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A Constituicão da República, no § 40 do seu artrgu ," te ao Prefeito Municipal ou à pessoa por êste Ie- a viagens e despesas, quando a lei 'manda que o paga-

'15, determina q�e a União entregue a�s municípios, ex-I galmente .autórjzad�:medi�nte .}ecibo, .etc .:." mento se efetue diretamente pelas exatorias federais.
.cluídos os das capitais, dez por cento do total que arre- Como resta evidente das determinações legais, acima Nem se alegue maior rapidez no processo atual, com o in-
<c�dar do impôsto de+renda e proventos de qualquer na- expostas, o pagamento"das cotas do impõsto de renda aos térmédío do' govêrno estadual, pois que a lei fixa às De.

tureza, feita a distribuição em partes iguais e aplicando- municípios, é uma.operação entre dUãs_ partes: a União, �gacias FiscaiJ? o prazo 'de dez dias, após o recebimento
se, pelo menos, metade- da Importância em beneficios de .que paga, e o, Município, que recebe. da ordem de crédito; para autorizarem o pagamento pe-
ordem rural. Em Santa Catarina; todavia, há mais uma, que entra las exatorias federais.

No sentido de -facilttar a imediata execucão desse como intermediário: o Govêrno do Estado. Cabe-lhe.vnn O entrernetímento.do govêrno estadual é apenas pa-
preceito da Lei Magna, e possibilitar - como "está num caso, telegrafar aos

_
prefeitos, chamando-os à Capital. ra armar efeito. Puro ato de farolagem - como define a

dos consideranda - aos municípios o desenvolvimento .Estes, aqui chegados, vão ao Palácio e' ficam ejentes de �giria.
de suas atividades financeiras em prol das populações <;lUe, na Delegacia Fiscal, mediante um oficio de apre- Na verdade,. o nosso decepcionante govêrno, preu
locais, o govêrno federal baixou o decreto n. 25.252,Sde .

sentação do Secretário do Interior e Justiça, Educação e CUIJado com a politicagem e com as' demissões de humil-
22 de julho de 1948.

'

Saúde, poderão receber as cótas federais a que têm direi- des fUi1cion�rioi;J � modest�s �Í".u(essor�" e .servi�ais, mui-
Dispõe esse decreto o modo de a União entregar aos to os' respectivos municípios.

'.

tas das qUaIS arrrmo de Iamilja, ;�- nao tev� al��a �em-
municípios as importâncias a quef'Izerem jús e que, uma É o cumprimento com o chapéo alheio,

,

. po para pensar e� defender os mter:sses mu.n�el�als",
vez calculadas, ser.ão dístrfbuidas às Delegacias Fiscais. .A inte��erênci� do govêrno esta.du�l. deixa daro. um.1 Vale-se; por rssq, de 1I.ma nperaçao .,q��. se',.!!!hmana
lllosEstados. E, no seu art. 3° estabelece: intuito polttrco: o de demonstrar prestigio aos prefeitos, llorl!lal.mente, dentro da lei, sem a su� �nteFvençao; para

,

.
"Dentro de dez dias após o recebimento da fazendo-os crentes do interêsse e das atenções com que "fazer o bom moço", e arrotar prestigio. Mas, para ·re-.

ordem de crédito expedida pela . Dil'etori� da a nova era cuida de amparar as comunas. Por outro lado, ceber as dotações federais' do Estado, precisa do

Despesa Pública, os Delegados Fiscais' deverão uma visita {le' um administrador municipal ao governa- prestígio dos. adversários, para os quais apela,. como fez
autorizar as exatorias federais a entregar; men- .dor, divulgado no dia seguinte pela imprensa oficiosa, para a representação federal do Partido Social. Demo.
salmente, à competente Prefeitura, um duodécí- sempre pode ter o seu efeito! crático.

--

"

mo,'.a importância correspondente à cota que lhe'. Fora disso, não há jus!'ificar êsse modo de pagamen-I Razão tinha, sem dúvida, Gr�gório de Matos:

<, couber".
.

to, nem a intromissão indébita do Executivo estadual nu- "Por fora; corda de VIOla.

E, no art. seguinte':. _

'

.

"'llla opeTa�ão em que ?ãO
..

é p�rt� e,não.,lhe �iz .r�speito'l Por dentro: pão bolorento".�' c:'
"4° - As exator ias federais farao entrega Bem analisada, essa interferência e ate prejudicial aos

das cotas dé que trata êste Decreto diretamen- municípios e aos prefeitos;por isso que obriga a estes I,. RUBENS DE ARRUDA RA1VIOS

c alholo
\

.......

Edição.de ( hoje - 8, pags�

. �.-_-.-.-._-.r '"

� \ O TE'MPO

IO,mais an�i!o Di�- � Previsão. do

tempo.
até, 14

rio- de S. Catarina horas do dia 20. ,

,

I'
Tempo bom, com nebulo-

,

sidade e sujeito a ligeira

I
Ano XXXVIII instabilidade. Nevoeiro.

Temperatura r-r-: Estável,

���! no��::;:��:.: ·:t::::-:
de hoje: �áximà, 22)2. Mi..

50 CENTAVOS nima, 17,6.Florianópolis, -Quarta-feira, 20 de Junho de 1951
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�,- tConlra' os lub-arõe,s,'. �. e eIço,es na. ,_ranç,a ni�!�'1�9F���!�;bai�o;:'� :;��' ,t:hf�:;', h���:::;

O· partido de.� De 8aolle
.

é ,,9 de" maior �rep�ese8tação.? :f:irii�g,�s':s1� :{�:;iJ: :,;:E:i:�r::�;
. PARIS;'lfi (tfPj +=, Op, Cáde.Íl:as;c r�càn?o' é,?U1 . UI?_tt.a. de·J1'o"t�." d.g·,g_ell���1_.;...,,&jer:I:Elé:- kpu�t}.m�ros -da E�1Jél;d� -"- 'F$�ÉNb'A,:' 11'0-1;a�;rle }SÚ�S' '"rig'ente.s. nesta data, I' semTiar.tid.õi ce;t'ristas, conse-· t 't t I " .... 183' K

.

fi 'd da r: C'
"
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tori
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'" . c�n ·'e.t;-,a 0.;; o a :"""� ".que. .oemg; ertJ.l·'· a. segun a 89t.f,11:rd,f!Iien4�_ntes.. ampé- ?friUJ,lições, tendo ·em ,VIS a previa
....
au . rrzaçao c o orga.a

guiram obter a" n'ia'{oria das pOSSUla no antenal' ieglslâ- guerra mundial, que chefiou neses e, Direitistas - 97. detérminação do S,enho).' governameu\al comp,.etente!_ é'"eadeiras 1ui' nova Assem- tivo. ,Por outro lado, De Q. exército de Qcupação na Sllfrágios Presidente da Republíca, e':bléia N::réional da França� <?auUe obtevé . aproximada- AleIlJanha e encabeça�a" 'a
.
Quantos aos sufrágios ob- Considerando que o credi- b} que, por igual, não o-

em consequencia das elei- mente 119 deputados, quan- lista Degaulista. tidos pelos diferentes parti- tá <leve servir à produção e perem com firmas, empresas'} çõ�s de ontem, mas essa ma-' do possuia apenas, uma' du- A ,nova Assembléia Na- dos, 'o resultado é o seguin-. não 'à especulação; ou individuas que sejam"in-.

ioria se situa entre a esquer� iia. Os comunistas levanta- cional �,J�,mente se reunirá te. de' acôrdo com as infor-
-

Considerando que é c;:t- dicados, pelo orgã'o governa
da e a direita. Nenhum par- ram 22,2 por cento do voto n.o dia cin'co de Julho. Nes- m�ções ·.fornecidas pelo mi- racteristico dos periodos in- mental incumbido de contra
tido tem o direito de afirmar- popular, quando possuiam I sa ocasião, o primeiro mi- nistro Henri Queuille; Co- flacionarios o abuso nos le de preços como tendo in
seu d?minio na vida ponti�a 12.8,6. Está compieta a conta-

I nistro Queuille deverá apre- . munistas e filo-comunistas, preços e. a. tendencia para fringido as ..-disposições
.

vi�
fr::nces�. Os resultados v1r-1 gem dos votQi'i de todos os, I sentar a sua demissão, oca- 4.515.023; Soc}alistas, ..... altas injusticadas; gentes sobre não, elevaçãd �

tU,al:nente com�létos das e-,_,.' no�enta dep:rtan;entos da1 si�o em que. o we.s�e?te 2.��6.344; 1\fp_:imento Repu- Con�jd�rando que ao Po- dos precos de mercadorIas.
-

leIçoes de dommg.o den;ons- .F:_ança metropolItana, do.s I Vmc.ent Aur101 c�l1\':ldara -o bhc�no. Popul�r, .

2.102.999; der PublIco cumpre de?ater Excet�lam-se dessa medi4
traram que os' 'slmpatlzan- tres departamentos da AfrI- partIdo Degauhsta pal'a� .RadIcaIs SocIahstas e Re- as causas do encareCImen- da,os produtos de exporta
tes do .general Charles de ca do Norte e de tres dis,tri- formar o novo gabinete. publicanos de Esquerda, .. , to e os( seus f�tores; çãq, cuja cotação acompa
G:-�lle se t�·ansfo.rmaram �o tos coloniais.,.. Trata-se, naturalmente' de 2.007.830.; Independentes e Constdel'ando que o �di- nhárá a dos mercados inter
maIor partido UnICO do paIS, A AssembleIa NaclOnal fi- processo rotineiro .pois o Dfreitistâs" 2.271.919 e Reu- to não deve acoroçoar esta nacionais, e os de importa
enquanto que os comunistas cou" com tais resultados, as- chefe' do primeiro partido nião do Povo Francês, .... tendência.. pelo fortaleci- ção, se reve'ndidos com mar- .

ganharam a votação popular sim constituida: Degaulis- deve ser l) convidado in'icial 3.614.. 878. ' I menta financeiro dos
. que gem normal.

.

-de bloco. Todavia, os comu- tas - 107; comunistas... 0gen,.eral De Gaulle não foi O bloco comunista conta- agem no' sentido do
-

encare- A proposta de transaçã,o,
nistas nã.o fizeram -uma boa 96;, partidos centristas -. candidato, não·fa�endo par- va" mi. 'última Ass�mbléia cimento da vida, significará o compromisso
-demonstração, como OCOTreu 370; outros' partidos 4; O I te assim, d.a Assembléia.':'O com 183 deputados. RECOMENDA a todos os moral e i afirmação previa
nas eleiç,�es de 1946 para a total de 370 c�deira�,' obti-' ,convite dessa fohná, será ••�.................. estabelecimentos de credÍ- de que o estatuido acima foi

.Asse�bleIa. Ont�m: eles re- das p�lo� centnstas, �l1�lue; extendido a� sr. Jacques AINDA A PERD� DO I' t?, dos q�ais o T.esour? N_a- obseorvado. A �constatação
�ebelam 22,4 paI cen�o. do os. �ocIahstas, co:n 97, repu- Sostelle, eleJto por Lyon.. -"AFRAY-" clOnaI seja o malOr aCIOlllS- em ,contrario importará nó,
total dos votos emItidos, bl.rcanos esquerdIstas - i?5; Rejeitada a indicação pela. .'

ta,. O,lI cujos depositas te- cancelamento do credito do>
qUaIl�O nas ele�ções �sa- republic�Nos populª-res

.

-I Assemb_léia Nacional, deve- LOND�E�, -!9 _(U.P.)
. -! nham a garantia do Gover- prol?onente para outra; ove-,

das tmham obtldo 28,6 por 85; republicanos indepen- rá ser convidado um elemen- O Almlrant�do ar:uncIOu no': ' rações. '

,

cento.
.

dentes e campone�es - 103'1 to do grupo centrista., O que as pesqmzas feItas no
I a) que não operem em em- Sobre casos omissos Oll'

P_ARIS1 19. (�J.P.) -. o.s Os degaulistas recolheram pr.óprio ú. Henri. ,?�euille fun_d� do canal, oll�e s�,.:;: prestimos ou final1.ciamen- interpretações caberá recul'-
·.resultados fmals da Fran- 18,5 pqr cent.o do voto popu- tambem tem pOSSIbIlIdades contIa o submarmo

. tos, qualquer que seja a for- sos para o ministTo da .Fa-,
ça �etro.pol,ita�1a .fora mais Ilar; o� socialistas 13,7.; QS de formar,o min·istério. fray", �e�elaraI1'l te-r SIdo

ma. (descol}�q!,:-'-. cal!-çã,o d'e ti- ,zenda:: ,�,,!, <'-,l,

favorave1s a dIreIta do_que·.I-.re-p,ubhcanos ' es-qu.erdIstas .PARJS, 19· (U.P.) .

