
Foram catarinenses e tiveram personalidade
tudo!

eis

1---7R�---1Rubens de
" Arruda Ramos �

GERENTE J� Domingos", F. �� de Aquino �v--.....- •...,..-...- w--......._-.........,.." I

.��!�!a�o!�1 ue' ,·��t:,."Unificada no propósito de-servir acima de tudo e superiores interesses da nossa t�ra, , I nha para a pa a â ..:j"ustiç armW!-la·'e quedo melhor modo ao Estado", a representação federal de profundamente o sr. Irineu Born ausen.
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.", �, .
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, É- que S. Exa., em constantes e reiteradas ocasiões," se tornára o agen das lfiJ�s.tIça'SSanta Catarina, sobrepondo os interesses da nossa terra '
.

h "'? teii�!1Pii
a qualquer conveniência, político-partidária, resolveu anunciára os seus propósitos de colocar-se, no cargo, ganças mesqum as e .as",�xr . -'�; ,

subscrever, em perfeita harmonia, todas as emendas da acima das eXig"ências partídàrias, para realizar um go- que a bancada d� partido m�}Onf(ª!�",_vêrno de paz, harmonia e justiça. Mal to�ava as �ede�s r�l; t�m�sse � �tItude que tont<!:l%" ,c :o.çproposta orçamentária de 1952.
do poder" no entanto, inaugurava um regime de jacobi- I tIgIO a disposição do Estado. '*'�..;Dessa decisão nos dá- conta uma recente nota dís- nismo político e de intra�s-i�ênc!a p�rtidár.ia, q�le se pro-I 'Os representantes "pessedtstas, ci ,elas

. �urastribuida à imprensa e assinada por todos os deputados longa até hoje, com demissões ilegais e vingativas e re-
rovas por que o seu partido passava sob o domínio defedeI'ais catarinenses. moções fundamentadas única, e exch�s�vame!!:te no empe- �m govêrno atrabiliário, tiveram a personalidade de al

Ninguem ignora que, em relação à política nacional, nho de perseguir e -"castigar adversários. O pensamento
tear, como bandeira de paz, os sagrados interesses de

as representações do P. S. D. e da U. D. N. têm, na Câ- oficial e oficioso, como o
.»

demonstram mensagens e re-
Santa Catarina. Fizeram, num momento, o que o Gover

mara, atitudes opostas, integrando aquela a maioria par- latórios, rumava sem_!lre para? en:ovalha�ento pes-

'I nador vem prometendo fazer em todos, sem fazer .n�nca.soaI de figuras do governo e da situação anteriores, sem
Mostraram, ao executivo que só executa persegurçoes elamentar que apoia o govêrno e pertencendo esta à mi-

.

noria, que o combàte. os escrúpulos de exibir a verdade" mas ,ant,es, de con-I vive de politicagens e polítiquices, que estão à altura
trário, contrafazende-a. Atos e fatos, e ate numel�os, tem do mandato que lhes confiou o povo. Evidenciaram que,

A atitude de subscreverem, em comum e em conjun- vindo para o público ,quando. não.em apresentações fal- r
à voz. da terra natal, sabem silenciar a voz l!.artidár�a.to, todas as emendàs à lei de meios, que visem ao Estado, sas, pelo menos �e modo reticencieso e que se preste a

Deram, com 1S:;:;0, dura lição no governante que 11u-
é,--;pois, um gesto de apoio do P. S. D. majoritário à re- interpretações maledicentes.

, diu o povo com as 'suas promessas de ficar, na admínís-
presentação da U. D. N. barriga-verde, minoritária, sem Sujeito aos sov�etes dã U. D. N., o governo �t�al fez tração, ao largo das conveniências facciosas,
força para ver acolhidas as suas proposições. Estas, sem norma de ação e sistema de conduta a perseguiçao aos

dúvida, condensam o pensamento do sr. Governador do pessedistas ; demitiu até defuntos, por julgá-los pesse
Estado, que, dessarte, passa a ter, no que represente as distas; removeu vários funcionários, porque vereadores
necessidades de Santa Catarina, o apôio pessedista. do P. S. D.; transferiu professoras pelo parantesco com
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___

E
__s_s_e_e_x_e_fi_l_p_lo__d_e__d_e_v_o_ta_m__e_n_t_o_à__c_a_l_ls�a�p_ú_b_l_ic_a__e__a_o_s__d_e_p_l_lt_a_d_o_s__�_o_�__._S__. D::. �����==s:::���----::��_--------------�...-.-..-.-.---...�-

., O TEMPO-

• .

D"'
�

P
. -

d t t' 14O mau; ant!go la- � revisao o empo a e

• d' 5 C
. · horas do dia 19.

rIo e • atarlna � Tempo -- Bom, sujeito a
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A policia brasileira

Tel!grama �O sr.lerêu Ramos M�is de n� ml- 'NA ASSEMBLEI11EGISLAT1VA de:=p�::�icl�:tasRIO, 18 (V.A.) � Por pela data em que o Correio lbao de líalxas ESTRADA EM ARAQUARI ra.vpois, atualmente, na epo- ,

LONDRES, 18 (U.P.) _ti d
.

tenâ d d Man l
-

N
-

d t d ca das chuvas, o transito fi- Ch
.

mo IVO o cmque enarro o a .lY.L.étn la comemora seu ,v.:ASHINGTON, 18 (U. a sessao e 011. em, a Segundo 9 "News 1'0111-Correio da Manhã o sr. Ne-
P.) _ o alto comando do Assembléia Legislativa, pre- ca quasi interrompido. ele" as pesquisas para en--

R ",1 t d cinqüentenário de serviços idid I d t d V I (C ntinúa na 6a pág)reu amos, presmen e a - exército narte-americano SI I a pe o epu a o o ney o .

centrar os dois diplomatasC� di
. .

P prestados à cultura de nos-
C u dOI" d

.
".amara, irrg iu ao sr. au- calcula que as forças comu- o aço e iveira, epOIS britânicos desaparecidosI B't rt

.

t t sa terra. A todos os que pa- d Iido
'

d' t O I 'g I dI'
o I encou o segum e e-." nistas na Coreia sofreram- e I o O' expe ien e, ocupou U ro O "pe O desde o dia 25 de maio u ti.legrama: ra isso colaboram, peço 1.143.000 baixas até o dia 7 a tribuna o deputadoOlivio. mo estariam agora orienta-"Cumprimento muito cor- transmitir minhas felicita- de junho corrente, inclusi- Nóbrega. O nobre represen- , dos para á Américá do �ul�-díalmente o prezado amigo ções -- Nerêu Ramos". ve, o que representa um au- tante de São Francisco do peronismo Estariam prevenidas, .nesse

, ••••••• ·.·_· -.-..- ..-_- • ..w _••- ...,....-..'Y mento de 28.000 em cinco Sul e Araquarí, leu e justifi- MONTEVIDEU, 18, (U.P.) sentido, as autoridades da

Os relatores do orcamente dias: desde 2 de junho, cou uma indicação n? senti-
-- O dr. Alberto Gainza Paz Brasil, da Venezuela _� d�

. '. "

'.,' -', . � .".
,

quando, foi publicada a cí- do, de serelll cortcluidos os
declarou aos jornalistas que Guirtna Ho'landesa.

"

"J'
, .•

"

. ira resultante da co'rnp-ilir-( :t;raballw� -n�" nova estrada
a ordem .dada pelas alfan- A propósito desse telegra-O deplttacfo oaquim Ramos' relator cãó feita até então. Essas que vai desta ultima cidade
degas argentinas, a "La 111$1, o Correto da Manhã, de

.da receita do Ministerio
.

da Marinha �ifxoas que abrangem as ao distrito de Barra Velha, Prensa" e "La Nácion" para domingo, faz o seguirrte co-baixas em combate e alheias e ainda que a referida es-
que paguem multas num to- mentário :RIO, 18 (V.A.) -- São os liciano; Plano "Salte": Ra- à luta contrastam com o to- trada seja incluida no pla- tal superior a 30 milhões de N. da R. - Serão os di.seguintes os relatores do I mos de Arruda ; Valorização tal de 150 mil, que se refere no rodoviario do Estado.
pe,sos pelo suposto us,o ile- plomatas :.".... Donald Macorçamento : da Amazônia: Jandui Car- as baixas nort�-amedcanas. Depois de salientar que gal de papel de imprensa, Lean e ,Guy de Moncy Bar-'Receita: Lauro Lopes; neiro.

.

Não há nesta capital da- Barra Velha é balneário
constitui "um novo ato do geos -- mais dois que se.Congresso Nacional: '. La- A referida Comissão fi- dos concretos sobre as per- grandemente freque.ntado, assalto" levado a efeito con- guem na trilha dos Fuchs ameira Bittencourt; Tribu- cou'"dividida em duas tur- das 'das demais forças da de modo especial de peSsoas tra "La Prensa". dos Pontecorvo? ... Ou são.nai de Contas: Dário de mas (A e B), a que funcio- ONU em ação na Coréia. As vindas do Paraná, o orador
Gainza Paz ainda disse: talvez "arrependidos", como.Barros; Presidencia da Re- narão 'sob a presidência do baixas norte-americanas em concluiu seu discurso com
"Ao confisco de "La PI'en- Rravchenkos às avessas? Opública: (geral e órgãos su- sr. Israel Pinheiro. combate cujas _famitias fo- a certeza de merecer para sa" o governo argentino Daily. Express de Lon�resbordinados), Ortiz Montei- N

ram notificadas, até 8 de ju- essa iniciativa, o apoio da
chamou de "desapropl'ia- --sugena ontem que terIam

TO; Comissão do Vale de São Almo�R DO Uotra
"

nho em çurso, elevam-se a Casa, tanto mais por vir a
ção". Agora, a um novo ato sido vítimas ?e .chantag"e�F.rancisco e Conselhos: Sá yU m Vtf

70.317. O número de baixas indicação assinad,o por de-
de assalto quer dar o nome e q�e esta tel:I� tido uma f�-Cavalcanti; Aeronáutica: <,posto do Leite

.

não sofridas em combate pe- putados de diversos parti- de "cobranca de direitos a- nalIdade polItIca ou senti-]lui Ramos; Agricultura: los Estados Unidos não .é dos. ' duaneiros:': É um novo vo- mental, ou teria ambos osJosé Bonifácio; Educação: ,RIO, 18 (A.�.) - O }h-
divulgado coro regularidal- PELOS LAVRADORES cabulario para um regime motivos.(geral e educação), Leite Ulstro da AgrIcultura, dr.
de. Das baixas comunistas O orador seguinte foi o das maiores arbürariedades Quanto à notícia de queNeto; Saúde: Paulo Saraza-, João Cleof�s, governado�'es

[588.091
correspondem ao� deputado Siqueira BeBo,

e é um novo ato do drama as autoridades do Brasil es.te; Fazenda: Carlos Luz; Amaral PeIxoto e Juceh?o nOlote-amerl'canos e 55.270 que tomou por tema de seus tariam prevenidas sôbre aR b· h k d t d I para a vida do povo argen-Guerra:' Macedo Soares; u IS�S e�, e�u a o s-_ 'sãQ de comunistas chineses. discursos a imperiosa neces-
tino e especialmente para ra possibilidade de virem terJustiça � .Negócios Interio- rCael pUllhdelIB'o oe, �IlretodresL�da U

••

Z
••

I.N.4
•••••

K
••

4.N
••

O
••

O.liI'.
sidade de serem tomadas

liQerdade de imprensa. aqui os dois diplonlatas -:res: AlOISIO de Castro; Ma- entra o IaSI e a eo- "

providencias no sentido de na-o nos foi confirmada nem'd t "Desde há muitissimos.rinha:' Joaquim Ramos; Re- poldina e o vice-presI en e evitar ,o exodo dos homens pelo Itamaratí e nem pelaC
. -

C t I d" S PAULO 18 (A N) anos que existem na Argen- �lal'ões Exteriores: Artur da omlssao en ·ra e. , . . -, do campo para as ilusões de P I'
'Y

P j t t F
. .

d t tina leis que eximem de o ICIa.Santos; Trabalho, Indústria reços, un ,amen e com ou- 01 lllaugura a on em a cidade. _

'd d t' U· R d·· A qualquer gravame aduanei-

III· d
E Comércio: Pontes Vieira; tras autOrI a es, es lveram sma an Ola, em raqua- Em suas opertunas con-

el as
.

E t t d .

