONIO MODESTO
Alead., &nua.at., a. Ho�1tàI i. Cartõi_

'crianças. ,
(preço dos 2) ••...•...•..•.. � ..

Consultório _ Rua João Pinto, RUA FELIPE SCHM-lDT, um lote .de 11,50 x 30, frente

16 _ Tel. M. 769. á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar

Consultas: das 4 às 6 horas. de futuro) , " .

Residência: Rua Esteves Jd- COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,o.om2 ..

nior 46. Tel. 812. .
CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,

Ei�jntel'flo do Hospital Pai·
qui.át�ic9� e Manicômio Jadicikio
da capitáí Federal.
Ex-inttrilQ da 'Santa Cala de

SJi;US INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

. ;

AR.{iI�DO AUGUSTO Al,.VES
" advogádo

Av. Ri.9 Branco, 128 - Salas 1303/4
Tel!. 'll-2-6942 - 22:-8005.

180.000.0ei

- ",-

DR. M. S. CAVAL-
CANTI

Clinica excluaivaments de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

José MecfeirCK V·
•

. .eara

U.ooo,oe

11O.OOO,OC!!>

ADVOGADO
Caixa postal 150 .• Itajaí .• Santa Ca!arinaDR. ARMANDO VA

LERIO:OE-ASSIS -_ ---------------

------------------------

Drs.
-

W'8,ldemlro Cascaes
-e

Roberto -. Lacerda'
ADV06A�DOS

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura

lizações, retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, Indenizações, ações traba
lhistas, contratos, réquerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem. como .quaísquer outros servíços
relacionados com sua profissão..
RUA TRAJANO, 33 - 1° AND. - Fone: M-711;

70.000_

200.00o,ee.

80.000,0"'-

70.000,.
125.000,0.

200.000,0"

quartos etc ...................................
. ---"

TERRENO!?_ � VENDA

22.000•••

ORA: \VLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB .MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clinica Geral-Partos
Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DB SENHO

US, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA _ HISTERO _ SALPINIGOGRAFIA _ METABO

LISMO BASAL

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

no s/n, E�f. São Jorge -
10 andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Bl'iga

deiro Silva Paes, a/n -- 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CREREM

Dr. Renato Ramos da Silva
AdvogadoA ência Rua Deodoro esquina da

I____g_· '�----:__·R_u-a__T_en_e_n_te__Si_lv_e_ir_a , R_u_e__S_a_n_to_s__D_u_m__o_nt_,__1_2�·__A_p_.__4 _

AVENIDA MAURO RAMOS, 8 lotes de 12 x '5"pTe. o

fiO.OOO,1lI
2fi.OOO�

. extremando com uma rua nos fundos, com possibí-
Iidades de loteamento .. , .

TERRENO À VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACAR.AS e SITIOS

. / .

Temos sempre Interessados em comprar casas, terrenes, c"_

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios

,Violeta e Infra Ver�elho.
Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1* andar _; Edificio do Monte-

Ultra

,10.
Horário: Das 9 ãs 12 horas _ Dr. Mussi.

Das 16 ás 18 horas _ Dra. Mussi.

Ruidencia _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

" I

Dr. Antônio Moni�z de Aragão
Comunica a seus clientes e,)amigos que rei

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

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

. RESID11:NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele-
fone M-714.

...

doenças

&0.000....

caras e sítios.
HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer ímportancía com g8ran�
hipotecarias.

ADMINIS'r�AçÃO DE PREDlOS
,

Median"t.e medica comíssâo, acettamos procuração, para admi

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.,
CHACARA

SÃO JOS11: (Estrada do roçado) l,ll.OO-O,OOm2, arvores

Curso Nacionàl _ de
lIentais.
Ilx-diretor do Hospital Colonia

Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.
Impotencia Sexual.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 16 ás 19 hora••
FONE: M. 798.

iea. Rua Santo li Saraiu, &0&
- Estreito.

frutHeras, café e outras bemfeitcrías

FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Oanasvietras, com frente á

famosa praia do mesmo �ome, tendo 4.344.728m2,
casa de residencia, engenhos, local ótimo para a

gricultura, avicultura etc etc ... , .............•

INFORMAÇOES

18.000_

600.000."

SANTAELA DR. I. LOBATO
FILHO(Formado pela Faculd'àde Na-

eíonal de Medicina da Universi
Doenças do aparêlho respltató.rio

.
dade do Br�sil). TUBERCULOSE
Médico por concurso da Alsis

têneia ..,Psicopatas do ;Distrito
Federal.

Formado pela';}'aculdade Nacio

nal de M�dici�a. Tisiologista e

Tieiocirurgião do :S:olilpital Nerêu
Ramoll. Curso de especiÍLlização
pelo S. N. T. :Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.
Jlil!eric�rdia do Rio de Janeiro. "Ugo Pinheiro Gaim.arães. (Rio).
Clínlea M,édica _ Doenças N�r- Cone.: :relipe .Schmi�t, 88.

vosas.
.

. Col'leultas, diÚilimêntê, (lu 16
ConsultQrjo: Edificio Amélia

às 18 ho�a8.
Neto -.- 'Sala 9. •

ResIdência: Avenida Rio Bran- 20Ruat D20m Jaime Câmara,
ap o.• ,

co, 144.
. Fone M. 802.

Ooaaultasr Das 15 às 18 horas.

I:
Telefone: ';.._----------

Consultório: 1.268.

Residência: .1.885.

Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer inform�
dos negocios ímobtlíãeíce.
---------- -------------------------------------

HAMILTON VALENTE
FERREIRA
Advogado '(

Serviços de advogaci:....J:
em geral, no Rio de Janei-
ro. Cobranças, "Registros;
Encaminhamento de proces
sos. Recursos aos 'I'ribunaie-
da Justiça Comum e do Tra
balho.
Praia do Flamengo, 122.,;.

apto. 510 - Rio - .D. F.

ESCRITÓRIO DE J

ADVOCACIA
DO SOI..ICITADOR WAL

DIR CAMPOS
Advocacia em geral

Funciona junto aos Insti
tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.

Naturalizações.
Escritório: Rua Vitor

Meireles, nO 18 - 20 andar.

Dr.

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral �-Doença8 de Se
nhorás - Proctologia
Ele.tricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire
les n. 18 _ Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,30 horas e à
tarde das 16 horas em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos,

•
� Telef.one 1.422.•

MEDICO
Doa Serviços de Clínica Infantil

Ia Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
-- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Macha

lo, '1 _ Consultas w..s 10 ás 12

• das 16 ás 1'1 horas.

Residência: Rua Marechal Gui

lhe�'lIIe, 5 _ Fone: _ 783.

CONTADOR Munições e arti-·
Com 16 anos de ativida- gos de caca'

des na profissão, oferece I Só no Empório Florian6-··
seus serviços, nesta caPi-/ polis.tal, para- escritas avulsas. -. Preços de mano .'

Ofertas para CONTA-; mano.
DOR - Caixa Postal 419' Rua Tiradentes, 19·A.

Florianópolis. Tel. 1.591.

Viagem com segurança
e. rapidez

só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RI�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Fl'i>rianõpúlis -- Hajai -- Joinville -:- Curitib;

.� .--:::" �"'.i!

Fabrlaant. • dl.tl'lbuldor.. da••famada. aoa·
'.0;5.. -DISTINTA- • RIVE'rl� Pa••u. um graa'
cI. .ortlm••to cI. oa••m·ll'a.. rieaaclo.l .rl••
bane. lIar.to.: algodl••• '!mona••••Jam.Dto.
pai. .Ifatat••;· que � reaeb. dlr.tam••t. da.

Idbl'loal' A 00•• -. CAPITAL- allám•• '·et'.lla '011 Sftr.� CO••lol.at.e elo IlIt..lol no ••ntitlo d.':lh. faan.m�.m•
•1.". flut.1!' .I.' .f.tuar••

·

.�a••··' aomp.a.' MATRIZ .•m Flol'i.a6poll.r:. 'lFILIAIS .m Blum.nau _ Laje..
'

......................................................................... j�i�k .
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Não' pode 'haver para uma boa campanha melhor
Preços: destino'nem melhor credencial; do que sentir-se a camí-

Cr$ 5,00 e 3,20 nho da história. Significa, antes de mais nada a força."LIVRE" Creanças capaz de vencer a inércia, o formalismo, infinitas sus-
No programa: maiores de 5 anos poderão ceptibilidades, o espírito de oposição, a incompreensão

,tU_;�
_ 1) - Jornal da Téla. Nac. entrar na sessão de 5 horas. interna e externa. Depois, sôbrevivendo a tudo isso, ain-

-
- ,wrn_ AC-V 2) - Fox Airplan News. ODEON da significa a virtude pela qual se deslinda de encam-

MENINO: Jornal. 'Não haverá sessão Cine-
paçõeo e parasitismos. Conquistadas a autonomia, final-

- Antônio Luiz, filho do matográfica. mente, uma boa campanha não ,está livre de outros ma-
sr, Ranulf'o Neves. A TAC reàliza IMPERIO (Estreito) les, antes Je poder descortinar os umbrais da Historia

MENINA: Ás 7% horas Para tanto h;'! de ter o senso da realidade e articular-se
- Jeanete, filhinha do sr, seus objetivos NÃO SOU CULPADO

com ela de modo permanente, de modo constitutivo.
Manoel Dias. O Sr. Luiz Fiuza Lima, CONQUISTA DA FELICI- Pois isso foi já vencido pela Campanha Nacional de

VIAJANTE: Diretor-Superintendente da DADE
A�ultos. Tem ela agora em sua propria estrutura a sua

EDWALDO CAMPELO TRANSPORTES A'ÊREOS
'

ROXY razão de ser. Ganhou um ritmo compassado a tôdas as
D'ARAUJO 'CATARINENSE S. A., a- Ás 7% horas urgências da vida brasileira. De sorte que, se trata de

Esteve, ontem, nesta' Ca- caba de retornar a esta Ca- PÀTUSCADA
recuperar milhões de brasileiros alijados da felicidade

pital, de passagem para o pital, procedente do Rio No programa: de viver pela violência e- a extensão de endemias, aí es-
Ric, onde é funcionário do Grande do Sul, onde fôra 1) - O Esporte em M�r- tá a Campanha Nacional de Adultos cooperando com as
Ministério da Agricultura, o tratar dor �altos int.erê_s- cha. Nac. equipes da higiene pública, para instruir os que esta vin
sr. Edwaldo d'Araujo, que ses da empresa de aviaçao 2) - Metro Jornal. Atua-

ga reconduzir ao trabalho e à alegria da vidá ; se é da
aqui residit� por longos comercial que dirige com !idades.