_.:. ,Pi est� ullIdadeL. ar�astada . a
"

.

.
�--w-..---�.w..----•. " -_.....-_.... ••_••'Y,'.........JeJl'

as eleições anteriores., Os -8,1. Em virtude da nova' Franca ae'aba de inclinar-" esse lugar -em VIrtude deO'SSEMBLElft LEGISLATIV.partidos centristas, que têm lei eleitoral, que POSSibili-1 se de�ididamente para a di- um acidente inesperado. '., A Rd
-

'lt'
.'. ) '.....................

'

gover�a o a naç�o �os u 1- tou �s ahanças co�tra os co- reita. O r::artido Comunista, JORNALISTA BA- VERGONHOSAS PERSEGUIÇÕ:E$_ EM ARARANGUÃ _.mos Cll1Co anos, fIcaram com mUlllstas, os partIdos cen- que anterIOrmente Qcupava "

INTERESSES DE PAULO I,OPES _ A JUSTIÇA no-maioria na nova Assembléia tristas tomaram dos verme- mais cadeiras que qualquer TISTA PEREIRA' GOVÊRNO _ OFENSAS AS PROFESSORAS. DE 'ARA-Nacional. Todavia, essa vi- lhos numerosas cadeiras, a outro partido na Assembléia De Pôrto Alegre, onde fô- RA'NGUA','CUJA REMOÇÃO FOI SOLICITADA PES-.-tória poderá.t�ignificados despeit d t bTd d d N
.

I d b
.o a es,a I I a e a aClOna, per eu astante' l'a a passelO, regressou o SOALMENTE PELO DEPUTADO BARROS LEMO�..

,'sociais e econômicos de rna- vot� popular dos mes- terreno 'nas eleições gerais nosso prezado conterrâneo, .�
101' amplitude que propria- mos. Numerosos líderes p�r- realizadas ontem, domingo. Jornalista Batista Pereira, Na horá do expediente,
mente os politi_cos. Das êlei- tidários, que nos últimos Pelos resultadÇls conhecidos Presidente da Associação de ontem, da Assembléia

i -ÇÕes .ger�is de ontem podem anos têm estado fora do po- até o momento, correspon- Catarüi'ense de Imprensa e Legislativa, foi lido um te
ainda, ser destacados os se- der;:,a�e--'-retornaram. dentes a 592_ das 627 cadei- Diretor da IInprensa Oficia! legrama da Bancada Cata
.guintes acontecimentos: A Qm_�ento :Republicano Iras da Assembléia, sujeitos do Estado. ,rinense'� -na' Câmara dos
União dO) Povo Francês, Popular do lide, católico à correção oficial, a situa- Entrando, agora, em gôso' Deputados, comunicando a VergonhQl3as perseguições
partido do gen�ral Charles Georges Bidault, obteve ção é a seguinte: Reunião de licença-prêmio, o ilustre, npbre resolução de se a- em Araranguá-
De Gaulle, tirou dos COr-1U- mais oito cadeiras ás ulti- do. Povo Francês (degaulis- confrade segue, hoje., via poiar, sem'cores partidárias, -Foi primeirQ orador da;
:nist�s o título de primeiro ICmas .ho:as de. hoje, quando a t�s) - 112 cadeira�; Co�u- a,érea, acompanhado d-e- sua todas as emendas apresen- tarde; o dep\ltado Lecian
partido da França, t�ndo Comlssao eleItoral de

Stras-1l1lstas
- 103} Socialistas _ exma. esposa, d. Nair Gomes tadas ao Orçamep-to da Re- Slpvi.nski, representante pe.

-porba�e o seu vo�o pop�ar., burgo lh� conce.de:l algumas 98; Movimento Republicano Pereira, ao Rio de JalYeiro-. pública e do ,nteressepara lo PSD. ,da município de A-
O PartIdo Comul1Ista perd.eu i das cadel.r�s alI dI�putadas_; P.op�lar - 93; �adicais-So- "O ESTADO" deseja-lhe o_nosso ,Esta�o.. . I rarangua;> ,!Cerca de setenta ou maIS I Esta declsap culmmou com I clahstas e ReunIão .d,os Re- felicidades. Tambem fOI hda mensa- (Contmua na 3a pág.),

-

gem do sr. Governador, "a�.

'companhando projeto de lei
sôbre aquisição de terreno;

para fins ed,-!cacionais. ?

�,

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANT6NIO MODESTO
Ate."" Gàri...é.te. ao Ho.,W 4. Carld•.,.

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÓNIO DIB MUSS,'
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Servíco completo e especíalisadô das DOE�ÇAS DE' SENHO-

Dr. Antônio Moniz de Aragão
Comunica a seus clientes e amigos �e rei-

niciou a clínica nesta Capital. .

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado/
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às

17,30 horas.
RESID�Ne;IA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele-

� fo_n_e__M_-_7_1_4_. . __

DR. A.

SANTAELAI
DR. I. LOBATO

(Formado pela Faculdade Na- FILHO
cional.lie Medicina da Univeraí- D d -Ih' .

t' I.,' oenças o apare o resprra or o
dada do Bra,sil).,

.•

. TUBERCULOSÉ
Médico por ·coneursb da Assis-

C'
.

d T,.' Irurgla o or'lX
têrrcie a Paicopatas do Dlstrtto
Federal.

Formado pe laFaculdade Nado-

nal de Medicina. .TisiologiJ!ta e
Ex-interno do Hospital Psi- Tisiocirurgi'ão do Hospital N'erêu

quiátrico e Manicômio Judiciário

�a Capital Federal.
Ex .. interno da Santa. Casa'de

Misericórdia do Rio de Janeiro,

Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. :Ex-interno e Ex

assistente de Cirurgia do Prof.

Ugo Pinheiro Gllimarães. (Rio).
Olíniea Médica - Doenças Ner- Cons.: 'Felipe Schmidt, 38.

:vosas.
Consultório: Edifício Amélia

Neto � Sala 9.

Residência: Avenida Rio Bran

eo, 144.

Oonsu ltas : Das 16 às 18 horas.

ITelefone:
"

Consultório: 1.%68.

Residência: 1.3811.

Consultas, diàriamente. <ias 16

às 18 horas.

Rua Dom Jaime Câmara,
20 apto. 2.
FoneM.802.

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

MEDICO

Doa Serviços de Clínica Infantil

C. Auistência Municipal e Hos

pital de Caridade'

CLINICA MEDICA DE CIUAN-

o E�TAOÔ-Quartà-Íeira,

• D��'r�!��e���eEeSmé-I4ico do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE SENHORAS -

I CIRURGIA - PARTOS

i ASSISTENCIA "AO PAR�" E

,OPERAÇÕES OBSTÉTRICA�
I Doenças ghindulares, tiroide,

i ovários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos - Esteri
lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, -' Tel. 1.481.
.

Resid. R. 7 de Sétembro - Edit.
Cruz e Souza - Tel. 846.

20 de junho de Ül51

DR. M, S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri-

anças,

Rua Saldanha Marinho.
Telefone (M.) 736.'

•

19.:

,-_ .. _-

CAS;AS A VENDA

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

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

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo conforto, 8

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

pela Caixa cf Cr$ 60.000,00) ,
,.

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

de mad�ira, toda pintada
/

a oleo, alugada por

-Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
Ano ..•• Cr$ 100,00

Dr Alvaro de Semestre ."Cr' 60,00
•

'

Trimestre. Cr$ 35,00�
Carvalho No Interior

IltAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento. A C � 12000
.

no r'll'_,_ ,

COLPOSCOPIA - HISTERC - lSALPINGOGRAFIA - METABO- Doenç�s. de Crianças. Semestre .. Cr$ 70,00
LISMO BASAL

_ Cpnsulto�lO: �ua TraJa- <.-Trtmestre . Cr$'/\40,00
Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios Ultra no s/n. Edif. Sao Jorge - i\núncios mediante con-

[Violeta e Infra Vermelho.
-

110 andar. Salas 14 e 15. tráto
,Consultório: Rua Trajaqo, n? I, I' andar -r-: Edificio do Monte- Residência: Rua Briga- Os 'originais, mesmo

,lo,
I

deíro Silva Paes, s /n - 3° não publicados, não sa-
Horário: Das 9 as 12 horas - Dr. Muss}, andar, (chácara do Espa- rão devolvidos.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussr. nha). A direção não..,se res-
Residencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto, 2. Atende diàriamente das ponsabiliza pelos con-

14 hs. em diante. ceitos emitidos nos ar-

DR. ALFREDO '\ tigos assinados.

CHEREM

o ESTADO
" Administração

.

Redação � Oficinas 1
rua Conselheiro Mafra,
-nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos

tal, '139.
Diretor: RUBENS' A.
RAMOS.

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
Te!.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Olíveírs

nO 21 - 80 andar
Tel. : 2-9873 São

Cr$ 40(\,00' ••••••••••••••••• ,. o ••••••••••••••••

Dr.

64

crianças.
Consultório __:._ Rua João Pinto,

16 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú-

nior 45. Tel. lU"

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

'truidas em um de 61 x 70, ótimo 'local para depo-

sito etc .. fundos pata o mar ,. , , .

'SERVIDÃO 'FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,
-

chuveiro etc: terreno 9,60 x 32 (financiada .pe lo

Montepio Cr$ 63,000,00) , ..... , , .. , . , ... , ., ".

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

nheiros, cópa, �alão de jantar, salão de visita, po

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

Cr$ 40.000,00) , ..... , ... , .. , , .. , ..... , , .. , . , . , . , ...

ESTREITO (Travessa l° de Janeiro), casa de madeira,

4 quartos, 2 salas, cozi nha, esgoto; toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, ,""', :

'

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

16 x 36 . ,. ,., , , , . " , ., ., ,. , . ' , ' ,

116.000�

18&.000.0.

110.000,.

Curso Nacional de doenças

,

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

,<,/'

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4
Telf: �3-6942 - 22-8005.

70.000�

200.000;0

86.000••

•.000,_

I RUA CRISPIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc.. '.' 125.000,_

Rua FELICIANO NUNES PII�ES, fi quartos, sala,

.. Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futuro) , , , .......• ',' .

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

C,APOEIRAS {um terreno com a área de 84.000,OOm2,
.

extremando com uma rua nos fundos, com' possibi-
' ..

Iidades de loteamento ..

'

.. , , , : .

TER.RENO A VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CH,ACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em comprar casaê, terrenos, eIa_ ,,-'

etc. etc, , , , , , , , , . , , , , , , , , . , . , . , ... , . , , , , . , ... '.' .;

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tanÍbem
,

para comercio . , , .. , , , . , , . , , , , , . , , , , , .

RUA MACHADO (Estreito), casa de madeira com ii

quartos et.c ••••••••••• '0 •••••••••••••••••••
,

••••
-'

mentais.

·)lx-diretor do Hospital Colonia
'l.nt'Ana.

Doenças nervosas -i mentais.
Impotencia Sexual. .

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 16 ás 19 horas.
.

FONE: M. 798.
Res. Rua Santos Saraiva,

_' Estreito.

DR. MARIO-
WENDHAUSEN por casa lote , ..

ClInica médica de adulto. e RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 x' !l
(preço dos 2) :., , , ,.:, , ..

RUA FELIPE SCHM,J:DT, um lote de 11:60 x 30, frente

TERRENOS A VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, 8 lotes de 12'%"11. pre, '�

•
SEUS INTERESSES NO
Rio,�de Janeiro llerão
bem defendidos por

Caixa Postal150 -- Itajaí -- Santa Catarina

caras e sitios.

1
HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos quasquer ímportaneía com Kara�
hip.otecarias.

ADMINIS1'RAÇAO pE PREDIOS

22.000....

.._-

'J�:
&0.000••

61>.000."

211.000,.

�o.ooo._

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, par. .cJaI..<,

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando. empostos ete:

CHACARA

SÁO JOS� (Estrad1t do roçado) 2LOOO,00m2, arvores

frutiferas,/c�fé e outras bemfeitorias . , .. , .....

, .

FAZENDAS
/

Uma pequena"tazenda em Canasvíeiras, com frente li

famosa praia do mesmo nome, tendo 4,344,728m2,
casa de residencia, engenhos, local ótimo para a-

gricultura, avicultura etc �tc � . , ... , ..... , . , ..•

INFORMAÇOES
DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se
nhoras - Proetolcgla
Eletricidade Médic�

I Consultôrlo r Rua 'Vito? Meire

les n, 18 '-. Telefone 1,507.

,

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

- Telefone 1.422.

- Alergia
Consultório: Rua Nunes Macha

(o, 7 - Consultas das 10 ás 12

• das III ás 17 horas:
Residência: Rua Marechal Guí

lhe�me, � - Fone: - 783.

