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50 CENTAVOS

o caso de· Uaya de La Torre ENQUANTO AQUI
�HAIA, 14 �U.P.) - A ruanas. 20) - Embora o a- LIMA,'14 CU.P.) - o go- DESAPARECE

�orte InternaclOn�l. de Jus- silo concedido à Haya de IVêrno peruano expediu um
.' e.e

tIça� ac�a �e �ecld�r que a La Torre violasse a Conven-
I
comunicado oficial de 17. RIO, 14 (V.A)· - Via-I cidade, para redistribuíção

Colômbia nao e obrigada a ção de Havana, a Colômbia pontos declarando que, de jande pelo vapor "Brazil", de população como tambem

entregar o. chefe
.

aprista não era obrigada a entregar conformidade com a senten- está em transito. pelo Rio o o de saneamento e abertura

Haya:-de laTocre, �sIiado na o político peruano, devido à ça da Côrte Internacional de engenheiro Carlos Lodí, che- de gaIerias fluviais. A ques

e�lbalxada colombiana em alta de disposições concre-I Justiça não será concedido- f� do Plan,o Ge:al de Urb:- tão do espaço para estacío

LIma.
-A DECISA-O

tas para o caso na cítada : salvo conduto ao refugiado rusmo da Prefeitura de Sao namento de automoveis no

Convenção. I Haya de La Torre. Paulo e que retorna dos Es- centro da cidade, bem como

HAIA, 14 (U.P.) - Os' tados Unidos onde fôra in-

:;c�����d�: �I����e ;����� ,.. -

-:::•••� -.- JY ,...._•..- _� ;:rtl�an�:máal��:i��va !�'r�:�e�
ram-se às 15,02 no Palácio A

ti

d d
..

t Pereira, convidado pelo pre-

.� Paz, para dar a conhecer ln a o esapareClmen fi'· feito novaiorquíno Impelle-
sua decisão sôbre a dispu- dos dni 11

terís.
ta entre a Colômbia e o Pe- 'O IS iploma tas o sr, Carlos Lodi ínfor-

ru relativa ao politico pe- mau-nos que de suas obser-

ruano Haya de La Torre. LONDRES, 14 (U.P.) --I dependem de outros depar- vações em Nova York reco-

Quando todos os membros
Um porta-voz do Foreign tamentos. Os problemas de lheu elementos para elabo

da CÔ1'te, ante os presentes,
Office declarou hoje sôbre o pesquisas atômicas estão rar um plano de urbanismo

. .

di I t desaparecimento dos dois fora da competencía do De-
em sua maiorra ip ama as que pretende aplicar tão 10- nheiro Carlos Lodi que pre-

A

t
funcionários britânicos, Do- partamento Amer-icano.

e suas esposas, amaram go que pO�ível, ém São tende aumentar o numero de

e 1 id t
nald Caclean e Guy Bur- Respondendo a uma per- P Is us ugares, o presi en e al.l o. N�ss ,caso estão

in-I.parques
infantis e de cen-

d C� t
.

t d f gess, que assim que as auto- gunta de um jorrial ista o' 1a 01' e, o magis ra o ran- , c uidos o problema do tran- tros educacionais para as

cês J le B d t d 1
ridades tiveram. conheci- porta-voz declarou que na-o .

.

usas evant, ec a- '\ SItO e o d.o zoneamento da crianças e jovens paulistas.
l'OU aberta a audiência com

menta dos acontecimentos podia confirmar nem' des-

o clássico golpe do martele-
da noite de 29,de maio, in'- mentir a notícia de que "te- - .._ __ _

- " _ _ -"II

te sôbre a mesa. Começou
formaram imediatameate.âs riam chegado à Inglaterra Um apar4e

então a ler a decisão, que
policias da França e de ou- funcionários do 'servíco a- O d' li I- f f

-
,

".1 ••_

dize
tros países do continent�. merícano de segUrallça-e enol S pseu 0-)orna IS as erao

l0) ,_ A Colômbia não é Todos os detalhes conheci- trado em contacto com os. '.
Quando, ante-ontem, na

obriga a entreg:u' Haya de d�s, fotognaf ias e descri- P?liciais ingleses, par3; aju- j' cassados seus registros Assembléia, o nobre deputa-

La Torre às autoridades pe-
çoes foram postos à disposí- da-los em suas pesqUIsas"..

do Frederico Kurten, depois
� "I ção em 30 de maio. Perguntado �se também as RIO, 14 (A.N.) - O sr. Dos entendimentos haví- de confirmar que o doeu-

..................... O porta-voz respondia as, autoridades policiais espa-
Porto da Silveira, presiden- dos ficou deliberado a cons- mento publicado por este

O· TEM . �im a certas informações da nholas tinham sido igual- te dd�in�icato dos Jornalis- tituição de uma comissao jornal conferia com o origi
, PO Imprensa de que nenhuma mente postas à par, o por-

tas, h�pot�co.u sua irrestri- mixta para redigir o proje- na I, fazia referências às de-

P
. _

d t
'

diligencia fora efetuada, an- ta-voz declarou que todas ta solídaríedade no Quarto to, composta dos sn rs, Gas- missões do Govêrno 'pa�a-
-revisao o empojaté, 14 t d 1 d

.

h Af' C N' I d J M d I I
.'

1.. .' d di 15
es e e jun o. irmou as autoridades da Europa ongresso aciona e 01'- tão uniz de Aragão, Por- o, a guem, nas ga erras,

noras o la .
.

d D ld' 1"
,

TI'
,am a que . ona Maclean OCIdental tinham recebido na ístas, reunido em. Reei- to da Silveira, Mario Alves, sussurou este "aparte", que

empo - em gera tnsta- t f'
.

1 t
. A • ' f'

.

- � .

-

d'

1 N·
en rou o icia men e para o idênticas informações e, a cassaçao no registro do Presidente em exercicio nao po la ser ouvido no ple-

ve � evoeiro. F
.

Off i
,

b
.

d do-i r t d d S' di Bário:

Temperatura _ Estável. d or1e!g3n5 Glce em_ outu 1'0
.

Respondendo a uma per- lOS, pSdeu o-jorna IS .as, e- o I!l ícato dos Proprietá-

'v t 'd
,e 'õ} _e uy Hurgess em gunta- de um jornalista o

. c aran o que a classe rece- rios de Jornais e Revistas; -, Mas êle esteve com o

en ,08, -", O q�d�ante' "

d 1947
' I b "

'" 'Cf
'

� .J
' " à'

norte, fresco�.� ',�' ,lanf;ll.t:�._ �L �"."m�s,,�l!e.an�-, porta-vQz declarou que não epa com a n;-:por SImpatIa do diretor-gerente do "Cor- uovtfrpo passa\LO ate s

erioT'tit '

'-=<>.�can�,:.
. � qualquer medIda ne"se sen-

. reio da Manhã", do S1'. Her� vesperas de g_ão ser 'candi-

Temperaturas extremas pregados em missões tempo'- mentir a no ICla e
P. ul ,,:€8-<. ,o �

" , ). S�.J· . .J l'
.

d h'· M" 2? 9 M'
•

,
I' t '?:-ao. lll·ulca,te bel't Moses, pre&idente da uato pe o P.S.D.!

� .. OJe. aXlma �,. 1- rál'ias. Forneceu esclareci- riam chegado à Inglaterra.ll1 eress� o na .�' �. sl:;;e·�nt'e�'.da.
' ...e·;m·.:,_<>I;)le,,;<._n�. '_\ ., Será q.u'.�.n'�.. Pediu,.,d,ein:is-

I1lma 19,3. mentos sobre a importância funcionários do serviço a-
do aludIdo proJeto na ea- u mte da _t<';eueTIt'y"O ':N'; .-

./ mara e 110 Sellad c,;onal de JOl·nalI·stas. do, que era um ove

...................... do Departamento America- mericano de segurança e
,o.. tidário?'

I no, no Foreign Office, de entrado em contacto com os

Para .0 transporte I �ue Maclean era chefe. policiais ingleses, p:;:� aju-

N".....a·
..
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de generos
Esse De.?artamento trata dá-los em suas pesqu.isas".

�

S. PAULO, 14 (A.N.) _

das �elaçoes entre os assun- Perguntado se também as

De confol:midade com o que tos. mternos dos _'"-EstadOS autoridades policiais espa- I'turso ,
ficou decidido na reunião Ullldos e as questoes anglo- Qholas tinham sido igual- Realizou-se, ontem, a As- ço de Fis"calização de Por- � •

-

realizada na Capital da Re- am�ricanas. As questõe� ex- mente postas a paz, o porta- sembléia Legislativa, sua 41 I tos e Canais seja solicitada Perguntaram-nos ontem

publica entre o Ministro ter�or.es como as que 'dIzem voz declarou que tôdas as sessão ordinária, presidida: a' transfel:ência para essa 'pelo telefone se podiamos

da Viação e o represelltáll- respeIto a� tratado de ?az autoridades da Europa o.ci-' pelo deputado Volney Col-: cidade, da draga Maranhão, informar o n,ome . de um

te das Fei'l'ovias Brasilei-
com o Japao e a Orgamza- dental tinham recebida laço de' Oliveira e secreta-Iara em, Laguna, devendo ir funcionário que, recente-

ras, afim de resolver o pro-
ção do Pacto do Atlantico idênticas informações. riada pelos deputados Var-; para esta última cidade, a mente nomeado para o Te-

blêma dos transportes de
gas Ferreira e Elpidio Bar-

.

draga Bahia, q\le melhor 'se' souro, foi pôsto à d�sição-

gêneros alimentic�os acu-
�........,._ --- �. bosa. presta às necessidades do da Secretaria da Fazenda

mulados em várias regiões
O expediente constou de respectivo pôrto. fi está advogando em 'Tiju-

do país, determino\1 o go- 5000 EMEN'OAS'AO uma Mensagem do Governa- Continuando, o orador fa- caso

vernador Lucas Moreira ,

dor do/Estado encaminhan- la sôbre a carestia da vida, Evidentemente que quem

que a Estrada de ORCAM'EN'TO ,
do p/estação de contas do dizendo que para S9lucioná- poderá informar algo a

Ferro Sorocabana passe

"

•
exercício de 1950. la só há um caminho: o au- respeito, se algo a respeito

imediatamente à disposição
Crise e produção menta da produção. Refere- houver, é s. exa., o sr. dr.

da Estrada de Ferro São RIO, 14 (V.A.) - O Orça- emendas só tinham podido . Oéupou a tribuna o dep. se, neste particular, às me- Secretário da Fazenda.

Paulo, 400 . vagões pal:r mento da Republica para o carimbar duas mil, aproxi- Cássio Medeiros, lider da didas drásticas pedidas ao

transporte de cereais reti- proximo exercicio teve on- madamente, enquanto as pi- bancada perrepista, para Congresso pelo Chefe da ...

dos no norte do Parana''\.,por tem encerrada a sua discus- Ih d
. - novas considerações sôbre o Nação, e declara que as

as essas proposlçoes se

falta meios de locomocão. são especial, durante a qual avolumavam em numen> es-
problema dos transportes. mesmas não atingirã,o seus

Ficou estabele.cido :como podiam os deputados ofere- timado em mais de 5.000. A
Disse que precisamos melho- ôbjetivos, porque não é com

condição, que a Estrada de cer suas em-endas do plena- .J -

d d
rar nossas instalações por- essa espécie de intervenção

.

At' h d
numel'açao essas emen as

t
,. d' t d b

.

d
'

. Ferro São Paulo-Paraná en- rIO. e-a ora o encerra- uarlas, a Ian an o que, re- na economIa o paIS .que se

treg\le diariamente nesta menta dos trabalhos as fun- demanQ.ará no min�mo cinco ve, se� inkiadas obras no

I
pode aliviar a crise, mas

, Capital 40 vagões carrega-
cionarias da Mesa,

encarre-,
d!as de trabalho,' no expe-,. pôrto

de Itajaí; e, nesse sen- sim com providências capa

dos de gêneros alime'hticios. gadas da tarefa de receber, diente normal e cOm o atual tido, encaminha um reque- zes de auxiliar os lávrado-

Ainda, no sentido de coope-
classificar e numerar essas numero de funcionaria]!. .l'imen_to para que ao Servi-/ (Continúa na 3a pág.)

Y1'ar para o ba.rateamento do ...." .