I d L 1'0 a importação do papel ln a
''Viação (geral, estradas e reumdos no n repos o o: rI, pe o governa 01' ucas siderações sobre o pãlpitan- _

Departamento dos Correios Trigo, a convite da Coope- Garcez. A nova moenda des- te problema, o nobre repre-
destinado á imprensa de •••

C t I d P d t b I
.

d
'

, J'ornais,:iivros e revistas. Os guardas da Saúde pú.,e Telégrafos: Manhães Bar- rativa en ra os 1'0 u os se esta e eC.lmento pr.o u- sentante de Caçador fez sen-
L

.

d Ih f' t d "d ' Essa isenção sempre vigo� blica, em ação de "coman-.reto; Obras Contra as Sê� do eIte, on e es 01 0- 01' e açucar, e consI era- til' como sofre a economia
f'd I

�

N' d
.

d d" t rou e continua a vigorar pa- dos", visitaram diversaScas, Portos, Rios e Canais: ereCI o um a m<!S0: esse a a' maiOr o myn o e em desse municipio com a saida.

I d 'd�b d
� "d d d !"a todos os jornais do país, torrefações de café, desco-Clovis Pestana; Poder Ju- ágape fOI resa ta a a ne- o o 1'0 a capacl 'ã e a de col,anos, os quais deman-.

. inclusive para os· diarÍos O_l brindo entre outros que Odiciário: • João Agripino; cessidade da imedIata con- moagem da atual uSllla, dam outras terras onde en-
Auxílios e Subvenções (A- clusão das obras iniêiadas cuja prddução ficai'á desse contram maiores facilidades ficialistas que hoje se edi- da marca "Tucano" tinha
gl;icultura, Educação, Jus- pelo Govêrno Getulio Var- modo elevada a um milhã'8 em seus trabalhes rurais. "O que se procura em re- uma enorme percentagem de
tiça e Viação) : Antônio Fe- gas. e cem mil sacas de assucar. ,.'\�. lação a "La Prensa" está milho.

..................... MACADAM-IZAÇÃO :D'A bem daro. Apesar da lei (Dos Jornais)',...----.. ----- --..-••.;..--- ..,..,..

Pref. Osní 'Reli s ESTRADA· reéente denominada de "de- Belo trabalho, dos guardas,
Procedente de Lajes, de O deptrtado Tenorio Ca- sapropr-ia.ção" e nã.o de I Serviço assim é que é.,.

cujo próspero mUlllcIplO, é valcante serviu-se do micro- "confisca.ção", o governo Assestar logo bombardas
dÍnâmico Prefeito, acha-se fone para safientar a impor- quer apoderar-se gratuita- E acabar com o café ...
entre nós, desde \ontem, o tancia de estrada que vai de mente de todos os bens de
sr. dr. Osny de Medeiros Curitibanos a Encruzilhada "La Prensa" e ainda que
Régis. e acrescenta que se torna "La Prensa" fique devendo. Mas pensem bem, há enga·

O ilustre visitante veio a preciso concluir a macada- Com as supostas multas, os
-,

no,
esta Capital com o obJ'etivo mização da mesma, afim de sup'ostos direitos aduallei- E não deslustrem seu brilho,tou um substitutivo, que foi

1 tde solucionar importan,tes e não ser preju.dicad,o o escoa- ros e com outros re�ursos Pois não faz ma que o u·aprovado, com uma suges-
p'rementes problemas rela- mento da produção daquele igualmente arbitrados 'o go- cano

cionados com o municipió de municipio e de outros li� ·vern'O quer apresentar um No "papo" só tenha mZ�lho ..•Lajes.
.

tes, notadamente da madlh- suposto saldo devedor.

Aprovado. O 'substitutivo'
do dep. Agripa Faria.

-

lHO, 18 (Do correspon- de Castro Faria, do P.S.D.
Saúde, da Camara, reunida de Santa Catarina, apresen
�m fins .da semana última,
:foi debatido o projeto que
(!ria o Serviço Nacional de.
Sífilis e Doenças Veneras. tão, em emenda do deputado
IJ relator, deputado Agripa Leã:o Sampaio.

._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D�!!'r�!��e���eE�mê- .1iico do Hospital de Caridade._
CLINICAS DE SENHORAS -

CIRURGIA - PARTOS •

ASSIST,ENCIA AO PARl'O B

, OPERAÇOES OBSTÉTRICAS

I Doen��s glandulares, tiroide,

; ov6rios, hipopise, _e�c. ,

Dísturbios nervosos Esteri-
lidade - Regimes.
Consultório: R-ua Fernando Ma

ehado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846.

Cirurgia-Clinica Geral-Partos

Serviço completo e especial isado das DOENÇAS DE SENHO-

RA,DIOTERAPIA
RAIOS X

DIt. OOôNIO MODESTO
AI.u........11••• 80 Ho.plta) cie�... DR. M. S. CAVAL

CANTI
Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

DRA. WLADYSLAYA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
l\lédicoa Dr. Alvaro de

Carvalho
Doenças de Crianças
Consultó-rio: Rua Traja

Ultra, no s /n. Edif. São Jorge _;

1° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Briga

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

14 hs. em diante.

.AS, com modernos métodos de' diagnósticos e tratamen:to.
OOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios

�ioleta e Infra Vermelho.

�Drs. " Waldemiro,· Cascaes
'e

Roberto - Lacerda
ADVOGADOS

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

lizações, retificação de nome, investigação de. pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba

lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem. como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão. .,.

RUA TRAJANü, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Consultório: Rua Trajano, n? I, l' andar - Edificio do Monte

,to.
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Muss:.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Besidencia_ - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

·.�pr. Antônio Moniz de A'raBão
.,\ Comunica a seus clientes e amigos que rei-
_ fticiou 'a çlínica nesta Capital.' .'

� ': CQNstrLTúRIÓ: Rua Nunes
.

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

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

DR.ALFREDO
CHEREM

Curso Nacional
mentais.

Ex-diretor do Hospital Colonia
Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.

FON�: .M. 798.

doenças

A. -SANTÀELA, DR. DR. I. LOBATO
FILHO

cional de Medicina da Universi- Doenças' do aparêlho respiratório
dade do Brasil).

.

TUBERCULOSE
Médico 'por concurso dt Assis-

......
,

SEUS INTERESSES NO
Rio' de Janeiro serão
bem defendidos por

(Formado pela Faculdade Na- Res. Rlla Santos Sarai'fa,
-
. - Ilstreito.

Cirurgia do Tor'lx

Formado pela Faeuldade Nacio-
tência a 'Psicopatas do Distrito

Federal.
nal de -Medicin-a; Tisiologista e

Ex-interno do Hospital Psi- Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
çuiátrico e Manicômio Judiciário Ramoa. Curso de especialização
'da Capital Federal. pelo S. N. T. ::Ex-interno e Ex-
Ex-interno da Santa Casa de

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinas 1
. rua.Conselheiro Mafra,
nO 1:60.
Tel. 1022 - Cx. PO'S

tal, 139.
Diretor: RUBENS ./A.

RAMO·S•.
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
Tel.: 22-5924 - RiO' de

Janeiro
RAUL CASAMAYüR
Rua Felipe de Olíveírs

nO 21 - 80 andar
Tel. : 2-9873 SãO'

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano • . .• Cr$ 100,00
Semestre ." Cr� 60,00
Trimestre. Cr$ 35,00

No Interior
Ano .•... Cr$,_120,00
Semestre •. Cr$ 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante eon

tráto.
Os or-igínaís, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

DR. MARIO
WENnHAUSEN

Clinica médica de adulto. e

erianças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves J6-

nior 45. Tel. 812.

assistente de Cirurgia do Prof.
Misericórdia do Rio de Janeiro.

Ugo Pinheir�Gl1imarães. (Rio).
Olíniea M.édica - Doenças Ner-

ARLINDO 4.UGUSTO ALVES
a(lvogado

.

Av. RiO' Branco, 128 - Salas 1303/4
.

Telf. 32-694? - 22-8005.
Cons.: Felipe Schmidt, 38.

vosaa.

Ccnsultõrtot- Edifício Améliá
Neto - Sala 9.

. Residência: Avenida :Rio Bran

eo, 144.

Consultas: :IDas li) às 18

horas.,Telefone:

Consultório: U!68.

Residência: 1.88fi.

Consultas, diàriamente, das lIi
às 18 horas.

Rua Dom Jaime Câmara,
20 apto. 2.
Fone M.--802.

RUA "rODODO . J-5

rlOI1IAwOPoi.l,s - 5A11TA CATAR/NA

CASAS À. �NDA_
RUA S. 'VICENTE DE -PÀULA; 2 '·quai·tas, sala e-te'�

terreno 20 x 33- (Cr$ 23.000,O{)) financiado .

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, I

quartos, garaje' etc., terreno 10 i 40 (financiado
pela Caixa cf Cr$ 60.000,00) .

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

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ 400,00 .

RUA ALMIRANTE 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,

chuveiro etc. terreno 9,60 x 3� (financiada pelo

Montepio Cr$ 63.000,00) .

COQUEIROS (rua Des, Pedro Silva), 6 quartos, ban

nheiros, côpa, salão
-

de jantar, salão de visita, JlO

rão habitavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden

do ser vendido 3 lotes (financiada pela CaIxa

Cr$ 40.000,00) -

.. ','
.

ESTREITO (T'raves.sa 1° de Janeiro), casa 'de madeira,

4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada'
a óleo, terreno 12 x 30, .,

.

ESTREiTO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada,
3 quartos, sala, cozinha, banheiro etc. terreno

15 x 35 .

RUA CRIS�M MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc .

Rua FELICIANO NUNES PIRES, 5 quartos, sala,

6li.OOOi�

-180.000.�
,

15.000,1teI;>

110.000,'"

70.000,'�

200.000,ICI<'

!!o.OOO,O�'

70.000,""
125.000,O(!> .

'.

etc. etc. .
.

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tambem

para comercio .

RUA MACHADO (Estreito), casa de madeira co� S

quartos etc .......•...........•.,: ...•••..• , •.•

200.000,6',1"

48.000,0'

11!.O01,•

,�,TERRENOS À VENDA '

AVENIDA MAURO RAMOS, S lotes de 12 x 411, pre. �
,

por casa lote .........................•......

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x ZI

(preço do� 2) ................•..............•••
RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 x 30, frente

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futuro)

,'
.

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

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,OOm2,

60.000.",

110.000••'

°fiO.gOO,oa.. _

2fi.000,Ot;.

extremando com uma rua nos fundos, 'com possibi-
lidades de loteamento ; .. -:-'. . fiO.OOO,oe-

TERRENO A VENDA EM PRESTAÇt!ES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casas, terrenos, clt__

, ,�
.

cá"as; e sitios' :

'r
f

Recebemos e aplic'a�08 quasquer import,ancia com !taranU....
HIPOTECAS

hipotecarias.
ADMINIS'l'RAÇÃO DE PREDIOS

j

Dr. José Medeiros Vieira

A.DVOGADO
Caixa Postal l�O •• Itajaí�·- Santa Catarina

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

MEDIC�
001 Servi;;os de Clínica Infantil
ta AIslstência Municipal e Hos

• pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS

__:' - Alergia -

Consultório: Rua Nunes Macha

lo, '1 - Consultas das 10 ás 12

• das 15 ás 17 horas,
Itesidência: Rua Marechal Guí

lhe.'Dle, fi - Fone: - 783.

•

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para adml-

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

CHACARA

SÃO JOS& (Estrada do roçado) 21.000,OOm2. arvores

frutiferas, cáfé e outras bemfeitorias .

FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Oanasvieirae, com frente á

famosa praia do mesmo nome, tendo 4.344.728m2,·
casa de residencia, engenhos, local ótimo para a-

gricultura, avicultura etc etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIOO.�OO.""
INFORMAÇõES

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

•

18.000."'"

DR. NEWT;ON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se
nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

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

Consultas: As 11,30 horas e à

"tarde das 15 horas em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos,

- Telefone 1.422.

Viagem cem segurança
/

e rapidez
so NOS CONFOR�AVEIS l\dCRO-ONIBUS ·DO

RA·?IDO «SUL�BRASILEIBO»
Flaríanópolís - Itajaí - Joinville - Curitiba

Dr. Renato Ramos da Silva
.Advogado

I Rú, Santos Dumont, 12 -Ap. 4

-----------�

;

CONTADOR Munições e arü-
- "Com 16 anos de ativida- -OOS de caca!
des na profissão, oferece Só no Empéríc Florian6-�
seus serviços, nesta Capí- 1 polis •

tal, para escritas avulsas. I - Preços de mano .'

Ofertas para CüNTA- .

mano.