ÇAS E ADULTOS

"

Rua Deodoro esquÍna-d·a:
Rua Tenente Silveira

Vi�gem- com �egu,rani,:a
/ e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS l\lICRO::ONIBUS DO

R4�IDO «SHL-BRASILEIRO»

José Medeiros Vieira

ADVOGADO-

Ors� Waldemiro Cascaes\_
I

e

Robe-rto, Lacerda
Â D�VOG A DOS

Fl�rianópúlis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência:

Dr. Renato Ramos da S:ilva

18.�'"

600_000,"

Sem compromiaao, para o cliente, damos qualquer intGrJll.�

dos negocios imobiliários.

HAl\IILTON VALENTE
FERREIRA
Advogado �

Serviços de advogaeia..
em geral, no Rio de Janei-
roo Cobranças, Registros.. -,
BRcaminharnento de proeee->
BOS. Recursos aos Tribunai&
da Juetíça, Comum e do Tra-
balho. "-

Praia -do ,F1amengo, 122,,;.,
apta. &:Hl - 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 Vitor

Meireles, nO 18 - 2° andar.

CONT�DOR Muoições e arti--
Com 16 anos de atívida-

_ gos de' ea ca ,
des na profissão, ofereee- Só no Empório Florio6---

Advogado seus serviços, nest__ Capi- polis.
(aI, para escritas avulsas. I .- Preços de mano ..�

I Rue Santos Dumont, 12 -,Ap. 4 Ofertas para CONTA- mano.

r DOR - Caixa Postal 419 Rua Tiradentes, 19-A.

,_---------____________________ /'

- Flor'ianópelis. Te}.' 1.591.

-, ��A CA-rS-rAt.
.... J- F"'.b.1GQat.�i,d�:.�b\lldOI'•• d�•..•famada. 0011· ,.1.,., 71 '11 f"g�l. -DISTINTA- I RIVE"r�l,PoHul' am .,all;

,
.

,
. ell .0l'tlmlDto di aa••mlra.' 1P1••ac1o.l blflll.

,

( ,boa. I bci.ato.� algodll•• 'mort.. • ."lam...to.

I);'pal'a .lfal.t.... qUI1 ,eaeb.. dbltamlDt. dali
••UlO... Idbl'loo.' A Ca•• '-A CAPITAL- .hom. a '-.t••alc cio. Snr.� 00mIIGII'8t•• do IlItl.lo, 110 'Iatldo d.�lhl fa•.,.m�.m.
'''''' M .'llt. "nt•• d. IfetQol'em .ua"'" oomprali MATRIZ ,em FloI'1.1I6poU••':. ')FllaIAIS I. alumenau • .,,�at•• ;

........................................................! i.-.--..·� '

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura
lizações, retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba-

.

lhístas, contratos, 'requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem, como quaisquer outros serviços
relacionados com' sua profissão.
RUA T��JANO, 3.3 - 1° ANl). - Fone: M-711.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j

o júrInO, ,
de H�51. ,,"' 3

NA ASSEMBLEIIIEGISLATlYI Prefeitura .Municipal
Ocupou-se o nobre parla- verificara deficiencias de

d S'_ J
" ,.

mental', de novas e ínexpl i- material e ainda a pessinfl e ao ose
cáveis perseguições movidas conservação do prédio, BALANCETE 'DA RECEITA ORÇAMENTARIA, REFE.

I

pelo sítuacionismó- daquela, Por isto encaminhava à
.

RENTE AO M::F::S DE. ABRIL DE 1951
comuna, ' a correligionários ÍVIesa uma índícação para Anterior Do Mês Total

'I
do Partido Social Democrá- que aquela escola mereces- Arrecadação .... ,.............. 151.16,7,40

-

10.497,60 161.665,00
tico -,r" <, se as atenções ad1'iíi�istrati-, Saldo do exercício anteuio r 52.726,80

,m I Explicou. O orador, que vaso ----

�"""'''''''--''''--''''''''-''w''-''''--'''''''4'''''''''''''''','/ transferencias em massa e
'

A [ustiça do Gov�rno 151.167,40 10.497,69 214.391,80

ANIVER�ARIOS: .',' riquecido cem Q nascimento, remoções injust.ificáveis são Para responder ao díscur-
STA. WANNY ALBANI' I na Maternidade "DI:' Carlos <!_iàriamente' publicadas 110 so do 'deputado Lecian Slô- BALAN<2ETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA, REFE-
Passou, ontem, o an iver- Corrêa", de 'mais um filho "Diário Oficial" do .Estado vinski, foi ao microfone o RENTE AO M1l:S DE ABRIL DE 1951

's�d� natalí�io da gentilis-I .que :e�e�erá o nome"de Luiz - tudo com gravíssimo pre- deputado Barros Lemos. Pa- Anterior Do Mês 'fotal

SIma senhormha Wanny AI- AntOnIO. .', juizo para os cofres públ'i- ra o .ilustre representante Adrn in ls traçâo Geral . " .. , ..

:,.' 26.083,70,0.<' 2,60 26.086,30
.

ibani, filha do nosso saudo- 'I ENF1l:RMO: cos, pois' a estes cabe al�ar da U. D. N. não houve nada Exação e Fiscalização F'inancei ra 20.619,20 493,70 21.112,90'
:-80 .conterraneo' sr. Luiz AI-: SRA. D:IL HORTA BARBO- com as despesas. de mais, nas remoções e' Segurança e Assistência Social.. '2.969,1;0 2.969,50
-ba�i. '<,

• I SA· Não ee respeita - acres- transferências. levadas a e- Educação Pública .

A jovem aniversariante, Acha-se internada em a- I centa o orador - nem a -Ie- feito pelo atual governo. Os Saúde Pública .,.............. 300,00
-que é 'elemento de .realce na I. posentos especiais, no Hos-' tra expressa do Estatuto do funcionários objeto das pre- Fomento ", , /. 312,20
,.,sociedade local, Ioi . muito' pital de Caridade, tes.do-se Funcionário Público - 011- ocupações governamentais, Serviços 'Industriais .. , .

.cumprimentada pelas suas submetido à melindrosa in- de são garantidos os direi- não tem direito a qualquer Utilidade Pública , .. , '

inúmeras amiguinhas: 'I: tervenção cirúrgica, a exma, tos do servidor público. reclamação, porque o Exe- Encargos Diversos ,......

-c,

20.083,50-
PROTASIO L'EAL sra.. d. Ruth AI;varenga Hor- Em aparte, o deputado Ca- cutivo, deslocando-os de um Créditos Especiais "_, i.200,00

Ocorreu, ontem, o an iver- ta Barbosa, digna esposa do i bral bateu desaf'inadajnente mun icipio para outro, ape
. sár io, natalício do sr. Preta- Dr., José Carlos Horta Bar- na tecla já gasta d�que, no nas praticou ato de. ... jus-

, ;'sio .Leal, Escrivão do Reg is- bosa, dd. Diretor do Serviço govêrrio passado, também se tiça.' Saldo que passa para maio .. 1
.

�Ltro Civil.
'

I F}o:'estal,.do, Estado :, pes- ;��ria perseguido a funcion�- .Ainda �ais: todos aqueles

I soa Iargamente relaeiônada 'nos. Este aparte de estreí- l.f�cIOnanos, na defesa ude-
SRTA. NOEMIA MELO em nosso meio social. teza de vistas, mereceu ime- nista, eram deshonestos, e

FALECIMENTO: í diata resposta do orador, o deshonestos porque, duran-
Por telegrama part.icular I qual disse ao colega imper- te a campanha eleitoral, tra-

que recebeu o sr. Egídio tínente que primeiro devia balharam pelo Partido So- Disponível:
Amorim, sabemos, ter fale- aprovar a sua afirmação e cial Democrático. Assim, o Na 'I'esouraria o ••••••••••••••••••

cido, em Pôrto Alegre, do- depois voltar à fala.. . deputado ,Barros Lemos, Em Bancos: \-..

mingo último, o nosso con- Prosseguindo, o deputado' querendo fazer a defesa do Banco Nacional do Comércio
terraneo sr. Tito Leal; f'ilho- Lecian Slovinski leu impres- � governo acabou confessando Banco Indústria e Comércio
do saudoso sr. Justino Leal. sionapte e�tatística sôbre

'

os motivos politicos que Banco, do Distrito Federal
Ó inditoso catarinense que rancorosas remoções de hu- \ veem norteando os atas dê

desaparece ainda moço, foi I mildes professores, na maio- "administração contra fun
atacado do terrível mal que: 11ia senhoras, sem qualquer cionários pessedísfas. Aper-

� . �

é o cancer e zombado de to-' consideracão a interesses tado 'pelos apartes do depu- Os livros e documentos relativos a Receita "e Despe-
dos os recursos possíveis, SOCIaIS e- educacionais e' tado Lecian Slovinski, o ora- sa, acham-se na Contadoria desta Prefeitura à disposí
tendo ido' a Londres, onde se também sem qualquer reg: dor perdeu o controle e in- ção de quem os queiram examinar.
submeteu a tratamento es- peito aos sagrados senti- juriou furiosamente todas Contadoria da Prefeitura Municipal de São jlosé, 30
pecializado, sem o menor re-, merítos de solidariedade hu- as professoras pessedistas de abril de 1951. -_

J sultado, Veio, afinal, para mana, pois muitos dos atin- de ,Araranguá, declarando Heládio Mário de Souza - Contador.
o meio de sua familia espe- gidos ficararn sériamente que elas - quasi todas!!! Silvestre Fernando Philíppí _;_ Prefeito Mun'icipal,
rar a morte. '

prejudicados 'em sua econo- -,não sabiam ter cornpos- ----- _

A noticia do seu passa- mia particular e outros jo- tura! Não contente com is-

'Festeja, hoje, a sua data "menta, ecoou profundamen- gados às ,portas da miséria. to, desceu a retalhacões pes- H'OTE NO ;PASSA"DO:IDatalicia, a gentil senhori- te nesta capital ,?nde Tito Concluindo, o esforcado soais. Desistimos.-df acom-j .

. /
" �',

znha- Noemia. Melo; compe- Leal era largamente conhe- representante pessedista en-, panhá-Io. Apenas salienta- 20 DE JlJNI:LO .,ral do Brasil, �argos que
·-tente funcionária da Im- cido e na visinha cidade de caminhou à 'Mesa õ seguin-' mós que 0 deputado 'S-lovin!'\- A data de hoje recorda-.' assumiu a 20 ,dJ':,.junho de

,

' 12rensa Oficial do Estado, Biguaçú, de onde era filho. te requerimento': r ki acentuou que o deputado nos que: I 165t ;('
-eque, 'por certo, serVmuito A familia enlutada, apre- O deputado signatário re- Barros Lemos, mío tendo

- em 1625, êhegou a baía _ em 1818, no Passo de
: -cumprimentada pelas suas sentamos nossas' - sinceras quer seja mandado infor- nascido.em Araranguá e n50 da T'ra içâo a Esquadra Ho- I Santa Maria, no Uruguai, o

-colegas e amiguinhas. condolencias. , mar pelo senhor Governador sendo catarinense, põe seus Jandesa do Almirante Bori-] furriél Antônio Pinto da
FAZEM ANOS, HOJE :,..". do Estado, o disposítívc le-; interesses partie;ulal'es aci� dewyn Heindrikszoon, pro-: Silva, com 14 milicianos e
SENHORES:

-

C,·'n e, -'0",1- a' rl·o gal e o motivo das re��ções t
ma �lo,s .interesses daq.uele cedente das costas da Ba- I

entrincheirado em uma ca-
- Israel de Álnieida, 40 - de: Tereza Manfl'edml' A- i mUlllClplO. Para conclUlr, o hia; sa, resistiu, durante 8 ho-

': <comercitt';de Itajâí.
"

cordi, Rachel Boff, Benvin-; deputado Barros Lemos con-
- em 1657, Francisco ras, a vários ataques de 132,

"

- Artur Lemos Junior.
,
RITZ da Conte.ssi, .Célia B.roleis I f�ssou .que soli_citara a maio- Barreto de Menezes, Mestre corrientimos de Artigas;

- Nelson Murilo de Sou- ÁS 5 e 7,45 horas PossamaI, JU�Ieta �ana <?o- í na das remoçoes d,e profes- de Campo e General portu- _ em 1827, o Marquês de
:-::za. NEM TUDO QUE RELUZ É/ batto CarlessI, Mana AgUIar I soras de Ararangua.!. . . guês, vencedor dos Guará'-I'Barbacena entregou ao Ge-

- rrúlio Ferdtri, da Ma- OURO
I
Schmidt, Maria Campos Ma-

,
Ordem do DIa

rapes, tomou posse do cargo ne�al Gustavo Brown, o co-
'Jl"inha Me�canti.