.OOJO. '''_'''''''_'LJ
custo da vida, o governador

J' , '" iI". _ _. _�••••••••"",._ -.-•••••••- ..
,

paulista, por intermédio da. AV.ANÇO SOBRE' 'PYONGYANGEstrada de ,Ferro Sorocaba-

na, colocou à, disposição da

Estrada de 'F-erro Goiáz, va- TbQUIO, 14 (V.P.) - Os mo entroncamento rod_oviá- Tôdas as notícias da fren- Kumhwa; õnde as forças da

rias locomotivas de trans- chineses estão aparentemen- rio, desde Ch,orwon e Kum- te e o comunicado do 80 ONU avançam entre monta

porte e mais de um milhão te ,abandonàndo Pyongyang, hwa, não encontrando re- Exercito indicam que os a- nhas para o vital entronca

de sacos de arroz, armaze- última fortaleza do "trian- sistência digna de nota. É .marelos iniciaram a retira

_pados e retidas no 'Triangu- gula de aç�", em manobra possível que uma patrulha da geral desde Kolangbo,

lo Mineiro. O Transporte que é partê da retirada ge- tenha já penetrado na cida- no oeste, sôbre o rio Imjin,
deste-aTroz goiano será pa- ral em toda a frenté. Duas de. De um momento a outro até Kaesong, na costa orien

Ta o abastecimento de São forças aliadas avançam so- se espera a notícia de
<
sua tal. A ação mais intenSa do

Paulo e Rio de Janeiro. bre a cidade, importantissi- ocupação. dia parece ser a nordeste de
�.

a de pontes pareceu-lhe in

teligenternente
.

solucionada
e só com este recurso espera
com a cobrança de pedagio
poder solucionar tambem o

problema paulista o qual,
guardadas as proporções,
assemelha-se muito ao da

grande cidade americana..
Por fim informou o erige-

Recebemos do sr. Major
Aviador Roberto Brandiní,
Comandante da Base Aérea,
o seguinte ofício, que agra
decemos: - Tenho a satís
-fação de participar a V. S.,
que na presente data aSS!1-

mí o Comando do DestáCa
menta de Base Aérea de Flo
rianópolis, para o qual fui
nomeado por Decreto de ./'

8-5-1951, do,Exmo. Snr, Pre
sidente da República.
II - Valho-me do ensejo

para apresentar a V. S., 08
protestos da minha mais al
ta consideração.
Roberto Brandini - Ma

jor Aviador-Comandante".

menta de Kuosonb, lutando
com tropas. cujos_ efetivos

não foram determinados, e

que oferecem moderada re

sistencia.

anineladal�..

Na Câmara dos Deputa-.
dos, no Rio, está sendo es

tudado um projeto pelo qual
todas as mulheres que exer

cem profissões liberais de
verão pagar o imposto sôbre
a renda.

(Dos Jornais)
O tal imposto é esquivo,
E�is esquivo êTe é ...
Pois não recai sôbre o crivo.
Nelp o tricô � o croché. , .

Pobres rerideiras, coitada�y
Que lutam tanto, na vendá.
Serão, por certo, as visadas
Do impôsto sôbre a ... ren-

. da ...
Zé

I. í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOT�RJ\.PIA
RAIOS X' .

DI. ANT�NIO MODESTO' \
,

At.ai•• GàriuD.ate. ao Ho.,1tal 4. c.rw•••

DR� LINS NEVES" 1Diretor da Maternidade e mê-

4ico do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE SENHORAS -

CIRURGIA - PARTOS
� ASSISTENCIA AO PARTO E
J OPERAÇOES ÓBSTÉTRICAS

I Doenças glandula�es,
..

tiroide,
ovários, hipopise, etc.

Dísturbios nervosos - Esteri

Udade - Regimes.
C�nsultório: Rua Fernando Ma

chado, - Tel. 1.481.

Resid. ·R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

o ESTADO
\ Administraçlo
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra.
nO :t60.
Te!. 1022 - Cx. Pos

tal, 139.
Diretor: RUBENS A.

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

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

A. S LARA .

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, 3

Rua Sena�or Dantas, . quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financiado
40 - 5° andar pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) .

Te!.: 22-5924 - Rio de RUA CHAPECÓ, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

Janeiro
( de madeira; toda pi�t�da a oleo, alugada por

RAUL CASAMAYOR
..Cr$ 40(1,00 .

Rua' Feli-pe de Olfveirs RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons--

nO 21' - 8° andar .truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-
TeI..: 2-9873 São sito etc .. fundos para o mar , 110.000,08

Paulo SERVIDÃO' FRANZONI, 2 quartó,s, va_randa, cozinha,
/'ASSINATURAS chuveiro etc. terreno 9,60 x 32 (financiada pelo

Na Capital Montepio Cr$ 53.000,00) ," .....• 70.000,08

Ano ...• Cr$ 100,00 COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban-

Semestre ."Cr' 60,00 nhairos, cópa, salão de jantar, salão de visita, po-

Triméstre • Cr$ 35,00 rão habitavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden-
'No Interior do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

AnQ •..•. Cr$._120,OO Cr$ 40.000,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.60�Semestre •. Cr$ 70,00 'ESTREITO (Travessa ló de Janeiro.), casa de madeira,
Trimestre . Cr$ 40,00 4* 4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada
Anúncios mediante con- a óleo, terreno 12 x 30. .

.

tráto. EST,REITO (Bairro de N. S, de Fatima) prefabricada:
Os originais, mesmo '

jl quartos, sala, cozinha, banheiro etc. 'terreno

não publicados, não se- 15 x 35 .

rão devolvidos. RUA' CRISPIM MIRA, '3 quartos,' sala, varanda etc .

A direção não se res- Rua FELICIANO NUNES PIRES,' 5 quartos, sala,

ponsabiliza pelos con- etc. etc. . ..................................•...

ceitos emitidos nos ar- SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tambem

tigos assinados. para comercio" ,.

RUA MACHADO (Estreito), casa de madeira com 3

DR� MARIO

DR. M. S. CAVAL
CANTI

. -
----------

� Clínica excluaívamente de cri-

--P�A. WLADYSLAVj( WOLOVS.KA MUSSI ancas,

, E Rua Saldanha Marinho, 19.

�"""....,_; Telefone (1'11.) 736.

l DR. ANTÔNIO DIB }WSSI
Médico8

Cirurgia-CI�ica Ge ral-Partoa -

Serviço completo e' especialisado das DOENÇAS DE SENHO

-.AS, com modernos, métodos de diagnósticos e tratamento.

(;OLPOSCOPIA -.:. HISTERO - SALPINGOGRAFIA - MET�BO
LrSl'110 BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrpcoagulação Ralos Ultra

\VIoleta e Infra Vermelho., '
--

.

C�risultório: Rua Tr';�no, n? 1, 1· andar _.;. Edificio do Monte-

,io.
Horário: Das 9 as 12 heras - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Bellidencia - Rua Santos Dumont, 8, .Apto. 2.

,_'"

Dr. Antônio Moniz de Aragão
Comunica a seus clientes 'é amigos que rei-

...

mciou a clínica hesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às

17,30 horas. :
.

RESID:€NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele

fone M-714.

DR. A. SANTAELA I, (Formado pela Faculdade Na-
DR. I. LOBATO

FILHO

:Médico por concurso d. Assis

tência a Psicopatas do Distrito

Federal.

Cirurgia do Toras

Formado pela 'Faculdade Nacio

nal de Medicina. Tisiologista e

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

no s/n. Edif. São Jorge -
1° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Briga

deiro. Silva Paes, a/n - 3°
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs, em diante.

DR.ALFREDO
CREREM

Curso Nacional de doenças

COMPRA,
VENDA PIE.

cAsAs�[RRUtol .

HIPOTECAS

AVAi.I�ÇÕE5
LE6ALlSACOE'S b�;;;;";;;;;;;';"';;;"';;;""'��""="';;;;;:;;,,:::;;;�
AOIIINI�lMÇÃO .."...'C,-I!""'.....

'C
..
: ..---Il�...�Q�rO:"!:D-:::on::::O�·�JS-----w

DE 111(��EISJ M. 714 rl.tJf1IA/'IciPoLI5 - .$A/'ITA CATARINA

CASAS A VENDA

"".000,011

180.0oo.oa

85.000,OIt

80.000,00

70.000,011
125.000,05

200.000,011

48.000,0'

Dr. Rendo Ramos da Silva
/AdvoO'ado

Age�nC I'"a Rua Deodoro .esquina da

I__-'--------.-:---R-ua__T_e_ne_n_te_.. _S_ilV_e_ir_a__
'

__

, R_u_a__S_a_n_to_s__D_._um__��nt�_,_·_1_2_--__)\_'_p.__4 _

, Com 16 imos de ativida-

cionaI de Medicina da Uníverst- Doenças do aparêlho respiratório
, dade do Braail), TUBERCULOSE

Ex-intel'flo do Hospital Psi- Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
- :«luiátrico e Manicômio Judiciário Ramos. CurSo de especialização

�a Capital Federal. pelo S. N. T. :Ex-interno e Ex-
Ex-interno da Santa Casa' de

assistente de Cirurgia do Prof.

Misericórdia. do Rio de Janeiro.
Ugo Pinheiro Gilimarãell_L.Ri�

�jínií;a.Mé�"""'_a.-"'l--� �,;-npe--;::;-cnmlat;, 88.
.• . ' .

Consultas, diàriamente, das 15
Çonsultório: E�ficio Amélia

às 18 horas.
Neto - Sala 9.

R D '1. CA
Residência: Avenida Rio Bran.

.

ua om l:j.lme amara,
20 apto. 2.

ee, 144. Fone M. 802.
Ccnsultas r Das 15 às rs horas.

ITelefone: .

�::;:::�;:�: 1.�::.8., DR. ARMANDO VA-
LERIQ DE ASSIS

DOI Serviços de Clínica Infantil

C. Assistência Municipal e Hos

pital de Cari�ade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS

MEDICO

/

DR. NE\V_T0N
D'AVILA

lIIeDtaia.

IIx-diretor do Hosprtal Colonia
Sant'Ana. ,

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 hora".
FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Sarai'fa,
- Estreito.

quartos etc ................................... 22.000,"

TERRENOS À VENDA:1
AVENIDA MAURO RAMOS, 8 lotes de 12 s 45, pre. o .

WENDHAUSEN por casa lote .............•�; ..•••.•••.•••••••.•

Clinica médica de adulto. • RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x Z1

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

_
ARLINDO AUGUSTO ALVES

advogado

1:t:__..���_'-f.;l'1'[J,'.....''fí;�··�e;r3t6942:.:_�i2:s*õO:o<>o/�

crianças.
Consultório - Rua João }'into,

16 - Tel. M. 769.

,

.Cirurgia geral -:- Doenças de Se·

nhoras - Proctol(,tgia
, Eletricidade Médica

• das 111' ás 17 horas.

Consultas: das 4 às 6 horas. ,

Residênçia: Rua Esteves Jú:
nior 41>. Tel. 812.

!I0.000�

r

(preço dos 2) .... : ..••...••......••••.•••••••••

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de l1,50 x 30, frente

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar�
de futuro) .... ,............................... 50.eOO,Ol

COQUEIROS, um terreno com a área de.27.829,oom2 .. 2".00�.oe.
CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,OOm2,

.

extremando ÇpIn uma rua nos fundos, com posaibt- t

�dadeB d;E���:�n�o V����: �.�!. fu���ç���' 50.000,1m;.,
COMPRA DE CASAS, TERRENOS: CHACARAS -; SITIOS
Temos sempre' interessados em comprar casas, terrenos, eh.....

'\ fulPOTECAS
� 'U..�;"''''!"OS lI{�asquer' importancia com garantiUIJ'

hipotecarias.
'. ADMJ.NIS'l·RAÇÃOçDE PREDIOS

•

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para ádml--·

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

CHACARA

'SÃO JOS:€ (Estrada do roçado) 21.000;60m2, arvores

Consultório: Rua Vitor Meire-
, \

I les n, 18 - Tell'lfone 1.507., Conaultório: Rua Nunes Macha-
Consultas: Às 11,80 horas e à lo, 7 - Consultas dall 10 ás 12

- Alergia -

tarde das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos, Itellidência: Rua Marechal Guí-
- Telefone 1,422. Ihe:.:me, � - Fone: - 783.

Viagem com segurdoça'
rapidez \

sO NOS CONFORTAVEIS l\iICRO-ONIBUS DO

R4�IDO «SUL�BRASI·LEIRO»
Fl1>rianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

e

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO.
Caixa Postal 150 .• Hajaí ·:,.Santa Catarina

Drs. "Waldemiro Cascáes-
e

Roberto Lacerda
-ADVOGADOS

18.000••frutiferas, café e outras. bemfaitorias
FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Canasvíeíras, com frente li

famosa praia do.mesmo .

nom�, .

tendo 4.344.728m2,
casa de residencia, �ngenhos, local ótimo para a-

gricultura, avicultura etc etc .

INFO'RMAÇOES
500.000,eer

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, t�tulos declaratórios, natura
lizações, retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações trab'a
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
.sas, recursos bem. como quaisquer outros serviços
r!:llacionados com sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 _:.. 10 AND. - Fone: M-711.

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

-'ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

DO SOLICITADOR WAL
DIR CAMPOS

Advocacia em geral
Funciona junto aos Insti

tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho: Inventár-ios, S�ciedades.
Naturalizações.
Escritório: Rua, Vitor

Meireles, nO 18 - 20 andar.

HAMILTON VALENTE
FERREIRA
Advogado

Serviços de advogacíaa,
em geral, no Rio de Jan.ei
roo Cobranças, Regi�tros",.
Encaminhamento de proces
sos. Recursos aos 'I'ribunaís
da Justiça Comum e do 'I'ra
balho.. ',
Praia do Flamengo, 122.;;

apto. 510 - Rio - D. F.

