
,

Sim. Libertemos Irineu! Se, na VQZ do presidente do enterra o valioso património comum, mas o do irmão, sou ao papel que lhe 'repugnava' quando ainda solto �

P.T.B� o sr: Getúlio Vargas, dispondô de larga base par- do'povo, que vinha prosseguir na tarefa do flem Comum, independente: o de 'ihvaso':',brutal.
lamentar e governando com vários partidos, precisa de isento de ódios e de ressentimentos. E, antes de exorar E os carcereiros, algo���V-da: sua personalidade em

ser libertádo, que dizer-se do sr. lrineu Bornhausen, em a Deus que o amparasse nos seus propósitos de traba- custodia, ditaram-lhe a invasão.
'

minoria no legislativo e prisioneiro dos sovietes udenis- lho, de paz e de justiça, soleniza:va um grande compro- Invasão no direito dos operários, que a Justiça (lo
tas e das-paredes do Palácio? misso: "O povo catarinense pode estar seguro de que "I'rabalho amparou e protegeu; invasão na liberdade dos

Quando com liberdade para falar, o Sr. Irineu Bor- não hei de deslustrar a obra dos eminentes estadistas cidadãos, que as ordens de habeas-corpus dos Juizes
nhausen se expandia �m declarações roseas � em planos que passaram por esta casa". garantiram ; invasão no direito dos funcionários, que o

aureoladoâ de beleza democrática. Fizera-sê messiânico, Essas declarações, -e outras, contendo juras formais colefido Tribunal de Justiça já começou a tutelar; inva..

para salvar o Estado e para reformar os nossos_ costumes de um Govêrno de paz, justiça e harmonia ficaram 'nas são dos inter�sses políticos na região sagrada do ensí

políticos "realizandõ uma obra que o recomendasse à palavras, até o dia da posse. Daí por frente deveriam en- 'no; por onde incursionam.z de chicote em punho, 09

'posteridade e deixando um exemplo a ser imitado pelas trar para o campo objetivo, para a ação que as revestis- camaradas da nova ordem, impondo, de dedo em riste,
gerações vindouras". ,

\
se de verdade. Ocorreu, entretanto, precisamente o re- .exonerações e remoções de modestas professoras e hu..

Havendo recebido, "na melhor e Wais sábia escola verso. mildes 'serventes; invasão na ordem administrativa, com
de Deus, a vida", como disse, "um c�r completo de -Ii- O Governador, com o poder na mão, perjurou as ju- a aplicação de economias' feitas COIll a sopa escolar no

ções práticas sôbre os homens e as c
é.
sas que nos cer- las todas. Diante da eloquência destas, forçoso é, alvi- pagamento de ajudas-de-custo aos funcionários transfe ..

cam", sabi_a muito bem que "não iri trilhar uma estra- trar, não o fez por vontade própria. Fê-lo, porque caiu ridos por jacobinismo; invasão no campo da verdade,
di! suave, revestida de uma alfombra macia e fófa, mas prisioneiro da D.D.N.! Fê-lo, porque não pode ou não com a exibição, em documento oficial, de um mapa eco

um chão eriçado de espinhos e com poucas sombras para soube reagir 'aos sovietes da eterna vigilância, que exi- nômico-financeiro contrafeito e gracioso; invasão ... pa-
se repousar durante a áspera caminhada". giram do Governador a revogação dos atos e dos propô- ra que continuar?

. _

Para desarmar os espíritos, quando ainda lhe. era sitos do candidato. O partido exigiu' o eleito para si, pou- A isto, evidentemente, nã� vinha o candidato! Is-
facultado fazer frases de efeito, discursava em público: co intêressado em que Santa Catarina corresse o risco so, por certo, não era o desejo do 'sr. lrineu Bornhausen.

"Se eleito, a U.D.N. perderá um correligionário para que de perder o Governador. E para que não fõsse estorvada A isso, no entanto.,« levou a servidão à- U.D.N.!

o Estado ganhe um Governador".
.

no extremismo da política que lhe interessava, a UJJ.N. Se livre, o Governador seria' o candidato no, Govêr-

Assumindo o alto cargo, ocorreu-lhe jazer da no- i foi à- Palácio e num complot ciumento e sinistro, assas- no, com as suas ideias, com os- seus propósitos, com as

breza que encontrára no Palácio a sua "companheira de 'I sinou aquela que seria a companheira de todas as ho- suas promessas. ,

todas as horas, nos seus cinco anos de permanência à ras do chefe do executivo: a Nobreza, que lá encontrára. Prisioneiro; é um agente do desejo alheio, do querer
frente dos destinos de Santa Catarina. E, ainda nessa I O recluso' da casa do Govêrno, por davante, não podia dei outros, da vontade dos que o retêm em clausura.

ocasião, o seu sentir não era o do invasor brutal, que, mais ser o obreiro bem intencionado que viera para a Libertemos lrineu!

pensando corrigir os erros � pecados dos que se foram, I tarefa do Bem Comum. Daí por frente, anulado na suá' RUBENS DE ARRUDA RAMOS'
.

liberdade e tolhido na sua vontade, o encarcerado pa:;;- ,

."..,.....,....,...;. - _ �.-.