DeR - Caixa Postal 419: Rua Tiradentes, 19-A.

Florianópolis. I Tel. 1.591.
'

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua+T'énente Silveira

HAMILTON VALENTE
FERREIRA

c---- 'Advogado
Serviços de. advogaeâac.

em geral, no Rio de Janei-
roo Cobranças, Registros; .

Ehcaminhamento de proees-«
sos, Recursos aos 'I'ríbunafe
da Justiça Comum e do Tra
balho.
Praia do Flamengo, 122".

.

apto. 510 - Rio - D. F.

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. Inventários. Sociedades.

Naturalizações.
Escritório: Rua Vítor

Meireles, n? 18 - 20 andar.

....
'

��.t:
F.br.aant•• d"síitrlbuldore. da••famada. ooa

- leog5.. -DISTIII'TA- • RIVET�LPo..u. um .raal
d. .ortlm.atô d. cia••ml&'a.' .I.aaclo• ." .rl••

.eU,ore. Idb.laa.1 A Ca•• -.. CAPITAL- _.hom. e ·�at••glo doa Sftr.� OOID.ro.liat•• do Illte.lor ISO ..ntltl,O- de:lh. fa.e ..em '.mc
.. �� .lllt. ant•• d••f�tual'elll lua•. " aOmpl'Clê1! MATRIZ ;.m Flol'l.D6poll.i::.1FII.IAIS .m Blqm.nau e Laje•.

, f

I
I
....
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A.PONT'E I
C

Nosoutros que moramos

do lado de lá, no Continente;

I
e que por contigências da

vida nos dirigimos diária
mente à metropole para tra

balharmos, estudarmos e

mesmo passearmos, vimos
,

f observando a morte lenta
1.__b :- arE = - dr sw 4"':1' mas gradativa de uma ,

das

ANIVERSAIUOS: ontem, às 15 horas, a gentil mais belas e grande' obras
SRTA. WALDA ALBANI srta, Eunice Dias, dileta fi- de engenharia realizadas
Festeja, hoje, o seu ani-' lha da exma. sra. Maria Jú- por um governador Catarí-

'versário natalício, a genti- lia Barros (Bicota.) . nense. r-.

�1issima senhorinha Walda A extinta era irmã das A Ponte, esta obra do no-

.Albani, filha do saudoso exmas. senhoras Adelina tável Hercilio Luz alí se a

"conterrâneo sr. Luiz Alba- Barros da Costa, espôsa do cha esquecida de quem de

:mi. sr. Bolívar Natividade- da direito; se não esquecida,
FAZEM ANOS, HOJE: Costa, funcionário do Ban- então vejamos:
SENHORITAS: co do Brasil e Júlia Barros A amurada do' lado dos

- Marcia Gomes. Silva, espôsa do sr. Osni pedestres está completamen-
-- Zulma Bernardes. Silva, funcionário do I. A. te corroida/pela ferxugem e,

.Zulma Soares. . P. C. e da srta, Maria Dias, em muitos lugares já nem

- Olga da Costa Mourão. residentes em Curitiba; dos existe mais;
__: Beatriz Vieira. senhores Adelino e João O trilho-desgastado, mal
- Terezinha Borja, Barros, residentes nesta Ca- pregado e em muitos luga-
- Olindina Silva. pital. res solto, a mercê de Deus
- Gema Napi. O sepultamento da indíto- e da Sorte.
FALECIMENTO: sa jovem, que contava 20 A-mercê de Deus e da sor-

MILTON JOSÉ D'ACAM-' auos de idade, dar-se-á ho- te ponque já ocasionou um

I- PORA je, às 10 horas, saindo o fe- desastre, alias sem vítimas
Em sua residência, em retro daquele Estabeleci- - varou um dos onibus da ,

:Earreiros, veio a falecer, vi- rnento para o Cemitério de Empresa de Barreiros, o

-tima de mal súdito, à tarde Itacorobí, qual por sorte vinha vazio.

-de domingo último, o jovem ----------- O que nos deixa pasmado,
conterrâneo Hilton José AS Esc6vAS o que nos faz pensar, era

-d'Acampora, filhO) dPfsr. �o- ."','," ,:,;,':::::�;:.>' que colntra testa mesmavpoOzells- ,

�."Sé d'Acampora, a to uncio- te se evan avam as

'::nário do Tribunal Regional" da então Oposição - "Que-
-::Elei-toral. � rem deixar cair a Ponte" e

O jovem cursava o 20 ano
-

outros tantos dísticos desta
� ...;...,,--/.........,..._

-do Cientifico do Colegio Ca- espécie, e, agora, o que se

tarinense e, pelas belas qua- faz, quais as providencias?
. Tidades de coração e caráter, Já vai k,a seis meses êste

-desfrutava de sólido prestí- estado de cousas, e nós que

-gio no seio da classe estu- � passamos por ela de quatro
-dantíl desta Capital. duram ... duram... a seis vezes por dia, nunca

O seu passamento repen- d ...
'

a vimos tão desprezada e tão

-tino consternou a quantos
'5U uram... descuidada.

-com êle privaram, levando à Aqui vai pois o nosso apê- .• 't'

',residencia dos seus pais ele- lo, ela já não é criança, tem 19 DE JUNHO
-vido núm�ro de pessôas da Dr. _frallcl·�I!O já - vinte e cinco anos r pre-

_
A data de hoje recorda-. ,A:rre,ca,lj8.ç�0 , .

�õcÍ(!dàde local.
'.

. "li cisa de cuidados �r<mu_ito�� ,'rios que: ,.
'

S�ldo�ão exercício antertor
Ontem, às 16 horas, com Borla"-,'0011-' se continuar assim teremos' - em 1764, em Montevi-

:grande acompanhamento, U 'I a ratificação da· profeeia déu, nasceu José Gervásio
'.foi o seu corpo levado ii. se- É' com prazer que regis- das eleições: _.: "Todos os Artigas, vindo a falecer em

"pultura, em Barreiros. trames a estada, nesta eapí- do contra pegarão a barca" Assunção, no Paraguai, em ,J-lALANCETE -DA D/ESPESA ORÇAMENTÃRIA, REFERE�TE AO
"O ESTADO" aípresenta tal do sr. dr. Francisco Ber-

.

- mas, não seremos sõmen- 23 de �etembro de 1850'; M�S DE MARÇO DE 1951
. /

-condolêacias à exma. fami- tagnolli, Vereador à Câmara te a pega-la, voltaremos a
-- em 1822, o Mlnístró -Anterior Do Mês Total

lia enlutada, Municipal de Põrto União e tempos idos quando era de José Bonifácio baixo.u írrs- Administração geral . . . .. .. .. . .16.312,20 9.771,50 26.083,70
'__FALECIMENTO prestigioso prócer pes_sedis- barca que se ia de Floria- trucões regulando o proces- Exação e Fiscalização .Financeira 12.870,20 7.749,00' 20.619,20

SRTA. EUNICE DIAS ta naquêle municipio.' nópolis ao Continente, so da eleição da Constitu- Segurança Pública e Assistência
No Hospital "Nerêu Ra- Ao ilustre hóspede, "O Gilsi Luz inte convocada por

r Decreto Social .

-:mos", "onde se encontrava ESTADO"- apresenta votos de 3 de junho, sendo adota- Educação Pública .

-em tratamento, e vitima de .de feliz permanencia nesta
a do o sistema de -eieição in- Saúde Pública .

'.-me'l'tina,z moléstia,
,

faleceu! capital, C,I·'Ue. -O, I-a'rlI" direta :

'1 F-�

_ _� e� 1837, Luiz Al�es de
omento ..

d-��:-' Serviços Industriais •..........

• Lima e Silva, Barão de Ca- Utilidade Pública .s »

xias, pacificou a Provincia

I
Encargos Diversos ..•.........

de São Paulo; acampando Créditos Especiais •...........

em Passa-Três, aquem de
Sorocaba;
- em 1840, o então Te· Saldo qne passa para o mês de

nente Antônio de Sampaio abril ..

derrotou em Vereda, entre
Monin e Iguará, o caudilho
Raymundo Gomes;
,

_ em 1860, em Recife,
faleceu o General José Joa-

quim Coelho, Barão" de Vi- Na Tesouraria 23.28-8,80
tória, nascido em Lisboa em Em Bancos:

25 de setembro de 1797;
- em 1865, depois de sa- -Banco Indústria e Comércio

_
.•.

quearem São, Borja as iro: Banco do Distrito Fede-ral .

pas paraguaias, sob o Co-
mando de Estigarribia, mar-
charam' em direção de Ita-

qui ;
,

- em.1808, 'no Rio de Ja
neiro, faleceu o juriscon
sulto Antônio Pereira Re

bouças, nascido em Mara

gogipe em 10 de agôsto de
1798. -,

/'
./

.

André Nilo 'I'adasco

,

.:

Solas
e Saltos
de Borrachá

ODIiEAR
l

RITZ
Ás 5, 7,,15 e 8,45 horas
Sessões das 'moças..

. QUERO CASAR COM SUA
MULHER

Censur�- LIVRE.
No programa:

Marcha da Vida. Nae.
Preços:

Cr$ 1,50, 2,00 e 3,20.
IMPERIO (Estreito)
Ás 7,15 e 8,45 horas

'1- PAIXÃO SELVAGEM
Preços:

o-s 1,50, 2,00 e 3,20
ODEON

Censura - Proibido até
14 anos.

Não haverá sessão Cine
-,

inatografica.,

ROXY
Ás 7,45 horas

"

MEMORIAS DE UM MEDI-
,

CO

No pnograma :

Noticias da Semana.
(

Preços:
Cr$ 5,00 e' 3,20.

IMPERIAL
Ás 7,45 horas

FRENTE A FRENTE COM
ASSASSINOS

Censura - Impróprio até

, 14 anos. ,

I.
No programa:

Esporte na téla. Nac.
Este é .o oeste. Desenho.

IPreços: '-

Cr$ 6,20 e 3,20.
' .

.--

,
ESTA COGITA�DO El\1 �DQUIRIR

ENTÃO, COMPRE NA CASÁ

1
•

QUE

\

•

HA v QUASI 30 ANOS SE ESPECIA-

LISOU - NO RAMO. QOMPRE NA

CASA QUE POSSUE O MAIOR

ESTOQUE' DA PRAÇA. COMPRE

NA CASA QUE MAIS BARATO

VENDE
COMPRE

NA

.: ... )�
·"r.,.':.

, -c"-.

Prefeitura Munlctpa]
de São José

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÃRIA, REFERENTE AO

Mfl:S DE MARÇO DE 1951

Anterior Do Mês rotaI
128.764,79, 22.4Q�.70 15l_!67,40

52.726,81)

128.764,70 22.402,70 203.894,29

1.744,oQ 1.225,50' 2.9:69,50
9.999,00 2.252,10 12.251,10
,200,00 100,00 300,00

I

312,20. 312,20

3.508,0,? 1.436,00 4.944,00
56.522,70 35.319,50 91.842,20

,

12.1;02,50 7.481,00 20.083,50
4ÓO,00 800,00 1.200,oó

114.158,60 66.446,80 180.605,40

23.288,80
--I-

114.158,60 66.446,80 203.894,20

Disponível':
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS DO MítS DE MARÇO DE 1'51

Os livros e' documentos relativos a Receita e' Despesa, acham
se na Contadoria dest� Prefeitura à disposição de quem os queí-

Banco Nacional do Comércio ..... f ...... (. �74,10
46,10
78,50 298,70

Cr$ 23.587,50

de 1951.

ram examinar.

Contadoria da Prefeitura Municipal de São José, 31 de março

Helãdio Mário de Souza - Contador.

Si lvestre Fernando Phitlppi - Prefeito Municipal.

P A R A F E R I D.A.S.,
E C Z E M A S,
IN fL-AMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.
--�----,.��...� ..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vitorioso o figueirense �iante' �o C.' A. Im�itu�a
1

�._."",;",,,,,,,,,,,,,-.,,_,,_ """'..".""''' _.'''''''''_.._-.'''-.._.''.-''''''''''

a contagem" _ í • -II
,

Miltoo., 10a. vítería ceasecutíva de

Flameng. na Eurepa
Em Lisboa cumpriu ante-ontem o. Flamengo. do Rio

o. seu 10° compromisso em gramados da .Europa, conse
guindo sua 10a vitória, pois derrotou o. Belenense por"
3 x O.

.
'OS QUADROS

FIGUEIRENSE _ Dolly, Chinês e Laudares; Ro
meu (Getúlio), Eng�1içà_ (Brâulio) e Gumercindo: Mora

eí, Bráulio "C'Enguiça); Gil, Cord�i:o (Papico) e Hamil-
ton (Carecaj..