Munições e arti-·
gns de caca'

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

@fertas para CONTA- mano.

DGR - Caixa Postal - 419 Rua Tiradentes, 19·A.
Florianópolis. Tel. 1.591.

•

CONTAD·OR

�__ '':';;�f'"-'

r.brlaant. • dl.tl'lbuldal'.' da••ramada. ooa ..

r.aglS•• -DISTINTA- • RIVET��Pa••u. um .raa'
eI. 10..'lm.ato eI. .a..mtra.;; 11••ado••� 11..1••
bo... • ba...to.:, algôd•••• 'marial • ..lam.Dtol

.J Ja

r

__ a p•a•r I.ra..
I

••
t

•••••
J

..q.u•••1.<.,•.
Ge

..

b

eI.I •ut.G.m
t a

J...n,or.. Idbrlaa.S A Ca•• ·A CAPIT&L-· illame a ··.t•••lo dali Bnr.l OO".'ali.t•• do 1111:.,101 DO .iDtldo d.-:lho fa m \.me
l �1íf 91.". a..to. ã••f.tual'.m lual." C!lompra-i MATRIZ :•• Flol'l.D6poll'�,:.1FILIAIS.m Blam.nau • L�i••

_,,..

./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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res em suas lides agrarras, .

tado. Nesse sentido eneami
e ele facílitar, a seguir, o I nha à Mesa uma indicação
escoamento da

'--

produção. sôbre melhoramentos na es-

tos, etc. Dai porque, nas escolas, Daí porque a campanha que se Depois de outros comentá-". trada Urussanga-São Bento,
•

- nos grupos escolares, estão sen- inicia terá resultado' altamente rios .sôbre o magno proble-!ligando assim a zona carbo
do realizadas palestras, concre- elog!ável, uma vez que, de futu- ma, o orador conclui com a-

1 nífera ao planalto serrano.

tas, explicand'o às criançus a ma- ro, motorista e pedestre, na alta pelo a todos, principal�en-:.l Fala o �eputa�o. Enedino
neira de atravessar as ruas, o compreensão das suas responsa-. te aos legisladores, para que Batista RIbeIrO
que significa, para o trânsito mão bilidades, se' darão as mãos, evi- se trabalhe com maior sen- Apoiando a indicação do
e contra-mão, ele. Essas pales- tados que serão, em consequência, 80 de responsabilidade em deputado Mac Donald, falou
tras já estão sendo realizadas e os desastres em nossa. Capital. pról dos altos interesses na- o deputado Enedino Batista

O problema de trânsito e o clonais. Ribeiro, ,O nobre parlamen-
Govêrno A falta de Sal tar, que tem palavra fluen-

As observações acima são de Os deputados Celso Ra-, te e expressiva, revelou-se
,A negligência dos motoristas, um técnico. Elas merecem acei- mos Branco e Ribas Ramos" 1

conhecedor profundo dos in
a incompreensão dos pedestres, tas pelo Govêrno do Estado, de encaminharam à Mesa um teresses economicos do Mu
no tocante às normas de trânsi- quem o povo espera apôio para requerimento no sentido de nicípio de São Joaquim e

to, são causas das ocorrências melhoria do trânsito e diminui-! ser solicitado o interesse da dos municípios límítrofes,
que se têm verificado, na Capí- çâ o de dolorosas ocorrências. O bancada catarinense na Câ- sendo, por isto, muito' apre
tal e no Estreito. O inquérito po- Govêrno precisa amparar e pres-

.

mara dos Deputados, junto cíados os oportunos argu
Iicia l, na maioria das vezes, che- tigiar a autoridade encanegada a que de direito, para que I mentos com que justificou
ga a êsse resultado - a negli- de oriental' aquela repartição, O seja sanada' a irregular-ida- sua solidariedade à indica-

gência dos chauffeurs de�ermina sr. Cap, René Verges merece, pe- de atualmente verif icado no ção sôbre melhoramentos na

o desastre e a incompreensão dos lo que se verifica da sabatina embarque de sal para o estrada Urussanga-São Ben
pedestres, muitas vezes, ocasiona com o jornalista, o apôi o do po- nosso Estado, causando f'al- to.

a fatalidade ...
der público, .Ele é um of.icial que ta desse produto e prejudí-"
precisa ser compreendído nas cando a nossa' economia.
suas elevadas e patrioticas inten- Sôbre O requerimento f'a-
<ções, para que o povo venha lu- lou O deputado Ribas Ra
crar com o seu trabalho. Por mos.

isso; o jornalista, que lhe conhe- É O seguinte o teor do te
cia os propósitos, porque aceita- legrama aprovado pela Ca-

Venceram os moradores NA ASSEMBLEIA LEGISLaTIVA'
da Servidão 'Carvalho

_ANIVERSARIOS

� - . ;;gg::-.,
- Rina Mazzola, viúva do

saudoso André Mazzola.
Senhoritas:

- Elidis Lídice, filha do
sr. Davi de Moura Lima,
Sgto. da Polícia Militar. \-.,
- AJcina Eloy de Olivei

ra, f ilha do sr. João Alcino
de Oliveira.

Menino:
- Leno, filho do sr, Lau

delino Saraiva Caldas, sub
tenente do 140 B. C.

o futuro dirá dos seus resultados

nos que:
- em 1635, os Capitães E, a favor do povo, sempre têm

Antônio Beze-rra e João Lo- sido os nossos comentários. Por

pes Barbalho atacaram os isso, somos de um jornal que,

holandeses que sitiavam a sendo o ruais antigo de Santa Ca

Fortaleza de Nazaré do Ca- 'tarina, tem um passado de hon

bo, degolando_ a espada 38 ra a zelar e. um programa a CUl11-

holandeses; prir - a defesa dos interêsses
- em 1646, o Sargento coletivos, criticando os atos dos

Francisco Martins Cacha- que erram e apontando, com s in- se.

das, com 12 homens esco- ceridade, aos aplausos públicos, Saudacões cordiais.
lhidçs e a bo-rdo de uma àquêles que bem o merecem,

�olney êollaço de Oliveira, Morosidade nos Correios
pequena embarcação con-

Presidente. Servindo-se do microfo.-
seguiu abordar e apr isio- a Edifício dos Correios em ne, o deputado Mascare-
'nar, de-p().i,s._d� C.DJ;ll.-�", I.� ... I Tubarão nhas discorreu sôbre a mo-
bate, o iate hola�d�s "Spre- 'I�� - -

O"in!pmau-�'_-�RITZ
enw". Estes brasileiros per- DE NOSSA SENHORA DO,

ves requereu se solicitas- "p'��ç'f}�s �6�S?Jsll"a.,.....,re�:__--IÀs 5 e 7% horas G D CORAÇ-O
"SOMBRA DO PAVOR"

tenciam as tropas de Vidal SA RA O A
sem providencias à Direção Francisco do Sul, no que

No Programa �
de Negreiros; Terá início -;- amanhã -

dos Correios e Telégrafos respeita às encomendas des-
-

- em 1828, como conse- sábado, às 19 horas, na ca- .

d
.

t
.

d E t
1) Jornal da Téla_, no sentido de ser inau�ura-l tma as ao 111 enol' o s a-

quência da revolta de sol- pela do Asilo de 0lfãs, � do o Edifício' dos CorreIOS e do,Nac, , d' d t' t- d N S h '

9) _ A V d'
-

M d
a �s es rangelros, o en ao novena e ossa

_

en ora
Telégrafos de Tubarão, já Explica o orador que a

- oz o un o

I' MinI�o da Guerra, Gene- do Sagrado Coraçao. concluido e inexplicávelmen- culpa n.ão é do funci,onál.>io- Jornal.
I BP' T

P' ,. C ,di> 5 3')
ra ento arroso erelra, te ainda -não entregue ao.s re�.ectI.vo, mas o m,al v,.emIeços. ·IIi' ,00 e ,_o. f' d 't'd 1 I d f dli .

'b' d
OI eml I o pe o, mpera 01' serviços daquela repartI- d fato da ter o Ie eu o

L, R;:orosa�ente prOl I o
D, Pedro L Os demais Mi- funcionário, expediente tam-

�e an�DEON nistros, com excepção do �x��eiou o deputado Caruso bém na Alfândega local.
dos Estrangeiros (Marques M-ac Donald O remédio é requerer pro--"Não haverá sessão Cine- )

de Al'acatí), solicitaram e

I N G L E S A d est"e'l'a na vl'de'ncias no sentido de ser

I
matográfica". Fazen o sua.

�

IMPÉRIO (Estreito)
obtiveram demissão. Outr? . Casa, falou o deputado Ca- _aumentado o quadro de fun-

:-:1'AZEM ANOS,. HOJE: 7% horas gabinet� foi organiza�0'4 edn- (&.II 'I ,'r, III]'
ruso Mac Donald, da UDN. cionê\rios da repartição em

Senhores: . CACHIMBO DA IlAZ· tão; governando ate e)_\& 'd \d _ discorreu sôbre o m�micípio, referência.
,

- Ruy Maia, funcionário NOVAS AVENTURAS DE
dezembro de 1829;

.

.

.

I de Urussanga, o maIOr cen-
. A respeito pede um tele-

'( ,orlo Banco Incq. TARZAN ,I ---'I em 1836, em Pôrto A- r O N I C A . A P E R I T I V A tro produto'r de carvão do grama ao Diretor Geral dos

1 legre, deu-se uma : reação d d P' S'b Correl'os e rrele'gr'afos o qU'e'- Antônio J. da Si va, 5/60 Eps. Esta o e o aIS. o re sua .

,

::f
. " d C

'f
FRANK

contra o govêrn9 revolucio- atuação na Assembléia dis- é�1?rOVado..- un.cIOnarIO os orreIOS e AVENTURAS DE
na'1'1'0, promovl'da pelo enta-o _ ,

-"Telégrafos 1/90 E se que ela se norteará pelos . segUIr a sessao e en-

C·'
.

L th d'
- ps. Major ManoeVMarques de legitimos interesses do Es- ·cerrada.

-:-- Icem evenro , 1- Sábado - RITZ Souza (mais tarde Genéral
:retor da Emprêsa de Pro- .DUAS VIDAS DOIS DES- .................. ,_ -- ..

::paganda Standard" do Rio. TINOS
e .conde de Pôrto Alegre), "asa Raslde."ial

· _ Waldemar Eloy de Oli- Domingo _ RITZ
havendo o Marechal 'João " li 11\1

-veira. MEMóRIAS DE ÜM de Deus Nena Barreto (Vis- Vende-se uma ótima casa,

_ Otaviano Cardoso, te- MÉDICÕ conde de São Gabriel) assu- com todo conforto, situada

3egrafista aposentado: ROXY
mido o Comando da praça; à rua José Candido da Sil-

Senhoras:
- em 1840, travou-se o va n. 132, no Estreit,o. Na se'ssão de -ante-ontem, da Camara Muniéi'pal, foi

Às 7% horas
combate de Frecheiras, no Informações com 'Lauro lido telegrama do sr. Governador do Est�do, agraC!.ecen-

- Lídia Reis .Silva, espô- CJDADE PERDIDA
PI'auI', entl'e os balal"os co-

-

do os aplausos do Legislativo da Cidade pelo auxilio con-
sa do sr. Miguel Iziquiêl da N C'ne Jor Lopes, escritório altos da

o progl'ama: I -

mandados por Domingos C f't
.