•

formação e radicação do homem do campo no seu meio
anos, descortinio e para capaci: Preços: que se cogita, nenhum recurso mais eficiente vai apa-dade de trabalho. Cr$ 5,00 e 3,20 recendo, aqui e ali, do que a nossa Campanha, tornando

Pelo que conseguimos "Imp, até 14 anos".
o sertanejo apto a tomar a iniciativa na sua propria 0-'

apurar S. S: na cidade do IMPERIAL rientação e adaptação às suas regiões, dominando-as em
Rio Grande, após ingentes, Ás 7% horas

seu benefício; se o que importa e dàr à unidade histórica
esfôrços, conseguiu con- Ultima Exibição. do 'País um sentido de consciência e dignidade pessoal,
cluir o contrato de impor- PAVOR NOS BASTIDORES de liberdade pública e participação nos destinos políti-
tação direta de .gasol ina pa- No programa: cos da nossa Pátria, - então, só a Campanha Nacional
rn a "preferida" do� cata- 1) - Noticias da Semana, de Adultos pode, e há de poder cada vez mais, ganhar
rinenses: a T.A.C. Nac. a vanguarda de tal mudança espiritual, pois nenhum a-
Foi, ainda, a viagem da- 2) - Noticiaria Univlllr- postolado, por mais importante que seja em, principio,

quêle homem de negócios, sal. Atualidades. será bastante para suprir o trabalho personalíssimo de
coroada de pleno êxito no I Preços: informação, orientação e deliberação constantes da cons-
entrelaçamento de relações Cr$ 6,20 e 3,20 ciencia livre e sempre solicitada a comparecer às assem-
com os dirigentes de outras "Imp. até 14 anos". bléias democráticas.

,

_ )
ernprêsas de aviação comer- RITZ - Amanhã E a nossa Campanha atingiu, triunfantemente, essa.�
cial, MOSQUETEIROS DO lVIAL idade adulta de presença em todo o território nacional,Assim é que.- em Pôrto

�
Technicolor. para colaborar com a história que nos entregou a Na-

Alegre teve a, oportunidade IMPERIAL - Domingo ção fundamentâlmente, coêsa, mas ainda impotente parade visitar a S.A. Viação' Aé- FRENTE A FRENTE COM o desempenho de sua missão histórica no mundo, senão
rea Gaucha (S.A.V.A.G.), ASSASSINOS mesmo para o domínio pleno de si mesma. Graças a nos-
companhia que se impõe à IMPERIAL - Amanhã sa Campanha, pode já a eleição nacional representar uma
preferência dos riogranden- ZORAYA, A FEITICEIRA vontade de maioria dentro do sentido democratico dou-
ses do sul pela sua modelar trinário. E isto só foi possível com a última eleição para
organização, onde pontifica ,-,-_-

cuja eficacia a nossa Campanha contribuiu com mais

�!;::.ra �inâ�i�a do

SI�'I UM=A ' CARlA I

de. ummilhão de aUabetiza-des.: .,_'!''''''.�;": '

O Sr. F'iuza Lima voltou
Ssit d t'-,

sinceramen te, bem irnpres- .._A proposi o o comen a-

'/ ',,,,,,,,,"{..,s;:,6.-,, _;,;;.:"",--,.�, _,,, -Ós.rio 'que, em nossa edição desionado com a estrutura ad-
domingo último, publica- H o�·e no passad'o"ministrativa dessa emprêsa

.

,

.

mos, recebemos ontem a se-dos pampas.
E, por fim, como não po- guinte carta:

"Florianópolis 11 de ju- 13 DE JUNlIO " cido em São Sebastião, Ma-dia deixar de ser, numa vi-' ,
-

A data de hoje recorda- rian�, no Estado de Minassita de estreitamento de 1'e-
nho de 1951.
·Sr. Crítico de Radio. nos que: . . Gerais, a 19 de setembro delações, esteve na sucursal

Redação "O Estado". _ em 1624, o Capitão Ma- 1772;portoalegrense dos Serviços
NESTA: noel Gonçalves destrocou _ em 1845, em Paris, fa-Aéreos Cruzeiro do Sul

Lendo a sua critica, no um destacamento holandês leceu o Almirante RodrigoLtda., onde o Sr. Weber, efi-
numero de sábado, neste nas proximidades da Bahia; Pinto Guedes, Barão do Riociente gerente daquela de-
jornal, francamente fiquei _ em 1643, na costa do da Prata, nascido em Grependencia, tudo facilitou ao
revoltada. Na mesma o Sr. Maranhão, o Alferes João diz a 17 de Julho de 1762;Diretor-Superintendente da
eleva os artistas da mais, po- da Paz, com duas lanchas, - em 1865, às 10 horas,TRANSPORTl'JS AÉREOS
pular a um pedestral de a- tomou uma embarcação dos foi sepultado no Rio Para-CATARINENSE S. A., Sr.

lt denoi holandeses', na', .com -todas as honras de -

Luiz Fiuza lJí:líÍa, tornando, reia tão a o, para epOIS,
,

deixar cair ao primeiro so- - em 1645, teve inicio a verdadeiro heróe, o Impe-dêsse modo, possível' 'uma

pro. Sobre o programa
-

"O ínsurreição pernambucana ríal Marinheiro . Marciliomarcha conjunta das emprê-
MUNDO É UMA BOLA", é contra o dominio holandês; Dias, da' nossa Marinha de

sas de transportes aéreos
sobre este que quero falar. - em 1763, em Santos, Guerra, falecido no cumpripara a garantia de suas al-
Sou também frequentadcra São Paulo, nasceu José Bo- mento do dever no dia an-tas finalidades de f'raterní- nifácio de Andrada e Silva . � .

e -acho-me com êsse direito, tenor e em consequencladaâe universal. .

_ o Patl'I'arca da Indepen- d f' t b'dAssim sendo realiza a O Sr. foi assistir e notou
.

f I
os enmen os rece 1 os na.

TRANSPORTES AÉREOS os defeitos, exigindo mais dência - que velU a a e- Batalha Naval do Riachue-

ainqa dos artistas. O Sr. só ceI' em 6 de abril de 1838; lo;CATARINENSE S. A. gran- notou as faltas dos artistas, - em 1805, nasceu Ma- .- em 1868, Corumbá, Made parte de seus objetivos,
na falta de naturalidade do noel Marques de Souza, to Grosso, que estava ocupa-'na luta árdua pela sua con-

'd P't ca Por Conde de Pôrto Alegre, fa- da pelos paraguaios, foi l'e-solidação, o que faz a pre- nos,so quel'l o

f
I ut' " '\

'acaso o Sr en ren a o ml- lecendo em 18 de jul�e tômada pelos brasileiros.ferida dos barriga-verdes., I
.

f
�

1 18'"',3',' André Nl'lo Tadasco_, crofone para aze- o me" I'

----�-.---.d-- lho!'? Experimente. Snr. crí- - em 1819, no Pass.o

dei
•50 anos de VI a'

tico, que nem s.e. dignou a São. Isidl:w C�rUgUal), o Iate Clubereligiosa assinar a tal Cl'ltlCa de mau Major Jose Maria da,Gama
No dia treze do corrente, gosto. Porque não reparou deu combate e derrot�u � FI ' ,

I"na igreja de Santo Antônio, em certos �requentadore�, retaguarda dos corl'lentI- orlanopo IS
o rev. Pe. Frei Bonifacio que é preciso arrancar a nos;

I" ...Martinów festejará seu ju- fôrca umas magras palmi- - em 1821, o Tenente Fa-
.

"OnVI.e
bileu de' ouro de vida reli- nha:-s? Ou não sabe que os a-(..�biano Pinto, em Santo Cris-

Domingo dia 17, ás 12
giosa. plausos são o estimulo to to, derrotou o Tenente-Co-

horas em, sua séde posse da
Nasceu o Padre Jubilado artista? ronel Vicente .Tiraparé, um

nova Diretoria, com um al-
no dia 30 de outubro de 1877 Será que o Sr. tinha cora- dos 'mais audases das tro-

moço em regosij,o a passa
e recebeu a ordenação sa- gem de'públicar esta como pas de Artigas;

,gem do 100 aniversário decerdotal no ano de 1907. Du- o fez com sua crítica? Bem � em 1823, em Bananal,
sua fundação.rante longos anos trabalhou vou esperar, se não, sair São Paulo, nasceu José qe
Inscrições com os srs.

com zelo incansavel, na cura neste jornal, sãirá noutro. Âguiar Toledo, Barão de
Laerth Mello e João Pinto

de almas em Porto União, Não me tome a mar por is- Bela Vista e Visconde de
d'Oliveira até sabado dia

Canoinhas, Curitibanos, so, sim? Ag�lÍar Toledo, vindo a fa-
16 'ás 12 horas.

Campos Novos e Blumena\l, Na próxima vêz vá a- lecer em 14 de agÓfto de
sendo atualmente Capelão preciar o programa com ou- 1898; '\ ----------.-

das Irmãs da Divina Provi� tro propósito, estimular, a- - em 1842, no Rio de Arrumadeiradência em Trindade. judar a aplaudir, para o Janeiro� faleceu o Marechal
1· b t C ld' B t Precisa-se de uma arru-A solenidade será presi- bem da nossa Emissora. Fe H3 el' o a eIra ran

dida pelo exmo. e reVIDO. sr.. Desculpe sim? Pontes de Oliveira &-Horta, madeira à rua Padre Roma,
Arcebispo Metropolitano." .Juraci Medeiros Marques de Barbacena, nas-I30. 4;

* * Houve quem denun
* ciasse a existência de

lanchas de Santos, mar alto,
frente à freguezia dos �n
gleses, ao norte da Ilha, que
ali se colocaram aguardan
do o lance das taínhas.
E a denúncia foi mais ob

jetiva, mais palpável, qua';l
do tornou público, atrav�z
de um jornal local, a sabota

gem, de determinados el�-
mentes, entregando

'

a mor

parte daquêle pescado àque-
FAZEM ANOS, HOJE: las lanchas, �vit.ando que,

SENHORES: com .a abundância, no Mer-

_ Sargento Acarí da Cos-I cado Público, f?sse forçada
?ta Silva, do Exercito Nacio-,

a BA�X:'- no �re�. , Nadamal servindo no 140 B.C., �te ai, .mUI � em •.
_ Erico Couto, alto fun- mais elogiavel a. autorIdad�,

-cionârio do Serviço de Me- levar ao conheCImento pu-

-teorologia. blico fatos graves, dessa na-

tureza. De nós, aqui, nêsse

ensêjo, só aplausos póde re

ceber tão patriótica atitude.
Mas, perguntamos, quan

do todos sabem QUEM está
sabotando, em Inglêses, a

pesca da tainha, vendendo-a
para Santos quando tal é

proibido - não é passível
de punição quem age con

tra os interêsses do povo?
Não está incurso nas leis de

proteção à economia popu
lar quem provóca a sonega

ção do/produto, desviando-a
para outras praças COIn _o
fim exclusivo de lucupletar
se, sempre e sempJ;e mais,

-

com prejuizo da população,
no caso, da Capital?
Então, porque não agir,

aplicp,ndo ao faltôso as san

ções penais?
,Porque? ..