.

ATLETICO '_ Isau ,('No.rton), Marco e Guido; Fi-I Com a real izaçãq de nova eleição, para escolha de

lhinho, Matias e Carioca ; Vanilson, Harley, Milton, Jeo- novos dirigentes para o. Clube de Regatas Aldo. Luz' no

pá e Quéco.. (' ( .período de 1951, acaba de' ser empossado na presídencía,
o. Sr. Eurico Hosterno.

Falar da atuação do. novo presidente do. Clube de 8
'

r Foi árbitro. do. íoso o. sr. Sérgio. 'I'omazlni, que agra- Regatas Aldo. Luz, não ha dúvida que seja por demais
'.1 cêdo, No. entretanto, já vimos muito. tarde, falar de sua.uOU.

atividade nos meios remísticos, uma vez que, desde a

fundação. da Federação. Aquática de Santa Catarina, vem
demonstrando, ser um dos mais fiéis e eficazes elemen-

\

•

'Mediocre r

O desenrolar da ·porfia. '3 x

tentes de H��iltoD, Gil, EngUiça. e

Técnicamente vão andando muito. maIos clubes da

-Primeira Divisão..- É p-reciso. que se melhore a qualidade
das pelejas, do contrár'io o público esportivo delas só

quererá distância. Para tanto, depende tudo dos esfor

ços das diretorias em contratar I elementos de reco-

"nheeído valor, bem como depende da competerrcia dos

treinadores e da boa'" vontade dos "players", os quais
precisam comprenetrar-âe das .: suas responsabilidades,
rendendo cada vez mais,

-

.

Donfingo passado apreéiamos mais um íozo que, 'pe
la sua mediocridade, está a exigir providencias, afim de

evitar a ausência de público. das canchas nos espetácu-
los que virão. ._ '�

o- Figueirense, embora tenha apresentado. melhores

nas suas linhas, n.�o causou impressão favorável, Ainda
falta muito para' que o. quadro alvi-negro volte a apre
sentar o rendimento doe ha alguns meses atrâz. Pelejan
do ante-ontem frente ao Clube Atlético' Imbítuba, de Im

bitnba, quadro que por. sinal não está capacitado. para

prêlíos de grande envergadura,' o Figueirense demons
trou a má, qualidade do. .seu "train". Exgotado 0- bando
visitante na- fase f inal.. deu ensejo. a, que o alvi-negro.
cenquístasse o h�iuIlfó que aliás foi merecido ..Escore:
3d.. No primeiro. tempo o. marcador acusou um tento. pa
ra cada lado, cabendo. 'a,9' Atl�tico a inauguração por in

termédio de Milt-lln, aos 32 minutos. Hamilton empatou
80 apagar das luzes do primeiro tempo. Aos 19 minutos
do 20 período desempatou .Gil e decorridos mais três mi

nutos Enguiça' enê�riõu, a: contagem, Os melhores. no

quadro. vencedor. foram - Dolly, novamente .o melhor no

gramado, Brá,ulÍ!i!: .EÍ!.güiça, 'Gil e Cordeiro. No. bando vi

sitante gostamoi''(!de'--MàrcQ, ê Guido, "Fflhínho, Harley e

Carioca, 8end�' este último. a figura' sânente da- equipe.

A RENDA
Foi de Cr$ 5.800,00 a renda apurada pelas .bilhete

rias do estádio da F.C.D.

EM BENEFICIO DE GALEGUINHO -,
:

No. segundo período. do. jogo, a bandeira' do. Avaí,
conduzida pelos esportistas Osní Gonçalves (Nizeta) e

Antônio. Melo., percorreu a praça de esportistas, angarian
do. auxilio para' o antigo crack avaiano Galeguinho, que
se encontra hospital izado e necessitado. de auxilio,

Cr$ 542,00 foi o. produto. arrecadado.

Venceu ··Ii Vasco' ,em, Recife
RECIFE, 18 (V. A.) _ O Vasco da Gama, do Rio,

enfrentou e venceu ontem o. Esporte Clube Recife por
5 x.2.

o fluminense empatou na

Capital mineira
Belo. Horizonte, 18 (V. A.) _rlJogando nesta capi

tal, o. Fluminense, do Rio, empatou ontem com o Cruzei-
ro. po.r 2 x 2. .

! '

o C. de R. Aldo' Luz tem
DOVO pte8ide�.e

Escreveu Pato d'Agua

o JUIZ

Quadro' de .arbltres para
Torneie dos Campeões'

tos de sua diretoria.
Ha vistas de tão. recomendaveís atuações, quer por

sua dedicação e abenegação a causa do. remo. em Santa
Catarina, é que, da maneira mais categórica, foi' �sco
lhido e, porísso confiam, �to.do.s os integrantes do mais
modésto clube de remo. da capital. '_

Indiscutivelmente, rfoi nesse ambiente de elevada ex

pressão democratica que, o. Sr. AlCides Rosa, o. po.pular
Dudú, entrego.u as rédeas do Clube de Regatas, Áldo tuz
ao. seu no.vo presidente.

Absolutamente, no. entanto., nãó poderiamos encer

rar aqui esta cro.niqueta, sem falarmo.s do. desempenho
______________________

/ do. ex-presidente..
Co.nsagrado. pela segunda vez, o popular Dudú diri

giu o Clube de Regatas Aldo. Luz no.s ano.s de i949 e

1950, co.m uma atuação. cem po.r cento. elogiavel, não. só
pelo material flutuante' adquirido., co.mo. ainda pelas re

tumbantes e expressivas vitórias que o.bteve. Desta for
ma, não. só foi vito.rio.so. em terra, como. tambem no mar.

Fóra' de quaisquer dúvidas, fo.ram valiosas as vitó
rias em terra, tendo. em vista apenas, tomarmo.s em co.n

sideração. as_aquisições espetaculares de:
"

1 o.utt-riggers a quatro. remo.s.

1 o.utt-riggers a dois remos.

1 o.utt-rigers a oito. remós (unico. no Estado):
1 skiffe liso., e o. desembaraço de -1 skff trincado,

numa importancia igual a 57.500 q·uzeiro.s. Além de ou

tro.S materiais para pequenõs co.ncêrto.s de barcos, houve
a aquisição. de 10 parlamenas, num total aproximado. de
3.000 cruzeiro.s.

� ,

Atualmente, ain,da dispõe a· séde do. Clube de Re
gatas Aldo Luz, de um amplo. salão., construido na admi
nistração Alcides Rosa, no valor de 30.000 cruzeiros.

Por tudo. isso. e ainda co.nsiderando.-se o. cuidado
.dispensado. aos remado.res, o. po.pular Dupú é singular

PORTO ALEGRE, 18 (V.A.) _ Despedindo.-se das mente merecedor de todo a estima dos alvi-rubro.s, ten
canchas gauchas, o. Bo.tafo.go. venceu ontem o.GTeinio. pe- f do. em vÍsta a impecável administração. que acaba de
lo escore de 2 x O, reto.rnando invicto. ao. Rio. co.ncretizar. r'

.

o

RIO, 18 (A. N.) _ Está definitivamente o.rganizado
o quadro de árbitrós para o. Torneio. dos Campeões. De
verão atuar três brasileiro.s, do.is suécos e um iugosla
vo. Até agora, porém, não teve so.lução. o caso ao inglês
Ellis, reputado. co.mo um do.s mais co.mpetentes' árbitro.s
vindQs até hoje ao.. Brasil.

'

Bo�ita vitória do campeão
de amadores

Ante-o.ntem, realizando a preliminar do intermuni
cipal Figueirense x C. A. Imbituba, defro.ntaram-se as

equipes do. Treze de Maio., campeão amado.rista do. ano

pa-ssado., e <h) Figueirense (quadro. suplenteM saindo
vencedor o. primeiro pela co.ntagem de 3xO, goals de Acir
mar (2) e Miriúho.. O quadro trezista atuou assim -forma
do; LeIo., Enio e Natalino.; Dadica, Taral1to. e Naldi; AI-

, bi, Hermínio., (Aldo), Acimar, Mirinho. e Abelaí-do..

o Botafogo invicto
Porto Alegre_

em

..

Goleado o Por'smoufh
_ pelo Santos

SANTOS. 18 (V. A.) -'- O Santos, realizando a sua:

melhor partida dos últimos anos, gol-eou ontem o Ports
mouth pelo. escore de 4xO.

,

O craque catarlnense Ivan fez o mais lindo tento do
internacional entre brasileircs e ingleses.

Grandiosa rece'pçã� à em
baixada do flamengo
RIO, 18 (A. N.) - Os dirigente e torcedores do Fla

mengo, j a se estão' movimentando no. sentido' de prestar
à delegação. rubro-negra, que vem brilhando nos campos
europeus, uma grandiosa recepção.. por oca-sião. da che
gada da embaixada.

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

Vitoria de .Jee Louis
NOVA YO;rr�, 18�W. P.)'_ Jo.e Louis, o "demoli

dor de Detroit", abateu mais um adversarjo na sua mae

cha para a reconsquista do.' título. mundial de box, que:
entregou sem luta. Perante �7.000 pessoas, Louis, aba
teu hoje no sexto. round a _Lee Savoid, reconhecido pela,
Grã-Bretanha como. o campeão mundial de box, Degde 0\

inicio. da luta, Jae mostrou que não. poderia perder o en

contro, castigando. pesadamente seu adversârío, surgin
do. finalmente o. esperado. knock-out.

GRATIS

A to.das as pessoas que, enviarem o recorte'abaixo- .

devidamente preenchido será remetido um cartão nume

rado. que proporcio.nará ao portador concorrer num sor

teio inteiramente GRATI'S de um rádio novo de I) valvll-
c

Ias de reputada marca. ..-'

Cada pesso.ã poderá co.ncorrer tantas vezes quantoll
recortes preenchido.s enviar.

A Sociedade ,Pro.paganda "ESO"
Caixa Postal, 9,9 ,-

Flo.rianópolis -:- Sta. Catarina.
N'o.me '

...........•••.•••

Endereço � .o. ..o.o.o.o.o.... .. .. .o •• .o._
-

Cidade .. .. .. •

i
••••••• �

;Sstado . . . . . . . . .. ." .........•• _,

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

l U IG
ótiioa sala

SE
no cen�ro

A' P�aça 15 (de Novembro, 20, 2' andu
(�Itos do Re,tatJiênte RO$-t?).

Tr<'ltar no me�lTro. focal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .RemédlO pe CDnfia�ç� da MÍtlher

R"E<iULADOR XÁ:VIER
Duas

�êunju.;se . a diretoria da NA . LIçA
f ':d'.'.' a: al'ltol

-

L'
"

.Deve ter acontecido com
..

_
. un,' . ç O _ aureano outros o que várias vezes'

_ ,;--' se deu comigo: compro car-

. RIO, 16 (A.N.) - 'Afim fC!, Governador da' Paraíba,
ne' ou outros generos ali

;<rle' tornar conheclmento da reuniu-se a' diretoria da mentícios, levo-os para ca

rmissão de que foram incum- Fundacão Laureano, ficando sa e lá a patroa verifica que

-!bidos os srs. JJ�ge :Masil -� a carg� 'do arquiteto Fran- o .artígo está deteriorado.

--Jorge Fer'rel'r'a"'p'a'ra o es-
.• , p' I

.

I b' ;;.
d

;É lógico que não se pode
_

. CISC<? ,a ma' a � a oraçaQ,_ a .

"'tudo das condições" d�s vá- planta do' futuro .Hospital consumi-lo e, por isto, volto

,<,;rios terrenos' oterecídos pe- Laureano. ao' ponto de partida. O ven-
.

',.,' ,- deiro acha, ruim a devolu-

-., b· té·
.

r'
- çiio resmunga diz coisas que

v' ;�_. r�se '

..
IS rica ,DEl.'I.CIO,S.O· a gente não gostaria''<l.e ou-

.

vir mas que ouve calado pa-
Na data - de 17'. e em, . ra evitar discussões inúteis.

'-:1831, uma Regência tomou I FRESCOR AO'� Passa-se, assim, por vexa-

·',0 govêrno do Brasil e o país I
.

.

_, me, apesar de assistidos por

"",-�.-.:ne!s:.!�en��
..

s �c��!;e:t�.il.i_:: LR.-E.. ·S·,�I.�R·�R� _

t?�:s: �����i�Ot:;U�:�êd�O,
.-'- '

;s.� se houvesse, no Mercado, um
Centrar'íando a vontade' ---..___,__')...... � funcionarío 'do Departamen-

-de seus dois campànheiros,
'

- � � to de Saúde Publica exclusi-

'Deputados Costa Carvalho e .' .