Ch'
.

h -cedido à realização do Campeonato Brasileiro de Bas-
':Silva, residente em TiJ'ucas. I N c

on el ana Iqum o.
na - a,

. FerI'el'ra de Ver'as e as for- t b I Florianópolis
- Maria Silva Sartorato, P C $ 5 o e 320 que e o em .

reços: r. ,o "

ças combinad,as do Ceará, 4'
-

d fi' Antes de discutida a ordem do dia, foi empossado,
>espôsa do sr. Mário Silva "Imp. 14 anos". Ixcursao O a .

ld D' d PP" M h-o coman como vereador SUbStI'tutO, o sr. Wa ema!' las, o ar-
:Sartorato Sobrinho. .IaUI e aran a ,

-

, __._____

IMPERIAL
dados pelos Tenentes-coro-

mongo ai Parl·s tido Trabalhista Brasileiro, que foi saudado pelos srs,

· A filmagem de UItim:s e!�iç���s �:!s eF�a:nC�:�o ::;;��� TÔ�� �O 14 (A.N.) _ Foi bri- ���.ino Silva ,e Osmar Cunha, em nome da DDN e do

jOgOS esportivos ZORAYA, A FEITICEIRA
Silva, sendo aqueles derro- lhante a excursão do Fla- Na ordem do dia foi aprovado em ultima discussão,

RIO, 14 (A.N.) -::: O ve-, com: Juan Thorry. tados; mengo em Paris. Perante o projeto de lei que isenta de impostos e concede ou-

d M lh- J' No programá:/'
--

, .

d
' .. ,-

·

.l'ea 01' aga aes UnIor �- "
_ em 1909, o dr. Nilo Pe- uma asistência-calcvlad� em tras vantagens as granjas o mUlllClplO,

-])resentou à Câmara Muni-.
,

1) - Cmelandla Jornal,
çanha, assumiu a Presidên- 30 mil pessoas, o quadro Depois de aprovadas diversas indicações de in teres-

-cipal um projeto de lei, dis-I- Nac.. .. �ia da República, ·por. morte rubro-negro abateu o "Ra- se coletivo, entrou em discussão o projeto de lei que a-

I""'" Jlon?o _sôbre �ilmagem e ir-I 2) � HOJe tem ,FeiJoada do Presidente efetivo,' A- cing", uma das-'grandes for- bre ,credito especial para suplementar diversas verbas
-

-

}'adlaçao de JogcrS de fute- - Desenho Colondo,
. fonso Pen.a; ças do futebol francês, pe- de pãgamento de operarias, �ndo o sr, Osmar Cunha na

I 'boI � out.r�s esportes. �ssa I -;'reços: Cr$ 5;?0 e 3,20,
_ em 1922, chegaram ao la espetacular contagem de qualidade de presidente da Comissão de Finanças, dado'

- medida fOI tomada como Imp, 14 anos.
Rio, os Aviadores Sacadura 5x1. Os goals foram feitos parecer favoraveI da mesma forma se pronunciando os

consequência do movimento li F
/

I Cabral e Gago Coutinho, por Hermes 2, Adãosinho 2 demais membros da referida Comissão.
·

iniciado por alguns clubes, raqueza s em gera que fizeram o vôo ,Lisbôa- e Esquerdinha 1. O primei- A seguir reuniu-se a Comissã<1 de Finanças, que to-
no sentido de ser proibida

'I V·I·nbo "reo�otado Rio, íi1iéiada a 30 de março 1'0 tempo terminou com o es- mou conhecimento de informações prestadas pelo sr, Pre--
..:.a, irradi�ção e televisiona-. U·� . do mesmo ano. core de 3xO para o Flamen- feito Municipal sobre as contas de fevereiro e março do
:'mento �o!os jogos de futebol. I (Silveíra) André Nilo Tadasco 'go. orrente ano.

.�Sr_ Mário Cândido da Silva'
Ocorre, nesta data, o a-'

-:nivel'sário natalício do si'.
.Mârío Cândido da_ Silva,
<Contador Geral do 'Estado,

Técnico em contabilidade
"-i) finanças, o ilustre an iver
.sarfante

_ vem, há muito;
-_prestando os seus serviços
:ao Estado, na direção da

-quêle departamento da Se-
-cretaria da Fazenda.
-o aniversariante é, ainda,

-:péssôa ligada aos movimen-
-:;tos desportistas desta Capi-
-·.tal sendo um dos fundado-
'::res do' Clube Náutico, Ria-.
-chuelo.

Por isso, no dia .de hoje,
. -tmuítas serão as homena-

.

�gens que, por certo, rece

;berá.
"O ESTADO" cumpri

:::menta-o, cordialmente.
Major Newton Machado

Vieira
Passa, hoje, o aniversário

.natalício do nosso prezado
-conterrâneo, sr. Major New-
-ton Machado Vieira, bri-
�lhante oficial do Exército

benéficos.

Negligência de uns .,--:-.

/

tome'

15 DE JUNHO
A data de hoje recorda-

va a crítica construtiva que fi

zemos àquele departamento, não
'deixou de atender ao seu apêlo
para uma sabatina, na manhã de

ontem, Era necessãrio.-êsse etl.::
contro porque, dessa mane ira, o

povo seria o único beneficiado.

sa.

Bancada Catarinense. Câ
mara Deputados. Rio.
Assembléia Legislativa vg
por requerimento represen
tantes lajeanos vg leva co

nhecimento ilustres deputa
dos que fornecimento sal
boa qualidade nosso Esta
do vg motivo transportes
maritimo vg'--é irregular fal
tando produto época engor

de, gado o que ocasiona sé
rios prejuízos aos pecuaris
tas e a economia catarinen-

"""-'_---.. ----o

Tianscrição nos Anais
O deputado Francésco Ne

ves requereu transcrição,
nos anais da Casa, do dis
curso pronunciado pelo sr.

Danton Coelho, no encerra-'
mento da Convenção do Par
tido Trabalhista Brasileiro.
1- A Mesa deu pareceres fa
vorável e o deputado Bulcão

Viana, depois de apoiar o

requerimento, solicitou que
também constasse dos mes-

.Nacíonal, a quem cumpri-.
-�men tamos. ,

Sra. Cantídio Régis
A data de hoje regista o

ean iversár io natalício da
-exma, sra. d. Maria Carrel-
-:rão Régis, digna esposa do
--'.sr. CeL Cantídio Régis, ex�
"Comandante da Polícia Mi
;litar.

À ilustre dama serão
--:prestadas, hoje, carinhosas
·'e expressivas homenagens,
iàs quais nos associamos,
-:mIui respeitosamente..

Sr. Orlando Scarpelli
Ocorre, hoje, o an iversâ

:1'io natalício do sr. Orlando

mos anais, a entrevista con

cedida por aquele eminente

brasileiro, ora ocupando a

pasta do Trabalho, concedi
da ao "Correio do Povo,-, de.
Pôrto Alegre.
A favor de ambos os re

querimentos, falou o depu
tado Ylmar Corrêa, Iider da. <,
bancada de P. S. D.

Cine-Diário

:;�carpelIi, conceituado
_
des

::porti�ta e abi:tlisado comer

�a:n tel desta praça.

�Clmomias
'�erreno

Dê um BOM ÃiRIGO às suas

comprando lotes de

,
......-

';Jl;:-'>',,",----

NA (AMARA MUNICIPAL
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. do Figueirense' e: CaIias�. de Joinville
...._. ...:.. -_ "':

-••••J..:_..--:-••�.-••••_. �iL'J".-••:�•••••-_?'...- -.-_."' ":� _ _ _. .-_ M __. _": '!a-.�..-

�
- ._.

��
..
-
..
-
..-_-_-_.

I

\Espo'�rtiv

' .

,
,

Estado" o
Direçlo ti. PEDRO P.AUW IUCBÃD(r-.·

Campeonato 'Brasileiro de' Basquetebol (

Trinta homens, sob a batuta dos engenheiros Trin- de automoveis e ajardinamento da frente do gmasrum.

dade. Entres e Bruggmann, trabalhàm n9 Campo do Ma- ,POi' tudo iss� é que ficamos, entusiasmados.. '
.'

nejo, a to� o vapor; para aprontar a quadra que rece- .Qs que desejam a ?'ra�,dez.a de Santa.-Catanna, .,os Exibindo-se pela nona sL�a n�na vitóh::,. ao 'vencer
berá os desportistas de todo o Brasil, no dia 15 de se- que querem tornar, Ftorjãnópolis uma capital de �eraa-- vez em campos eUl'opeus,"'O. o Racrng, em Pazis, pelo es-

tembro próximo, ,
de estão coesos, unidos, indepehdentement� de quaisquer Elamenco do Rio obteve i core de 5x1, estando assim.

A cooperação de todos os desportistas florianópoli- outros interêsses que não sejam o da'm?c,ldade que �r�-,
.

'" , ,

I a poucos passos do rec-orde
tanos veíu -com aquela expontaneidade natural e lógica cisa ter um local. adequado para a prática desportiva, IlTO Va V·I tÓ""la I da, P?rtugues� de D�s-p�rtos-aos homens que lidam com a mocidade de nossa terra, Erguemos, daqui l:lm_"FrURRAH", de louvores a tã,o 11 I \ que e de 11 Jogos invictos
para agrandeza do Brasil.

.

, "

abnegados hOlJen�, inclu�i�� os da_,imp�'ensa qu� ,tem si-
, do Fluminense 1 (1..0 vitórias e 1 empate),

Estivemos ontem "no Campo do Manejo e ,assIstImos do batalhad?res msuperavers dos: ,ldeaIs despoi tivos de
..

. I realizado recentemente no
a vontade indômita de toda aquela gente que constroe, Santa Catarina, .

. Em vitor-ia voltou a

�ele'-I Velho Mundo, ,-

que alicerça o futuro dos esportes amadores de Santa E que continuem nêssé rítmo para-a satisfação de jar, ante-on�emd" o Flumm,etn- . i••OOCO.C••••••••;•••Catarina.
.

todos os- q'He desejam receber os desportistas brasileí- se, consegum o nova VI

0-,
.

Lá estavam os homens da Penitenciária do Estado, ros desde o Chui até ir Oiapoc. ria, desta feita frente ao TAUBATÉ· - Erasmo

numa contribuição ímpar do dr. Romeu Sebastião Neves, Para a frente, p�a a Vitória." Vitória, pelo 'escore de 4x-1. (18), Cuca (4), Adolfinho,
que se dipôs a dar apôio moral e material para a con-

.

I Cid, Heitor, Adalberto, G�-
cretízação do grande ideaL.'

.

I'
.

'[ d
_; -

k
lileu e Oliveira,

públt:a��r���;�:v:u�o��,h�r':md�!i�e�;��d;, ����: . EmpO Iga ndOO· '11. !.Xtra e Das ete c��,;;;s��;������a ro-í' os elogios da população desta ca�Itâ;l. _ '. I�,. , .' ".
' l� de ante-ontem ficouEncontramos, amda, a contribuicão da Prefeitura Prossegue animadissimo o

I
CARAVANA - Aurélio I dISSImo, fmallzando com

a!
dac
'. 'I' .. .

'

.,. �f -
.

•

h' (6) M
'

ité d .' '. pelo es sendo a segumte a co oca-de ,Florümopohs que enviou os seus operaraos na orrna- Campeonato Extra de Bola' (10), Tome , oraci I
VI o rra o prrmerro,

, :
-

-

• test,abeleC-ida, pelos e:r:ten,dimelit�s em tôrno da constlZ.u��O ao Cesto, 'que a Federação (4), Plínio (4), Sa� E-3) e

I' cor�
de 25x2�. No pnmelr� ça�tg:s �l��\��r::en eV por

da quadra. O Prefeito na Capital deu todo o seu apoio vêm realizando às' segundas Carpes (2):-, '1 período- vencia o Taubate po p
L' \T ."".

.

.

VE' 16 10 A bit C 1° lugar - Ira erusmaterial.
. quartas e sextas-feiras, ,na VENCE' ° BARRIGA R- i por x . r 1 raram : ar-

:-
Auxiliando o.s trabalhos, pessoalmente, vimos o, sr. quadra iluminada do" Lira DE pes e Sales, bons. ,Os �ua- Clu�ei_tar _ Bani a Ver-Dlr�eu G�mes; diretor dos ServI�o,s .Gerais -da Prefelt,u- Tenis Clube, No outro prélio da roda- dros foran: os, segumtes.

, .- 22 l g g

ra, incentivando a sua gente que Ira ao campo do ManeJo".. da;
-

assistimos ao confronto BARRIG.A. VER,DE - Ju- de�O:1 -.'.
_ Ubi ta 3'-A'n'te-ontem tivemos. mais ) B t Ii 6) L t o ugar ira andiàriamente das 7 da manhã às 16 horas, tudo 'fazendo .c.n ta-o oo- quintetoi5 €la A.�6C· lio (8', 1 111 o ( ., Lau z

'.

' .

'.
"

,

, -1..........,1 �=c,-rvu"'da--.:Sélr�nn;Ional, B .... 'U 'd' d T b (5) D' I' (4') Airton (2) 4° Tugar - Caravana-e, a.

- pa-ra preparar a quadra dentro d.o__ .t�na--->=""-"'.. .

, alnga- v e1 e e _·0 au a-., , Ja ma. ,,' .. ,�'.� ��.��,-"' ...71C1Tau---01JTa-r,:TCnrrla.I _de dIVIsa0 do trabalho, e sendo de salientar b�cote.Jo. té, que tambem foi disputa- Onildo e Chocolate. Doze, 5.
. ,que nos lembra as construções J em tempos record usa- entre as equipes do Lirae.-'. 50 lugar _ Taubate, 7,dosnos planos das grandes cidades....

o.

do Caravana .que foi o �ais ·""--- •••·.--- ••• '- ••• -.-.----ro../.. - ••...·_.u..-.� ...J A RODADj\: DE HOJE'

Registramos, ainda, a presença do Prefeito. .. au- renhido do certame, termi- :A-" *v**.:t*i.*r*.:a·· -�d· ·O·Soc* -(·(*i-a·. r-m�
-

-8" ::.iO*·n·-,-O'· ·5·;' Em corrtinuacão ao certa-
lo. Fo.ntes, que aH assistiu os trabalhos, permaneéendo -nando co� a vitória do lí-;� .1

me jogarão ,h�je'- Barrigadurante uma ,hora e estimulando a todos no sentido de der invicto, gra'ças a dois

D'O· C,.,_ .·Uo·j-Ve'rSI'ta'rJ',n. de Fulab'ol Verde x Clube Doze e Ubi-
um trabalho permanente, ,

.