.. $,*ra

ANIVERSARIOS:
:MENINO PAULO RAMOS

Paulo Ramos, inteligente
{filho do dr. Rubens de Ar
·1t·uda Ramos, diretor dêste
<diário, e de sua exma. espo
rsa, d. Gessen Costa Ramos,

• "completa, hoje, mais um ani
-versário natalício.

Os seus amiguinhos, por
?isso, irão à sua residencia

:para cumprimenta-lo e co

mungar com os seus pais a

.alegria pelo feliz aniversá-
T' Jl'lo.

E nós, de "O ESTADO",
.-\, ,levamos a Paulo Ramos os

mosses parabens
.::de felicidade.

e votos

SR. LEHM-GUSTAVO
KUHL

Passa, hoje, o seu aniver
-sârio natalício, o sr. Gusta-
-ovo Lehmkuhl, funcionário
-do Tesouro do Estado, atual-
:mente exercendo a função
-dé Coletor no Estreito.

DEP. BARROS LEMOS
'I'rascorre, nesta data, o

;;aniversário natalício do sr.

"Deputado Antônio Barros

'Lemos, eleito pela U.D.N.,
'<e representante de Araran-

:tguá.

Dê um BOM ABRIGO às suas

qJconnmias compraneo, lotes de
llerreno

SENHORAS:
_ Antonieta de Medeiros

"Vieira esposa do sr, Jone
,

. ,

--<Celestino Vieira, funcionã-

.rio da Capitania dos Portos.
_ Ondina Oliveira, espo

.sa do sr. Arnaldo Oliveira,
:Tepresentante comercial.
_ Maria Antonieta da

:-:::Silv�, esposa do sr. Darci

.Línhares da Silva, telegra
'j'ista dos Correios e Tele

:grafos nesta Capital.
_ Ursulina Castro, espo

:sa do sr. Alipio Castro, fun
"CÍonário estadual, aposen
-,tado.

SENHORITAS:
- Marilia, filha do advo

,.<gado e escritól' dr. Oliveira
'.oe Silva. ,

- Nemesis, filha do sr.

'()sc'ar Soares de Oliveira.

Gratifica-se
, A quem entregar 'a Ave
riida Hercilio Luz 183, uma
calóta para automovel Re

nault, perdida no dia 12 do
,.

corrente. i

------ ----'-'-------

A<iRA,DECIMENTO
A Sociedade de Amparo

I
zeta", ao sr. dr. Diretor da

,:aos Tuberculosos, agradece, Penitenciária, ao Pintor, sr.
]Jenhoradamente, à Direto- Lopes, à Emprêsa de Nave
-ria do Lira Tenis Clube, na gação Aérea Varig, ao COl1-
]J8ssoa de seu digno Prési- junto' Boys, ii Joalheria
dente sr. dr. Osvaldo Bulcão Royal, às Casas América,
'Viana, a gentileza 'de haver Laus, Micelâllea, Carlos
'-cedidó os salões daquela a- Hoepcke S. A., Mayer, S. A.
-ristocrática Sociedade para I e às exmas. sras. e senhori
'-o Jantar-Dansante realizado I nhas pela generosa coopera
em·beneficio dos tUberculo-1 ção que PTe�tara_m parlJ. ·0
JlOS pobres. Estende, �am- I

sucesso de tao bela festa.
'bém, seus agradecimentos à

I .'

o.exma. sra. Neuza Grijó Fer- Agradece, aind�, a todos
�az, organizadora da refe- os que compareceram àque
rida festa, à Rádio Gual'ujá, la reunião festiva, rlando
:aos .]oma!8 "O Estado", 1,he seu inestimável apóio e
''''Diário da Tarde" e' "A Ga- estímulo:

I'

Cine-Diário
,.

A 'Caminho da ,História
Herbert Fortes

RITZ
Âs 5 e 7%, horas

CUPIDO FAZ DAS SUAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dired••• PQao PAULO JUCJI.lPO

Para o Cãmpeonato Brasi� Vitória da Faculdade de Direito o que foi o primeiro luroo/ 1t8�·
léiro de �Basquetebol'

.

m DOS IV Jog.os U. Catarin8nses Campeonato Extra de Bas,uetebol
I :?'

• 'Prosseguirá hoje o certame extra, de bola ao cesto, pro-
Santa Catarina será séde do Campeonato Brasileiro Com a rea.lização do Campeonato de Rêmo, na /ma-, movido pela Federação Atlética Catarinense, com a efe-

'de basquetebol. nhã de domingo último, f!cou encerrada a disputa dos

I tivação
dos seguinte jogos: Ás 19 noras - Clube Doze

Para tratar da organização do grande certame na- IVO JOGOS UNIVERSITARIOS CATARINENSES, pro- de Agosto x Caravana do Ar e ás 20 horas - Lira Te
cional esteve nesta capital o Professor Alfredo Colom- movidos pela Federação A�lética Ca!�rinense de Estu-1 nis CI,\be x Barriga Verde. O certame, segundo del ibe
bo, Superintendente da CONFEDERAÇÃO BRASILEI-, dantes (F.A.C.E.) - a entidade maxima dos desportos rou a F.A.C. passará a ser disputado com dois jogos ás
RA DE BASQUETEBOL, um dos maiores nomes do es- universitários em Santa Catarina. segundas, quartas e sextas feiras.
porte nacional e que representou oJlOSSO País, em con- Efetivada com grànde brilh�ntismo' e enorme êxito

<,

ferências sucessivas, na Itália, Suécia, França, Inglater- a maior olimpiada até hoje levada a efejto no Estado, em ------......,------------

ra Estados Unidos e outros. que a juventude eshíiÍiosa das Faculdades locais numa

�. Entrando na fase definitiva da organização do cer- grandiosa parada atlética soube aplicar devidamente o

tame, o ilustre desportista sentiu a necessidade do Ctes- "mens sana in corpore .sano", apresentou como vencedo
-/

dobramento do campeonato, que de maneira alguma po- ra a valorosa 'representação da Associação Atlética Aca-

deria ser realizado em uma única cidade. dêmica "XI de Fevereiro" da Faculdade de Direito.

É que o campeonato Brasileiro, desta vez, servirá de Tendo igualado a contagem de pontos no total de 40

test para as olimpiadas de 1952, a serem realizadas na com sua ardorosa adversária - a A.A.A. da Faculdade

.F'ínlândia.
-

de Farmácia e Odontologia - mas tendo vencido quatro
Assim, dentro Idas instruções emanadas pelo Comité dos sete campeonatos disputados, conforme o' regula

Olímpico Brasileiro, o campeonato será realizado em mento do certame, a A.A.A. dos "juristas" classificou-se

turnos" complefos. no primeiro pôsto levantando destarte o título máximo

'Nunca menos de 31 jogos serão realizados, o que im- dos IVos JOGOS UNIVERSITARIOS CATARINENSES

porta dizer-se que levaria mais de um mês o campeona-, - proeza essa que realiza pela primeira vez!

to se fosse feito num único local.
'

Com justos méritos conquistou a segunda colocação
.

As demarches finais foram entaboladas com o Gb- a A.A,A -. dos "f'armadontos", detentora .já duas vezes do

verno do Estado. ,
. título em 1949',e 1950 ((IIOs e IIIos JOGOS), ficando no

Os ônu's eram demasiados elevados para que uma terceiro pôsto a A.A.A. da Faculdade de Ciências Eco-

Federacão sózinha pudesse suportá-los. nomícas, com 18 pontos, que foi Cai;ltpeã em 1949 (los
Afinal estava em jogo o bom\ nome dó Estado de JOGOS).

.

'Santa Catarina que se veria jogado na rua da amargu- Sagrando-se vencedores dos IVos JOGOS, os "juris
ra se um fracasso sobreviesse pela falta de amparo dos tas" ficaram' de posse transitória da belíssima COPA

poderes constituidos. / "GOVER�W DO ESTADO" e definitiva da artística Ta-

A SOLUCÃO, ça "Govérnador Irínéu Bornhausen"; que foram confe-

A Confederação e a Federação e, proposição conjun- ridas respectivamente pelos exmos .. s�'s. ex-Governador

ta 'apresentaram, erítão, uma série de' soluções, Dr. Adefbal Ramos da Silva e o atual Governador Irineu
O Governador do Estado reuniu em Palácio os srs. Bornhausen.

secretários da Fazenda e da Educação, �onvidando tam- Por tão brilhante vitória expressamos, neste ensê

bem, o sr. Prefeito da Capital, em mesa' redonda com o jo, as maiores felicitações à A.A.A. "XI de Fevereiro"

Superintendente da Çonfederação e o Presidente da FAC. na pessôa dos seus valorosos dirigentes e atletas, espe-
Houve extrema boa vontade de todos. Governador cialmente aos acadêmicos Geraldo Gama Sal les e Nauro

secretários e Prefeito encamparam as soluções propostas Guimarães Collaço -.;: seus Presidente e. Diretor-Geral
e se propuzeram a trabalhar ativamente

..
cooperando in-

..
de Esportes l

tímamente para a realização do, campeonato bras ileiro.

Todos darão tudo de si, inclusive materiais e mão de

obra para a construção da cancha e em mensagem à As

sembléia será solicitada em carater de urgência uma ver

ba especial, com o que
....
a Federação adquirirá materiais,

comprometendo-se a FAC a fazer urna campanha de boa
vontade dentro da população conseguindo material a pre-

ço de custo e: doações para a construção da quadra'.
'

,

Caravana do Ar 31 x Taubaté 24.
Lira 35 x Clube Doze 17.
Ubiratan 20 x Barriga 'Verde 10.
Clube Doze 29 x Caravana do Ar 24.
Lira 37 x Barriga Verde 34.
Ubiratan 33 x 'I'aubaté 17.