-..:- vamente para receber recla-
;::Bráulio Muniz, � Brigadeiro A,ture �

, mações riesse sentido.
"Lima e Silva chamou para, fl' 6eçIJ . � A simples presença do fis�
-�.Ministro da Justiça o padre-II Cd;., ". cal seria suficiente para a-

"Díogo Feijó, dando-lhe todo (/ .({/ vivar os- escrúpulos dos co-

''''0 apoio para restae�lecer.a fllllnet (/ I, ;;) -, merciantes e, no' ca.
so de al-j"'Ordem.

_

'

v
•

_

J,d((/. '�gum, mesmo assim,. tentar a

Os partidos "rep�blicà-� . :>;;{__ venda daquil�. que já n.ãó
-:mo"" "moderado", - "liberal" '.. presta, ,recehena, de imedia-
-e "restaurador" se guerrea- to, o contra-golpe do agente'
--vam encamíçadamente.

'

d,o poder público.
A indisciplina reinava i, A MODA, NOVA!, Sempre que V. Porque, convenhamos -

- T . itad I
tiver o nariz entupido. ou a cabeça ,

'd ; d b '1" -. t'mas ropas, agita as pera um tanto carregada. basta que as-
e esagra a lISS)mO jun ar

-?interferência politica, che- pire uma 0!-l duas v_e�es'o elegante do balcão. o dinheiro da de

:;gando ao.ponto de, .paraxe- Inalador ylck. Sentirá logo 0, �anz volução que o mercador jo
-, •• " . desobstruído, e um frescor deliCIOSO; ,

.

.' .'

'OprImIr, 80 ser plausível a Poderá respirar à vontade e cem 1 ga
com raiva e com melas"

/,

·�'Sua. dissoluÇãO., e isto a.Re� uma. �nSaçã� maravilhOM. de aliv.io I p.alavras.
.. atitu_g� que êle.l:"gencia compreendeu. e. contôrto, Flc�rá como ;,ovol

.
" nunca teria -coragem, de

Assim o primeiro' b;-'.h- l1iV�O"�O�S,jqpl o Inalador ViCk é : usar, se tudo se passasse
-'lh- - b I f' pequeno e jeiroso-c-bom mesmo para I -

.

.d
'

. ao que se re. e ou 01 ven-Ievar no bõlso OU na>bôlsa de mão.. nao com, o compra, 01', rn,as
-cído e dissolvído.,procedeu - Use-o quando quiser e aonde estiverl f'com o repi'esentan te'da San-
·<do-se igualmente' éom os de- Mesm.o -quando O pariz �tâ muito I de Pública. . .

'

.' ..
' - -

'd B' entupIdo pelo-resfnado ou catarro,o. S t· t-
- ,

-:maIs; com' excep:çao o. a- Inalador Víck tomamais fácil a res..
. e es a suges ao �ao e

··talhão de Art-ilharia da Ma� piração ... em segundos! 1 viável, talvez as autorida
:rinha (Ilha das'Cabras) que COMPLEtAMENTE SEGURO! Use o i d'es competentes se lem-
,se mantinha fiel as Leis, até prático Inalador Viek à. vontad_e. e í brem de outl'a,-mais prática .

.,.;que êste também se suble- tan� vezes quantas

qUlseFl('
---..

I E \não lhe faltará apôio inte- ,

-ovou.
.

��'( . gral.
..

.Feijó. procura � Ge�eral rT__ lOI·�: \
.Tão Frainer

-:LIma e SIlva e expoe a sltua-U�!L-�
,ç�o- - "Ge�eral, a �rtilha-DOS LABORATÓRIOS DE VICK XAPORua Vende-se ou
'TIa ,da Marmha esta revol- ,

"tada. �l'� o último Batalhão I ,-,,-.-,-,�,--.-.
"---:
-_-.
-

) alona-se"{[ue tmhamos.. '/' estamos ·Boa �nl'u'a"a8 -

V d' 1
!:Sem soldados". L .

' �I ,1-". \I _
en e.)�e ou a uga�se u;na

Mas LiI9a e Snva, imper- .
Á base de COll!,lssão. chacara sltuad: no E�trelto,

_ '1tubavel, respondeu: Tr�balho. facll podendo estr�da para Sao J?se.
"O g

.

'm Blata_ tambem ser executado por Terreno de -12 mIl metros
- r anIse e

,_, d 't't-'tihões a Guarda Nacional. moçªs. q��aur� os e uma,? lma re-

':Reprima- a revolta' e -dissoF Tl,'atar á praça 15 de No· sldencla �e- matel'lal.
4 �I

.va o Batalhão da 'Mal"inh�a. vembro, 20 - 2.0 andar. ,!ratar a rua Rafael Ban-

''(jada patri0t� é' um soHlado d_e_lr_a_,_1_4_. _

-.:da Lei".
,.' , SA·. LA-,

E a lei foi respeitada, ter-
minando no Rio de Janeiro Pre�iso alugar uma sala
,,-os motivos, sendo restabele- I no centro ou imediações, pa
'eida a ordem e o sossêgo das ra Escritório ..ComerciaL
'{aroilias.

'

lnformações no Rote-l Ca-
André Nilo Tadasco cique, quarto, 35.'

Fogão Econômico
Vende-se um em 'perfeito

estado com apenas um. mês
de uso. "

Tratar com Léo Adam no

Posto C. Ramos - Estreito.

'1 -:-fogões
,.� '-......_..\_

_

fOGOfS f' fOGARHROS
flfTR'tCOS c'DAKO
Ap�sa!' do baixo preço tem excetentes

caracte:rIstlCas meeanicas e, elétrices,
..

_".�.. -

'-:".' Os díicos elétrlçós. DAKO de qualida
de msuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente iS.olante com grande concentracão
calorifica.

.

I
I

-I
I

_L
(� 1
','

�:..'
/

,I

��
'(
,

r

.Inteira,.-mente esmaltado
ou exelente pintura' a LUCO.

em porcélana

DAKO

...........

-

.

o trdf.jgo i�fenso' exige
N;,--

...

,aten9õ" dupla.'
�. f'

.;:'.

I. J

•

/

..�

"·,QUE.� ,"PESGASTE INVISfVEl"? -
F; o,des�aste progressivo das peças
do motor, em frações ínfimas de

. milímetro, mas suficiente para pro-:
'vocar o seu desajustamento totaL

Ajudado pela oxidação, corrosão e

pela formação de "bôrra", o "Des
gaste Invisível" resulta de lubrifi
cação imJ),erteita e produz queima
excessiva de óleo, redução de qui
lometragem por litro de gaselína,
consertos dispendiosos é, finalmen
te, diminuição da vida útil de seu
carro:

O ATLANTlC MOTOR OIL DE "AÇÃO DUPLA" contém
..� detergente certo na proporção certa", que
dissolvé o carvão das ranhuras dos, pistões e

d. outras'partes vitais do motor. Esta ação de

limpeza torna livres os anéía de segmento. Sua
fôrça de 'e x'}) a n s ã o é aumentada de maneira

lin�iforme, em tôrno- dos pistões, produzíndo
. maior compressão. Com o Atlantic Motor ou

c

de "Ação Dupla", portanto, será maior o ren-

dimento de seu metor.'

OUTRAS NOTÁVEIS VANTAGENS DO

ATl�NTI( MOtOR Oll QUE - LIMPA E' LUBRIFICA:

Contém uma peiícula lubrificcnte de

excepcional resistência.
\ -

Evita a oxidação, corrosão e formoçdo >

d-e "bôrro",

, Ma-nté�"-1ivres' os anéis de seg·m-ento.

Isenta de entupimento OS canaIS do sis··

tema de circuioç:ào do lubrificante.

r.

ATtANTIC REFINING COMPANY OF'BRAZIL
'.

GASOUlliA - MOTOR Oll - LUBRI!'CACÃO - 'PNEUS - BATERIAS

------�------------------------------------------�--------------�-------�'

AVISO V/ENDE-SE
Venâe-se uma casa resi

denêial, sita à rua Tenente
A Diretoria de Obras Públicas ..,.- SERVIÇOS DE Silveira, 46, nesta Capital,

I..UZ E FôRÇA - no. propósito de bem servÍl:Iaos con-
e respectivo terreno com a

sumidores de :Estreito, Bal'l'eiros,e Coqueiros, avisa que
área de 350 met-ros quadra-

a cobrança a ser feita em 10 de julho p. v., num dos sa-
dos.

.

Iões do Clube 6 de Janeiro, à rua Santos Saraiva .n. 49, �rat�r com o ,dr. Lauro

efetuar-se-á
.

na f�'ma que a seguir éxpõe; _,_ f �UIZ Llnhares, a rua :1'<1.
.

Dias 2-3-4 '- 24a e 25a ZONAS, que compreendem Jano 53 ou pelo teleIone

as seguintes ruas, etc.: Itaguaçú, Coqueiros, Praia da 1.3:5...
Saudade, Palhocinha, 14 de Julho, 24 de Maio,. CeI. Pe- NegocIO de ocasião.

dro Demoro, Arací Vaz Callado e Barreiros: _._',.

Dias /5-6-7 - 26a Zona - Ruas: Elias Paulo, Ma- A r f li rn -f.1dei ta
ehado de Assis, Henrique Boitéux, Gal. Etirico Gaspar Precisa-se de uma ar1'U

Dl!.�ra, G�l. Valgas.Neves, Santos Saraiva, .Mare�hal C�-, madeira à rua Padre- Roma
mara, '-JQao Cruz SIlva, 10 de Novembro, Secundmo Pel- 130'

,

xoto, Bernardino Vaz e 3 de Maio.
.

I
.

Dias 9-10-11-12 - 27a ZONA: - Ruas: Manoel Oli- C R·d
·

I,- veira Ramos, Sousa Dutra, Afonso Pena, Marechal Rer� asai, 881 enCI8
.,mes, Tel'esa Cristina, 1° de Janeiro, Olavo Bilac, Chuí, Vende-se uma ótima casa,

'I
José Cândido da Silva, An.tônio Matos Arêa, Castro AI-: com todo' conforto, sitUada

v�s, T,o�ías Barreto, Gonçalves, D4�s, Os,:_aldo Cruz, .vila

I·à
rua José Candido .da Sil

BalnearlO, Ponta do' Leal, TUPI, Sao Jose e Naveganye-s. va n. 132, no Estreito. \

1
. O consumidor qli-e não- satisfizer seu pagamento, no Informações com Lauro

·local e prazo, acima mencionados, pode-rá fazê-lo no E'S-! Lopes, escritório altos "da
critório à rua Arcipreste._Paiva 3. -

.
Confeitaria Chiquinho.

.• v'"
.