'

'Censura - LIVRE. daiena, Júlia Corrêa'Dan·iel" ..
Em regiIIKl< de urgencia, de Gov.ernador do Brasil, mando do Exército em ope-

- Wilson Pereira da Luz. Esporte na ,téla. Nac. Petronilia Alano de Souza foi aprovado o Projeto de permanecendo até 24 de ju- rações n'o Rio GTande do
- João Schmidt. Metro Jõrnal. Atu·alida. Pesenti;/Manoel Juvencio de lei n. 147/51, qu� dE).clara de nho de 1663, falecendo em Sul;..
- Plínio Fí'anzoni Júnior. des. Melo, Caitana da Silva Pe- utilidade pública o Centro Lisboa a 24 de Janéiro de _ em 1842, o General Li-

, SENHORAS: Preços: reira, Ruth, Pereira,' Aveti Catarinense do Paraná. 1688; ma e Silva (Caxias) entrou
--:- Clotilde Taranto Veiga. Cr$ 5,00 e 3,20 Paladini, Maria do Nasci- Francisco Barreto de Me- em Sorocaba;
- Maria Bayer Amorim. 'ODEON mento', Osvalda Cunha, Ze-

N • S bl" bl-IO nezes, oficial português, foi - em 1870, em Assunção,
- Rita da Costa Mal!rei- Fechado. nite Broering Westphal e o.a '

, ...

por d. João IV, nomeado, em I no Paraguai, foi assinado t)

:ros, viuva do dr. Odílio �a- IMPERIO {Estreito) I Antonia Velho Medeiros, to-

gra'1.·l"as 1647, chefe das forças que; acôrdo preliminar de paz
-Jlheiros. Ás 7,45 horas I das professoras nos municí- " em Pernambuco combatiam I com aquela República.

- Wilma Stahnk. Grandioso programa du- .pios de Araranguá e Turvo. ra se reconhecer um tolo. os holandeses. � André Nilo Tadasco
.- Marita Corrêa, viuva pIo. Das dispensas de: Heralda "Depois de o recruta tê-lo Esteve preso, no poder

:�'I(}o dr. CafIos Corrêa.
'.

1) - Cinehindía Jornal. Napoli Lummertz, Alxira,O- lido, pode, atirá-lo por �ima desses, durante nove m�ses, ! �������======!"="

SENHORITAS: 21 - QUERO CASAR liveira da Rosa, Marta Ho- da parede ao quartel do ini- após os quais conseguiu e-I'-
- Neuza de Souza. CÓM SUA,MULHER berg, Naclir Sant' HeÍena migo. Poderá promovel' a vadir-se. Foi \,Vencedol'�'das Sofre da asma'- Vilma Mar ia..-Du tra.. 3) - FOGO DE' EMO- Coelho e Maria Inácia da desei'ção". . celebres batalhas dos Gua- "f) •

- Maria Gomes. Ç6ES.
'

Cunha, todas ex-professoras Sôbre o estupendo livro de rarapes. Como recompensa Só a expect�t!va de
.

';Im
.- Estela Rodrigues. ':Censura: - A,té .14 anos. nos municípios de A,raran- Bergen .Evans, que está al- desses servicos foi nomeado acesso de asflxIa asmãtL�a
.- Dínfl. Tereza Cidade. ,Preços:,·: ' guá e Turvo. cançando entre nós o mesmo governador � capitão gene- com o seu cortejo aterrador.

Cr$ 3,00. "

Sôbre Paulo Lop� sucesso da já famosa "His- abaté o espírito mais resis-

'BODAS DE OURO �, ROXY' A tribuna fo'i UQ.upada, a tória da Estupidez Huma- " tente. Ser ,asmático é viver,

19Q1 1951 Ás 7,45 hora� seguir, pelo deputado.Fran- na", de Walter B. Pitkin, es-

J
sempre de baixo dessa obs-

"AO't d d d'd ·sco Neves creveu o eminente crítico diante. PO.r mim, de_Ieitei-me sessão nervosa e dissolven-
Gentil João Barbato, se- en en o a pe 1 os a- CI .

,

'

I t Seu discurso versou sôbre Howard Mumford Jones: com a leitura de tao farto te. O remédio do dr. Reyn-
mhora e filha, convidam os, presen ;amos. . ..., ,

I NOITE DE BAILE interesses' da loc,alidàde de "Li a "HISTóRIA

NATU-Imaterial
com sua apres-enta- gate, a salvação dos asmati-

'T\a,rentes e amigos para a
.

....

C ns I"a' Ate' 14 anos Paulo Lopes,' cU.ia popula- RAL DA TOLICE", de Ber- ção clara e graciosa e com cos, combate efic3jmente.. missa em ação de graças pe- I
'

e li .
-

.

. ' I M,archa da Vida. Nac. ção vive pobrement�, e, por gen Evans, com imenso pra- o tom geral de bom humor não só. a llrópria asma, como
la passagem do 500 amve_r- i h I Sh t I'StO, éncaminhou à, conside'" zeI·. Nota-se em suas pági� com que o alltor arranca a qualquer bronquite crônica
sário de casamento de seus: S ow no ge O. or . '

•

'I Preços: 1 -ração da Casa, uma indica- nas certa ligeireza viv�ci- máscara afivelada ao rosto' ou não, tosses, chiados, etc.
Tlaes e avós João e Thereza ,

' '

H 11 h C éd' d d R...

C <ii! 500 e '" 20 cão, cUJ'o fim é ver quais as dade e p1'e"I'são voltairianas, disso que owe s c. amo.u om o rem 10 o r.. eyn--

Barbato a realizar-se na I 1''11', v, "
"

, Catedral no p�ximo dia 22 II IMPERIAL ,{nais prementes necessida- que tornam o livro compre- certa vez de pobre e tola VI- gate; as gotas antiasmáticas,

'h I As 7,45 horas des dÇl povo locà'l e quais as ensível a qualquer .leitor do- da humana".
.

puyamente vegetal, o doen·
..as 7,40 oras.

... . -

'

'd'
,

Ih tad,o de algllma CllltuI'a', e EsmeI'adamente traduzI- te adquire imediato alivio.
Antecipam agradecimen- I UltIma e'Xlblçao. prO_Vl enClas para me ar c

. tos.
'

! FRENTE A FRENTE COM ampara-lo. penso que a irracionalidade da por Eduardo de Lima vóltando sua respiraçãologo
ASSASSINOS Com a palavra o deputado ainda existente na era es- Castro, constitui a "HISTó- ao ritmo natural. Não en-

Censura: �"Á.té 14 anos. Aquiles Balsini, leu um dis- clarecida�ue vivemos RIA NATURAL DA TOLI- contrados no local, enviem

No programa:
' I curso sôbre a cidade da La- não poderia ser atacada de CE" um elegante volume de antecipadamente, Cr$ 25.0a

Esporte na téla. Nac. guna, que visitara domingo modo mais int�ligente. O 'excelente apresentação grá- para End. Telegráfico Men·

Este é o oeste. Desenho. último. Acrescentou que na livro provocará controvér- fica ornado com sugestiva delinas, Rio, que remete·

P
.

't r.o sI'as, pOI-e'm o assalto a' es- sobl:ecapa 'em côres do pin-I mos. Não atendemlls pejo
reços: passagem VISl 'ar.a uma �s-

Cr.$ 6�e 3,20. , cola em Paulo Lopes, onde h1Jtícia deve ser l�vado a- tor Nils.
' reembo�o. ,

1

I

12.251,10 , 12.251,10
300,00

312,20 '

4.944,00
91.842,20

400,00 5.344,00
2.548,90 94.391,10
436,80 20.5'20:3p
600,00 1.800,00

180.605,40 4.482,00 185,087,40

29.304,40
""

180.605,40 4.482,00 214.391,80

DISCRIl\UNAÇÃO DOS SALDOS- DO M1l:S DE ABRIL
-

DE 1951

29.304,40

'174,10
46,10
78,50 298,70

o-s 29.603,10

NASCIMENTO:
O lar do sr. Eugênio Vec-

, ehietti, fUl1cio�ário do Tl'i-J--bunal Regional Eleitoral, e,

Jlua exma. esposa d. AdalS\'i", i
',;sa Orig.e�Vecchietti, foi en-!

(

-

,
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Dlreça••• ��.,.O, PAULO IlAC8ADO

o' novo campeão �é
Derretade- o Ubiratan po�, 44 -x

.

2·9 - Na. preliminar D· l-versa�svenceu;" Taubate '.-- Os JO�O'S "restaates / .

.

.
CAJ

Embora falte ainda q�O .jogos para Q término do
.

3° lugar - Caravana do Ar e Ubiratan, 'com 5 pon-
-Campeo.nato Extra de Bola ao iCesto, já se conhece o tos perdidos.

'
.

Campeão da Cidade. A invicta equipe do Lira Tenis Clu- 40 lugar - Taubaté e Clube Doze de Agosto, com 7
be, derrotando ante-ontem o. quinteto do Ubiratan, pelo pontos perdidos.
escere de 44 x 29 fez jús ao titulo e da forma mais bri-

. JOGOS RESTANTES
Ihante possível, demonstrando que é, realmente, o melhor Para encerramen�o do certame; faltam apenas os se-
"fíve" da Capital. O prélio agradou a quantos compare- guintes encontros:

.

•

ceram a quadra do Lira Tenis Clube, tendo o novo. cam-
.

Hoje - Caravana do Ar x Clube Doze e Lira Tenis
peão. ãtuado com grande destaque, merecendo por isso

,.
Clube x Barriga Verde.

os aplausos da assistência
'.
Os quadros �tuaram assim Sexta-feira - Taubaté x Ubiratan e Barriga Verde

foriaados : LIRA - Gumercmdo (13), Helmho (12), Bar-, x Caravana do Ar.
bato (12), Ondinaldo (4),. Dinhoca (3), Honduras e Se
rafim. UBIRATAN':__ Aldo (9), Hercüio (61-, Érico (6),
Cordeiro (4), Dedéco (2), Jair (1) Meira (1), Valmir e.

Milton. Juizes: Hel�o Sales e Carlos Dantas, bons. A nova dire'oria .do (;. R.
. TAUBAT� 27 x DOZE 20 ' .A Ido Luz-Como partida preliminar defrontaram-se os qua-

Recebemos e-agradecemos o seguinte ofício: "Flo-dres do Taubatê e Clube Doze, vencendo o primeiro pelo •.

rianôpol is, 15 de junho de 1951.eSCOTe de 27 x 20. Os quadros: TAUBATÉ � Galileu
II S R d t . E ti d "O ESTADO")

.

(C Ad Ifi h (1) mo. r. e a OI spor IVO o .

.(U), Eras.mo (8 ,Cnp 4); .uca (3), .0. mo, .

NES;rA.
-_

_

balas e VICO. DOZE DE AGOSTO - Marcilino (6), Ka-I '.'. .'"
G"} '(4) R d (4) B 'h' (4 C (2) Vit . Apraz-me .éomun ícar a V. S. que em Assembléia e-'.1 ,osen.. o ,OI a ), amargo ,1 OI, .. .

D-'F d B II' J' O ild OI" b ral, ontem realizada, fOI eleita e empossada a nova ire-ernan o e rogno 1. UIZ: nI o lvelra om.
. , .

CI'\. tona que regera os destinos deste ube, no corrente
ano, a qual ficou assim constítuida :

Presidente - Eurico Hosterno.
1° Vice - Orlando Carioní (Reeleito).
2° dito - Alvaro Acioli Vasconcelos,
1° Secretár io -, Moacyr Iguatemy da Silveira

leito) .

20 dito _. Mario Rosa.i.
1° Tesoureiro - Ari Millen
2° dito - Alvaro Elpo. "

Orador v= Dr, Alfredo D. da Silva (Reeleito).
Diretor de Regatas - Hamilton Cordeiro.

� Diretor de Galpão - Adolfo Cordeiro .

. Diretor Material Flutuante - Osni Meloi
Rep. junto a Federação Aquatica de Santa Catarina:

Moacyr Iguatemy da Silveira (Reeleito).
Com tres II-d.eres· »> o Q"'ua-.Suplentes - Oscar Tescke e Silvio Veloso.

\ I �COMIS�ÃO Df SINDIC�NCIA d I fia
.