Barriga Verde 39 x Clube Doze 16,
Ubiratan 37 x Caravana do Ar 32.
Lira 33 x Taubaté 26.'
Barriga Verde 29· x Caravana do Ar 26.
Lira 32 x Ubiratan' �8.
Taubaté 24 x Clube Doze 20.
Lira 20 x Caravana do Ar 17.
Ubiratan 36 x Clube Doze 10.
Barriga Verde 48 x Taubaté 19.
A classificação é a seguinte:
,1° lugar _:__ Lira Tenis Clube, com 5 vitórias, O per-

FesteJ·ou� O C. N. Riachuelo O ��t�o���/ontos a favor e 122 contra, com um 'Saldo de

2° lugar - Ubiratan, com 4 vitórias, 1 derrota, 154

seu 36- ano do eX·lsteolll·a pontos a favor e 101 contra, com um saldo de 53 pontos.
·.tI ti 30 lugar - Barriga 'Verde, com 3 vitórios, 2 derro-

r tas, 160 pontos a favor e 118 contra, com. um saldo de 32
Clube Náutico Riachuelo, gloria maior do remo bar- pontos

'

riga-verde, viu passar, segunda-feira ultima o seu tri- 40 lugar -:::_Caravana do Ar, com 1 vitória, 4 derro
gésimo-sexto ano de existencia. O acontecimento não tas, 130 pontos a favor e 139 contra, 'com .um deficit de
passou despercebido para a família riachuelina e os es- 9 p€mtos.
portistas em geral, tendo sido comemorado com uma rega- 40 lugar - Taubaté, com 1 vitória, 4 derrotas, 110
ta interna, a qual foi enriquecida pela.Federação Atléti- pontos a favor e 165 contra, com um peficit de 55 pontos,
oca Catarinense de Estudantes que fez realizar simulta- 40 lugar - Clube Doze, com 4 derrotas.i L vitória,
neamente o Campeonato de remo dos Jogos Universitá- 92 pontos a favor e 158 contra, com um deficit de 67 pon
rios. Após a realização dfls provas náuticas, teve .lugar tos.
a .entrega do� prêmio.s e fogo a seguir, em aprazível re-j Entre os aspirantes, a classificação é a seguinte:
canto da.Praia do Muller, houve uma suculenta churras- 10 lug-ar - Lira Tenis Clube, com 5 vitorias e ne-
cada" à qual compareceu grande número de diretores, nhuma derrota. .,

.

r?m::dores. e simpati��mtes do querido clube da R�ta Ma- 20 lugar - Clube Doze e Cãrevana do Ar, -com 3
na, inclusrve o preaidente sr, Charles Edgar Moritz. Es- vitórias e 2 derrotas.
t iveram presentes também os jornalistas Waldir Grisard, 3.0 lugar - Ubiratan e Barriga Verde, com 2 vitó-
Pedro Paulo M:;tchado e Hélio Milton Pereira, êste pre- rias e 3 derrótas.
sidente da Federaçã� At_lética Catarinense de Estudan- 40 lugar .:..:_ Taubitté; com 5 derrotas e nenhuma.... vi-teso

/'

M.imi Esporte Clube

lo.

- Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:
Ilmo, se Redator Esportivo do ,"O Estado"·- Nes-

ta.
, Pelo presente levo, ao conhecimento de V. Sia., que,

emB de maio do corrente ano, foi fundado no/Bairro do

Butiá, em Capoeiras, ó Mimi Esporte Clube, cuja direto
ria ficou assim constítuida :

.
Presidente -'João Navegantes Pires.
Vice-Pres idente - João Dias.
ló Secretário � Asteroide Vital Dias.
20 Secretár-io - Haroldo Deniz.
10 Tesoureiro - José Leopoldo.
2.0 Tesoureiro - Francisco Nascimento Filho.
Diretor Esportivo - José 'I'orquato.
Cordiais 'Saudações.

João Navegantes Pires - Presidente".
\ ;

Campeonafo Extra de
Bola ----ao Cesto

Em fins do mês de maio passado encerrou-se o 1.0
turno do Campeonaté Extra de Bola ao Cesto, promovido
pela Federação Atlética Catarinense. Foram êstes os re

sultados das partidas:

tória.

�,
\

Diversas
Abatendo domingo o Norrkoping pelo escore de

6 x 1, o Flamengo conquistou sua' oitava vitória conse

cutiva na Escrndinávia.
- No Maracanã jogaram domingo Botafogo e Por

tsmouth, de Londres, terminando o prélio empatado por
1 x 1.

- Foram os seguintes os resultados da rodada dO'
Campeonato Paulista: Portuguesa de..Desportçs 2 x XV
de Novembro O, São Paulo 3 x Radium de Mocóca 1, Co
rintians 3 x Ponte Preta 1, Ipiranga 2 x Comercial O, Na
cional O x Guaraní 0, Santos 3 x Portuguesa Santista 1
e Juventus 2 x Jabaquara 1.

.

- No Rio, pelo Torneio Municipal foram estes os, ,

resultados: Botafogo 2 x América O, Vasco 6 Madurei
ra 1, Fluminense 4 x Bonsucesso 1, Canto do Rio 2 x

Bangú 2 e São Cristovão 2 x Olaria 1.

Sanford fez seu debut
no fluminense

NotiCias chegadas de Vitória dizem que o Fluminen-,
se, do Rio, enfrentou e venceu o forte combinado Santo
Antônio-Rio Branco, pela contagem de 3 x 1. No "onze"
do tricolor carioca fez sua apresentação o player catari
nense Sanford, que pela primeira vez atuou como médio
direito em diagonal 'pela direita, agradando bastante sua

atuação.
.

Domingo! Figueirensex Caxias
Ao que apuramos, a diretoria do Figueirense solici

tou a F.C.D., o estádio da .rua Bocaíuva, para- a realiza
ção de{lm "match" no próximo domingo, com o Caxias,
da cidade de Joinville.

GRATIS,
.

[
Y'

c '.' .,.

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

rado que proporcionará ao portador concorrer num sor

teio inteiramente GRATIS de um rádio novo de. 5 valvu-
las de reputada marca, ./

Cada pessoa poderá concorrer' tantas .vezes quantea
recortes preenchidos enviar.

A Sociedade Propaganda "ESO" _

'

Caixa Postal, 90
Florianópolis - Sta. Catarina.

Nome '.'," ..................•.•

Endereço , . . . .. ...•.... . '.

Cidade .. "_ .. e,e.. .. e_a '11:...

Bstado . . . . . . . . .. . .. ',' . . . .. . ...........• �

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

CURITIBA T.EU::CRA.W'A: PROSEBR(\$ f'ARAN4 ;-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende ..S6 ou
.

VENDE-SE 10 MU(US-dl"oASMA
ricos pertencem A "Escola .

I
Vende-se uma casa regi- Dis.solvido Rapidament.Jônica". a uga se-

dencial, .sita à rua Tenente- lo!!. ataques desesperadores e vío-

" t t Vende-se ou aluga-se uma Silveira 46 nesta Capital rentostía asma e- bronquite enve�e-
.

na' r amen o
. ,

,

' ,
nam o organismo, rmnam a energia,

- chacara situada no Estreito, e, respectivo terreno com a arr1;!ioam a saúde e debilitam o -co-
.

.

- , ârea d 350' tro: dr raçao, Em.3 m
í

n u t o s , Mendaco.

ALUGA-SE estrada para Sao Jose. area e me ros qua la- nova fórmula médica, começa a cír-

, Proximo ao centro com 3 Terrenz.j.e 12 mil metros I dos. " ���en�ss:r;��s������n��J����
.' . quadrados e uma ótima re- Tr� com o dr. Lauro dia começa a, desapareeer a dificul-

quartos, salas de VISIta -e-
id

.-
d terí I I LUI'Z Línhares a' rua TI'· � dade em respirar e volta p-sono re-

,

b h'
.

I
- SI encIa e ma ena. .' d parador. Tudo o que se faz necessã-

Jantar, an erro, msta açao T' t '
"

R f I B _ J'ano 53 011 pelo - telefone rio é tomar 2 pastilhas de. Mendaco
, -'

d
..

A' Ia â.I a rua a ae an lI:: -

f'
-

f' .

-

Lí
,

d dssanítâria e prrmerra, in- . 1315
as re eiçoes e l,cara a ':V1,a o ...

.

_ ... deira 14. . . . asma ou bronquite, A açao e muíto
da nao fOI habitado, '

, Negócio de ocasião. rápida -!_Ilesmo que se trate de casos

I ·f E
.,. rebeldes e antigos, Men-daco tem

n ormações no scrttórto tido tanto êxito que se oferece com

Imobiliário A. L. Alves. Foga-O 1"000"mi-"O a gar�ntia de dar ao paciente respi-
ti ti ração livre e fácil rapidamente e

completo alívio do sofrimento da
Vende-se um em perfeito 'lsma em poucos dias. Peça Mendaco

hoje mesmo, em qualquer farmácia
A nossa garantia é a suamaior pro
teção. '"

! '

No mundo do ��",,,,,:>,,,,,:f''''''-''''''''','' "":::"'''''''�:':''''''''/ Saibamais esta
J'�� ío e�o�� lY I liJ6l:

>�

;;?,,< ���:>, .i fo;;';;��:i;,og������m q�ee�;
N os Estados Unidos I "',' ',.,. '"", "'" I edig iu data de 1700 anos

�:�::�I:f�;�;r�:�:��; (�I;�*). '''tiAS i:�:�:t�::��:3c�to 1�
����t:r�o��n��:l�en�::��e�= M

.. ,:.· .._.l.·.�f··'!.r.'.·,.,'If'\;;�"7!.>·:r)t.:u;';::n�:t�;,."'do, . mago�
'noite ficou perdido... ,

t,Ji."1Jt'Il,UI1
unrversars da melodia ma

'!bad*d�_ !�����l���:s�d�a�c:� !.;;,'(SAi .....
..

,

\ \ �d'i�I:�'{i7��0�i�M!:,alahf:��1��lt:��.::re uçao nos preços os a- ...... ,'. . e em que a e oramen os

:pal'elhos de televisão que A irritaçõo intoleróvel e os ardores reune os genros da música.
/·:fabrica. Estas reduções vão produzidos p�los 'distúrbios da bexiga, A "Teogonia", de Esíodo,
«de 15 a 145 dolares, segun- devem ser combatidos, Aogo de inicio, poema com mais de mil ver
-do o modelo. Send� a bex�ga o porta de,ido dos sos, foi O primeiro passo pa

*. "A Venus da TV" é o
substôncios tOXIC&S e irnpurezcs que os ra os livros Históricos. T'ra-

d
rins separam do sangue, sofre-se dores

t d f 'I'
-

.-

d"\titulo e um novo progra- cruciantes quando esse delicado orgão
a-se a rr iaçao e o paren-

-:ma de Herb Sheldon, que está inflamodo devido 60 contacto com
tesco dos deuses.

-estâ sendo irradiado uma tois substânci�s, O exagerado desejo "O HOMEM DO CAVA-
-vez por semana, ás sexta- de aliviar o bexiga, 05 -ordores e as LO BRANCO", autoria. de

-_feiras, das 22 :30 horas pe- irritações das vias urinárias devem ser Theodor Storm, clássico a-

']á "\YJZ-TV. A base do pro- combatido}, tomando, aindo hoje, as lemão do século 19 será um

.:grama é um concurso de Pilulas de'Witt para 05 Rins e a Bexiga, dos próximos lancamentos
Sua açõo calmante e antisética, loz-sa . _

,

>

�ibeleza, sendo que as vence- t· I b'" das Edições Melhoramentos."