.

\ lances ljvres habilmentee-. U � ratan x Caravana do Ar,o

O Prefeito da Capit.<tI, inclusive, autorizo! a urba� xecutados por. Barbato. 'Consoante noticia��'s, te�e lugar na tarde de sába- .
nização mandando preparar locais para estacionamento 30x29 foi a contagem. No

Vasc� 4 X
I

. do último, em o 'Estádio. da F.C.D., o torneio de decisão
,u.....................0 4' períõdo inicia!�vencia o Ca: do Campeonato de Futebol dos IVO JOGOS UNIVERSI- \' ,.. .'

-, ravana pelo escore de 18x13. .

Arsenal' OBateu um r'ecor'dmund· I Flmcionaram na arbitragem TARIOS CA!�RINEN�ES promovidos pela operosa Fe-
,

.

'. Ia . '" a . É'" deração Atletlca Catarmense de Estudantes (F.A,C.E.) No. RI'o de Janeiro, tendo.I
. agIauan 0., os SISo llCO

!
'.

I
.,

d f t b I
.

.

d ·d
'.

'St t J'
,

O
_

Úl Pela P9sse do Importante tItu o maxlmo o u'e o
por locai o Maracanã, jogi•.com 58 anos e I ade M:�r:,z osu��: p:rie�t:: d� universitário catal'ine�se fOl�am travados três, renhidos i'am ante-ontem os times do

Santa Fé, 14 (U,P.) � O· 82horas e 15'minutos, e per- Capital Os quadros J'oga'- embates, em que desf!laram os melhores pebolIstas a<;a- Vasco e-do Arsenal, da Ili-'.;( .c'" d
. \'J dêinicos, alguns dos 'quais ·desta'tados. "azes" do aSSOCIa-

.

''"''-.nidadorl\argentino Antonio tenda ao per)1ano Vasquez.. ram aSSIm10rma os: ,,', ../ I'
, glaterra, vencendo o cam-

B I 'u te' c d D t t LIRA B b' t ("') O tIon lo.cal.
.

".

oea-o càr'l'oca pela co'ntag;em:
arce o, ua u o .. re 01' e, es aca-se que o ve eranoc

.

- ar a o, ".' n-,
d d

-

f'
,

.

't' A _mundial de permanencia em nadador argentino' realizou'· dinaido (8) ," Gumercindo" �tu� o, Aesta. eI�a, ��!?t:um ;0�:1I1:0 m;lsFcoeslo de 4 x O,
piscina, com ,86 horas' e 4'5 eS,st pl'oeza às vesperas de (4), Helinho (4), Serafim ,e trema

0F' a,·, s�oclaçOa� (�l�a I
ca emIca a �cu

-

_ __,.. -----

minutos. completar 58 anos de idade, (3),�lionduras' (2) e Dinho- dabde de'darmacla e,
't

on o, o�tla �daldlreo.u-sefvetnce ora Os louros 'os la-o'A marca anterior era de ca.

'

.•
"

.

sO,repuJan o. 'com meq os· e au Or! a e seus 01' es opo- li

Grande Pr'eAII·O Aulom'o.'bl·I,I·s'· tl·'CO-�,·G·,et·ull··o· V
", nent�teqUiPe do� "economistas"�preli�ndo-:sem o seu leva'ode 8 'melbor
argas ,magnífico centro�JÍlédio Ney; nãb foi a mesma dos pré" MADRI, 14 (U.P.) - As:

}., '.
.

. lias anteriores, mesmo superando o pelotão dós "juris- touradas continuam a fazerAcompanhado. de urpa co- dja em São, Paulo 'e Recife, A prova que constitui tas", Não. conseguiu, ass-ini, bisar sel1 feito do certame vitimas na Espanha, "
missão de esportistá's, 'no- Agradecendo. o gesto simpá� uma das, maiores do país, se- inaUgural. EmI Barcelona,' Alberto-,tando.-se e I e m e n tos da tíeo do' sr. Irineu Bornhau- rá realizada em agosto. Os, jogos disputados ofereceram. os seguintes re- Diaz, cognominado "Le Ma-i m p r e n' s a e s c r i t a e "8e1), retira,.ram-se �s espor- sultados:, ( drilenita", foi at.ingido com'falada,' esteve em' Palá- tistas da Casa Rosada.

O N· I'
'1° jogo: Farmácia-Odontologia 2 x Direito O, tentos uma chifrada. em pleno puI-cio, terça-feira última, o ° Grande Prêmio Auto- " Ice es ara . .d.e Alceu e Samuel.

•

mão, «nando, ajoelhado na..co.nhecido volante conterrâ- mobilistico Getúlio Vargas
I

20 j,ogo: Ciênci,as Ec.onômic.as
3 x' Direito O, tentos

I aren.
a, extendeu a cap_a, ao.. --:

,ueo 'Moacir Cardoso que, é patró1:inado todos o.s- anoS' R· d· 26 de Saulsinho. _

c' touro éom que-"trabalhava".'com seu colega Rubens dá pela conceituada emissora DO 18 18 30 jogo:' Farmácia-Ddo.ntologia 2 x Ciências E_cono- O, estado de Diaz inspira,:Silveira, ;se pr;opôs represen- pa,ulista Radio Panamerica- PARIS, 14 (D.p.)"':_ A micas O, tentos de Duiliô t;.>Gil. '

". vivos cuidados, '

tal' o nosso Estado no lIo na, com a colaboração técnl- Federação Fran,cesá de Fo- Os vencedorel3, .que nessa t�rde exibiram seu novo , Em Madri, �orenito e oGrande Prêmio Autom{)bi-'l ca de Automovel Cl'tlbe do ot-ball anunciou que o "Ni- e belo uniforme, formaram;assim,.: Vltor,':Guaporé e Ru- mexicano, José Dugaz foramlístico Getúlio -Vargas. . ,Brasil, sendo o percurso de ce F, C," aceitou o convite dy; Dobs, Walter e Almir; Alceu'; Gil; Du'ilio, Gumercin- tambe:r;n apanhados 'pelosRecebidos pelo oficiaJ

de!
Recife a São Paulo, em cin- da C. B. D. para participar ,dp� Samilel e o suplente Hamilton, touros, em meio do espeta:Gabinete do G'QJvernador, fo- co etapas, ou sejam 3,162 do torneio de cam!?eões a

-

Arbitraram bem ditos jógos os senhores de.sportis- culo, sofrendo � ferimentosram os. esportistas' introduzi- quilometros. Segundo as no- ser realizado no Brasil. O t�s Carlos Luz e José, Ribeiro,
.

�.
"'_ nàQ' graves.,do.s no'Gabinete do chefe do I ticias que nos chegam da "Nice", qué foi o v.encedor Cam tal vitória a A,A.A. da Faculdade de Fa;mácia De outra parte, anuncia':"

,execu�ivo, barriga-verde, 0:r-I �a�llic�ia, é �revista a par- do Cimpeonato Francês da e Odontologia fêz jús à posse transitória, pela segunda se que se exibiu com grandede fOI feIta a aprésentaçao. ·.tJclpaçao de 70 dos melho- la-Divisão em 1950-51, par- ,v,ez, do Troféu "Acadêmico Helio Milton Pereira'.' e, sucesso em . Alca:?ar , Sando valoroso volante; O sr, res volantes -do país, entres th'á da Fran'ça para o Bi'a- ainda, às belíssimas m.edalhas ofertadas pela Assembléia Juan a tOUl'eira mexicana
J

Irineu Bornhausen: apó� os quais . O' mundiafmente sil, por via aérea, a 25 de Legislativa por seu Presidente; ,Dr. Volney Collaço de Lupita Barroso.ligeir� palestra com os vi- conheciclo volante patrício junho eOl'rente, devendo re- Oliveira, ,o qual foi representado pelo Deputado Otací- À ultima hora anunciousesitantes, prometeu uin auxi- Francisco- Landi. gressar a 16 de julho proxi- lia Nasc�mento. , /". qlle transfusões de sanguelia de dez mil cruzeiros, a- Mdacir Ca-rdoso e Rubens mo. O club excursionista .Já Neste ensêjo, -expressamos as maiores felicitações

I foram,
féitas em.. Albel'tQfi-m de que os ,dois chauf- da,Silveira, competirão com inicigu intenso prbgram'a de à valorosa equipe âaFaculdade de Farmácia e Odonto- Diaz, 'maIs, a gravidade defêurs possam arcar com, as um Ford 48', pertencente ao_ treinamento para seus joga-llogia qlJe é. b. í'�lhâ;nteme�te 'capitaneada p�lo conhecido seus feriI_n�ntos ainda per-<}éspesas de viagem e esta- segundo, /

'

. J

dores. e valoroso desportIsta GIl Ivo Losse·! '

_- manece sena,
,.t ;1-

'o Flamengo
do record

a. POU,COS, passes;
da Portuguesa

\

,/

,.

,- ,i \
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Pássaros nacionais e ,-

estrengeiros. -,f:.��I!!J�1
Alimentos, gaiolds. �

Ovos de race pera incubar.

Pintos de um dia, frangos e galinhas.
ftc Orquídeas reseencolhidas das-�

��.
"

mdtds��\tl�,\II./�'W/(I, Sementes de hortelíeas e flores. �Ih"��
��,�� �/I/�\

! � ��\fJ,:'�-��l1oeik,4 (..l"1\.�
\� FLORIAMOPOLIS � s����,!::�_i�.fl'A

NOll b8gtidores do mundo GratIf!ca-se
,

, .

�Danças, ' principes e livros
A quem entregar a Ave

nida Hercilio Luz 183, uma

calóta para automovel Re
nault, perdida no dia 12 do
corrente.

","

!A C�RINENSEautorisada (L' escalar em
/ � �Uh.....1 � .. �_I

\..i:I I -,.-,
, ---..�.... ,

;I

(o REGULADOR 'VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS' CóLICAS UTER1NAS
Emprega-se com vantagem para
combater .as Flores Brancas, CoII.
cas Uterinas, Menstruaes e ap"s o

parto, e Dores nos ováríos,
É' poderoso calmante e Begula

dor por excelência.
I<'LUXO SEDATINA, pela 'sua com

por

/

.-
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FAZENDO 'SUAS

Cél
NA ESPETACULAR LIf!UIDAÇ�o. nA

o' .0

{lr i e nt a I
"

'" ,COMPRAS
"

s,a
. .

A QUE MAIS BARATO VENDE E QUE,:�PARA ATENDER AQ MAIS EXIGENTE FREGUÊS, POSSUE o MAIOR
SORTIMENTO DA PR�ÇA. l-'

FAÇA SUAS COMP,RAS, HOJE MESMO, SÓ NA o R I E N T A L,
OBSERVE OS NOSSOS PREÇOS, QUE 'SAO OS SEGUINTES:

SEJA INTELIGENTE E
VEJA_ E

Peluda lisa ..........................................
r

Pelucta estampada
Pelucia lístada pi pyj àma, largo '80 .

Pelucia fustãe . _. .. , , . , .'. 'l' ; .

Pelucia fustão estampàda,�ártigo· fino , ..

Pelueia tip.o felpa, largo S6 \ .' .

Cachâ pelucia, xadrez ................•...............

Lã jersey, pi vestidos, largo 1,50
,

.

Lã jersey pura lã, p/ vestidos; largo 1,5"0 .

Lã frezalbene, pura lã, "Ia rg , 80 .

Lã preta cf salpicos brancos pi saldar, largo 1;l!0
.'

Pura lã escocesa pi vestidos,'·ll;lrg. 1,50 .

Pura lã escoceza p/ casacos, largo 1,50" ..
' ;-

Linon lrso tôdas as cores ' .

Linon es tampado . :
'

.. , , ó ••••••••••••

Tecidos estampados em bonitas' estampas , .

-Chíte ..........................•......•... , l ..••

Crepon estampado, a começar de . .

.. � . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crepon liso americano .•.............................

Tecido não enruga, estampado, a começãr de .

Tecido não enruga, do melhor, cores lisas -

.•.....

'Opala estampada, lindos desenhos ..........•.........

Opala estampada finissima, larg. 80

Opala lisa, artigo muito bom. . .

upala lisa, p�e de ovo, largo 80 , .

Opala especial, cores lisas, largo 80 ,-, :'. ..

Opala Matarazzo, largo 1,00, branca e cores .

Opala lisa, artig o> �egular .

Fustáo estampado a começar de .

Fustão branco, artigo bom
, Fustão branco Matarazzo, a!'_tigo superior .

Fustão piket, Matarazzo .

Fustão casa de abelha, largo ·80 .

Tobralco estampado '

, .

'I'ob ralco barrado •.

'

",
.

Tafetá. de algodão
Orgàndy liso -Matarazzo, )arg. 80

Organdy estampado .......•.......................... '.

Or!andy permanente, largo 1,00 :;_
"

'.
._

.. '_'

• Organdy legítimo' Suisso, largo 1,15 .