- -'

F
-

Gercjnp Botelho, Belarmino Velopo, Sadi Berber.} rangu ar « VIO errarl»Edu�rdo 'ftosa, ·Antonio Boabaid, Refio Porto, Arnaldo Na manhã de domingo, no estádio da F.C.D., pros-Chierighini, Wilson Luz' e Otaviano Botelho, seguiu o Torneio Quadrangular "F'lávío Ferrari", 'comCOMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: a realização da penúltima rodada que constou de doia
Alcides Rosa, Ticho B. Fernandes, Antônio. Luz, To- jogos, intervindo os dois líderes América e Guarujá,

maz Chaves Cabral, Haroldo Pessí, Sartorato Bçtelho e s.e�do ambos derrotados pelos quadros da TAC por 3xlTolentino Cunha.
e j'ederação por 3x2, respectivamente. Com os resulta-

Atenciosas Saudações Esportivas. dos acima, o certame /ficou com três líderes (América,Moacyr Iguatemy da Silveira - 1° Secretário. Federação e Guarujá), todos com 4 pontos perdidos, vin
do em 2° lugar a TAG, com 6 pontos perdidos.

No 1° turno do Campeonato Extra de Basquetebol
da cidade de 1951, foram os seguintes os encestadores:

1° - Érico Stratz Júnior (Ubiratan) - 54 pontos.
2° Aldo Nunes (Ubiratan) - 53. p�tos.
3° - Gumercindo (Lirá T. C.) - 46 pontos.

,
4° - Osní Barbato êJ4Ga T. C.) -::"-..35 pontos.
4° - Júlio Dutra (B. fVerde) - 35 pontos.
5° - Hélio Salles (Caravana) -:- 34 pontos.

i-50 - Galileu Simas (Taubaté) � 34 pontos.
6° - Aurélio Míglior i (Caravana) - 31 pontos.
7° - Bitinho e Niltin ho (B. Verde) - 27 pontos.
8° - Erasmo Damian

í

(Taubaté)
-.

26 pontos. COmo estão <;o.ns.tifuidas, Dots )-0'IIOS DO' sul rOA,I.-z.a-,..

9° - Ayrton Souza CE. Verde) - 24 pontos. I �
•

S � lU90 - Odinaldo Oliveira (Lira T. C.) - 24 pontos. I

as comlssoes da qua'-ra. ra' o A"VAI',9° - Moracy Gômes (Caravana) - '24 pontos. I '

u '10° - Onildo Oliveira (E. Verde) - 20 pontos. de Bola iio Cesto11° - Arno Veiga (Taubaté), Carlos Brognolli e

Rozendo Lima (Doze) - 19 PO!1Íos.
12° - Hel\:ílip Bittencourt (Clube Doze) - 17 pon-

13° - Osvaldo Meira (Ubiratan) - 16 pontos. /
14° - Carlos Lauth (B. Verde? - 15 pontos.
15° - Guinoel Cordeiro (Ubiratan), Tomé (Carava

na) e Helinho (Lira) -:- 14 pontos.· �16° - Dinhoca (Lira), Camargo (Doze) - 13 pon
tos.

17° - Conrado (Caravana), Serafim (Lira) - 12
pontos.

18° - Adalberto Andrade (Taubaté) - 10 pontos.
190 - Romeu D'al Rei Souza (Caravana) - 9 pon-

tos. •
20° - Cid Gandra (Taubaté)' - 8 pontos.
210 - Jair Silva, Rercílio Livramento (Ubiratan) e

Manéca (Lira) - 7 pontos.
22° - Kalil Boabaid, Marcelino (Doze), Chocolate,

Djalma (Barriga Verde) e Eugênio Müller (Taubaté) -

'6 pontos. �
• 23° - Fernando Souza (Doze) - 5 pontos.

� 24° - DantaS' (Caravana) e Adolfo (Taubaté)

PÓnt��� _ �achec� (Lira), Borb; '(Doze).;- 3 pontos.. Lou·IS -X' C'harle� em setembro26° Cardoso, João Oliveira (Doze); Pereira (Ubira- �,..

tan), Ticho F€rnandes (Taubaté) e Carpes (Caravana) i Nova Iorque, 19 (U. P.) -. Com a :itória s�bl': Lee
- 2 pontos., Savold, no sexto round, Joe LOl1ls conqmstou o dIreIto de

27° - Calico (Ubiratan e Oliveira (Taubaté) 1 bater-se com o campeão Ezzard Charles, em setembro
p�mto.. I próximo, pelo titulo mundial dos pesos pesados. �

Engenheiro Theodoro Brüggmann Auxiliar de Ad.
ministração: Serafim Faucz. Supervisão: Dir�toria de
Obras Pública. �-._;-4

,O Lira Tenis' Clu�e

CLASSIFICAÇÃO
Campeão - Lira Tenis -e1ube, sem pontos perdidos.
Vice-campeão - A. A. Barriga Verde, com 2 pontos

perdidos.

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

Cantpeônato extra
de Bolà ao Cesto
Os encostadores· do I. turno

-->;

.tos. -

/

,

·e 80la ao' Cesto
O Conselho Nacional de Desportos autorizou o

Madureira a entrar em negociações para jogar na Gua
temala, Colombia e outros países da América; Central.

A Confederação Brasileira de Bas-quetebol concedeu,
o título provisório, as filiações das novas entidades es

pecializadas do Paraná e Estado do Rio. "
- A C.B:D. concedeu a transferencia do prcf issíe-,

nal Detinho do E. C. Recife, de 'Recife, para o Fluminen
se, do Rio.

- Vários ciclistas brasileiros, pertencentes ao Vas
co, dó Ri'ô;'-H!ào competir brevemente em Portugal.

- O Nice, um dos que virão disputar cMundial dos:
Campeões tem seu embarque para o <Brasil fixado. para
o dia 25 do corr-ente.

- Os jogos Botafogo x Vasco e Fluminense x Ban
gú, pelo Torneio Municipal Carioca, foram' transferidos
para' hoje e sábado respectivamente.

.

.

- O Fluminense, do -Rio, após oSJogOS em-Belo Ho
rizonte deverá �uir para São Salvador, onde fará rea

lizar duas pelejas. amistosas nos dias 29 do corrente e 2
de julho.

- O Vasco da Gama recebeu convite para realizar
dois jogos em Porto Alegre, frente 'ao Grêmio e Interna-
cional, em Julho próximo. l.

- Já está marcado-o dia da chegada do Sporting, de .:•.

..... Portugal, candidato ao Torneio dos Campeões. O grêmio
luso estará no Rio dia 25 do corrente, viajando num d6S
Constelations da Frota Transatlântica da Panair do Bra-

\

(Ree- sil. ".

I-Na competição atlética internacional entre, bra
aileíros e japoneses, realizadas domingo em São Paulo,

da Silveira (Reeleito), os brasileiros venceram todas as ,provas em número de
sete, a saber . 100, 800 e 3.000 metros rasos, sal�o em al
-tura, arremeêse de 'peso e 40{) metros com barreiras,

- Hoje, em São Paulo, jogará o quá{Íro inglês do.
Portsmouth, enfrentando o Palmeiras, no Pacaembü.

\

i

\

\-

A Federado Atlética Catarinense ém reunião-reali
zada a 7 do corrente, designou diversas comissões para
a construção da quadra de basquetebol, onde serão efe
tuados os jogos do Campeonato .Brasfleíro de Basquete
bol, em setembro do corrente. São os seguintes as comis
sões designadas:

COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO ·DA QUADRA
Luiz Batistotti; Dr. João Batista Bonassis; Dr. João

Eduardo Moritz : Júlio Cesarino da Rosa.
COMISSÃO DE PUBLICIDADE ,-

Dr. Paulo Otto Scheidemantel ; Serafim Fausto
Faucz : Silvio Soncini; Doralécio Soares; Hamilton- Al
ves; 1 representante de cada jornal e rádio. <:

COMISSÃO EXECUTIVA
Diretoria da F.A.C.; Presidentes dos Clubes.

CAMPANHA DO TIJOLO

,f

'O Avaí excursionará ao. sul no fim desta semana.
enfrentando sábado em Imbituba o Cerâmica de Imbitu
ba e domingo' em Laguna o Barriga Verde. O alví-celeste
deixará esta capital sábado às primeiras horas da ma

nhã, viajando em condução especial.
'

---_._------- ------�._--�-----

Não haverê este ano a
«Corrida da -fogueira)
Não será realizada êste ano, no dia 24 do corrente, a

tradicional' "Cor-rida da Fogueira", visto os enormes en

cargos da Federação Atlética Catarinense com a cons-'
trução da cancha bem como patrocinio do Campeonato
Brasileiro de Basquetebol, marcado. para setembro e que
constitui a mais arrojada realização da entidade em to-
da a sua existência. )Milton Lehmkuhl; Waldir OUi'iques; Narciso Lima;

Osmar MeirA. '

ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS

ftrbitros' para o
.

Brásil
ESTOCOLMO 19 (U. P.) - Cinco dos melhores jui

zes. de football da Suada assinaram _contrato para atua
rem no Brasil durante seis :rp.eses. São eles Stem Ahlner�
'l'ore Sjoeberg,

....

J:-C. A�derson. Goestav Ackborn e Goes
tav Lindberg, que partirão para o Barsil em fins deste
mês. Estão em andamento outras negociações entre a en

tidade maxima do football do Rio de- Janeiro e outros jui
zes suecos.

-

!
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�-

-. .. �
J

.'
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. I'

zação. .

.

'tram apenas' ígnorancia,
A roda significa transpor- pois é um fato provado que

te. Transporte é movimento. a rapidez de uma viagem de
Movimento é vida. ' pende mais da regularidade
Quando as riquezas de com que se mantem uma

uma nação não 'Se movimen- certá velocidade do que da
. ,

.

tam, o progresso é .impossí- correna.
'.

vel, Muitas vezes, viajando pe-
Entretanto, si bem a roda ]10 interior, eu tenho encon

seja vida, pode tambem ser trado automoveis e cami
a morte.

�

nhões estacionados no pro
QuandQ o homem que ma- prio leito da estrada.

neja as quatro rodas de um' Uma das mais comezinhas
·

automovel não tem respon-. regras de transito nas es-

· sabílidade, a morte espreita tradas é que quando.se quer
" nas esquinas e não tarda em parar é preciso sair 40 lei-
exercer sua função.'

.

sinis- to da rodovia.
tra. Concordo que há ocasiões
Neste momento, estamos em que, isto é impossível. É

vendo aqui no Brasil' um ifupossivel ou" devido a um

aumento contíríuo no' nume-' acidente, OÚ porque não há
.ro de veículos.

.

lugar ao lado da estrada pa-
Tal aumento é auspicioso ra estacionar. -

porque representa progres-
.

Entretanto, raros foram
soo aqueles que eu encontrei es
Infelizmente, porem, em tacionados no leito da .estra

alguns postos do Brasil se' -da porque lhes era ímpossí-
motoristas ainda não com- vel sair para-o lado.
preenderam a responsabilí- Mesmo quando o motor es
.dade que tem sobre os om- tá falhando sempre se pode
bros. andar um quilômetro mais
Isto é facíl > de observar' e encontrar um- lugar fora

nas nossas maiores cidades. da estrada para estacionar.
·

Qualquer um de nós está Naturalmente, eu .citei a-
familiarizado com o espeta- qui apenas alguns cas�s que
culo depr-imente do automo- comprometem a segurança
velou do onibus que; corre do transito nas cidades e 'no'

com velocidade excessiva interior.
pelas ruas movimentadas .. ' Há muitos outros, que to-
São relativamente poucos dos nós conhecemos,

os motoristas que permane- ',O q�e �Y' quero ��qui é R

cem -najnesmá fila <te tran- rpenas Jaze'!" um apelo para
sito quando rodam por uma todos aqueles que conduzem
avenida mais ou menos lon-' automoveís ou caminhões,
ga. no sentido de guiar melhor,
Neste sentido já foi até mais devagar e com maior

c�'eado entr� nós u.m novo cuidado.
.

verbo, ou melhor, fOI creada À partir de hoje, e por um
.

uma nova significação para período de trinta dias, vou'
um verbo antigo: o verbo dedicar a ultima frase de
costurar, todos os meus comentarios

Antigamente só quem cos- ao problema de transito:
turavàrn eram as costurei- Vamos todos guiar os nos
ras. I sos automoveis ou cami-

I
Hoje en dia os motoristas nhões como gente civiliza

_ costuram. São os motoristas da.

imprudentes que "costu- I ------,-----

Casa RAsl'"doD".·al ram" o tr�nsito, isto é, saem Vende ..se. OUli U . ti .

.de uma fila para outra na

I•
ansra de avançar, \ a Ooa-58Vende-se uma ótima casa, Muitas vezes a velocidade

V d I,

.

en e-se ou a uga-se uma
com todo conforto, situada excessiva une-se o abuso da

h
.

it d E t ità rua José Candído da Sil- b
' '"" c acara SI ua a no s rerto,

uQsma. d ..

d t estrada para São José,va 11, 132, no Estreito. uan o as regras e ran- .