.'
sen Ir ogo na eXlgo, nos rins e em

••

-do ras são escolhidas pela -

todas os vias urinórios. Tales de MIleto afirmou

-nersonalidade, graca'e ta- 'A p', I D W' - d b
" que a água era a origem de

-"" > S I U a s e I t t s a o .... a rI- •

'':lento que apresentam. cadas e s p a ci o l m e n t e para os todas as COIsas: Para Hera-
* "Too Young" é o. nome d o e n c os -do!l' Rins e do Bexigo, cIito de Efeso, êsse prínc í-

"00 disco de�at (King) Co-
.

pio vinha do fogo. Anaxi-

.Ie para a Capital. Os enten- .

P;lulas
maudro afirmava que as

-didos dizem que este discõ !!! coisas e o ar provinham de

-chegará ao record .de um

D WITT
um elemento ou matéria prí-

.milhão de cópias vendidas E
'

mitiva, já desaparecida e

.. .em pouco: tempo, a exemplo dentro da qual tudo se com-

-do que aconteceu com "Mo- p�ra os Rins e a Bexiga punha ou "decompunha. To-
E)n...vidros de 40 e 100 pilules

. dos êsses interessantes teó-'ma
. Lisa. "

O grande é ,mais e(onôm!(o
-Y,. H. V. Kalterborn, um

",rlos 'principais comen taris
"tas' do radio norte-america
. :no, caiu duma escada e

-::fraturou uma perna, Kal

·'ter-born, que jál. passou dos

'>1)0, estava pintando uma ja
.ziela na casa de verão que

:p�ssue em Long Island.
* Faye Emerson quasi

-que não pode ser reconhe
,:cida num dos ultimos

.eshows 5de TV em que tomou

yÁ, ·parte. É que a grande estre-
'!!'""",- ':Ia levava um vestido ajus-,

� d�. "tado ao pescoço, sem eco-

�,·te algum ...

,
-,

ALUGA-SE -

/

Um quarto de frente, en·

trada independehte.
Tratar a Rua COl'lselheiro

Mafra, 152.

Aviso
--

Correspondência destinada
à ilha de Curaçáo

A Administração dos Cor
reios das Antilhas Holande-
zas, por intermédio da União'
Postal Universal, recomen

da que as remessas de tôda
natureza destinadas à ilha
de Curaçáo sejam endereça-
'das da seguinte maneira:
"WILLEMSTAD - CURA
ÇAO, ANTILLES NÉER
LANDAISES".

d·F"A'�L U G·A - 5 E
ótima sala no cenfro

A' P18ça 15 de Novembro, 20, 2' and"
(altos d.? Restaurante Rose).

Tratar no mesmo local

estado com apenas um mês
de uso.

_

Tratar co:tp Léo Ad�m no

Posto G. Ramos - Estreito.

Dôo Coloca�ão
Á base de comissão.
Trabalho facil podendo

ta,mbem ser execut)ldo por
moças.
Tratar á prac;a 15 de No

vembro, 26 - �o a,ndar.

Vende�,e
antl,movAI

VANGUARD STANDARD
Modelo 1951

Vende-se um, côr grenat, F """
.

.

I

14
portas, com apena_s 2.700 riquezas em gera

kilometros rodados.
.

I Vlenho Creo�otadoInformações nesta Reda-'
.,

�

ção ou pelo telefone 1166. (S, I Vp, ra)

FIUZA LIMA & IRMÃ€>S
Cons .. Mafra, 37

, FloriaRópéUs

UNiAS PARA INTURA
COTTOMA'

•

, Ifttlântida Rádio Catarine'nse limitada,
apresenta mais 2, insuperaveis modelos para 1951

"

CARACT'ERISTICAS: '

'

liãlI
5 valvttlas: Ondas: longas de 550 a 1.700 ke[s; curtas 6 a IS'mes. 50 agc mts.

= Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: T-oma'da" para toea-seos .

.g Transformad�r universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts' vdi

mi
Variavel de 3,secções : FI com n,ucleo de ferro: Caixa de, IMJ3UIA de luxo.

_
Grande Q.lcance� Alta sensibilídade : Som nat.Yral.

I

Modelo ARC-5-P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6

S. de AI,ar. aas 'uberculoS8S NA CAMARA· MUNICIPAL'uniâ glória' de Riachuelo
Assembléia geral; extraor.,

Paroquial, à rua

A.
rcipreste

/.

And'ré Nilo 'I'adasee
. dinária \ .Paiva, a-fim-de: .

O l.IDER .DO GOVERNO CONTRA O GOVERNO I Ao comemorarmos, no dia 11, o transcurso do 850
. a) deliberarem sôbre a re- aniversário da portentosa Batalha Naval do Ri.achuelo,
Pelo presente edital são forma e aprovação dos Es- CONSTRANGIMENTO NA BANCADA UDENISTA

um vulto que hoje é símbolo Nacional se nos apresentou
convidados, de. acôrdo com tatutos da Sociedade e ESPORTE E 'POLITICA _ RESPOSTA �O SR. com toda a sua grandeza de herói máximo da refulgente
o artigo 22 dos Estatutos.jos b) elegerem os membros jornada histórica.
senhores sócios' contribuin- dos Conselhos f'iseal, técní- OSMAR CUNHA O Imperial Marinheiro MARCILIO DIAS, bravo e
tes da referida Sociedade e co e de sindicância e Almo- intrépido gaúcho, nascido em 1838 na então Vila de São
respectiva Diretoria para se xarife. "..

Reunião extraordinária José do Norte. É o heróico e destemido Marujo autor de
reunirem em Assembléia Ge- Florianópolis, 12 de Ju- dois atos de sublime abnegação, de desapêgo a vida e de
ral-Extraordínária a r/eall'- nho de 1951. .

ti
.

d Presid t d CâConforme havíamos no icia 0, o 1'eSI en e a -

confirmação do seu grande amôr a Pátria - o hasteá-
zar-se no dia 10 do eorren-

.
Carmen Oliveira -'- Pre- mara Municipal, dr. Álvaro. Millen da Silveira convocou mento da Bandeira Imperial em Paissandú e a luta dan-

te, às 19,3.0 horas, no Salão sidente. nova reunião extraordinária, afim de ultimar a discus- tesca, sobrehumana, magestosa, no ·convés da "Parnaí- \

NI ASSEMBLEII LEGISLATIVa l'ãO ��e�::,ce::��at:�h�: ��h::,�� �:d:�:�o�:,::. �a��: ba".
Comandava o Corpo de Imperiais Mar-inheiros o en

ESTRADA BOM RETIRO _ SÃO JOAQUIM _ ÁGUA ���Ol�u�:::i�:eiu=��.�éf:;:� �;I��:��il���em�: �on;r�:s�� ��:�:t:�r��li�a��:sG�:��:iC���anp��:��, ���ooel ci:��:�::
PARA TUBARÃO - PINTURA DA CATEDRAL - O dente informou que a convocação era de sua competên- em 6 de agôsto de 1855. Foi promovido a Marinheiro de

DEP. FREDERICO 'KUERTEN PEDIU A REMOÇÃO cia e.que a matéria a ser exam��ada e�a,a.em and�mento 3a classe em 15 de maio de 1861, a 2a em 11 de maio de
DE UM PROFESSOR. .. na Casa, afim de que, na reunrao ordmana de agosto, a 1862 e a la classe em 26 de julho de 1864. Matriculado

Sob a presidência do deputado Volney CoIlaço de Câmara pudesse melhor estudar e aprovar o orçamento na Escola Prática de Artilharia em 14 de janeiro de

Oliveira, realizou, ontem; a Assembléia Legislativa, mais para 1952. 1863, te/minou seu curso em 19 de dezembro do mesmo

uma sessão ordinária. O expediente con�toü .do o�icio do sr. Prefeit? Mu-
ano, passando a servir na Canhoneira "Parnaíba" a par-

Deputado. Bahia Bittencourt nicipal vetando o projeto de lei que manda orgaU1z�l: o I
til' de 29 de dezembro, sob o comando do valoroso 10 Te-

De sua -{riagem a Itajaí, regressou, ontem, o deputa- cadastro imobiliário ?a Capital: e divers_os o�tros ?fl<:lOS : nente Aurélio Gercindo Fernandes de Sá e tomando par-
do Bahia Bittencourt, do PSD. da mesma procedência, dando informações sobre mdlca-, te nos combates de 6, 8 e 31 de dezembro de 1864, em

Melhoramentos em estradas I ções
encaminhadas pelo Legislativo, .! torno de Paissandú, cuja praça, terrivelmente fortifica-

o deputado Enedino Batista Ribeiro leu, justificou Os srs. Gercino �ilva e Antônio
I
Apostolo �al�r�m: da, foi tomada de assalto em 2 de janeiro de 1865.

e encaminhou à Mesa uma indicação relativa a melhora- l sõbre a batalha de Riachuelo, ressaltando a significa L Neste assalto, após muitas horas de sanguinolenta
mentos na estrada Bom Retiro-São .Ioaquimça q.ual, Ui_I ção histórica e militar da gloriosa jornada da nossa Ma-I' lute ouviu-se o grito estridente de vitória! ... Er� o bra

timamente, se está tornando quasi intransitável, preju- rinha. v�Marinheiro que desfraldava na torre da igreja de-
dicando a economia daquelas comunas e; consequente- OcupaX;_do a tribun.a. o sr. veread�r Osmar Cunh.a I

Paissandú o glorioso Pend�o de nos�,: �átri�.
mente, do Estado. requereu fosse fransmltIdo um telegrama de agradeci- A Batalha Naval do Ríachuelo, íniciada as 8,30 ho-

.

Água para T.ubarão men�os �o sr. Gove�na�or ?O Estado pelo cabal .ap?i� .à I ras do dia 1� de jl:�ho de �8�5, continua;a em sua f�ria.
Ocupou' a tribuna, a- �egU1r, o deputado Francisco rea.lização, em Flonanopohs, ·do Ca:upeonato �lasIleI.lo. com toda a intens idade.re as 14 horas amda se pelejava

Neves, representante de Tubarão pelo PTB., que enca- de Basquetebol, e outro telegrama a Asse�ble_Ia LeglS-1 com indecisão da vitória.
minhou à consideração da Casa uma indicação' relativa lativa, no sentido de ser aprovado, com urgencia, o pro- A "Parnaíba" fôra abordada. pelos navios para

aos serviços de abastecimento de 'águ� naquele mun ie i- jeto de lei que concede o aU"xilio de 400 mil cruzeiros ao 'guaios "Taquarf", "Salto" e "Marques de Olinda" (êste
pio, os quais, inaugurados em Janeiro dó corrente ano, mesmo campeonato.