PARA OS MALES DO
I.'<t-f' FI'GADO,
ESTÔMAGO e INTESTINOS

)

(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDIFICIO DOS COR- Que o Exmo. Snr. Gover- O Doutor Léo Pereira Oli- Falências, dec.-Lei n. 7.661,

REIOS EM CAÇADOR nador do Estado; providen- veira, Juiz de Direito da! de 21-6-45, o suplicante re-

A propósito de indicação cie com a possivel urgencia Comarca de São José; Esta-I quer a V. Excia.: a) seja

,do deputado Siqueira Belo o termíno do trecho que f'al- do de Santa Catarina, 'na tornado público, 'Por edital
sobre a construção do Edifi- ta e que é apenas de mil e forma da lei, etc. I com o prazo de trinta (30)
cio dos Correios em Caçador, poucos metros a macadami- Faz saber a quantos o dias, publicado no "Diário

-

a Casa recebeu o seguinte zar, satisfazendo assim uma presente edital virem, dele! Oficial do Estado" e em ou-

telegrama: velha aspiração do povo la- conhecimento tiverem que, I tro jornal de grande cil:cula-
Deputado Lenoir Vargas borioso daquele distrito e por parte de HELMUTH i ção, o presente .requerrmen-

Ferreira. quiçá .de todos os possuído- FETT, por seus advogados, I to de extinção de obriga-
Secretário Assembléia Le- res de casas e terrenos no Lindolfo A. G. Pereira e i ções; b) não havendo opo-

gislativa _ Fpol is. referido distrito, especial- João Batista Bonnassis, me I sição de credores, ou consi-

Senado Federal _ Rio - mente moradores do muni- foi apresentada a petição 1 derada infundada a que, por

6, 19 hrs. cípío de Joinville. do teôr seguinte: "Petição.! ventura, tiver sido formula-

acuso recebimento tele- S.S., em 15 de junho de I Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- J da, se digne V. Excia., ou-

grama vossenc ia em que me 1951. reito da Comarca de São Jo- vido o Ministério Público,

transmite solicitação As- Olívio Nobrega. sé HELMUTH FETT,! declarar a extinção das 0-

sembléia Legislativa afim Braz Alves brasileiro, casado, indus- \ brigações do suplicante, por
ser incluida dotação orça- Achilles Balsini triário, residente em Santo I sentença, publicada esta por

mentaria para construção Francisco Mascarenhas Amaro da Imperatriz, Co_I edital e comunicada aos

prédio agencia postal tele- marca de Palhoça, neste Es- j funcionários e entidades a-

grafica cidade Caçador pt tado, por seus advogados, I visados da declaração da fa-

Será com maior prazer que Lindolfo A. G. Pereira e lência. Para os efeitos fis-

atenderei essa justa aspira- lus.iça do João Batista Bonnasais in- i cais dá-se à presente o va-

ção municipio Caçador vg frã-assinados inscritos' na! 101' de é inco mil cruzeiros.

empenhàndo-me para ser a- Trabalho o. A. B., Se�ção de Santa i Nestes' Têrmos, P. Deferi-

presentado emenda 0rça- Catarina, sob os ns. 380 e 1 mento. São José, 21 de ju-
mento Camara Deputados DIA 19, ÁS 14 HORAS: 363, respectivamente, e es-I nho de 1951. (Ass.) Lindol-

qual po� mim será ampara-
PROCESSO N° JCJ-204/51. critórios à rua Álvaro Car- � fo A. G. Pereira e João Ba

da Senado pt Cordiais sau-
Reclamante: Edú Lago. valho, 43, - Telefone n.l tista Bonnassis. A data e as-

Reclamado: Oscar Cardo- 1 494 D d 9! .

t tã ôbre- o de
dações -;- Ivo d'Aquino. .

- e rua eo oro n. sina uras es ao s -

MACADAMIZAÇAO DE ES so S. A. Comércio e Indús-
- Telefone n. 1.631, em' vido sêlo.: No alto da peti-

TRADA tria. Florianópolis, para onde de- "ção estava exarado o despa-
O deputado Olivio-N,obre- �bjeto;. Indenização e verão ser dirigidas as' inti- ! cho seguinte: "A., como re-

ga, com assinaturas do

de-,
aviso prev�o. mações e notificações,

'

vem
I
quer. Publique-se, por �di

putado de diversas banca- DIA 20, AS �4 HORAS expôr e requerer a V. Excia. tal com o prazo de trmta

das, encaminhou a seguin- PROCESSO N JC�-206/51. o seguinte: 10 - O supli-I dias, no "Diário Oficial do

te indícação :
.

Reclamante: Jose Fran- cante, como comerciante e Estado" e no Jornal "O Es-

Exmo. Snr.. Presidente da cisco de Souza. sócio-solidário da firma "H .. tado", que se edita em F'lo-

Assembléia do E�tado. Reclamada: Diretoria de Fett & Cia.", sociedade em! rianópolis. São José, 12 de

Considerando que os tra- Obras Públicas. comandita simples, da quãf, junho de 1951. (Ass.) Léo

balhos da e-strada que vai Objeto: Indenização, avi- era sócio comanditário AI-! Pereira Oliveira. Em vírtu

para a sede' do distrito de so prévio e férias. berto Fett, teve sua falên-: de do que chamo a todos que

Barra Velha, município de DIA 2Ó, Ás .14,05 HORAS cia declarada no decorrer I se julgarem interessados,

Araquari, encontram-se pa-
PROCESSO NO JCJ-167 e do ano de 1989, pelo Juízo 1 para virem, em' Juízo no

ralízados desde janeiro do 168/51. desta Comarca visto como I prazo de trinta dias, a con-

Reclamante: AntenorFer-'
' 'I t d bli

-

dê t'
corrente ano; o prmcipal estabelecimento' ar a pu jicaçao es e, a-

,Consideranq.o que quasi reira e Outro. estava situado em coquei-I! presentar as 'opesições que

toda a-estrada que mede a-
Reclamada: Obras da ros, àquela época pertenceu- tiv�rem direito, na forma da

proximadamente seis quilo- Adutora de Florianópolis. te ao Município e Comarca i
LeI. E, para que chegue ao

metros de cujnprtmento, en- Objeto: Indenização e de São José; 20 - Em 17 de: conhecimento de todos, se

contra-se em vias de- seu
Horas extraordínârias.

'

fev'ereiro de 1941, por sen- i passou o presente, que' será

término, faltando .rnacada- DIA' flO,
-

'Ãs' Í4,IÓ HORAS tença do então titular dês- afixado 'no lu,gail' de costu

mizar apenas, cêrca de mil- e PROCESSOS Nas JCJ-.... se Juízo, foi o processo de me e publicado pela Impren-

poucos metros;
- 181/51 a 203/51. falência encerrado, na fór- sa, Dado e passado nesta

Considerando ser á praia Reclamante: João' Ciriaco ma da lei vigente, conforme cidade de São José, aos tre-

de Barra Velha, uma das da Silveira e Outros. prova a certidão anexa (do- ze dias do mês de junho de

melhores do município de I' Reclamado: Estado de cumento n. 1); 30 - Sujei- mil novecentos e cinquenta

Araquari e acolher nos me-
Santa Catarina. to a processo por crime fa- e um. Eu, Arnoldo Souza,

ses de Junho e Dezembro Objeto: Indenização. Iimentar e pronunciado CO-I Escrívão,
a �actilo.�rafei e

inúmeros 'forastefros do Es- DIA 21, ÁS 14 HORAS: mo incurso nas penas do' subscrevo. Sao José,' 13 de

tado do Paraná, especial- PROCESSOS Nas JCJ-160 art. 336, § 20,' da antiga junho de 1�51. (Ass.) Léo

mente de Curitiba, e bem as-
á 164/50. , Consolidação das Leis Pe- Pe�ira.Oliveira. Er� o qp.e

sim inúmeros moradores de Reclamantes: Procópio naís, combinado com o art. se .. continha em o .díto edi

Joinville, sendo que muitos' Dário Ouriques e Outros. 168, n. 8, do Decreto n. .... tal que bem e fielmenté ex

dêles já possuem casas pro-
Reclamada: Sociedade Ex- �5.746, de 9 de dezembro de traí a presente cópia, que

prias, existindo ali, outros- portadora Catardnense Ltda. 1929, foi o suplicante con- dou fé. Está conforme. Da-

sim, hoteis e casas comer- Objeto: Indenização, avi- denado a um ano de prisão da e passada nesta cidade

ciais;
so prévio, férias. gráu mmrmo . do referid� de São, José, aos treze dias

Considerando que os ter- DIA 22, ÁS '14 HORAS dispositivo penal Consolida- do mês de junho de mil no

!renos da .sede do distrito es-
PROCESSO N° JCJ-207/51. do, em i6 'c:re"fióvel!!bro de vecentos e cinquenta e um.

tão bastoante valorizad;o�;
Reclamante: Arma�do' 1940, send,ô'q�ie, após haver Eu, Artur�M�tiani, .Escre-

ConSIderando que se, o
Francisco Teixeira. a sentencá 'transitado em vente a /dactIlograf.el. Eu,

Governo do Estado tomar a
Reclamada: Diretoria de Julgado 'foi deCretada em Amoldo Souza, Escrivão a

si o encargo dessa estrada, Obras Públicas.· 22 ,do �esmõ plês e a�o, ao s�bscre:o\ assino .e dou fé.

aliviará os cofres municí- Objeto: Aviso prévio e suspensão da referida pena, Sao Jose, 13 de Junh.o d�
pais de Araqua�'i; indenização. pelo prazo de' quatro anos, 195;1. Arnoldo Souza, Escn-

Considerando ainda que o
DIA 22, ÁS 14,05 HORAS: sentença essa ,já regular- vão.

trecho a ser atacado e a
PROCESSO NO JCJ-161/51. mente cumprida pelo supli

conservação da estrada que
Reclamante: Braz Perei- cante (docs. ns. 2 e ,3); 40

dá acesso á Vila de Barra ra do' Nascimento. - Assim, havendo decorri-

Velha, torna-se fácil ao Es- Reclamado: Frederico Ve- do o prazo de dez (10) anos, Telegramas,�'.

tado, em virtude deste pos-
raso contados a partir do encer-

suir maquinas adequadas, Objeto: Indenização, 'fé- ramento da falência do su- r.efidos
e, rias, aviso prévio e horas ex- plicall te (17-2-941 a 17-2-

Considerando, finalmente, tras., 951), consequente e inde-

que o maior benefidário se-
DIA 23, AS 9,10 H0RAS: pendentemente da maior ou Relação dos teleg-ramas

,l'á o próprio Estado, com a
PROCESSO NO JCJ-176/51. 'menor satisfacão financeira retidos:

arrecadação do impôsto de Reclaman,te: João Ludoge- dos credo�es, 'estão as suas Alaide Limas, Denervia
transmissão, proveniênte da 1'0 de AraUJO.

_
obrigações·extintas, por for� João Lupach Fuck,' Emílio

venda de terrenos na referi- Reclamado: Napoelao De-
ça do decreto-lei n. 7.661,' Rodrigues Borges, Martinho

da Vila de Barra Velha, os lamb:rt. , .
de 21 de junho de 19'45, que João Pries, Orlando Almei-

quais se valorizam dia a O,bJeto.:, �alanos;, .

horas
1 estabelec,e em seu "Árt. 135 da, Herminio Lima, Antonio

dia,
' extI l70�dm,all�s e ferIas.

- E:ldingue as obrigações Bressolin, Heitor Carvalho,
INDICAMOS: Flonanopohs, 16 de Ju- do falido: I-II-III-IV - O Fernando Silveira, Inacio

Que o Exmo. Sr. Governa- nho de 1951. decurso do prazo de dez a- de Azevedo Dr. Cantidio
dor do Estado, mande in- Antônio Adolf� Lisboa, nos, contado a partir do en- Amaral e Silva, Maria do
c1uir no plano rodoviário a Chefe da Secretal�Ja. cerramento da falência, se

I
Carmo, Marcelo José Melo,

estrada cuja construção foi o falido, ou s'ócio gerente José Silveira, Antonio Car-
iniciada no Govêrno passa- da sociedade falida, tiver valho, Arnaldo Silveira, Jo-
do e dá acesso ao balneário Camisas, Gravatas, PUa· I sido condenado a pena de', sé Antonio Silveira, Castu-
de Barra Velha, tendo o seu mes Meias das melhores, detenção por 'crime fali- lio Amaral, Anibal de Car

começo próximo a residên- l pelos menores preços só ,na mer:tar". Diante do exposto i valho, Eli Silva, N,ora, Luiz
cia do sr. Pedro Policarpo, CASA MISCELANIA - Rua e nos têrmos do art. 137 e f Reinaldo, Monbarros, Can-
da Silva, e I Conselheiro Mafra. seus parágrafos, da Lei de tergi Maustik.

/

..

l

. '

E-M -WASH'INGTON

....

'-

Quando chegaram reeen-j des civis e militares estive-
temente ao Aeroporto Na- ram presentes ao desem
cional de Washington, capi- barque do general, MacAr-,
tal norte-americana, o ge- thur, que visitava os Esta
neral Douglas MàcArthur, dos Unidos pela primeira.
sua esposa e seu filho Ar- vez nos,_. ultímos catorze
thur foram calorosamente anos.

rec-ebidos por uma multidão A fotografia mostra o ge-
de aproximadamente 12.000 neral MacArthur,

-

sua espe
pessoas, embora o avião. em sa e seu filho no interior do
que viajavam somente ti- automovel, quando deixavam
vesse aterrado depois da o aeroporto a caminho do,
meia-noite. Altas autorida- hotel em que se hospedaram.

Resumo mundial
(TELEGRAMAS DA UNITED PRESS)

Trumán sancionou, com restrições - O 'presidente
Truman assinou hoje a lei que prorroga a vigência do

programa de acôrdos comerciais dr reciprocidade doa
EE. UU., se bem que atacando as "embaraçosas e super
fluas" restrições impostas pelo Congresso.

*

Ordenada a greve - O Sindicato ·Nacional Maríti
mo, filiado ao Congresso das Organizações Industrías,
deu ordem para que comece a greve marítíma em ambas
as costas dos Estados Unidos.