Informações com Lauro áito são obedecidas não há Terreno de 12 m!l,metros
I. ( .',

I
quadrados e uma ótima re-Lopes, escritório altos da praticamente necessidade de .

id
.

d t" IConfeitaria Chiquinho. usar a busina. . SI encia ,e ma ena .

A
'

b 'I'd d d Tratar a rua Rafael Ban-
I�respo�sa ,I I a e os

deira 14.
.

motoristas nao e um fato a- ._' _

penas nas cidades. Caniísas, Gravatas, Pija-
Nas estradas são tambem mes Meias. das melhores,

acome�dos _: e co_m' fre- I pelos menores preços só na

quencia - verdadeiros a- CASA MISCELANIA - Ruf&
tentados á segurança. Conselheiro Mafra:

Preciso alugar uma sala
no centro ou ímediações.ipa-

A Diretoria de Obras Públicas - SERVIÇOS DE ra Escrítórío Comercial.
::a..UZ E FôRÇA - no propósito de bem' servir aos con-I Informações no Hotel Ca
"iiumidores de Estreito, Barreiros e Coqueiros, avisa que cique, quarto, 35.
. ..a cobrança a ser feita em 10 de julho .p. v., num dos sa- --'----------

. lões do Clube 6 de Janeiro, à rua Santos Saraiva 11. 49,
-efetuar-se-á na forma que a seguir expõe:

Dias 2-3-4 - 24a e 25a ZONAS, que compreendem
,:as seguintes ruas, etc.: Itaguaçú, Coqueiros, Praia da
-Sa'udade, Palhocinha, 14 de Julho, 24 de Maio, CeI. Pe-
-dro Demoro, AraCÍ Vaz Callado e Barreiros.

Dias 5-6-7 - 26a Zona - Ruas: Elias Paulo, Ma
-ehado de Assis, Henrique Boiteux, Gal. Eurico Gaspar
DQtra, Gal. Valgas Neve�, Santos Saraiva, Marechal Câ
l::mara, João Cruz Silva, 10 de Novembro, Secundino Pei-
.xoto, Bernardino Vaz e 3 de Maio. I

Dias 9-10-11-12 - 27a ZONA - Ruas: Manoel

Oli-I"veira Ramos, Sousa Dutra, Afonso Pena, Marechal Her- _

i'IDeS, Teresa Cristina, lO de Janeiro, Olavo Bilac, Chuí,
.. José Cândldo da Silva, Antônio Matos Arêa, Castro Al-i A) AGONIA DAves, Tobías Barreto, Gonçalves Dias, Osvaldo Cruz, Vila
.Balneár!o, Po�ta do Lea� 'I'upí, �ão José e Navegantes._\ 'A'S'M�O consumidor que nao satisfizer seu pagamento, no .

",local e prazo, acima mencionados, poderá fazê-lo no Es-
-erttório à rua Arcipreste Paiva 3. -.... Aliviada em Poucos Minutos

•. ,"""l� Em poucos minutos a nova recei-
ta Mendaco - começa a CIr

cular no sangue, aliviando os aces

sos e os ataques da asma ou bron-
quite. Em pouco. tempo é possiveI,
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes-
mo que o mal -seja antígo.; porque \
dissolve e remove o m UCllS que I
obstrúe as vias respiratórias, minan- . r
do a sua energia, arruinando sua I....

saúde, fazendo-o sentir-se prematu-
ramente velho. Mendaco tem tido -

:AI P 15 d .�I b 20 2'· d tanto êxito que se· oferece com a II
.

faça e_ I�ove Il 10 an

UI
garantia de dar áo paciente respira-, I. ção livre e fácil rapidamente e com-

e( It .J '\
. R t .& R ) pieto alivio do sofrimento da asma

I
:,

. a O s a o ' e 5 a·U1 ai'he C.H ii • em poucos dias. Peça Mendaco,hoJd
• • ,

I

I TY\esmo, em qualquer farmacla. P

�atar�o melmo local. n�.�=fuéama���� I
-�_---------�----�-------------�

.... , •• "., ....
O",· I' :.••�t.:\f:"-· _ ..�

t

ril'
.

>

. Pareee que,preeisa.mos
'�nmaMgnguei�� -qOO1)vgA�,
f" J

- êsfé lo��fldo �o",�
l'

'''lue j;el'clemor l1eSlt Sem31lél ,111

PARA EVhAR
... -,

FREQUENTES RUPTURAS E SUISTIlUIÇÕE5

use

Mangu�iras GOODYEAIt
í

Qualquer que seja o seu serviço, há um tipo de

�angt1êlra Goüdyear estudada e construída para
resistir a êsse trabalho. São mas fortes e resistem

ao serviço muito mais e por mais tempo. As mau

gue�ras Goodyear superam, tipo P?r tipo, tamanho
por tamanho, qualquer outra que seu dinheiro

possa comprar. Ao comprar especifique Coodyear,.

\

GOOOJiEAR
- O maio,' nome em produtos d" borracha.�\-- o"

t .

'\

SALA

centro

Fraquezas em geral
Vinho Creosotador (Silveíra)

A·RODA
Por AI Neto

A roda. desempenha, na

vida de. todos nós, Um papel
decisivo.

. Sem a roda, não há civili-

Aqui também o erro mais
comum é o excesso de velo
cidade.
No fundo, os que correm

muito nas estradas demons-

Fogões

- SE
no

DAKO

•

fOGOfS l fOGARBROS
RHRICOS DAKO
Inteiramente esmaltado em porcelana

ou exelente pintura a .uuco.

. Apesar do 'baixo preço tem excelentes
características mecauicas e elétríces.
:-1.l:'lt'. -
. ,.-�'

Os dit cos elétricos DAKO de qualída-"
de insupt:lrável,· são 'do tipo de resistência
elétrica' ernhutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentráção
calorifjca.
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O ,�TAI.(J-Quo.1rtaAeira. 20, de junho

Enlace Matrimonial
I
\

CATEDRAL, A CAMÍ NHO Do' AVIAR, A S'l'A. MARGOT GANZO

..

í
de l�ãl •

.....
'

,

/

OS NOIVOS APóS O ENLACE

REPOR'l'AGEM FOTOGRÁ FICA DE WALDEMAR I pessoas de nossa melhor- so-

ANACI;ETO ..:.__: FOTO SÃO JOSÉ - ESTREITO

I
ciedade e serviram de tes- C.o'S com os clichés que)lus-' Foto São Jorge, no Estrei-

. .
.

'

. . temunhas, pela noiva .o 'sr. t t t
'

. to.

Constituiu acontecimen- O ato rel igíoso, que teve J' -

C I G F'
ram es a repor agem CUJO O jovem par após o enla-

.
. . id

oao ar os anzo ernan- t b Ih f t "'f'
,

d
to social de realce, na socie- a presença de conVI ados e

d e exma. esposa e, pelo
ra a o o ogra ico e

.

o ., ..

Ice, VIaJOU, vla.aerea;.em ua

dade local o enlace matrt- pessoas das relações "'dos es
sr. Waldemar Ariacleto, do> de mel,

" noivo, o sr. Tenente Ary
�

monial da gentilissima se- pais do noivo e da noiva, .

, Oliveira e exma. senhora.
nhorínha. Margot Oanzo. teve lugar, às 10,30 horas, '

A NOIVA ACOMPANHADA DE SEU PROGENITOR,

�UAND9' CHEGAVAA CATEDRAL METROPOLITANA

.

prenda�a filha do sr. João

Carlos Ganzo Fernandes,
diretor da Companhia Tele

fonica Catarinense, com o

��'. 'Djalma Araujo.

na Catedral Metropolitana,
servindo de padrinhos, pe
la noiva, o dr. Oswaldo de
Oliveira Pena e exma. sra.

representados pelo sr, Nery

A LINDA NOIVA OSTENTANDO O SEU LINDO
VESTIDO

/

As demoiselles'd'houneur
foram as 'gentis . s�nhôri
nhas, Vera Garofallis Fia
Iho; Poti Ganzo, Circe da
Gama d'Eça, Mariza Salino,
Consuelo Vieira e, as petí
tea demoiselles d'houner, as

interessantes meninas 'I'ã
nia I Fialho, Lucia D'Avila,
Beatriz Branco, Margot
Luz, Tânia Melo Pamplona
e Alzirinha Ferreira. O gar

çon .d'hauner foi º"sr .. Juan
Gan�o Fernandez, Filho .

.. O vestido da 'noiva, cria
ção de Madame Tida, em

fino setim branco com ren

da chantili mereceu das
pessoas presentes fartos e

logios.
Do acontecimento' social,

que foi asstnaladq com f'es
tas oferecidas pela .famil ia
Ganzo Fernandes, damos

alguns aspectoS" fotográfí-

•

"O' ESTADO';; registando.
êsse fato.. deseja felicida
des 1).0' jovem par e felicita.

'as .suas exmas. familias.

. '.,.

\

CONVIDADOS APÓS O ATO CIVIl.

Pró.FuDdação' LaureaDol
Já angariados' .

Grupo Escolar PADRE ANCHIETA � .

Sr. Teófilo dos Santos , . , .

lJ.m anônimo o"
'

..

Func. do Depart, Nae. Obras e Saneamento ..

Func. da Usina de Beneficiamento do leite ..

Waldemar Joaquim da Silva .

Casas .Pernambucanas :: : ,,":- ...

Um anonlIp.o _

)'
..•...... ' .

Casa Veneza : .

Func. da ESCOLA INDUSTRIAL �; ..
Ofc., praças e Iunc. civis da 16a C. R. .

Func. do Palácio do Govêrno " .

Grupo Escolar VITOR MEIRELES de Itajaí '

..

Arrecadações .feitas no Estreito':
.

Sr. Sebastião Calixto (Bar 'Coruja) .

Sr.' Jayme Oliveira "':" .

Padaria Modêlo de Ernesto' Damerau .{�, .

Erondina Lima .

Elza Souza " .' .

Lourenço <Bianchini .

Chichú '
'

.

Restaurante Pérola .

Walentines Wandresen .

Lydio Silva , .

Gentil Teixeira .

Otra Mary .

Savas André de Souza .

Cilo Gevaerd & Irmão .

Oscar Damasceno. . .- .

A noiva, elemento gracio- Carvalho e exma. esposa e, Heráclis Gonçallos o ••••••••••••••••••

BO do nosso "grand-monde", pelo noivn.,o S1'. José Arau-. André Maykot ,
.

apresentava rico enxoval, jo e exma. esposa.

1
Aderbal Alves o •••••••••••••••

sendo muito cumprimentada
,

O ato ?iVil, ql�e se

e.f.:tuou Man�e! Alfred� Barbosa .

pela sociedade local e seus a rua VItor Meireles, as 11 Hercilio e Osn i Fernandes .

inúmeros circulo de amiza- horas, contou com á presen- Func. da Assembléia
'

o • " • .' ••••••
des, ça de elevado numero jde Total '

; o •••••••••••

a ,

SOCIEDÀDE DE 1\SSISTÊN'CIA
/

AOS LA
ZAROS E DEFESA CONTRA A LEPRA EM

SANTA CATARINA
66.941,00

700,00 i . ,
'

10,00 EDITAL DE FORNECI- se 4° Andar, propostas, em

500 I _

MENTO cartas fechadas, para o for-

435'00 De ordem da Presidente, necimento de todos os adi-
o 210:00 da Sociedade de Asslstencia gos necessários ao seu con-

2000 aos Lázaros e Defeza contra sumo, durante o semestre de

20�00 a Lepra, em Santa Catarina" julho a dezembro do corren-

15'00 pr;vinó aos ·interessados, -I te".ano.\;, _

20'00 que, até o dia lO de julho do Florianópolis, 20 de junho
�' 845'00 corrente ano, ás 12 horas re-I de �95L <

'

492'00 ceberá esta Sociedade, na Amélia Richard da Rocha.
400:00 sua Séde, no Edif icío do Ipa- la Secretaria,

300,00, .........__� _

I

6�:�� Festa do ·A rra.iá50,00 . .'

20,00 Sábado e, domingo proxi-

3,00 mos realizar-se-á a Festa do

10,00 Areaíâ, à rua Delminda Sil
. 2,00 veira, próximo à Penitenciá-
20,00 ria do Estado, em beneficio
2,00 da construção da Capela de
10,00 São João.

10,00 Constam do programa des-
1,OD sa original festividade po-

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

2,00 pular, novena, fogueira,

me-jADa r t (:mento
50,00 lado, batata-dôce, pinhão,

.