. ". I nos 'perte�era e fçra apr-isionado=pelo inimigo em 10 de

ainda não estão prestando benefícios por faltai- a liga- O lider da bancada uden ista, que ha muito vmha so- novembro de 1864) e Marcilio Dias continuava em seu

ção domictliar. Era o que pleiteou a indicação. frendo ciumes pelo crescente prestigio que a bancada! pôsto, como Chefe de um rodizio, quando, no final da

Urgência concedida pessedista vem conquistando no seio da população, pela I abordagem, o abandonou para melhor lutar.
Foram aprovados os requerimentos relativos ao re- sua atividade legislativa, roido, ainda mais de despeito, I 263 valentes se defenderam heróicamente a bordo-

gime de urgência para -os projetos de lei, um que' reor- por ver que o Govêrno do Estado atendeu o apêlo que da "Parnaíba" dos 500 paraguaios, e quando mais In

ganíza o quadro ,de" funcionários da Secretaria da Fa- lhe fez o, S1'. Osmar Cunha, como presidente da Federa- tensa era a luta, resolveu o seu comandante Garcindo
zenda e outro que institui à Fundação da Casa do Pro- ção Cata.rinense de Atletismo, esqueceu-se de que, na ordenar ao imediato, 10 Tenente Firmino Rodrigues Cha-
fessor. Casa, era l ider do govêrno, ê desandou em desabafos, ves, que lançasse fogo ao paiól de pólvora, sendo desig-

Pintura da Catedral contra o sr, Irineu Bornhausen, criticando ásperamente: nado para esta 'tarefa o, Escrivão Intendente José Cor-

.0 deputado Osvaldo Cabral, da UDN. apresentou' a ,atitude do Chefe do Executivo Catarinense, de conce-: rêa da Silva .. Já se dispunha a cumprir esta ordem quan-:

projeto de lei autorizando a abertura de um crédito de I der um auxil ío de 400 mil cruzeiros a um certame es-l do soaram gr'itos de "Viva a Nação Brasileira!" Viva o

Cr$ 80.000,00 para pintura externa da Catedral Metro-
I
portista, quando o Estado precisa de grandes economias. : Almirante Tamandaré!' Viva o Chefe Barroso! Viva a

politana. Disse, ainda, 'mais, o raivoso lider, que o basquetebol é' guarnicão da Parnaíba!" .

.
.

A respeito teceu considerações de valor .. histórico uni esporte desconhe�ido �tre n_ós e pelo .q�al o povo I E'r�m vozes dos nossos Marinheiros e Soldados, aco-
que bem justificam a oportunidade da medida. . não mostra nenhum mteresse.' nao Ase .JustI,flcando, aS-I metendo resolutamente os paraguaios que se kscapavam

Ordem do Dia sim, o gasto daquela enorme importância, so para aten- i por perceberem a aproximação da "Amazonas"....."Belmon-
Em discussã� única foi apreciada a redação final I

der aos caprichos P., à vaidade de quem, ainda há pouco,
I
te" e "Mearim" em socorro da "Parnaíba".

do .projeto de lei, que concede auxilio de Cr$ 100.000,00. havia acusado, o Govêrno de graves erros administrati- Um oficial paraguaio, juntamente com 30 compa-
à Casa do Professor. I' vos.

.

, triotas, que profanara nossa- Bandeira, foram encontra-
Em primeira discu'ssão é aprovado o projeto de lei Na sua explosão, de pura inveja, sempre dominado dos mortos no tombadilho da "Parnaíba". Entre os nos-

que autoriza a Instituição da Fundação da Casa dos pela' estreiteza de suas concepç?e� poli!icas, .o'lider do I' sos heróis, tombados no cuITlprimento do dever, se acha
Professores de.. Santa Catarina e dispõe sôbre o seu fun-I Govêrno, além· de atacar a admmlstraça? Irmeu Bor- vam os Capitão Pedro Af0rlSó, Tenente Feliciano ele An-

cionameJlto. _J

I
nhausen, dirigiu pesados ataques pessoaIS ao sr. Os�ar' grade Maia;, Guarda-IJ:?arinha Greenhalg e o intrépido

;'
Justificando perseguições Cunha e pretendeu ridicularizar o esporte em nossa ter- Ma-rinheiro Marcilio Dias. '.

O deputado Frederico Kuerten, querendo defender- ra. ' . Qúando a' "Parnaíba" foi abordada pelas forÇ1ls ini-
se de �cusações que a imprensa de Tubarão lhe fez, dis-l Essa lamentável atitude de úm vereador, que, con- migas, Marcilio Dias, chefe de um rodizio, raiado, aban
se que '1i'ntes de se falar das· perseguições politicas do! vencido de sua "superioridade" politica, mereceu conde- donou-Q para sustentar, braço a braço, a luta de sabre.
atual govêrno era -mistér lembrar as perseguições do go- nação de quantos ptl'flulares se achavam presentes à ses- com quatro paraguaios,' conseguindo matar dois, mas:

vêrno passado. Assim, para aquele representante ude- são, pois não é incrivel que alguem se insurja contra a veiu a cair aos golpes dos outros, e seu corpo, crivado
nista se ontem, supostamente, se perseguiu por motivos; IJ:ealização de ilm campeonato em nossa capital, quando de horriveis cutiladas, foi piedosamente, recolhido pelos

•

políticos, hoje também se pode fazer o Il).esmo ...
todos sabem que tais certamens, onde tomarão parte companheiros.

A seguir, referiu-se ao bilhete dirigido a um inten- . representações de todos. os Estados da Federação, são No dia seguinte ao da grande batalha, pelas 14 ho-
dente distrital no- sentido- de serem chamados a dar ex- grandes op@rtunidades de tornar cada vez mais conhe- ras, o heróico Marinheiro éxaiava seu último suspira.
plicações, os professores locais, e confessa que fôra êle, cido o nosso Estado, além de 'canalizar para aqui, gran- e no dia. imediato (13) às 10 horas, com rig,orosa fonna
orador, quem escrevêra aquêle bilhete, mas que o fizera· des somas de dinheiro, com beneficio real para a nossa lidade, foi sepultado nas águas do, Rio Paraná.
por sua iniciativa \particular e não em nome do govêrno.1 economia e pára as rendas públicas. "A praça mais distinta" da Parnaíbà é hoje, com'
Assim, assumia in�t:;ira responsabilidade pela remoção Convem frizar que o ge�to precipita:_do �o lider ude- justificada razão, uma das glórias de nossa Mal:inha ·d�
de um professor, porquanto fôra êle quem a solicitál'a ao � nista, tomado à revelia de seus companheIrOS de ban- Guerra e um dos mais fulgurantes símbolos nacionais!
govêrno ... cada, deixou estes em situação de desagradável cons- Saibamos honrar a sua memória e não permitamoS'

E depois dizem qúe o govêrno não está agindo com trangimento, sendo que um deles, o sr.- Bruno Schlem- que máos brasileiros, imbuidos de doutrinas materialis

espírito partidário. Basta algum correligionário pedir e per, para não encampar os considerandos do condutor, tas e seguindo ordens emanadas do estrangeiro, venham:
lá vem o ato fazendo transferência de funcionários pú- se viu obrigado a afastar-se, momentaneamente, da sala macular o riquíssimo Patrimônio Histórico' de nossa Na-·
blicos, sem qualquer exame da equidade dessa medida! dos tr·abal!J.os. , cionalidade. ,

Fala o deputado Wilmar Dias
. Tudo, entretanto, recebeu imediata·e solene respos-r Ao ·inclito Imperial Marinh�iro MARCILIO DIAS e.

Como o deputado Frederico Kuerten tivesse falado ta do sr. Osmar Cunha, que mais uma vez arrastou o li- a gloriosa Marinha de Guerra as nossas mais empolgan
em demissões havidas na Estrada de Ferro Tereza Cris- der udenista ao pelourinho, mostrando-o ao povo como! tes homenage!1s e o nosso mais profundo respeito, com a

tina, pelo seu Diretor Anes Gualberto, só porque os ope- êle é, quer dizer, um cidadão fechado dentn� lie uma;. convicção de estarem alertas contra os falso.s demagogos
l'ários haviam votado no sr. Getúlio Vargas, o deputádo vaidade tola, aferrado a uma politiquice .iI!W..er�inente, e os inimigos da grande e estremecida Pátria Brasileira..
Wilmar Dias _solicitou ao nobre colega se confirmava

a-I i�ca�az .de pensaI: e de trábalha� pelo progresso' de J1'�0� �alve Marcilio Dias!!! Salve Marinha de Guerra do:
quela acusaçao, tendo o deputado Frederico Kuerten nanopohs. Tanto ele como o sr. VItor Fontes, que o apOla- BrasIl!!!

respondido que, de fato, as demissões de operários pelo I va contagiado pela mesma ogeriza ao desenvolvimento

�r. Anes Gualberto foram feitas exclusivamente porque real da capital barriga-verde, ambos, acentuou o sr. Os-
os mesmos erâm getulistas.

>- �:�e�t���:' i�����s:;t::a;oi��s�o:�:��l��!�,a,c;n��r�� Club'e Doze" de agostonos ensma a htstorIa, as naçoes mais desenvolVIdas sao ',_

RELOGIOS SUIÇOS f'
com enfeites artisticoI as que �,ais praticam, o .esp�rte em todas as suas

01'-1' .'
"

Folheado Ouro 20 q. -

mas, e ser contra' a reahzaçao do Campeonato de Bas-
.

1.060 ancora 15. Rubis
Cr$ 4'0,ro quetebol em Florianópolis, é revidar uma mentqJidade i A DIRETORIA DO CLU-

I
cida tambem aos associadoS'

1070 Sist. Ancora 15 Rubi; tacanha, é ser contra os nossos foros de cidade culta, é,! BE DOZE DE AGOSTO, tem do CLUBE DOZE.
.

Cr$ 310,00 I principalmente, trabalhar contra a mocidade florianó- o prazer de convidar todos I Ai part.ida sera' efetuada
Pulse ir. s folhealla, de

Cr$ 80, 110, e 180 politana, essa mocidade que, praticando o esporte, se aos seus associados para a j' ás 13 horas, em onibus es-
GARANTIA ESCRITA ii) "'NOS •

d E t d P' t
. -

'd d d LAGU
. .

('elo l'ecmbolso S m de pezas. prepara para engr.an ecer O' s a o e a a na. excursao a Cl a e a - peclals e o regresso ás 17'
ot ln IS condiçõ s pora Os srs. Gercino Silva e Vitor Fontes, tão duramente NA, afim de participarem' horas de domingo.

'

Revendedores e Agentes
P çam nossos cata/ogos gra';, vergastados pelo discurso brilhante do S1'. Osmar Cunha, odas festividades que o CLU- A lista de inscrições --já

!NT!tA I..TOA. procuraram atrapalhá-lo .com gritos desesperados, de BE BLONDIN, promoverá 'se-�n'contra à dispusição dos.'
c. P. 793 • S. PAULO crianças manhosas. Mas não' adiantou. Foram duplamen- em a noite de 16 do corren- srs. associados na Secreta-

te infelizes. Ficaram sózinhos, mal vistos por todos. te, sábado, e que será ofere:. ria do Clube. .