'I'ricoline preto, superior, largo 82 .

Merinii preto, largo 80' ..

.Oorgurâo 'especial, preto e marinho ,� .

Sarja, marinho

Zefir'"i a con1_eçar de �

'" •... : .

Popeline listada p/. camisas, cores firmes. . .

Triéoline' artigo superior, largo 86 .....•................

Tricoline branca, largo 80 _,
.. � .

Triéo.line branca cordonê, largo 80

Tricoline branca Nova América, da melhor

Tricoline lista assetinada, pi pyjama, largo 80

Tricollne p/ pyjama, cores garantidas
Escocia branca e preta .

Granitê, largo 1,40 .

Brin cQle�ial, legítimo "J1"6 .......•............ � .

Brin marinho especlál ...•......... ,., .

Brins diversos,' a começar de .

Filó b1.'anco .

Filó em cores" /' .

Filó mosquiteiro branco, largo 3,50 '.' .

Filó mosquiteiro cores, 'largo 3,50 .•...................

Filó mosquiteiro, branéo, largo �50 ..•.................
�

Filó mosquiteiro, cores, la.rg. 4,50 ....•................

Atoalhado xadrez, largo 1,40 ..•.......................

Atoalhado brinco,_larg. 1;4Ó .

Tecido listado pi colchã�, largo 70 .

Tecido listado pI colc�ão, larg: 1,40
.
Tecido creme p/ cortina, larg. l,30 .

Tecido estampado p/
..
cortina, 'largo 1,30 .

Tecido estampado p/ cortina, largo 1,30 (Rénaux)
Cretone estalupado pj colchas, largo 1,40
Cretone branco, especial .

Ctetone branc.o especiâl, �arg. 1,40 .

Cretone branco sem goma, larg. _�,OO .

Cretone· branco, largo 2,20 ..., .

Cretone branco especial, largo 2,20
Oretone linhol, largo 2,20 (reclame)
Cretone em cores, largo 80, -SU)lerior

........ ,.-;-;-- .

... : ;.: ;/

E

FAÇA
(

r \ RUA �CONSELHEIRO

10,00 Cretone especial em cores, largo 1,40 .

13,00 ; Cre to ne especial em cores, larg. 2,00 .

18,00 Cretoné especial em cores, largo 2,20 .

,14,50 Algodão, largo 70 pç. de 10 nrts. . .

18,00 Algodão, largo SO especial ;"'. , ..!--.

iS,oo Algodão superior, largo 2,00 .

14,50
60,00

25,00

3'�,tlO
39,00
45,.00
80,00

Pano de cópa dz.
Toalhas plásticas
Toalhas plásticas ,

DIVERSOS

66,00"
50,00
55,(1).'

30,00.
265,00 M.eias nyton, sem costura, pi senhoras . .. .. .. .. . .. . 30,00
55,00 Meias nylon, maIÍla 51 (Ibram) '.. .

.

35:00.
,ti,50 Meias nylon, malha 51', perfumadas . .. .. .. .. 35,00
9,00 Meias nylon, malha 54 (lbram) 45,00.
20,00 'Meias pi homem, a começar de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4;00
8,50 Meias 3/4 para meninos 8;00
7,.50 Meias' grossas pi senhoras ..

' -. =--12,00
35,00 Casaquinhos de malha pj meninos . .. .. .. . .. .. . .. 16,00
38,00 Pulower manga compl:ída pi l'apaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00

,iVmGEM' iESPE(IALlDADE" da
elA,WETZELIINDUBTRIAL-JOINVILL� (Mall1ltll.l'allill

\,

35,00 Camiseti nhas de meia pi. bebê .

55,00 Casaquinhos de pelucia lisa pi bebê .

38,00 Casaquinhos de felpa pi bebê .

15,00 Camisas de meia de inverno pi homem ,

18,00 Camisas de inverno, peluciadasv p/ homem .

20,00 Pulower de algodão pj homem .

23,0):! rulower de lã pi homem , .

. 24,00 Aventais plástte6s pi meninas .

18,00 ,Aventais plásticos pr senhoras .

20,00 I,Babadóres pl�sticos : .:
".

33,00
I
Capas pi bebe -t; .

25,00 -, Calções de seda pi meninos .

,12,00 Cinto e suspensório de couro pi homem
, .

28,00 . Cintô e suspensório elástico de seda pi smenino .:,
: ..

·25,Qo. :t;.igas de -seda .'p/ homem ' .

......... , "

�. -35\00, Porto' nick�( de
..

couro.. .

: �
' : .

.__ CAMA E MEZA t::. �r.t:c": ""·"'--�J"""q.lj]s�o.jo, pen.tee-e.. espçlho pj,"oé'rian-ça�"'� ,•.. :., -
.

4
"" i

,

I -; �l . -r
,.�. t" 't"t..,�' "r-;�

�

17,00 Cobertor cinza � '."

; ,,,"3,Oó Lenços bOI dados pi meml!as, ex, de 3 .

5,00 Cobertor tamanho entre casal e solteiro
- 53;00' iLençes bordados pi moças, ex, de 3 ..

"
.: .

10,00 Cobertor especial, »! solteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÜO;oo Fit� métrica .

13,00 'Cobertor especial p7'-casal 150,00 Aparelho gilette, de' metal : ' I� ••• :"••
16,00 Cobel'tor de lã barrado pi casal . . . . .. . . . . .. . . . . . . . i5O;o,p' Grampinhos de aço, cx. de 12 dzs. . , ., .

18,00 Col:;�l'for' de Jã, xadrez pi casal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 Gravatás pi homem, en) Belos desenhos .

35,00 CobllrtOi:-ae rã xadrez p/� sqtteiro . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 250,00 G,ravatas para meninos, laço feito .' _ .

25,00 Cobertores p/-bebê, a éomeçar- de . . 15,00 Lenços de gaze p/ peseoço '

,' .

13,00 Cobertor xad\rez pi solteiro . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,00 Sombrinnas de seda cabo de couro .

6,50 'Cobertor xadrez �7 casal , .. .. . .. .. .. .. .. .. 110,00,,'Sombrinhas de seda cabo de vidro .' .

70,00 Morin de cô r, muito bom ................•............

39,00' Passadeiras, largo 45 ..... _ .............•..-:"'-:, .. � .

45,00 Chitão estampas escolhidas '

.

100,00 Rendão, largo 70 ; .

120,00 MfltérigO plástica. lisa, largo 1,40 , ' .

7,50
7,50
8,00

M'ltéria plástica estampada, larg. 1,40
Puro linho Belga pi vestidos, larg. 90

SEDAS

MUITOS OUTROS ARTIGOS QUE VENDEREMOS PELOS PREÇOS MAIS BARATOS DA PRAÇA.
RENDER O SEU DINHEIRO COMPRANDO NA CASA

D,l\ CIDADE.
TELEFONE 1.493.

4,50 Lamê

16,00
20,00
15,00
32,00
7,50
14,00
10,00
16,00

Lumier, largo 90, do melhor

Lumier lavrado, largo 80

Lumier lavrado, largo 90

Larrge r ie liso, larg. 90

nacionais .............
-

j .

45,00
isO,oO'

68,'.10

�6(),(,0
:EU/H"-
2ã,oo
õ.oo
ILoo-

18,00
4,o()
10.0&

8,50
8,00.

20,GO
25.·_'Qic
�(t.oQ>

I' 40,!.'()
80,01•

18,<H�

�O,o()'
5,09
40,00
45.(l(l

:W,oo
20,0'0

5,011-
8,06
l'Oo�

13,(,6
.

15,06
4,(;0'

1G.oft>.

3,JO

15J'iQr",
I5,ul)

3G,ol).·

75,GO
80,00

10,00.
l3,oil
11,06 .

9,511-

8,(1)
4,601'.
6,oc.
6,50.
9,5.0.
�,51);

'30,0\).
33,00<
18,0'"
3,&:1-

__.6,0&'
\

8,511
7,50

3.�o '

3,50..
12,00-
18,0&

. 14,ac..'
14,00.-

I

"1' ..........•••...•.••..••.•• '

Langerie estampado
Langerie misto cl natural, largo 90

Langerte puro natural, largo 90

Langerie setin, puro natural, largo 1,00
14,00

, 24,00
Setin duqueza, artigo superior, largo 90 .

Tafetá' faile, Iarg,' '95 / .

Faile ° que há de melhor, largo 90 :� , , .

Fail� escocez., largo 90
'

.

Tafetá xadrez reclame .

Tafetá estampado , .

amar'icanas

Meias nylon pi senhoras (reclame)

7,50
13,00
14,50
20,00
29,00
35,00

Tafetá chamalote, larg. 80

Tafetá 'chamal_9te; largo 90

. ' -;..;..

13,00 Organza lisa, larg. 90 ' .

13,00 Linho e seda estampado, largo 80 re.clame .

16,00 'Fustã'Q·_de' seda; largo 80 .. ,.

-

: .. ; '

.

14,00
13,00

Seda o patú especial

Moarê especial, pi colchas, largo 1,30
Seda estampada,' largo 90.

40,00 Sedas El,stampadas
Tussor �e seda

Seda surá lisa

a começar de

70,00
,16,00

15,�o
18,00

28,00 Colchas pi solteiro, em cores .

10,00 Colcha branca
. .!lrtigo bom pi solteiro .

12,00 Colcha 'branca mercerisada pi solteiro : " '! .

7,50. Colcha mercerisada em cores p/ .solteiro ..

�
,.

13,00 Gólcha_ em cores pi casal .

14,00 Colcha branca p/ casal :: ..;_.
45,00 Colcha branca mercerisada p/ c'asal .............•......

50,00 Colcha em cores mercerisada pi casal .

60,00 CoJcha veJudo pI' casal .

63/op,. Colcha piquet, branca e cores pi casal .

22,00 Colcha de seda cl bicos, p/ casal .

23,00 Colcha d_!l seda c.l Úanja's;:'''pl casal .

7,50 Colcha dupli de pura seda c/ fraI:ljas; p/ casal

19,00 Coléha japoneza pura seda pi casal

(2.2,00 Colcha pi bebil, cl um lado peluciado
19,50 Colcha pi bebê, tamanho especial .

I
26,00 Colcha piquet, p! criança '

.

30,00 Toalhas � rosto, a coineçar de ..
'

.

11,00 Toalha de banho, I;>ranca, Alagoana
23,50 Toalhi' de banho xadrez, tamanho grande .

,34,00 Toalhas de veludo p/ meza .

36,00 Toalhas 1fdamascadas pi mêza � .

38,00 Guarnições de chá c/ '6 guardanapos .

62,00
12,00

Guarnições de granitê,' pintadas 'c/ 6. guardanapos
GU;ll'danapos b�ancos dz. ••••••• { ••••••• ' ••

1
••••••••••••

85,00

r' ••••• r •••

Pulower manga comprida e zip, p/ rapaz .

Blusas de malha de lã 'pi- mocinha .

Casacos de malha ,de algodão pi mocinha _ .

Casacos de malha de algodão pj. senhoras .. , .

13,00
23,00
22,00
29,00

Casacos de malha de lã bordados pi senhoras

Pyjamaa pelu ciados .por dentro, pi crianças
,

20,00 I Camisetas de meia' manga comprida p/ senhoras

20,00 Calças de meia pi senhoras, a partir de ..............•.•

36,00 Calças de meia c/ listas de seda p/ senhoras .

50,00 Calças 'de jersey de seda pi senhoras , .

70,00
38,00

Calças de meia PI crianças, a partir de .

Calças plásticas pI bebê . , -, .

_0100,00'

Creme,· ·n.lvea , .

Creme de alface : :'\ .......•.•.. '

•.•....

Pasta Kolinos, 'Gessy
'

..............•.........•..• ,.•

45,00
65,00
90,00

.

78,00
75,00
65,00
125,00

"

.�: ...������.����� ... :.� .... �..Leite de colônia

Lo,ção brilh�n�e
Cr�me rugaI em potes

145,Qo Pasta· Colgate, Lever .

250,00 Pasta Philips' ' ; ............•.......•

165,00 Sabonetes, Gessy, LeveI', Palmolive; Regina, ex.

'190,.07 §labonete Vale quanto peza .

240,00 Sabonete Orquidea ex: _

3aO,00 Sabonete Lavanda Alpina ex. . .

,35,00 ·Sabonetes Rosa Rubra, Cravo Branco, ex. . ..........•.

.50,00 i Esmalte Fátima
_
•..................

70,00 Esmalte Clltex .

6,oó ES�lalte Peggy Sage : : •.....

37,00 ,Baton Naná •.........................................

45,00 Baton Flamour ....•..................................

200,00 Baton Michel. . _ .

135,00 Quina Petróleo San Dar, pequeno .