20,00 churrasco, completo serviço ALUGA-SE
5,00 de bar, fôgos, etc. Proximo ao centro, com 3'

50,00 Haverá, .também, serviço quartos, salas de visita e'

5,00 de alto-falantes, com ofere- jantar, banheiro, instalação
20,00 cimentos musicais, etc. Ce,; sanitária de primeira: Ain-
5,00 nas teatrais, em- palco ar- da não roi habitado.

495,00 mado, serão ali presencia- Informações no Escrítóría

71.248,00 das e aplaudidas, E, para a- [mobiliário A: L. Alve\s.

/'

legrar os festejos, dando
lhes notas salientes, a-o
Banda de Musica do Abri
go de Menores, cedida pelo
diretor daquele estabeleci
mento estadual,

i
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CLUBE DOZE DEi AGOITO
PROGRAMA PARA O MÊS DE JUNHO

_
DIA 24 - DOMINGO .; BAILE INFANTIL,�bAS 15 ÁS 20 HORAS,

A CARACTER. DIA 27 - QUARTA-FEIRA - "SOÍRÉE-MIGNON,i. 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,
UMA GRANDE FESTA, UMA GRANDE SURPREZA E MAIS SURPREZAS. AS "SOIRÉES-MIGNONS'" TEM INICIO ÀS

19,30, TE�M)NANDO ÀS 22,30 HORA�. .

. '.' ....
.. r

(

Nó muo do 'Jd O ,ç.\ ..... \",

/ra' ,I.''.:·'0 .e daTV··'} //.::,
, .\U, .:::.:::::.:.: .,/

Federal de Comunicacõss
propôs um plano especial
para a 'utilização da tevê em

educação. Segundo este pla
no, onze por centodas novas

estaç0�'i ..d.e· t�LE:lvisã6-pTO}�- .

tadas
�

nos" 'Êstãâô:':
..

Uhid�s
seria dWicado à divulgação
educativa. O numero das
novas estações é de dois
.míl.

�

í

(

"Na verdade, . é possível
.que em futuro não remoto
-estes canais desempenhem
maior, funcão na educaeão
do povo do' que as salas> dE'
,jwla".

J. .. "'� _ . _:'i:ll[I�'

,

O estado de New York
submeteu à- Comissão Fede
.ral de. Comunicações outro
_plano, de acordo com o qual
,seriam construidas onze es

tações de tevê de
.

caráter
não comercial, a serem uti- (prontamente,' restaurando o vigor

lizadas pelo governo para
e a vitalidade 00 organismo, graças

fins exclusivamente educa- Õ suo magnifico ação tonificante.

eionaís. Este plano é, até a-

lora, o mais ambicioso pla- /

no para utilização da tevé
na educação em futuro pro
ximo. Os programas destas
'Q.n�e estações seriam, feitos
em colaboração por oito mil
instituições educacionais e

colegios do estado de New

York.
O objetivo d�p,]ano do es

tado de New York seria pro
porcionar à população de to
dos os setores estaduais a

�

-oportunídads de tomar co

nhecimento das atividades
culturais em outras areas do
·estado. Assim, por exemplo,
uma jovem que vive' numa

seção rural do estado de ANew York, poderá observar,
.

rr um ,- deira
:pela televisão obras de ar

te dos museus <ife New York.
7tó submeter este plano à

Comissão Federal de Comu
,nicações, o Departamento de
Educação do estado de New
York diz textualmente:

.

"É importante para o nos

-so sistema educacional que
<os canais de televisão sejam
transformados em verdadeí
Ias escolas.

. ,,';;}:, I· N G I� E S.A....... :-:�::::::-.... a.

��I:t�:����;:��ii���%t.�i�t.��{g�I:�i:: Ttt "� , III]
... ,

.. ,

,., , ". ": .. ",;}",;,;,;";"';';"; ",' ';y ri �

dores, quondo poderiorn evitar, de vez,

tois pcdeclmentos, tomondo os Pilulas'

De Witt poro os Rins e o Bexigo .

Especiolmente preparados poro
........

combater os distúrbios renais, os

Pílulas De Witt aliviam os dores
AUTOMÓV[IS

CA""NHÓES
(:AMINHONETAS

B
Vende-se um, côr grenat,

ôa (��locacão 4 portas, com apenas 2.700

Á base de comissão kilometros rodados;

Trabalho facil p�dendo \ _Informações nesta Reda

tambem ser executado por çao ou pelo telefone 1166.... '

moças. s-
-------------------

'I'ratar-á praça 15 de No-
vembro, 20 - 20 andar.

.

,

A quem entregar a Ave
nida Hercilio Luz 183, uma

Precisa-se de uma arru- calóta para zutomovel Re-
madeira à rua Padre Roma, nault, perdida no dia 12 do
130. J corrente.

Pilulas
DEWITT
para os Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pílulas
O grande é mais econômico

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

ALUGA-SE
Um quarto de frente, en

trada independente.
Tratar a Rua Conselheiro

Mafra, 152.'

NAS ·CONVAlESCENCAS

.:»

FIUZ,,4 LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37 .

Florianópolis
---

Assine "O ESTADO"
_,__

Vende· se
8otomovel

VANGUARD STANDARD
Modelo 1951

Gratifica-se

o Sangu� é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR !lU
INOFENSIVO AO ORGAN!SMO
AGRADAVEL COMO UM LIC:OR

REUMATISMO I SIFILISI
Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
,'aloI' depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
�. como medicação auxiliar no tratamen

'o d aSifilis e Reumatismo d:J mesma

origem.

n
FUGil!H,�J

7::'-·

.

,

DISTR1BUIDORES�

'jMACHAD_O
/Sx elA. S/A
CÇ)MERCIO E AGÊNCIAS

r.C.iT'A/COS f À LENIjfA
i VENDAS A PRE.5TAÇÕES:-=�T "-

EXP051Cfio P€RMANE'NT€ à\

jk fMiIu cdcAmúit,42�
. "

fLORIAtiOPOllS

Tron.port•• regulares de COI go li

sio FRANCISCO 'DO SUL para NOVA fUUI
•

,
Info ..mo�õ•• Gomo. Agente.

..

'I,. eoópolÍl- C.rlol HoepckeS/A - C(t- Telete ne ) 212 ( Enã. telt,;
.

� .o ""r.o�i.codo Sul-Carlol Hoepcke � -C,t-Telelone.6 MOOREMACK

---------------------------------------------------------,-----

PÃ�$··· '�OJ
I .tIIt.$"-,."t/_._f ""�TODODIA
/

I '"
.

nos VAPCJOS
.

ft�,','.rlfI:
FERIDAS, REUMATISMO.:/-

;;; � �
E PLACAS SIFILlTIC}.S

»
� � k � � Elixir de Nogueira

___�. :;<_' .,..--.�._ I Medicação auxiliar no tra--
- . tamento da sifilis
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./CAS DECRETADA A PRISÃO' PREVENTIVA':.
-

"ll��!��uR�t���2�e��!.! �ua �d.1 DOO�.�lJT:REShlDJ�i:'Ca;�o��ont�'�m ����::TOLICE" BERGEN gínalíssima e divertida 1. • mo oesc , L

I
s

2ê'EVANS - EDITORA -VEC "HIStóRIA NATURAL DA de Direito da 2ll- Vara, em Duarte, lavl�a�o.r m F�rqUl-- )�
CHI - RIO 1951 TOLICE" quando ceda vez exercício, acaba de decreta.r Ilha, �o murucipio de �ao. J0-· ,

, . ,

..

-

a prisão preventiva de In-I sé dizendo-se constituidosLivro interessantíssimo, deu carona em seu cano a'
, '" . _"

, .

b d d ig neu Gregorio da Costa,

mals�
em cormssao para anga=-diferente de tudo quanto s,e 'Um espeClme aca a o e I -

"

d
'

" t "ÊI mostrou conhecido pela alcunha de rrar fund6s destma os as,tem escrito, e de leitura tão nOl an e. e se '

, -

." ,

I-,

decid o so "Sapuca" e Lourival Laude- obras de assístência-socía ,,,agradável quanto ínstrutí- nao so agra eCI o, com -

.

I
. .

d
-

OTAL va, é a "IÜSTóRIA NATU- bretudo tagarela", conta o lino da Silva, dois �_onhecI- nesta CaPI_:;al, .cons_:gull1 G'LíCITA A DEDUÇAO DO SEGURO D,
RAL DA TOLICE", de Ber- autor. '''Sienti-me a princípio dos "gatos": que, ha mese�,

I' lo;rar
aquêle cidadão em 4·.

NAS DECLARAÇÕES DO 'CONTRIBUINTE gen Evans, que acaba de ser satisfeito, e em seguida apa- estavam agll1�o nesta dC��I- mIS ,�r�eI�os. '. ber:CATEGO'PICO O REGULAMENTO DO publícado pela, conceituada vorado pela extensão da sua tal e no Estreito, usan "o o � � o, ogo .aposd rece e.l'J,.L
• "

N'
,

ti ha no conhecido processo do con-, o OfICIO cornurncan o a pl'l-'N A Editôra Vecchi, do Rio de ignorancra. ao so m -

,
, .

•

dê d
.IMPOSTO DE RE D

J
.

-

das acê d tôdas to do pacote" e "conto do! sao preventiva esses OI&�
O Jornal, dê domingo úl- tido abater os premias de a�:�.�o�n Evans, famoso jor- ��e�o�:::, ���:er�e �ava a tôco". . I Delelmendtos RPer�iCaiolsdosa' cOadpIJ."d id .

I e ega o egron - .,timo, publica o seguinte: seguros e VI a pagos a nalista e estudioso norte-a- impressão de ser o Boato
há di

I
ti' h à PeniO caso criado pelo Impos- companhias nacionais ou· f d N 'f' do' bôca in Esses 'meliantes, las, a os encamm ou --mencano, pro essor a 01'- perS0111 ica o a -

.

,

.

t d' P I ão a confórme noticiamos em am- tenciária do Estado, onde se·,to de Renda em torno dos autorizadas a funcíonar no thwestern University, teve conscien e a opu acs "

, �premias de seguro de vida país, quando forem indica-
tagarelar nas trevas": pIa reportagem, haviam pas- encontram.

deduzidos pelos contríbuin- dos o nome da Companhia e
Evans descreveu a aven-tes nas declarações de ren- o número da apólice".

tura em um dos principaisda assume agora um novo O texto é de uma clareza FESTA JOANINA NO periódicos Iiterários dos Es-.

e curioso aspecto diante de meridiana: é licito ao segu-
"DIAS VELHO" tados Unidos. E aquêle ve-

algumas decisões das dele- rado o direito de abater na
- meio deNo proximo dia 24, domín- rao passou-o no

gacias desta capital e de renda bruta qualquer pre-
gente rica, educada e aristo-,

.

d de vid gQ, organizada pela Juven-São Paulo. mIO e seguro, e VI a pago
, . crática, surpreendendo-se e Em sua sessão de ante-' tranhar que se considerasse-E· conhecida a oríentacão a companhias nacionais ou tude Catohca., ..

teremos
..

o
divert.indo-se com a igrro- '

d d 1
"

d t 1ft d ontem, a Câmara Municipal fato merece ar e ap ausosdIsto de Renda nes uutorízadas a funcionar no prazer e assrs Ir ra ICIO-
rância e tolice de tal gente. .

1
• •

I
' \._

se

o assunto. A repartição �aís declarando o nome da I nal festa joan ina, Desta vez, -

t ôb
de Florianópolis, depois de do legislativo, o simp es . rI ,

ti
-

I' d G Escreveu um con o so re aprovada a redação final do cumprimento do dever de-t I I a, 'companhia e o número da nos pa IOS- e ga pao o ru-
I'sempre eve como ega o -

apólice, {po, .Escolar "Dias Velho", na essas personagens, no qua projeto de lei que autoriza um funcionário públ icocpa-«batimento feito na renda
reuniu tôdas as bobagens I

o prolongamento da rua Te- go precisamente para cum-."bruta pelos contribuintes � a df!SPosdição llega� .já Rl�o:l�:i:'��R�:::�:�, fogos, que delas ouviu, e ofereceu- nente Silveira, mereceram prír esse dever.dos premias de seguro de fOI con Irma a pe a .]lUIS-
O' à mesma revi�ta, ,"Os. di- apoio do plenario diversas Na Comissão Especial forvida pagos a companhias prudencia do Prime.iro Con- ��::::"��a����'1�����, la��� retores da publicação fica- indicacões sôbre melhora- lido o parecer do sr. Manoel;nacionais ou autorizadas a selho dos Contribumtes no
ram escaridalizados. Com a mentes urbanos. Ferreira de Melo, sôbre o-d 12 944 bl i d do, (galinhas e tortas - ex- -e - 'ifuncionar no país, segundo acor ão n. .

" pu rca o
nota de rejeição, chegou-me

.