.

.

• I
-
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o 'ESTAO('-Qual'ta-feira, 13 de junno de 19�1 7

CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE JUNHO

DIA 6 - QUARTA-FEIRA r+: "SOIRÉE-MIGNON". DIA 9 - SÁBADO _ "SOIRÉE", COM INICIO ÀS '22 HORAS. DIA
13 - QUARTA-FEIRA _' - "SOIRÉE-MIGNON!'. DIA 24 � DOMINGO _ BAILE INFANTIL, DAS 15 'ÁS 20 HORAS,
A CARACTER. DIA 27 - QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE-MIGNON"'. DIA 30 - BAILE DE 'SÃO PEDRO, COM INICIO
ÀS 21 HORAS, A CARACTER, UMA RETUMBANTE FESTA JOANINA. E NO ÚLTIMO SÁBADO DE JULHQ, DIA 28,
UMA GRANDE FESTA, UMA GRANDE SURPREZA E MAIS SURBREZAS. AS "SOIRÉES-MIGNONS" TEM INICIO ÀS

19,30, TERMI�ANDO ÀS 22,30 HORAS.
-----------------------��------------------------------� ---------------------------------------------------------------

�
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POLICIA MILITAR
DE S. CATARINA
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----------------------------------------------------------�I
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/ RUA' JOÃO PINTQ N! '!I.

EDITAL

VENDA DE ANIMAIS EM HASTA PÚBLICA

, �e ordem d? senhor CeI. Comandante Geral, faço
-publIco a quem interessar possa, que no dia 28 do cor
rente mês às 14,00 horas, no recinto do quartel desta

Pol.icia Militar, serão vendidos em hasta pública,- li qU�in
maior lance oferecer, três (3) cavalos, julgados inser

vív_eis para o serviço militar, e cujas resenhas sãõ"as se- I
gumtes:

'

Cavalo GIG;ANTE - Pêlo rosilho, cauda preta, ca
belos negros, taipas pretas, pinta apagada na tésta, mar
ca de ferro a na tida esquerda" com 1,54 metros de al
tura e com 18 anos de idade,

Cavalo, PILôTO' - Pêlo picasso, cola e crina do
mesmo pêlo, calçado de branco do anterior e posterior
direito brancas, com uma estrêla coi-rida na testa até as

narinas, lábios inferior circundado numa meia lua bran
ca, marca de ferro 8, 1,50 metros de altura e com 16 anos
de idad� '�

,

Cavalo BOTA-FOGO � Pêlo alazão, estrêla cor+í
da, cola e crinas rosilha, pinta branca no lombo, taipas
do trípede em diagonal direito brancas, posterior esquer
do raspadas, ,corôa dos anteriores branca, calçado do
postertor- direito, com 1,50 metros" de altura e com 14
.anos de idade.

, ..",__�
Quartel em Florianópolis, 1-6-51.
Olivério José de Carvalho Costa ___: Cap. Ajudante,

,ESTÁ EM P�ENO CURSO OBTENDO UM RETUMBANTE
SUCESSO A

- GRANDE SEMANA DE JUNHO ) ,"

-

A FINDAR NO PRÓ"XIMO DIA 10 NA

A-MODELAR
-)
COM A QUEIMA DuS SEGUINTES ARTIGOS:

Para SENHORAS - Malhas e Saias de lã

Para CRIANÇAS - Malhas e.Vestidínhos

Para HOMENS - Capas de Gabardine e Schantung!!!

EDI'TAL
O Sr. CeI. Comandante Geral faz público a quem in

ieressar possa, que só tomará providências para paga
mentos de dívidas dos elementos da Corporação, quando
tiverem sido afiançadas, na Capital e sédes de Cias. Iso
ladas pelos Comandantes de Unidades e,,8ub-l,lllidades, e

no Interior do Estado pelos Comandantes dos Destaca
mentos Policiais, de acôrdo com o art. 40 § 30 item VII
do Regulamento dos Destacamentos Policiais Militar.

Quartel em Florianópolis, 1-6-51.
Olivério J-(lsé de Carvalho Costa - Cap. Ajudante.

Telegramas
retidos
Relação dos telegramas

retidos:
Embarcadora, Leonor, G.

Silva, Amaury Oliveira, Jo
sé Nascimento-Estreito, Ma
ria Silveira, Abelardo Octa
cílio Gomes, Postal, Manoel
Boell, Otávio Rosa-Estreito,
Laboratório Raul Oliveira,
Emerson Pinto, Raymundo
Luz Macedo, dr. Raul Scha-

I effer, Edelcidio Santos.

o Remeulo de Confiança da Mulher

RECilfLADOR XAVIER
Duas

I

Tx:anl!porte. regulou" i I ce

slo FRANCISVO DO SUL para NOVA 1081
lnfot'moçô.. ecrnee Aqent.�

F'Ol' eoópoli!- CelrJoa HoepckeSIA - CJ-� 'l'eldrrc 1 212 ( Rnd: telea;
S o P l'-snci!!co do S-ul-Cllrto, Hoepcke So\ -CI -Telt.loDe 6 MOOREM-ACK
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Maior avànço em tôdas as linhas
ii empreendido pele 8� ,Exército ')

GAIRAM CHORWON E KU MHWA - ENFRAQUECE [braram-os mesmos observa- Exercito recuperou já todo-
,

'A RESISTENCIA COMUNISTA dores qjue há apenas cerc�, o terreno conquistado pelos",
de 7 semanas os chineses comunistas nos ultimas 6

FRENTE CENTRAL CO- ') crença de que o. in\m�g(> 0- resistiram' furiosamente a

REANA, 12 (U.P.) - As porra grande reststencia ha- todas as tentativas dos alia
forças das Nações Unidas quela area. Y dos para capturar Chorwon
capturaram hoje as cidades Poderosas colunas blin-

e Kurnhwa.
de Chorwon e 'Kuínhwa, na dadas das Nações � Unidas Foi a grave ameaça cón
frente central, e se aprofun- entraram em Chorwon qua- tra aquelas duas cidades
daram pela' Coréia do Nor- se sem oposição. Esta 'noite, que obrigou os chineses a

te, no maior avanço já rea- os tanks que entraram em imcrarem prematuramente
lizado desde a grande reti- Chorwon avançaram rapida- 'sJa ofensiva de primavera

O Ocidente está alarmado com o desaparecimento, rada comunista,' em dezem- mente e9 direção ao norte. no dia 22 de abril com' de-"
, .

d doi di I t
.

I J bro do ano passado. Observadores militares a- sastrosos resultados para osem circunstâncias misteriosas, e OIS IP ama as mg e-

ses. Todos se perguntam: Onde se terão metido? Qual a '-
i liados disseram que tinham comunistas - declarou ho

finalidade de sua fuga? A queda dessas cidades acreditado que os chineses je um oficial 'do Estado

.Deveremos repetir aquele célebre: "ignoramus et chaves, as quais - segundo defenderiam a todo custo o Maior Aliado,

(por que não) ígnorâbimus't.Y, .

se dizia - seriam vigorosa- estrategicamente importan- Através de toda a zona

As buscas passaram' agora da França, 'onde desapa- mente defendidas pelos co- te' trianguIo de Chorwon, central e oriental da- Co
,

receram, à Itália, à Espanha bem como a "todas as sai- munistas, pôs em terra a Kumhwa e Pyongyang. Lem- .réia, as Nações Unidas de-
das para os paises da 'Cortina de Ferro".. fendem agora uma linha

É que, tudo indica, tenham os 2 ingenuos filhos da

A -v I S O
'bem mais ao norte do que

terra de Churchill, "procurado" algum dos paises sovié- . a que defendiam antes da
ticos. Tudo depõe a respeito desta última suspeita: "am-

"

,

.
"

'�ofensiva de ,22 de abril. Ex-
bos falam. o russo, estudiosos da teoria comunista, ti- ceto no setor ocidental, onde
nham a reputação de manterem boas relações com os ::>

'-.,
o principal corpo de tropas

diplomatas dos paises satélites da RÚSSia".' �
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS dos {aliados permanece ao

Se tal se deu, cairam, não há dúvida, num grande INDUSTRIÁRlOS sul do rio Injim, o Oitavo
"conto de vigário". Enquanto cidadãos russos

-

como DELE?�CIA EM �LO!U�NÓ�OpS "<,
"

Kravckencko, Gouzenko, Kosenkina, arriscam sua vida e 1 - Comun.Ico aos candIdat�s �nscntos no concu1:�0 ()•••�••••e••••

a dos seus, para se livrarem das garras do Lobo Verme- para as c�rreIras de ESCRITURARIO e ESCRITURA

lho, os nossos dois diplomatas (que falta de tino), fazem' RIO-DATILoGRAFO �ue as provas de REDAÇÃO e

DATI,LOGRAFIA serao real iéadas na Delegacia do
I. A. P. L, sendo a prova de Redação dia 16 do corrente,
às 14. horas e a de Datilografia dia, 17, às 8 horas da'
manhã.
.... '2 - Para a prova de Datilografia, podem os candi
datos trazer máquina própria.

Florianópolis, 12 de junho de 1951.
Nilson Vieira Borges
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Noticias milila'res
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On,de estarão os
dois dip'lomatas

o inversso.
Nesse particular, devemos felicitar os mentores da

propaganda soviética. Em fins do alIO passado "levaram
na onda" Q' cientista italiano naturalizado inglês, Pente
corvo, perito em assuntos atômicos; há duas semanas

desapareceram os aludidos diplomatas e há dias, desa
pareceu, em circunstâncias misteriosíssimas o diretor da
fábrica atômica do Kentucky nos U. S. A.

o que não se compreende é como tais indíviduos,
diplomatas, cientistas, se deixam tão facilmente ludi
briar. 'Terá sido, lendo Bernard Shaw ou ouvindo as ir

radiações da R'ãdio de Mõscou ? ou por não terem sido
Kravchenko nem sintonizado, pelo menos "A voz da
América", com o seu comentarista Emílio Torre? 'ro.moção de of,iciais.

A fuga dos � diplomatas: Guy Borgess e Donald DECRETOS ASSINADOS ,. Ao pôsto de 10 Tenente, o
_ lvIcLean, se torna tanto mais grave, se considerarmos que PELO SENHOR PRESI- 20 dito da arma-de Infanta
ambos, "estão ao par dos mais elevados segredos anglo- DENTE PA REPUBLICA ria, Ary Valgas Neves.>"
americanos", pondo em situação crítica os dois países. Promovendo nos 'têrmos Ao pôsto de 10 Tenente, o

Fala-se mesmo que a Inglaterra est�ria disposta a do Ant, 10 da Lei número 20 dito de Infantaria, Orlan-
mudar' seu código diplomático.' 1.156, 'de 12 de ..Outubro de do Martins Neves.