42,00 Quina Petróleo San- Dar, grande
70,00 Água de colônia, Cashmere Bouquet
60,00 PÓ Cashmere Bouquet

ORIENTAL, A CASA MAIS FREQUENTADA

MAF,RA, 15. I
•

TORNA ROUPAI. BRANQUISS\M�A

FLORIANÓPQLI'S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(A,LVARUS DE OLIVEIRA)
Há serviços públicos no

Rio de Janeiro que merecem
.

da população da cidade o

maior carinhd, ...g-pand� res

peito e enorme gratidão.
Outro dia nos referimos

ao Corpo de Bombeiros, O Govêrno precisa pensar
em instalacões mais moder-

"!;ol'poração que é orgulho de
nas e mais' à altura doprotodo ,bom carioca e que está

a par de dificuldades de gresso e da evolução. da ci

material e de pessoal. E ape-
dade maravilhosa, Precisa e

Iávamos para Q govêrno no
com urgencia. Porque o

sentido de melhorar a cor- que ali se Il'ealiza hoje com

poração,: chamada "menina recursos de que lançam
dos olhos" do carioca.

- mão, é heroismo, é dedica-'

<Hoje devemos prestar ção, é estoicismo mesmo!

nosso tributo ao Pronto So- A cidade por corrrpreen-

corro, a despeito da recla- dê-lo rende as homenagens I

mações que, de quando em
devidas ao Pronto Socorro Iquando, se registram. e ao seu pessoal.E sente con-

São reclamações que, sem fiança na ação da su� as-, _

dúvida, têm procedência sjstencia, onde estão os me- V,,��ND'E-SEIhores médicos do Rio e 1
porque a população 'acha

que deve ser atendida da pessoal, pela natureza do; Vende-se uma casa rest
melhor maneira e de modo' serviço, mais adestrado e

i dencial, sita à rua Tenente
mais prático e mais rápido.

mais prático. ! Silveira, 46, nesta Capital,
·Todavia veja-se a def'i- . Mas a Metropole sente e respectivo terreno com a

ciência de instalação do tambem que o govêrno deve- , área de 350 metros quadra-
.Pronto Socorro. Veja-se co- rá dar maior atenção ao dos.

. -B-E"1<T:�mo a cidade tem crescido Pronto Socorro e é o que es- i Tratar com o dr. Lauro
.

sem que os serviços tenham pera, segura da boa vontade, Luiz Línhares, à' rua 'I'ra-

.,' ,

-.
.

.

'.�
.

sido ampliados, conforme as e sobretudo da necessidade [ano 53 ou pelo telefone
necessidades. E essa falta imperiosa de tal melhora- 1.3'15.

.

de material e certamente de mentol Negócio de ocasião.
- ./

V
_' '�

--------------.----

/

.

I;;TE:' A NOSSA EXP09/(JAO- �'".� J-� g�, q,� A
E CONHEÇ� A

NOSSAS CONDI�OES de VENDAS

Distribuidores: c:�:
/V\.�C:H.A.CO � Ci6,. S/ACOMÉRCIO. e AGENCIAS

.

c/

'IIate Clube
I

-

",�.I�.J'I n ,J.."_ 'I IQ__. -,Fleríanépe is. �N r lA..V") CU UllúL
.

Convite�- a�tO BA
ho�aO;��g�u�i�é;:'p::se�! _

O FOCiÃO� 'Cc.�TI.». É A ÚLTIMA
�oo�� ��e�:�:�i��r: ��::��PALAVRA._P...

�RA O Pr:ruf�t(f DE SEU LAR'
gern do 100. aniversário de . - - � "'" r

lf"
sua fundação.'
Inscrições com os srs.

Laerth Mello e João Pinto
d'Ol iveira até sabado dia
16 ás 12 horas.

Diario 'da 'Me'ropole

A Assistência PúbUca
.elementq humano, acumula

serviço -aos
L que labutam

diariamente, aos que socor

rem a população do Rio de
Janeiro.

(

,

E O MELHOR F"OGRO
do.BRASIL

Sol.re de "asma'
Só a expectativa de, um

acesso de asfixia asmâtíea
com o seu cortejo aterrador.
abate o espírito mais resis
tente. Ser asmático é viver
sempre de baixo dessa oba
sessão nervosa e dissolven
te. O remédio do dr. Reyn
gate, a salvação dos asmêtí
cos, combate eficazmente
não só a própria asma, como

qualquer bronquite crônica
ou não, tosses, chiados, etc.
Com o remédio do dr. Reyn
gatexas gotas antiasmáticas,
puramente vegetal, o doen
te adquire imediato alivio,
voltando sua respiraçãologo
ao ritmo natural. Não. en
contrados no local, enviem
antecipadamente, Cr$ 25,00
para End. Telegráfico Men,.
delinas,- Rio, qüe remete
mos. Não atendemos pelo
reembolso.

Um quarto de frente, en

trada independente.
, Tratar a Rua Conselheiro
Mafra, 152.

T:rcm8Por�•• regularer; I' ) H ce

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 quantos'

recortes preenchid� enviar.
A Sociedade Propaganda "ESO"

Caixa Postal, 90 "

Florianópolis - Sta. Catarina.
Nome I.�•••••••••••• � ••••••••••••

Endereço 1 ••••••• '. •• • •••••ft... • •••••••••

Cidade .............••.............• n •••

Bstado ....................•...........•.

Nota;' Junto Cr$ 3,60 em selos' para a resposta,
I
--------,--�--------

slo FRANCISCO DO SUL' para NOVA IOBR '

t,
," Informaçõ.. cerno. Agentet .

en6po!íl- Carlol HoepckeS/A - cr- Telekne 1 212 J

( Rnd. tele,.
�r.nci.codo Sul-CarlOI Hoepcke SA -CI-Telelone 6 MOOREMACK

A�LUGA�SE

Tu.E.GR""'A: PROSEBRAS ,PARAN4 ..:

Acartamento
ALUGA�SEJ
Proxímo ao centro, com 3

quartos, salas de visita e

jantar, banheiro, instalação
sanitária de primeira. Ain
da não foi habitado.

Informações no Escritório
Imobiliário A. L. Alves.

Clube· Doze de Agosto
A .DIRETORIA DO CLU- cida tambem aos associados

BE DOZE DE AGOSXO, tem I do CLUBE DOZE.
o prazer de convidar todos 'A partida será efetuada

aos seus associados para a ás 13 horas, em onibus es

excursão a cidade da LAGU-' peciais: e o regresso ás 17

NA, afim de participarem horas de domingo.
das festividades que o CLU- A lista de inscrições ja
BE BLONDIN, promoverá se encontra à disposição dos'
em a noite de 16 do corren- srs, associados na Secreta

te, sábado, e que será ofere� ri� do Clube.

CURITIIlA

'1lIântida Rádio Catarinense�frmitada;i
apresenta' mais 2 iosuperaveis modelos par·� 1951 �

,
CARACTERISTICAS',: ,\

;;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; ct�rtas 6 l?: 18mcs: 50 ost mts.

:::I Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada para toca-�cos.
� Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdt

==
Variavel de 3 secções, : FI com nucleo. de ferro: Caixa de. IMBUIA de luxo.

_
Grande alcance: 'Alta sensibilídade : Som natural.
/�

r,
5l!"!odelo ARe 51

,Vende·s8 00
.

.

aluga-se _--A L U G A"
.:

5' E·Vende-se ou aluga-se uma
- -

:�;r:�: ;�t:aa����!��reito, ótima' s_ala 'DO centro
Terreno de 12 mil metros A' P 15 "d t�I' b 20 2' dquadrados e uma ótima re-, ,eça. e '"Covem ro, , In 81

sidencia de material. faltos do 'Restaurante Rosa).,Tratar á rua Rafael Ban-, ' Tretar "O mesmo leceldeira, 14. r=
I

� .: ModelO ARC-5-P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tra�alhad�res de S.ão Paulo Venêeraíri--os mOradOfes14nto�io �oblelflP
homenageiam Getulio Vargas "'�" '�,

'

,I�:;':ii!huetlsta
t,!:O:,p'e�;;t;�;;gOU-;: e�;:: ��n�: ::�:�����:a oe �':'::: daServ Idao Ca rva Iho .

I AehHe. riesta Capital.,
Capital uma caravana -de nistrõ do Trabalho, pela vi-

o problema de trânsito público, ' departamento que estava à altura os seus p;oblemas, atendendo a tendo montado a sua tenda,

mais de duzentos trabalha- tória de 3 de Outubro e a in-
'na Capital e no Estreito, tem si- da sua nobre missão, Para a tudo e a todos, dentro e fóra da de trabalho no Jardim' Oli

dores de São Paulo, repre- da pela oração proferida pe- do causa de comentários da im- época, em que Florianópolis não repartição ".
veira Belo, sob a centenarta,

sentantes de vários orgãos lo sr. Getúlio Vargas a pri-
prensa, quando noticiaram os apresentava ° movimento dos A melhoria do pessoal, com o figura, o artista Antônio-

de classe, com o fim exclusí- meiro de maio. dolorosos fatos que, ultimamen- dias presentes, satisfazia. Mas, contrato de novos, em maior n ú- Robledo .

.....................08•••••••••••••••••••,
'

te, se têm,registado, com o resul- �je, em que a Capital necessita mero, a pzincipí o em iaráter ex- Fazendo silhuetas e caríca- ..

tado lamentável dje perda de vi- de um órgão de cidade grande, perimental, para melhor seleção, turas, há mais de 30 anos',

das. A imprensa -Iocal, .que dava aparelhada de màteri�l e pessoal é um dos pontos que será enca- percorre ele países da Ame-»

à publicidade os desastl:es veri- apto e capaz, o que aí está," se recido ao Govêrno, no relatório rica, da E41rópa e da Africa:.

a ser apresentado pelo Inspetor do -Narte, tendo apenas a te--

de São Paulo. soura, um tubo de pasta e·

cartolina e papel preto para:.

recortar, como a sua única!

bagagem necessária à sui ..

tarefa.

ficados, no mês último e, ainda,
bem '\recentemente, levava culpa
à Inspetoria de Veículos e Trân-

bem que em fase de reorganiza

ção, não passa apenas de uma re

partição meramente burocráti-

sito Público, responsável direta
I
ca ". Daí porque o trânsito é

da ineficiência de uma organiza- um problema, parecendo insolu

ção à altura das exigências a- v:el, porque à falta de materialFlorianópolis, 15 de Junho de 1951
tuais, com o crescimento, ver- e pessoal.

ANTES DE SER JA' ERA
tigionoso, do número dos As sinaleiras

veículos, nas ruas da Ca-
_.

Ponto de importância, na so-

,

,- \_' ••• pital e, também, do distri- lução apontada pelo d'f. Dinaucla

Ao sr. Osmar Cunha, alti-l Já cumpriu o sr. Osmar to do Estreito. As razões dêsse Batista de Andrada, de São Pau

vo Iider da maioria oposi-· Cunha o seu tempo para esta�o-de-coisas, que chegavam a lo, or:'l à disposição do Govêrno
-

cionista na Câmara Municí- cair no ridiculo: "A'ntes de rebe'Íar populares, não vinham, do Estado para estudar e apre

pal, não lhe perdoam a efi- ser já era", . . porém, ao conhecimento público. sentar plano "de reorganização

ciente e brilhante atuação, Quem quer o que aí está Os desast� se processavam, dia daquêle departamento, a' insti

os raivosos da imprensa go- não é o sr. Osmar Cunha: é

I
a dia, e somente à nós, homens- tuição de sinaleiras. Estas, já

vern ísta municipal. o sr. Irineu Bornhausen, de-imprensa, cabia registar os encomendadas, serão localisadas

Dizemos governista muni- que, nesse sentido, já diri- resultados dolorosos dêsses fa- na esquina ,da Felipe Schmidt

cipal pJt"que O Diário da giu mensagem ao .poder le- tos. com a 7 de Setembro, esquina da

Tarde, ainda ante-ontem, g íslativo. Combatendo o pro- Mas, Um simples caso, à rua Conselheiro lVIafra com a Duarte

querendo atingir o ardoroso jeto, o Diário não combate Rui Barbosa, criado com O des- Schutel, esquina da Visconde de

e combativo vereador do P. o sr. Osmar Cunha, mas lo camento da plãca de um pon- Ouro Preto com a Artista Bit

S. D. atingiu em cheio S. combate o sr, Governador I to-de-parada
de ônibus, ferindo I

tencourt 'e em outras em locais ,

Exa., O sr. governador do do Estado.oporque o.projeto, direitos de uma dezena de famí-I ainda a estudar. São seis, ao to-

Estado. antes de ser daquele já" era lias, para outro poste segu inte, do. Com êsse melhoramento, mui-

Num suelto assinado deste... levou ao sr. Inspetor de Veículos

I!
tos cas6s serão resolvidos,' mes-

(sic), aquele órgão investe a convidar o O ESTADO para, mo porque o pedestre será auxi-

contra o sr. Osmar Cunha, ,-íDI=NIC-=S in loco, estudar o fato que esta- Iiado atravéz da c�panha que

procurando diminui-lo e ri- U L L va levando reclamaçôes à redação se vai esboçar atravéz da irn-

diculariza-Io, esquecido 4e dêste jornal. E, digamos de pas- prensa e do rádio.