.

veto do sr: Prefeito Munici-.as categóricas determina- no Díar io Oficial de 27 de tras - para leilão): etc ... ,

a's mãos uma delicada obser- I
.

b '1 d 1942
,.

782 alem do casamento da roça, Pelo ve�'eador B�uno Sch-, pal :':0 projeto de ei que. ?�'-'cões do art. 20 letra B do a rr e , pagina .

vação que me ,qualificava de lemper fOI requerida uma garuza o cadastro mohiliá-;
.

OFI da famosa quadrilha (sem' ,Decreto-lei n. 24.239 de 22 PRONUNCIAMENTO -

mentíroso".. mocão de aplausos ao Dire- J rio da cidade,de dezembro de 1947. Mes- CIAL salteadores ... ) e outros nu-
Mas Evans não desan i- '. I I tmeros que farão porte de um tor do Departamento de Saú- 'I'en do sido, aque e ve ?"mo agora, a repartição vem,' Enquanto o Congresso ' mO'LI Con segu I' LI publicar o d Públ í I h t

'

I"aZO regibem organizado "chów".· e u ica pe a campan a apos 0\ apos o p e _.admitindo como, aliás, não I não alterar a lei em vigor, o
Renovamos o convite: seu trabalho num semanário contra alimentos falsifica-> mental, o parecer conclui',podia deixar de ser, o abati- abatimerito de qualquer pre- "liberal" .e, desde então, dos. O sr. Osmar Cunha (tis- paI:à que o Plenár;.o não to-mento legal. mio de sezuro de vida pode- compareça à esta grande e' d di do f d .

�

engraçada "FESTA "DA RO- tem-se e }�a o a caça o.s se que iria apoiar o reque- .me conhecimento e sancione,-Acontece, porem, que ape- rá ser realizado da renda -

l'OS crendices pI'econceI . .

t ibé 1
.

, .,ÇA". er" -

ndo, mas quena I am �m es- a e1.sa'r da clareza da lei, em 13 bruta da pessoa fisica, pois,
AVISOS: tos ê falsas verdades que,' ,

'\.de janeiro de 1949, foi la-, uma simples portaria da 'Re- constituem moeda corrente
�---:�__- �

-' ' INGRESSOS - Cr$ 5,00 __vrada a Portaria n. 2 do di- cebedol'ia de Rendas não
entre pessoas de' tôdas ascada com qualqueI' membro

NO ESTREITO UMA QUADRILHA..
retor geral do Departàmen- tem força para revogar uma classes. PRESA, ,

' da A. C. ou no l,ocal da fes-ta Nacional de Seguros Pri- lei.
O fruto dêsse labor. a

DE MENORESvados e Càpitaliz�ção, proi- É de se recordar aqui a ta, que terá inicio às 19 ho-
"HISTóRIA NATURAL DA

'

rãs.
./bindo às companhias a emis- entrevista conc�dida _ao TOLICE", em cujo pórtico ... . , L·� _

são dos segllros dotais a "Diário Carioca", em 2 de TRAJE � A carater.
o próprio autor escreveu: •

A Poh�Ia .ÇI.vll, atravez CapItal e no Estreito, rou- ..

premio único por prazo in- dezembro, de 1949, pelo dr. Achamos de bom' aviso,
"Êste livro ê uma contribui-' _d.Q'S seus :n�estIgadores, t�m bando peças de automoveis'

feriar a cinco anos. Basea- Edgard Moura Faria, dire- avisar: "É puibido cuspi
cão ara a história natural andado .vI�Ilante tlO .sentrdo e causando prejuizos aos-'

Pra riba e passá o pé de ., p. de repnmlr os roubos pren- seus proprietários em ele--das agora 'nessa Portaria a tal' da Divisão do Imposto -

da tolIce. ,

'

,t·
-

d d d R· d
.

d I guascaço",
E-- um estud'o so'bI'e a, pa-

dendo e processando os s.eus vadas quantias.'l'epar Iça0 arreca a ora es- e en a, em que ec arou -

,

.

-

E se ·não estiver disposto,
I tI' d I'lusa-o Um autores, na forma da"leI. Ante-ontem os�meliantes--tá impugn'ando alguns segu- que os contribuintes que se
eon o agIa 1:1,.

'a comer com os dedos, leve._ ..,..

t d' Va'rias vêzes têmos---, des- menores fôram capturados,.ros_ efetuados anteriormen- beneficiarem cóm a outor"- t'a t ra o os os quetalher ...
"

a� I 01 ,o �a � . , 'tas coi�nas, feito sentir que I no Estreito, sendo que a Po-te 'áquela- data, isto é, antes ga legal, não usando, para sao a erglcos a poeIra cos-
.. .. .

d
.de 13 de janeü:o, de 1949 'e esse fim meios excusos, na-

III. d mica. Um manual de pedi- a questão de meno�es trans- hCla. Clv�l, depOIS e, OUVI-·IDeia as
'

,

d b " viados do bom cammho, me- los, ll1staurando pl'O'cesso,.aprovadrs' por aquele- De� da têm a temer. E acrescen-
curo para pes e arro. '. , .Partamento. tau ,textualmente: "O aba- ,

_ ••• "At'
A

d rece um etitudo, em -conJun- retomou-ps a hberdade.
� e cehrca \ cem anos .a- to com as autorid;de� a Esse procedimento cabe ..

SUBVERSÃO DA LEI timento dos premias de se- Nos Estados Unidos, gra- tras os omens que raClO- ,
.

J
.Encontram-se, assim 6s gUI'O de viaa pagos ,a compa- ças à perícia do / cirurgião, cina'vam viviam como es- quem c?mpet7 zelar pela de agor8;_ em diante, ao �JZ;contribuintes diante ,de uma nhias nacionais ou estran- acaba de ser operado com"

' ., ... sua asslstencla, com as au- de Menores, que, presen 'es-·pIOes num paIs llllmlgo.
toridades a quem . cabem os respectivos processos""subversão da lei, vítimas do geiras autorÍzádas a funcio- ,êxito, o ex-campeão de' box, Nunca se mostrava senão
." .:_

dA t d
.

f _,,arbitrio da autoridade admi- nar no país é permitido pelo

I"J� pempsey. disfarcados em ironia ou prOVIdenCIas na pr.ls�o es- com �u os e I� ?rmaçoesnistrativa. Se as compa- artigo 20, letra "b", do Bte- l' (Dos Jornais) alegri�. Revelar seu verda- ses elementos pernlc�osoS't' recebdI�a�d da �_ohcIa, vae ..
� r-"nhias de seguro de vida só guIamento aprovado pelo Qué operação, que desfecho, deiro eu tl3ria sido fatal. Agora, v�m de o mves. 1- �.�md UVI �'. ap. lcar as pe�a-.

-

podem operar mediante pla- decreto n. 24.239 de 22 de' Que azar, si o tal se move... "Hoje a sua situação é gador MUl1lck, prender CII�- I ades c.a }Ve�tS- no caso, �-- /'nos previamente aprovados dezembro de 1947. lSIaro es- Só um direto no queixo, .

d "Ih· AtO co menores que, em quadrl- van o os garo os ao Ca&Ill-� -,/
, mais ab � gldlelTl t elr?s. 1-

lha, estavam agindo nesta nho da bem.pelo Departamento Nacional tá que esse beneficio se des- E uma contagem até nove. ram o l'lga os, ocalam osde Seguros Privados e Capi- tina exclusivar:nente aos pre- extraviados" acossam as re-
talização, é albsolutamente mias de seguro de vida, não O douto!', lá, não foi burro, taguardas em retirada, co.rclaro que' os seguros dotais podendo sofrer interpteta- O tal, qU'e nisto se paute... tam comunic'ações, e de
a premio único por prazo ções elásticas". ,Tratou, foi, de dar murro... quando em vez desfechaminferior a cinço anos, re�li- PRÁTICAS 'QE 25 ANOS P'rá não- deixá-lo "nocáute". rápidos ataques cpntra uni-zad6s ante-a- do 'dia 13 de ja- Sempre reconheceu o go- Zé dades destacadas do inimi-neiro de 1949, são Iegíti- vemo a validade do premio' go�. Mas. não ousam ainda
mos e as importancias de de seguro para o efeito de e arriscar um ataque contra o
seu custo devem ser deduzi- ser redutivel da renda bru- um sexto da renda I:)ruta de: grosso da força: seriam
d�da renda bruta do' se- ta do· contribuinte. Reconhe- clarada. chacinados. Sua vida é argurado, como manda a lei. ceu essa situação' que deri- E a propria justificação riscada, porém excitante, eForam operaçÕes realizadas va do texto legal dando-lhe, do projeto declara, a certa animada por um senso decom observancia das normas desde 1925. Lei Orçamentá- altura _ "Embora seja mui- camaradagem que não se enfiscais ditadas pela autori- ria n. 4.934 de 31 de dezem- to discutida a natureza do contra a miúdo entre osdade c.ompetente e não po- bro de 1925 exato e formal Gontrato de seguro de vida sombrios conscritos da ortodem, portanto, deixar de sÊn' cumprimento. Desde aquela não encontramos apoio le- doxia.consideradas como de segu- data até o ano passano, is- gal para négar esse carater "f;stes livro é uma espé-1'0 de vida perante o impos- to é, durante quase vinte e a qualque(-das três modali- cie de manual para os jota de renda. cinco anos, foi mantida sem dade.s a seguir: a) seguro de vens recrutas da alegre cauCONFIRMA A JURISPRU- alteraç.ão a mesma situação vida em caso cle morte; b) sa do senso comum. IndicaDENCIA fiscal, induzindo os contri- seguro de vida em caso de onde estão agora agrupa-GO,!lvem lembrar que os buintes à prática e

realiza_/Vida;
c) seguro de vida mis- dos os princ-i-pais exércitosartigos ns. 1.471 e 1.476' do ção do seguro de vida em to tambem chamado, impro- da ignorância e diz, porCódigo Civil definem com todas as suas modalidades. priamente de dotal". .... . meio dum código secreto,muita clareza quais as va- Somente no ano paSSado, em Como se vê, 'não há como quais as guarnições que esrias modalidad,es de segu- 18 de outubro de 1950, é que negar a legalidade da dedu- tão desfalcadas ou dispostas1'0' de vida, fornecendo um surgiu a mensagem do Exe- ção dos premias de seguro a se �motinarem. Tenta enconceito exato e obrigato- cutivo ao Parlamento plei- dotal das declaracões do im- sinal' o uso do abrigo e dario. teando a aprovação do de- posto de renda. :Nem o gO-' camuflagem e as técnicas

. P�,r �utro lado o art. 2.0 le- .creto no q.ual ficaria limi.ta- verno p�"etende abolir ess.a da in�iltração e d� retirada.tia
_

b do decreto-leI n. do o abatimento do artIgo deducqçao, mas, apenas, 11- I LocalIza os obstaculos nas24.239 de 22 de dezembro de 20 letra "b" do Regulamen- mitá-Ia. Caracterizam-se,' estradas e campos de minas,1947 reza: "Da, renda bru- to do Imposto de Renda, aci- p,oi�, como improcedentes e previne a contra-espionata, observadas as dispas i- ma citado, a 200 mil cruzei- ilegais, as últimas decisões gem e dá aiúdà pelo códigoções dos paragráfos 10, 3° e ros anuais, não podendo ul- das Delegaeias arrecadado- os cinco sinais infaHveis pa-5° do artigo 12, será permi- trapassar, em cada caso, aras. (Continúa na 3a pág.)

Florianópolis, � 20 de Junho de 1951

_.'

I

Na (amara Municipal

•

O freguês, com õs olhos na ponta do lapis" ia-s�
acompanhando a soma da sua conta, no livro do de-·
pendura. E o credor, em VOIZ alta, e um ar feliz de-'
desespetado, somava:

,
"

- Nove e sete e oito, vinte e quatro, vão dors ...
Tirada a nota e paga, o devedor :t;icou em dia e'" /

lá se foi aliviado, depois do clássico agradecimento·'
e do oferecimento p'ro forma:

- Essa, se foi. -Custõu um pouco, mas eu pude>"
esperar. Quando quiser, às ordens ..•

x.x,x

Horas depois, o· freguês' voltou -

para conferir a.'

soma, que dava Cr$ 88,00 a' máis.
-

- Mas corno? E'u até somei na sua Hen te !
. E recoflferiram o livrm Estava certo! Reconfe-·.

riram a nota:- EstaV-a errada!' 88 a mais.
x,x'x

_

EuJlçação: 88 el'� o número da fôlh'a:do livro,...
que entrára na soma como. parcela!

xxx'

O freguês recepeu a diferença. E
de protestar:

- Mensagem corr;igo' �ão! ;,,__

se, foi, depois,;

�.�,'>�
.

"

.�
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