* ;

A Colombia quer acôrdo - A Colombia convidou 9-

Perú para negociações diretas, visando uma conclusãe
mutuamente satisfatória para o caso do asilo concedido
ao 'politico peruano Haya de la Torre, segundo anuncia
a embaixada colombiana.

Vestido em Iençoís - O enfermo rei Jorge VI, en

volto em lençois, deixou o Palácio de Buckingham, paea
uma residência rural real em Windsor, onde continuará
sua convalescença.

'

* "

Ameaçada de paralisação - A Pan American World
Aisrays paralisará, em parte seus serviços devido a uma

,greve. de 500 mecanicos e pessoal de terra, foi o que a

nuncíou a companhia em Nova Iorque.
*

,

Transtornos em face da explosão - Uma exploaão.
originada numa usina de energia elétrica-de Washingt6J1.:
causou uma interrupção na,jluminação da Casa,Branea;
escritórios da C9missão de Energia Atômica, na Tesou
raria e outí'os organismos, assim com(> em vários pré
dios de bairros comerciais da capital.

*

Margaret continúa passeando - Margaret Truman
filha do Presidente Truman, dos Estados Unidos, ch;
gou hoje a Luxempurgl), procedente de Bruxelas.

*

Be�emérito da Liberdade - O Conselho Executivo:
da Assóciaçã� Inter-Americana de Imprensa res01veu .n-'
fertar ao presidente do Equador, s'r. Galo Plaza, duran
te sua próxima visita à Washington, uma placa em si
nal de reconhecimento por seu incentivo à imprensa li
vre.

(O REGULA))OR VIEIHA)
A mulher evitará dores

ALlV IA AS CóLICAS UTERtNAS
Ernprli'r;ra-,;c' cum vanla",'m para.
combater as Flores Brancas, Ct)li
cas Uterinas, Menstruaes e ap's o,

parto, e. Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
l;'LUXO SEDATINA, pela sus com

vrovada eficácia é receitada por
'médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em.

tooa parte.
.......:�__,_�., ....._ .. M._......,
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CLUBE DO'ZE 'DE AGO: TO
�ROGRAMA� PARA O MÊS DE JUNHO

DIA 24 _'. DOMINGO - BAILE INFANTIL, DAS 15 ÁS 20 HORÀS,
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 JULHO, DIA 28,

. UM;A GRANDE FESTA, UMA GRANDE SURPREZA E MAIS SURPREZAS. AS "SOIRÉES-l"lIGNONS" TEM INICIO ÁS
\

. c 19,30, TERMINANDO ÀS 22,30 HORAS.

Vende-se - �ADte-ontem e 00.1 .�LUGA-SE
. ílutomovfit ;tem no passado Um )�uarto de frente, en-

VANGUARD

STANDARD!
.

trada mdependente.

Modelo 1951
17 DE JUNHO

. Tr.atar a Rua Conselheiro

V d .' . . t
A data nos recorda que. Mafra, 152.

en e-se um, COI grena,. _ em 1831, com a abdica-
-'
---__ , _

4 portas, com apenas 2.700 -
-

d D' P d I 7 d A. cao e . e 1'0 a e -

DISTR B D R S'.lnlometros rodados. b'r 1'1
.

m
.

t d d
. .

I U I O E·
<,

Informações nesta Reda- d' ede vrrtu e a mmori-

JMACHADO'. -

1 t I f 1166
ade e D. Pedro II, o Bra-

.

çao ou pe o e e one . "1SI passou a ser governado
por uma Regência Provisó- I N G L E S A Q C IA S�IA:

(
. ria, sendo eleita a perma- O( M

. ombafa' nente em esta data, co�os- -ral-,�,"""'-'--11
.....

1]
, .,

_

•' Reum'af·lsmo
ta d�s deputados :ose ',da \!JI; i \ i

�

COMERCIO E AG,ENeIAS
Costa Carvalho e Joao Bráu-

fnqu nf O lio Muniz e do Brigadeiro .
T O N I C A . A P E R I T I VA" • .

.
a o ·orme,� Francisco de Liwa'e fHlva;'

.

. .: - ��E·LE,Tt:tICo.S E A LE:NHA- -"

r Se v sofre_ de d�re.s agudas, se
sendo recon?�cido com?, Tu- i V E NDAS À P R E5TAcÕ E S

.suas articulações estão Inchadas, isso tor da Famlha Imperial o _.

����e���s �Se����b��!��� grande José Bonifácio, Esta 11 €.XP05IPflO P€RMANENTe: à
«?utrO_!l. sintomas de desordens nos Regência governou até 1835 � /.
rins sao: frequentes levantadas no- t%a

.

� ddvwWJt-turnas, dores nas costas,. lumbago, quando o padre Feijó assu- -r: ' '42� _FLORIA�OPO LISId�s nas pernas, nervosismo, ton- .

/, �
•

U.l, _
11

"teIraS, enxaquecas, tornozelos incha- mIu O. goveI n,o. '.
.

<dos, olhos empapuçados, falta de
energia, perda de apetite. etc. V. de
'llre eliminar os germes que estão ar
:ru!narulo sua saúde. Cy.t"" combate
.@&ses transtôrnos removendo sua

.
<Causa. Peça Cy.w" em qualquer far
:uúlcia sob nossa garantia de que o
.-aliviará .rapidamente. Em 24 horas
V. se .sentírá melhor e completamen
'te bem em uma semana. Compre
Cy.t." hoje mesmo. Nossa garantia
<ê sua maior proteção.

t;�.tex no tratameAlo de:

CISTITES, PIELlTES E URICEMIA

;-; fi Órquideds rescencolhides das � "

�j.l·' matas.
J \Clh.\"�/��iI�sementes de hortelíees ef.lore�"���l��./r I,W. II/�:iJlj�t_7Jua�Woelk74 (�1'�!' FLORIANÓPOLIS � SANTA CATARINA 'iH.D'A

18 :OE JUNHO
A data nos recorda que:
- em 1504, tendo partido

de Cabo Frio a 2 de abril,
chegou a Lisboa, com_77 dias
de viagem, Américo Vespu-

AUTOMÓV(lS
CAMINHÓES .

CAMINHONETAS

!i'IUZJI LIMA & IRMÃOS
Cons, Mafra, 37
Florianópolis

cio;
- em 1653, nas proximi

dades da Estância Aguiar,
em Recife, os holándeses fo
ram atacados e dispersados
pelo Capitão Paulo Teixei-
ra; . �

- em 1711, com uma rea

ção dos habitantes de Reci
fe, na maioria portugueses,
contra os habitantes de O
linda e naturais da terra,
tendo inicio então a "Guerra
dos Mascates";

- em 1814" como conse

'quencia da terminação da
guerra contra a França "um
decreto do Prjncípe-Regente
abriu os postos nacionais a

todas as Nações;
- em 1822, o Principe

Regente D. Pedro, por De
creto, regulou o Julgamento

Assine. "O ESTADO"

dos delitos' de imprensa do
Brasil ;
- em 1834, uma 'propos

ta da Câmara dos Deputa
dos foi rejeitada pelo Sena
do. Proibia ela que o ex-im
perador D. Pedro I entrasse
no território do Brasil ou

viesse a residir em qual
quer parte dele;
- em 1863, favorável ao

Brasil, foi assinado o laudo
pelos Reis dos. Belgas, Leo
poldo I, na questão que mo
tivara o rompimento das re

lações diplomáticas com a

Grã-Bretanha.
André Nilo Tadasco

Apartamento
ALUGA-SE
Próximo ao centro, com 3

quartos, salas de visita e

jantar, banheiro, instalação
.

sanitária de primeira. Ain
da não foi habitado.•
Informações no Escrttór!o

lmobiliário A. L. Alves.�_

_----

o Sangue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 9:J:.i
INOFENSIVO AO ORGANISMO

. AG'RADAVEL COMO UM Ur.O.8
REUMATISMO! SIFILIS I

'fome e popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo, Aprovado pelo. D. N. S.
�. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis_..,.e Reumatismo da mesma

origem.
, :_� �.:ii

.,,� Gratifica ...se
A quem entregar a Ave

nida Hercilio Luz 183, uma

calóta para automoveL .Re

nault,�perdida no dia 12 do
corrente.

,/ Para
. ..

economia
e eonjôrto
no seu/tiNI

•

"rj[��Wt i'"UJlHrt��··��J��,� � �".

Tran.porte. regular6.- de COI ga � .• l i I ) � ( c e

SÃO FRANCISCO DO SUL oara NO.VI ·IOBI
lnfol'moQa.. oomo. Agente!! ,

e: en6poUI- Carlol HotpckeS/A - 01- TeletfIlf 1112 ( EDd. tele,,_
'3 c 'reneilCO do Sul-Carlol Hoepcke SA -CI -Te!�looe 6 MOOREMACK

tamento da süilia

( "'

•

\

\.
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��o��;,:o p��H!!E��,� C!!J.��!!�!�t..l Os "Co'manJos�' [m' Aça-o �
mos realizar-se-á a'Festa do de alto-falantes, com ofere- por sua vez informada pela U [ •

Arraia, à rua Delminda Sil- cimentos musicais, etc, Ce- Pontificia Universidade Ca- I

veira, proximo à Penitenciá- nas teatrais, em palco ar- tólica de Pôrto Alegre, que 18 FARDOS DE XARQUE ESTRAGADO JOGADOS AO ção de Indal- positivo! Em�

ria do Estado, em beneficio mado, serão -alí prese}lcia- as conferências do R. � La- RIO DAS TRÊS PONTES ONTEM A TARDE loutras palavras =:: início de,

da construção da Capela de das e aplaudidas. E, para a- buru, atualmente naquela
. _ ." : putrefação!

São João. legrar os festejos, dando- Capital, serão irrediadas Em nossa edição de do- deshonestidade e me fe com: Face a êsse resultado, já"
Constam do programa des-. lhes notas saHentes, a pela Rádio Difusora) de 18 mingo último, em déstaque, que, algumas torrefaçõ,:s de

li esperado, o Centro de Saú=

sa 'origir..al fe'Stividade po- Banda de Musica do Abri- a 22 do corrente, das 22 às veícu�amos os resultados, tafe,. na Ilha � �o Contme�"'_ de apreendeu 18 f.ardos de:"

pular, novena, fogueira, me- go de Menores, cedida pelo 23 horas, e no dia 23, das em ampla reportagem, a que te, vm;-am adl�lonando mais
xarque do Frigorífico Serra->

lado, batata-dôce, pinhão, diretor daquele estabeleci- 21,30 às 22 horas, prorne- chegou a policia sanitária �e ��;o ded �llhO ou arroz,

I no S. A., de Pôrto Alegre, no-

churrasco, completo serviço mento estadual. tendo interessar vivamente, do Centro de Saúde desta aque e pro u o.
Estado elo Rio Grande do-

1 1
. I C it 1

"

sistentes de A "batida" das autorida- .

de bar, fôgos, etc. pe os assuntos pa pitantes api a , apos ln -

Sul.
�.__......._._-_._..- ...._._-_-..- - ...._-......._....., que se propõe agitar. núncias, referentemente a -des à algumas firmas, con-

Ontem, às 15 horas, mais>
, eo.�................... firmou,. com o €,xame do pro- guardas ela po-,

L b
,.

C' 1
ou menos, os c

duto no a oratório entra
1" S itá ,'a elo Centro de'

,,' ICla a11l all .

do, �epartamento ,de ,Saude I Saúde, procederam ao exter-·
Pública, a procedência das I " d a quantidade de.,-
d
,.

h d
' .

I
mimo ess c

enuncI�s, c egan o-se
.

a
xarque que estava armaze->

conclusão de que a popula- d 'a posaivelmente_. ..

I
na o paI, , , "...

çao vI�ha ,sendo intoxicada
ser entregue ao consumo ao-

com tais produtos, fato que,
povo, jogando-a no rio das»

de nossa, parte, merece a
T" P tes em Itacorobi..

. ,

I'
. les on ,

melaIS, dsevera repu sa, �onsl- Assim, a ação do Departa-«
eran o-se _gt sua, gravld�de. mento de Saúde Pública se
Os produtos apreendidos vem fazendo sentir, nêsse

, e que foram examinados, a
particular, com a vigil ânc ia..

�o�;adre�ortag:; teve OPOI:- que �ão deve ser apenas em;
me a e e ven icar, em PI- determinada época do ano-
lhas que tomaram todo o es-

c m re que necessarra
.

d
" mas .,e p ,..

p�ço, que a:n a existiam

va-I uma vez que a população-
nas no gabme,te do Chefe do

precisa confiar naquêles a,
Centro de_ Saude.... I quem cumpre zelar pela sua,

.