O fatoiestá se tornando grave. Os 2 fu.giiivos não 1950, os seguintes Oficiais: Ao pêsto.de 10 Tenente, o

deíxaram siquer unia pista. Muito ao contrário, tudo ji- , Ao pôsto de,Tenente-Co- 20 dito da Arma de Artilha
zeram para que os 10 mil detetives que agora estão em ronel, o Major- da arma de ria, ,Manoel Pereira da

seujencalço, nada descolírissem. \
, Infantaria, David 'I'rorn- Cunha.

Mas ... não foÍ assim Que desapareceu o submarino powski 'I'auloís., . 'Wo pôsto de 10 Tenente, o

britânico "Affray"? sem nenhuma pistâ, sem nenhum Ao pôsto de'Major, o' Ca- 20 dit9 da Árma de Infanta
S. O. S., o que quasi destroe a hipótese de um acidente. pitão Intendente Gemintano ria, Waldemar Vieira Cor-
Se o tivesse havido,' (digamos uma explosão instantâ- de.Paula Cidade. deiro, '

'.
nea) como se explica o não aparecimento de destroços'?, Ao pôsto de Capitão, o 10 Ao pôsto de 20 Tenente, o

As vezes chegámos a pensar (mas não quereríamos Tenente ,de Infantar-ia do Q. Sub-Tenente da Arma de In

( escrever) não terá êle zarpado para a ... (só pensamos A. o. Gersino Gerson Go- fantaria, A�drelino Nativi-
o país, portanto é justo que nã0 seja escrito). mes. dade da Costa.'

'

Seja lá como fôr. É de ficar consternado. Ao pôsto de Capitão, o 10 A todos esses brilhantes
Enquanto cientistas e submarinos, desapareciam Tenente Intendente do Q. A. oficiais conterraneoé ,e re

(sem deixar ra'sto, diria nosso caboclo) não havia tama- ,O., Francisco Ladislau de sidentes nesta qtpital, os

nha importância, mas, quando, dois diplomatas, com se- Noronha.' nossos cumprimentos e feli
gredos perigosíssimos, se bandeiam ao inimigo, além 'de Ao _pôsto dê' 1° Tenente, o citações pela justiça lta pro-
uma traição à sua pátria, <tornam-se verdadeiros crimi- 20 Tenente de Infantaria, moção. /
nosos de guerra: e assassinos da democracia. Desprêzo Alcebiades de Souza Frei-
é o que merecem. tas.

Escreveu: CELESTINO SACHET Ao pôsto de 10 Tenente" o

2° Tenente Antonio de Oli
veira Mendes.

Festa de Santo)
Antonio

6· ChurrascÍl da Sau'dade
Ao pôsto de 10 Tenente, o

2° dito da'Arma de Infanta
ria, Alpheu Ferreira Linha-

Como em todos os' anos
l'ealizar-se-á, amanhã, na

igreja de Santo Antônio, à
rua Padx:e Rofna, a festá de
seu glorioso Patrono que
neste ano se revestirá de
maior brilhantismo com as

A. policia de Joinville, a- solenidades do Jubileu Au

pós mumeras tentativas, reo do Revmo'. Pe. Frei Bo

conseguiu deter um indivi- nifácio Martinów.
duo, 'que, apelidado de Ca- Hav�rá missas às 6 horas
pa Preta, andavà à noite as- as' 7 horas com Comunhão
sustando as moças, desco- Geral das Zeladoras e Asso
brindo-se afinal que era

-

o' ciados da Pia União de San-
E já que muitos ex-alunos, guarda noturno, João Ga- to Antônio e às 8 horas, so-

vem para o churrasco com vião. Iene, ,com a assistencia -de,
bons dentes, mas ,sem as ar- (Dos Jornais) S. Exia. Revma. Sr. Arce-
mas necessarIas para tal Assustava moças, que peça, bispo Metropolitano.'
empresa. .. sem fâca, sem Um "Capa Preta" sem graça, ÁS 1 9horas sairá a pro-
canivete, teremós que man- Lutava a polícia à bessa, cissão com a imagem do Mi-
dar CQnfeccionar tambern Sem·i.'Contudo dar-lhe caça... lagroso Santo, percorr�ndo
300 facas, de acôrdo com a,) '.,_ (j seguintes iten.edrio: R.
filosofia e a usança da bôa ,Padre Roma, Av. Río Bran-

,.. ..
�.. ,_

ii#'-

terra dos churrascos! A to- Deitou-lhe, afinal, a mão, co, 'Est. Junior; Alvaro de
dos os ex-alunos, tanto pela Terá que prestar continhas... Carvalho, Felipe Schmidt;
boa acolhida como pela ·a- Prêso, assim, o gavião. . . Padre Roma.
mavel p,resença, agradece o Desfrutam .

paz as pombi- Convida-se ao povo em

assistente a:rpigo, da A. S. I. -llhas. geral e em particJlJar os de-
A. P. Braun S. J. Zé. votos de Santo Antônio.

.�.·�ft

res.

,.

Transcorreu na MAXIMA', ram os tijolos aproveitados
de inscrições, cerca de 290... no assador do domingo! Que

.-:,de concurrência,: cerca de não serviriam mais para
\
a

280 ... ex-alunos presentes construção, devido a não
de apetite: 267 Kg de car- sei que contaminações. Con
nes bovinas e suinas, 50 Kg. sequ,ência: 'comprei os tijo
de mayonaise, 20 Kg. de ios, 2.000; e deles faremos
pão. .. 35Kg de cebolas... um assador em regra: o as-

_ 20 Kg. de farinha. .. e alto sader da A. S. L A.
lá: ,as' sobras foram poucas,
as Sras. lavaqeiras teriam
"gostado de mais um pouco
desses, restos! E o _Pe. Cle-

, mente tambem ficou conten
te: Cr$ 1.700,00 para seus

,pobres. '

, Os 260 espetos de ferro
foram poucos, precisaremos
mandar confeccionar )I1ais
40! Estão eles esperando pa-

,

Ta um novo ataquei Para a

seguinte churrascada já
teremos' construido O' assa
dor! Porqu,e? Simplef:\mente
JlQrque os pedreiros rêfuga-

Alfinetadas...

(

I
.>

meses.

Com a queda de Chorwono
e Kumhwa, as forças das..

Nações Unidas estão esta,
noite ameacando as Iinhass
de abasteci;11entos comunis-·
tas para Pyongyang, capital
norte-coreana, e a rede 1'0-·

doviaria no centro da Coo.
reia do Norte.
Um comunicado expedido

esta noite pelo Q. G. do Oi
.tavo' Exercito diz que a re-"

sistencia comunista está-ses
desmoronando ao longo de-
toda a frente coreana.

A ocupação daquelas"
duas cidades dá as Naçõess
Unidas o controle, de um�
area vital.
'De Kumhwa, as estradas'

seguem para o norte, erra

direção de Wonsan, na cos

ta oriental e a noroeste de

Pyongyang.

'�
I

Foi de faca .em punho e pinga ao copo, qu\ê fes
tejamos a efetividade do seu Guedes no cargo de
diretor da Secretaria da Assembléia. Prova afetiva,.
da efetivação. Bom churrasco, no Praia ·Clube. E',;,
uma exibição local das nossas reuniões, a alguns ce--

rimoniosos, que não'l.espéraram convite para. sinto
nizar. i' (;; 'Q; ,- , ,./

No centro da mesa, que nem era redonda, Ú'"

hbmenageado, figura impoluta, caráter sem jaça,
etc. pitando um�creonlo, 'à custa de uma caixa de:
fósforo. Enquadrando-o, o seu Protógenes, satisfei-·
to de saber que tudo aquilo nasceu de um caneta=-

'_ ço seu, e o seu Maneca, cioso da presidência do Co-,
queiras e um tanto severo com o diretor da faltas. '1
de protocólo, que 'era o inéfetivável Chueco García.;
Quando as mandibulas se·ie)1aram, o orador oficial
ergueu-se, pigarreou a Duque' de Windsor, e lar- ..

gou o verbo: "Seu Guedes. Dentre os seus amigos, ()e,"

mais humifde ... (Muito bem! Apoiados) porque 0>"

mais novo no convivio... (Espertinho, hein?) foii,
.o escalado para a honra de oferecer esta festa". E;:,/
o dr. Fernando Oliveira, por 15 minutos, pulverizoie.

. o Hermes de virtudes e qualidades, fazendo omíssíss
aos predicados negativos. Ligniramente comovido"
o seu Guedes só de longe em longe pestanejava aqui
Iínamente demorado, ciente daquele engrossamento
baiacuzeano, O Caldas, serenadas as palmas, falou,
bro culonia sirío-libaneza - balavra: barece tife-·
rende," mas borém tiferença tam minor, tam bique
na, nom si faz gonta, qui nem' bresdaçãozinha.

Da or�ção inflamada do Camilli niD_guem capis
cou nÍente: Guedom - banditi inamotate di Stechet--·
ti. O Lenoir, pela pensadora França, compreendem.
qhl.é vindo do Xapecó não podia fa�er discursos in-· ,

�endiários. Na integra disse o seguinte: "Mousie{ll"d'Afonsecá. Je vaus saIu. 'Mel'ci." Pelos poloneses;.
refugiados, o Slowinski um tanto perturvado com aST

desefetivações no Turvo, congratulou-se com o sem

Guedes, por poder este plagiar o Fico e cantar 00

Daqui não saio, daqui ninguem me tira ... O Solon,.,
esquecido de que a festa reqúeria a palavra de um.

legislador, lembrou-se de uma cantora, sua- prima:.
política em sexto grau, e vocaliz,ou, com muita graça,
e desafinação, o Não há, ó gente, ó não, folgar como>

este do balão!' O Beck engi-olou em alemão nipo-na
'zi-fascista; O Serratini foi sel'rándo o pano, foi ser
rando o pano. .. O Maneca -falou 'às verai;, como>

manda a austeridade presidenci{tl. El Chueco Gar
cia, numa insistência de rei sem majestade, fez (»

semostradeiro, para deixar claro que aquela festa
era' a Cfesta do seu sonho. Saiu assobiando o Bar
queiro do Volga ...

-

Houve, afinal, o agradecimento, made in cabo
clo. O seu Guedes, na leitura do improviso, foi dis
seuse sonora" e lacrimefeita. Injetou-se mais algu
mas virtudes esquecidas pelos oradores ,e adiantoU!
que o churrasco e'stava bom de boca. A sua oração"

, teve pizicatos parnasianos e alegras modernistas.
Citou o vaqueano João! Miguel e o Ubi Natus Sumo E
no zenite, como o P'aisinho, que é o mano Jáu, dis-'
tribuiu iscas do coração.' A turma,...-enfarada de es

petos, foi jogar bolão, pal'a o conto do cordão nos,

calouros. Só o sósia de Edilardo Simpson e o gaú
cho Vargas cairam ... E acabou-se a reporta�em . .-.
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