que êsse conterraneo, sem Sob o título acima, a 19 sagem, o encontro entre o Inspe- A falta de pessoal

milagres, apenas pela força de maio último, tecemos di- tor e o jornalista, veio em tem- A inexistência do pessoal, en-

de vontade e pela perseve-
versos comentários\m torno

po oportuno, porque, na palestra tre os quais guardas aptos e ca

rança, aplainou todos e os da direção da Maternidade mantida, fatos vieram à baila; pazes, é, tambéin, uma das prin

mais altos obstáculos e se
Darci Vargas; de Joínville, pelos quais se compreende que cipais causas -da 'situação deplo

fez um vitorioso. Para po-
retirada das mãos de um nem tôda a carga de culpas cabe rával

'

em que se encontra o trân

der estudar, Osmar Cunha, médico especializado e con- àquela repa rtição, a principio bem sito público. Quando da criaçâo

quando menino, vendia 501'- fiada' a um clínico, que tive- organizada, quando da época de do serviço, 33 era o número .de

.naís pelas ruas da Capital. ra papel saliente no vergo- sua instalação como irisou aque- guardas. Hoje, permanece no

Não é, pois, um artista de nhoso episódio da traição de Ia autoridade. Departamento mesmo ... Há, ainda, a acres

picadeiro, como insulta o três' deputados, na última técnico, como fôra previsto, centar que, balanceados ainda

Diário, mas um exemplo dig- legislatura. transformado, ultimamente, em certos pontos, os 33 praticamen

no de seguido e merecedor Fundamentados em dados simples repartição burocrática. .. te são 10 ... Isso porque, dos

.de toda à-admiração e a- que nos foram fornecidos, O caso da placa 33 a "rnaio ria está afastada, uns

plauso. Se, de um lado, os fizemos ainda crítica ao au- Às 9,30 horas de ontem, o s r, por licença, outros por férias,

ataques pessoais ap .ilustre mento das diárias e à su- Cap. Renê Véi.'ges, Inspetor Ge- outros- por licença prêmio. En

Iíder têm na sua vida e nas pressão da manteiga para as ral, acompanhado de um seu au- quanto isso, o Inspetor vive com

suas atitudes a mais severa enfermarias. xiliar direto, conforme combiná-

repulsa, as críticas à sua O Diário da Tarde, de an- ra com o jornalista, esteve à rua

ação, no legislativo, do ou- te-ontem, contestou a vera- Rui Barbosa, esquina da São Vi- 'As (Iegan S)tro lado, se demonstram tam cida(le das nossas asserti· cente de !;'aulo, mais conhecido ,a '

,

bém de todo improcedentes. vas, confessando um pêque- por Servidão Carvalho para, nes- As
t d"

. , ciganas estão; nóva-
Observe-se, como exemplo, no aumen o nas Ianas, e-' sa oportunidade explica).' as ra- .

I

d I t
.

'
, mente, cumpnndo, em Flo-

este final dos ataques de xames e uso e sa as, a 1'1- zões daquela mudança intempes" . ,

I'
.

b
.

d - t t t' ... nanopo IS, O seu destlllo de
ante-ontem, do órgão ude- um o o, en re an o, a an- tlva e lDoportuna, favorecendo a 't d'

tiga direção
- gen e sem estmo, ..

rrista: . dois ou três e prejudicando

OS! J' h
- .

h t
'

Seus "trabalhos" têm Esta,mos colheIido os ne- interêsses de mais de setenta Ja-
a man asm a, encon 1'a-

,
o
,..

f I
mos os errantes perambu-

fim exclusivo de 'escoar {)
cessanos m ormes para vo - mílias. Iniciada a sabatina in- I d I

t f·
'

I
an O pe as ruas, apresen-

dinheiro dos cofres da Pre- vermos ao assun o, con 11'- formado o próprio Inspetor de t d _.Mia. ; •

d
'-

I
an o-se cora,� tradIcIOnal

feitura. É ver, como�ixem- man o o que escrevemos ou que a parada de ônibus, frente t' t
.

I
. fazendo a neces:;;ária retifi- à rua proJ'etada pela Prefeitura

ves Imen�, sUJa, com
.

os

P o, querer a mnha ia, de
_

d
A

'd'
' seus enfeItes a "enfeIar"

quatrocentos contos para a caça0, e acol o com os plO- Municipal, cortando terrenos do .

d'
'

,

't d 'd'
/ . am a maIS, com os tachos,

construção de um estadio pOSI os que e�os nor- VO ,Distrito Naval prejudicava d
t

. ,.' -t
- 'e porta em porta, nessa pe-

provisório para basquete. elem nossa onen açao opo- centenas de pessôas residentes "
_

' \ '

sicionista. AIo de feverel'ro S 'd- C Ih
regllllaçao eterna pelos I' na ervl ao arva o, esclareceu t,·

. . .

d
A

encreviamos, definindo es- êste conhecer que onde se acha-
seus ances I aIS lllIcIa a so-

ses propósitos: "Não adul- ,Ja, um poste àquem daquêle, era
bre a face da terra.

.

teraremos cifras _ como
Em todos os Jlontos da CI-

o certo e o conveniente. Daí, por- d d
.

Ifoi ha'bI'to d"-,I'mprensa c,on- a. e, .eI- os conversand,O e
"'" que, determinou que fôsse, no- dSim. Era apenas um grão

I
trária - para fundamentar vamente, deslocado para onde, Iv:rtJ.ndo a quant_?s, p�r

de milho. E êsse grão de mi- acusação. Não nos faremos há anos, se fazia a parada dos
CUrIOSIdade, lhes dao melO

lho fez uma longa viagem e cegos" surdos e mudos, co- veículos-lotação ... Venceram,
dedo de p�osa. As mulheres,

veio'até à redação, para nos mo aquela trilogia simia do pois, os moradores da Servidão e�tas, entao procuram logo
contar a sua história, que é Oriente, ao que de u'tI'1 e C t�rar a sorte, de quantos a

arvalho, que tiveram, na pes- �

simples: Nascera na Serra..J·usto realize a nova admI'-
tem pouco ...

sôa do sr. Cap. René Verges, ver-
Viera, depoi�, para o merca- nistração.' Não nos presta- da�eiro juiz de iWa causa, reco- N---t----b-'-b--I-'--do, num dia de feira. Quan- remos a instrumentos de nhecendo-lhes o. direitós, face' O as I IO
do julgava que ia ter o des- malquerença ou a reflexo às razões expendidas.
tino dos 'seus irmãos e ser I de ambições decepcionadas. Ontem mesmo, horas após, a gra'fl-easengulido por alguma gali- Se errarmos - e de erros placa foi novamente colocada na-

"

nha OU triturado por algum não llQs exime a contingên- quêle poste antigo. - Em ediçi!º-precedida de
cavalo, fOr{Lmf:!tido numa cia humana - erraremos um estudo que fixa em de-
torradeira, jUnto com, milha- por falta de entendimento e O plano de melhoria finitivo a sua autoria, apa-
res de ir!llãojl seus. Depois, não por cálculos de seg�nda Concluida essa questão, com a recerá a' célebre obra clás-
a eles. já denegridos pelo intenção. E na conjetura do vitória daquelas famílias, o sr. sica de nossa Literatura "A
calor, vieram juntar-se Ílli- engano, saberemos ânular Cap. René Verges entrou a pa- ARTE DE FURTAR". Se
lhal"es' de- primos

-

seus -'- pela retificação sáneadora lestrar em tôrno de fatos liga- rá uma Edição Melhoramen-
grãos de café. E isso tudo a injustiça da crítica". dos à vida da sua

repartição.,
tos.

ali no Estreito. Depois o Duas ou três vezes já fi- Esclareceu pontos, que o público - Theodor Sform, clás
D.S.P. parece que interveio zemos essas retificações, co- predsa conhecer, para inteirar-, sico alemão do século passa-
110 caso. Não fosse isso, dis- mo poderão atestar os srs. se da verdade do� fatos �)das do, terá"publicada em portu
se-nos, arrematando o bate- Acari Silva e deputado razões de-tántos desastres. guês a mais discutida de

:?s��se��a:;:. ;:�o�oc::::�� �r�nuc�s�� i:;����::�h�:rã� to:�;:�:l�::te� ��::t::::I:r::� li ���xt;s�;��O������
cidade. " como café puris- feitas... Voltaremos, -pois, nizada como estava a princípio, vés dos prelos da Melhora-
simo! oportunamente, ao assunto. quando da sua criação, era um. mentos.

Um grão de
milho !,

/

/ ,
( \

nfaterial escasso

Não conta a-Inspetõ'ria com

material à altura das suas ne

cessidades. Para o transporte dos

inspetores, em serviço, faltam Em todos os países visi

veículos, principalmente mo toc i- tados, O eximio artista fez a.

cletas. Outro problema a ser eH- sflhueta das personalidadesr
carado e feito sentir. Sem isso, mais evidentes do mundo,
como querem produção?". político e social, sendo" POl-
A campanha" de educação de isso, um dos poucos homens,

pedestres que teve a feliciadede de-
Está aí o ponto mais importan- ter, antes os olhos, por al

te da questão' - a campanha do guns momentos à sua dispo
pedestre. Na apjrraçâo das cau- sição, altas personalidades;
sas de desastres, sempre o re- como Ghandi, Roosevelt, Olr

sultado é êsse � o motorista foi rei Eduardo VIII, Madame
o culpado mas, em grande per- Chiang Kai-Shek e Getúlio .. _

centagem, o pedestre, porque não Ontem.e-Antônio Robledç.,
atendeu às regras de tl'fnsito. esteve em nossa redação;
Atravessa a rua, sem olhar se es- visitando-nos e contando os;

tá o trânsito livre.Não se prevjne i episódios mais ínteressantese
contra os possiveis atl'opelamen-I da sua vida de silhuetista e;'

Continua na 3a. pagina I caricaturista.

.............�.& ,
/
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Como sempre, o sexto churrasco da Saudada;

mastigado no domingo último, no Ginásio Catarinen

se, por"cerca de 300 ex-alunos, se logrou alguém, lo
grou o .êxito absoluto. Confiado à comprovada pel'i-

, cia do Pe. Ernesto, todos os que (i) devoraram - ao.

churrasco, está claro - puderam fazer-lhe justiça.
com a própria boca, elogiando-o pessoalmente - ao

Pe. Ernesto, sem dúvida! Sempre modesto, o vete

rano churrasqueiro, suando como tampa de panela.
e vermelho como as idêiàs do Kremlin, segredou-nos
com aquele seu Jeito humilde, escapo a tôdas as vai
dades mundanas e a têdas as concorrências leigas:
"Se não ficou melhor foi porque o Pe. Braun sé me

teu aqui ... Em matér ia de churrasco êle só enten
de de maionese ...

" Na verdade, o Pe. Braun, de
.
\

,bombachas getulitárias, de quando em quando avan-

çava o sinal e invadia os limites constitucionais do>

cercado, feito em tôrno dos espeto.s, 'para garantir"
'

as garantias. Esse cercado ressalta a prudência dos:.
. anfitriões: eles sabiam, de outras datas, com quem
iam lidar e não acreditam em regeneração ...

Mas, voltando à vaca fria, já' transformada eIrol

churrasco quente, diremos que tudo se processou da
acôrdo com os planos preestabelecidos. A devasta-·

ção foi de 382 quilos de carne, maioneses, farinha"
cebola e pão! Os partícipes, no Katicipes, desseden
taram-se como camelos em oasis, depois de longa. �
travessia por este deserto ... '

- de homens e de
idéias!

Esquecidos das atuálidades do passado, os mes-

. tres rigorosos confraternizavam com os ex-alunoS'>
malandros; lembrando episódios a que a distância:
do tempo deu humor: "Certa vez - contava um ,

"copiei 50 páginas, só porque o Pe. Zuber me )loegow
com uma cola dos Fénicios, quando o ponto da sa-·

batina era Esparta e Atenas". "E eu aguentei 15,;
dias de coLuna - lembrava outro - somente por

que assinei pelo meu pai um cartão branco. Papar
estava viajando, mas 'O Pe. Dufner desconfiou d�

asúnatura, tirou a coisa a -limpo e me deixou. sujo"�
Um terceiro lembrava que fôra mandado cif ao ga
binete do diretor, local nada sugestivo nessas oca

siões, ap�as porq-ue, não sabendo nada 'de latim�
pedir.am-Ihe

.

a tradução de fero, férs, tuli latum;.
fere, �êle, mal e pérfidamente assoprado, respon
dêra triunfal e �anlaleonicamente: Quem- confel'e'
ferro velho, com ferro será conferido'!'

Para o Pe. João - 'o Padre Joãozinho, do nosso>

tempo - a Penitenciária do, Estado é' sempre a' ca

deia. Quando o abra,cei, no domingo; repetiu-m�..

airida UlTIa vez a pergunta, a que; desta' feitá, dei
resppsta' diversa:

- Olha o Irubens! Como' vai?' Aindà está' II�
cadeia?

- Não, g;raças a Deus já fiIr solto ...

���,f
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