Mas" nao s;, cIdrcu�sc��e-1 saúde, ativando "comandos?"
VIam so ao ca e a enuncias ] ue 'á tiveram a sua época.,
levadas ao conhecimento I

q
__

.1 ,

-------

das autoridades sanitárias.
.

Elas se referiam, tambem,' p
fi

b· U�ao xarque. Segundo já dis- ara COI Ir ma e-
sémos naquela oportunida- 1

.

de, 61 fardos estavam sen- COS um�1

1
do examinados, para que O Secretário da Seguran- ..

fôssem comprovadas ou não ça Pública tendo em vista.
as queixas e reclamações .o que vem acontecendo ul-
sôbre êsse �r�v� problema.. tim.amente .nos{- pontos .

de:
De fato, in iciadas as ati- maior movimento da cIda-

vidades iros "comandos", em de, em que individuos inex
vários a rmazens foram êles crupulosos ofendem com pa- ..

para o exame, in loco, do lavras de baixo calão mo-

xarque que se estaria putre- ças e senhoras que por alE
fando. E, retirados, de vá- transitam, determinou seja,
rios fardos, pedaços do xar- mantida uma sevéra' vigi-,
que examinados pelo, Labo- lância 'nesses locais, de mo
ratói ío Central do Departa- do a reprimir, com rigor \El'.
mento de Saúde Pública, na forma da lei, os abusoss
constatando os técnicos o e desrespeitos às normas

seguinte resultado: - rea- da boa conduta e da mo-

ção de Eber, positivo! Rea- ral,

Florianópolis, 19 de.Junho de 1951

a Malária' não é mais pro
blema em Santa Catarina

EM FLORIANóPOLIS O DR. MÁRI-O PINOTTI, DIRE
TOR DO SERVIÇO NACIONAL DA MALÁRIA, ·ONTEM
ABORDADO PELA REPORTAGEM DE "O ESTADO"

Após percorrer as cidades de Joinville, Blumenau,
Brusque e São Francisco do Sul, em companhia dos srs,

drs, Olimpio da Silva Pinto, Chefe da grande companhia
anti-malária em Minas Gerais, Dálcio Ferraz, um dos
funcionários do Serviço neste Estado, Mário Pedernei

ras, da Agência Nacional, Miranda Bastos, redator dos
Diâríos Associados, Júlio Reinaldo Hildebrarid, Chefe do

Serviço em Brusque e Mário Ferreira, Diretor do S.N.M.,
em Santa Catarina, chegou, ontem, à noite, a esta Capi
tal, o dr. Mário Pinotti, Diretor Geral do Serviço Nacio
nal da Malária no Brasil.

Após o jantar Íntimo que lhe foi oferecido no 'Res
taurante Rosa, a reportagem de "O ESTADO" teve en

sejo de manter breve palestra com ·0 ilustre visitante,
que -assim se expressou:

- r"Visitando as cidades de Joinville, Blumenau,
Brusque e São Francisco do Sul, tive oportunidade de
verificar a eficiência do novo método que o Serviço Na
cional da Malária vem empregando, que é o do sulfato
de cobre no combate intensivo à malária. Em São Fran
cisco do Sul 10 milhões de gravatás, em tôda a cidàde,
fôram desvastados, graças a essa! experiência, coroada
de pleno êxito, conduzida pelo dr. Henrique Veloso. Po
demos, assim, saber da excelência do novo método, agora
já empregado rotineiramente. Assim sendo, a primeira
campanha iniciada em Blumenau deu resultados satis
fatórios. Já foi entregue, ao dr. Mário Ferreira essa nova

arma de combate aos gravatás.
Graças à aplicação do sulfato de cobre podemos res

tringir, o emprego de outros métodos que vinham sendo
usados na campanha contra a malária. Assim, 'teremos
saneados Caldas da Imperatriz, Brusque, Cabeçudas,
Azambuja e uma parte de Joínvílle. Podemos afirmar
que a malária não é mais um problema em Florianópolis
e no Estad,o". -_

Em seguida, o dr. Mário Pinotti disse da sua sur

presa em encontrar bem adiantada a campanha que, em

Santa Catarina, vem sendo empregada, há 3 anos, com

resultados satisfatórios e que, agora, pode' levar à afir

mação de que, não constitue mais prolllema para as po
pulações rurais, tendQ ressaltado, nessa oportunidade, a

obra que aqui vem efetuando o dr. Mário Ferrei�a, di
retor do Serviço Nacional da Malária.

Hoje mesmo, o dr. Mário Pinotti regressará, com os

seus companftetros de caravana, ao Rio de Janeiro, le
vando de Santa Catarina a mais l;latisfatória das itnpres-
sões. ,
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Duas . mentalida�es
o govêrno não gosta dos
homens da Imprense

Como era de esperar, o Govêrno do Estado exo

nerou do cargo de professor da "Escola Regimental
Marechal Guilherme", o sr. Domingos Fernandes de

Aquino.
O CRIME desse funcionário - um dos mais

antigos da classe - não permitiria a sua permanên
cia no cargo que exerceu sempre com eficiencia e

dignidade. Esse crime era o de ter, neste jornal, o

cargo administrativo de gerente. Como AGRAVAN

TES, por certo, as suas reiteradas manifestações de
fervoroso getulista. Os srs. Carlos Gomes de Oli
veira e Saulo Ramos tiveram-no por companheiro
quando foram a Itú, conferenciar com o sr. Getúlio

Vargas. E este, quando aqui esteve, de modo decisi
vo, deu provas da sua confiança nesse seu correli

gionário e., amigo de Santa Catarina. Daí, sem dú

vida, o castigo ser maior. Exonerado a 7 de maio, o

ato ficou reservado até 4 de junho, quando recebeu
um recado de que fora demitido. O ato, entretanto,
só lhe chegou às mãos no dia 10.

Domingos F. de Aquino e José Medeiros Vieira
foram colegas no magistério. Quando a 7a B.I.A.C.
foi extinta, este último, que nela exercia o cargo,
não foi exonerado. O Govêrno de, então aproveitou-o
na Escola Regimental do 14 B.C. O sr. José Medei
ros Vieira, ...hoje causidico em Itajaí, era então o di
retor do DIÁRIO DA TARDE e da sua combativida
de de oposicionista todos estão lembrados. Raro o

.

dia em que, com o seu temperamento de lutador, não
escrevia, sob sua assinatura, violento editorial con
tra a situação. Apaixonado e vibrante, impelido por
suas ousadias de moço, fazia da sua pena a grande
arma da imprensa oposicionista da Capital. Foi ás
pero, foi desassombrado, foi injusto. Mas 'foi sem

pre r:speitado pelo Govêrno, que não confundiu o

funcionário, que cumpria o seu dever, com o jorna
lista, que servia a um ideal.

Hoje, a exoneração d-e Domingos Fernandes de
Aquino vem mostrar que os homens nos quais José
Medeiros Vieira pôs a sua confiança. não na mere

ciam.
E nós, os da imprensa local - sempre distingui

,da pelos Govêrnos passados - registramos, apenas,
os fatos, para neles ressaltar a diversidade de men

talidade dos homens públicos de ontem e de hoje.
Ao companheiro, vítima de inais uma injusti

ça, a nossá inteira solidariedade.
Domingos Fernandes de Aquinó está na BAR

CA: parabens!
.........� � ...

TUEGRAMA IPrel. Alfredo
Ao sr. Govel'l1ador do Es- Metzler

Dois pescadores
em perigo de vida

Às 17 horas de sábado úl
timo, como de costume, dois
pescadores, residentes em

Campinas, municipio de São
José, sairam, em sua frágil
embarcação, aQ mar, '-para
lançarem o seu espinlíeI.

missárío Macário Amorlm ..,

de Serviço à noite de sába

do," procurou providências,
para salvamento d,os heroi-·
cos pescadores, havendo-Ih€l"
sido informado, da Capita
nia dos Portos, não ter ma
rinheiro disponivel para os"

Após i'ngentes esforços,' sõcorros solicitados.
os heróicos homens-do-mar, :À vista dêsse fat,o-, aque-

I sempre
aeostumados às li- la autoridade ordenou a ida._

des da sua profissão, en- àquela praia, da ca���e:'
! frentaram violento vento da S.S.P., uma vez qu� ,

sul, virando a embarcação. lhe havia chegado a noticia'
Um dêles, velho ma:rinheiro, de que ambos haviam pere-·
nag.ador; conseguiu levar à cido!
praia, sôbre a canôa virada, Mas, felizmente, em lã..

o seu companheiro. chegando, os pescadores Ja.,
Ha, no entanto, um fato

.a I
se tinham salvos, conseguin

salientar nêsse caso - sa- do, já noite, chegar à pl'ai�
bedor da ocorrência, o Co"::- sãos e salvos�

tado foi' dirigido o seguinte
telegrama:

i './ "Sr. Irineu Bornhausen

A Delegacia de Policia será rin��vernador de Sta., Cata-

traosferlde para melhor preJ)io ���:���ó��r:rno.
A pelegacia Regional de O atual prédio, conforme RIO - 1-75 de 16-6-51 -

Policia da Capital, localiza- Ja informamos,' não oferece Tenho o prazer de dar conhe
da no prédio da Secretária mais êsses elementos, uma cimento a vossa excelencia
da Segurança Pública, da- vez que a Policia Civil tem de haver o Conselho Nacio
do o volume dos serviços tido aumentados, em muito, nal de Desportos, em sessão
que têm aumentado, llêsses os seus serviços e terem, as'- realizada a 13 do corrente,
últimos mêses, vae ter, ago- sim, ficado insuficientes as proferido, em virtude de
ra, localização independen- salas com que contam - ga- .proposta do conselheiro sr.

te, em casa com melhores binete do delegado, cartorio, Comandante Paulo- Meira,
condições e que poderá ter sala dos comissários, quarto um voto de aplauso pela :l'e
distribuidas as suas secções. para funcionários em servi- liz resolucão de vossa ex-

, Segundo sabemos, dentro ço noturno, já estão acanha- celência h;'ver ordenado a Encontra-se nesta cl(tpital,
em breves çlias, aquêle de-' dos. I construção de um' campo de desde sábado, o sr. Alexan-

partamento da S.S.P., será

'I
basket-ball em Florianópo- dre Ricardo WOl'ell, ,operoso

transferido.. para o prédio à Com a tl'ansferencia da !is e apoiando materialmen- Prefeito do Município de
rua ,José Jaque�, com f?l_1-. I!e!egacia Regiona� �e Po- ,te � Federaçã.o Atlética Ca- Itaiópulis, ele�to sob. a le-.

,
dos para a AvenIda HercIllO IIcla para outro predlO, com tarll1ense a fIm de possibi- genda do PartIdo SOCIal De
'Luz onde os seus funCioná- melhores e mais conforta- litar o patrocinio desta ao, mocrático.
riQS poderã? ter .salas mais veis d�pendenc�as, em muito Campeonato Brasileiro de I Ao ilustre correligionário
amplas, .maIs �reJadas e de- lucrar� o se�rvIço que cabe B_asket-Ball. Cordiais saud�-I ".o EST�DO" �p:e�a ,o_s
pendenclas a altura das cumprIr aquele departamen- çoes (Ass.) Manoel NascI- seus maIS cordIaIS cumprI
suas necessidades. to da Segurança Pública. mento Vargas Netto." I mentos.

'

Desde ontem acha-se nes

ta capital o nosso prestigio
so correligionário sr. Alfre
do Metzler, dedicado Prefei
to de Pôrto União.

S. Sia. veio a Florianópo
lis em objeto de serviço li
gado à sua operosa adminis
tração.
"O ESTADO" cumprimen

ta-o.

Pref. '.Alexandre
lo reli

f

FV0Gltanão
A turma do puxa .-ntendeu de mudal' o "nome de'

um distrito catarinel1se para Irineuopolis. A lem-'

brança, todavia, _desafiava os principios ortoépicos:·
da ,lingua. ,Na Câmara Municipal -em que o assunto>'
foi pela primeira .vez ventilado, o orador que susten-'
tava a necessidade da mudança, não conseguiu, uma.
vez sequer, pronunciar corretamente o novo termo:-�
ora era lrinépolis, ora Iriópolis, ora OrinópcKis ...

O caso, agora, está na Assembléia. O deputado.'
. Nelsçn Brasil, rela,tor, ao que sabemos, l'ejeitará $.

alteração pelo hem do Brasil. Ainda se' fôsse Bor
nhausenópolis, vá lá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