1 DIRETOR _. \

�
Rubens de 1'�

Arruda Ra\mos
,

�'
GERENTE

l/ Domingos F�·
de Aquino

......_.".J:f'"-'".............- .......�••- ....._.- •

.
�__-.._w.-.__...-....-.-

� Da Pa oai r ao
� mais antigo �iá- � pres Vargas

'

rio de S. Catarina

/1
RIO, -21 (A.N.) �/Signi..

ficativa homenagem foi, on-
Ano XXXVIII tem, prestada ao Chefe do

Govêmo, no Palácio do Ca..

N 11 163 ., tete, na ocasião em que a di ..
• ,. \ recão da Panair do Brasil-

� \
>

.........................�...- .......- ....._.._..••...,.) me ofereceu- o presente de
um cruzeiro, ornamentado
com uma constelação, tudo
confeccionado nas oficinas
daquela emprêsa, com a
mesma matéria prima usada
na, construção dos avioes

brasileiros. Entregando �

presente, usou da-palavra �
sr. Francisco Ribeiro,« ten;i
do o Presidente d� Repúblí
ca agradecido.
......................

Edição de hoje - 8 pags. 50 . CENTAVOSFlorianópolis, -Sexta-feira. 22 d� Junho de 1951

fugiu de seus sequestradores o· mUionario1
D R b

.

d
-

,

,,-
. Eduardo Matarazzo ,r. u ens e'f\·�i'���uT.��

s. RAULO: 21 (U.P.) -' deu, quando então poude ele mentes ínformatívos., Dado '19 ,ar. RIcardo Ja-·
_

O sens3:?i?na,l.l'u,pto 'do\ jo- j desvencilhar-se �� forte, a- o fa-to de ser recentemente
r

fett, Presidente do
vem mil ionano Eduardo marra que lhe .tínham feito construido o palacete n. 19 Banco do Brasil,
.Andrea Maria Matarazzo, os raptores. Mais tarde, cer- da Avenida Açocê, é de se com o convite pa-
de dezenove anos, filho do ca das duas horas da ma- supor, não tenha ainda sido ]a o elevado cargo
conde Francisco Matarazzo drugada, I aproveitando o registrado.no cartório de de advogado, em

.Jún ior, teve inesperado des- descuido de um dos homens imóveis da zona de Indíanó- Santa Catarina, da-
fecho esta ma�rugada, I que o guardavam, desvencí- polis o nome do seú atual quêle estabelecimen-
quando um motorista de lhou-se de ambas as cordas, proprietário. Contudo, ou- to de crédito fede-
praça comunicou à. policia das mãos e dos pés, saltou' tras diligencias feitas pela ral, o nosso preza-
ter localizado o rapaz. uma janela e poude, assim Segurança Pessoal estão 1e- do conterraneo; Dr.
Interrogado que foi, na atingir a estrada do Campo vando as -investígações a Rubens de Arruda

'manhã, longamente pelo sr. de Congonhas, quando con- pista segura, que, ao que Ramos, diretor d��
Elpidio Reáli, Eduardo An- seguiu lugar numa camío- fornos informados, dever, te jornal, assumirá,
drea."Maria Matarazzo for- nete que por ali passava e ser a que conduzirá a poli- breve, na agência
neceu às· autoridades ele- que o conduziu até ao pon- cia ao encalço dos raptores desta Capital, aque-
mentos que são .considera- to de estancionamento, on- do jov_em Eduardo Andréa la investidura.
dos irrefutáveis, de que re- de tomou o carro de Hélio M-aria Matarazzo. N· tici d

'

}l acian o, a

almente foi ele raptado por Basile, seguindo com este ) sua revelia, êsse
dois ou três individuos que motorista até sua residen- ....

'acontecimento, nós
o conduziram, após ó espe- éia.' "

tacular golpe, .para uma c'a- TROCA T\E TIRO'� Em. S. Paulo R o fazemos mais pelo júbilo que o fato despertou aos

J=/ J>S V que, nesta redação, sob a sua orientação culta e es-

sa í'esidéI1cial situada na al- S. PAULO: 21 (Melllf\:li{)- mi-o. da' VI·a�a-o clarecida, fazem o jornal, tendo-o, diáriamente, no
tura de Indianópolís, onde nal) - Procura a Delega- "afã de dar a Santa Catarina um orgão-de-imprensa
,'o 'jovem milionário fico.u cia Especializada de Segu- RIO, 21 (,A.N.) - O mi- I tradi

_.

di lfica I
d t IJ-lle, pe as suas tra içoes a igm icar, pe o seu pas-

sequestrado uran .e mais rança Pessoal localizar o nístro Souza Lima, que se sado a honrar, se tem colocado sempre na vanguar-
de quarenta e oito horas; misterioso proprietário do encontra em São Paulo, foi da das causas'democráticas.
Esclarecendo os jornal is- palacete onde foi encontra- recebido pelo governador Ao ilustre causídico e talentoso jornalista, Dr.

tas sobre a situação geral do o filho do conde Fran-

Luca.s
Garcez e seu

secreta-,
Rubens ele Arruda Ramos quantos mourejam em O

do inquérito, adiantou o cisco Matarazzo. Até hoje riado, com as honras' con- ESTADO, levam-lhe o seu abraço jubiloso de felici-
sr. Reali q,ue hão tinha "'-si- à tarde, os investigador�s. cernent"s aos ml'nl'stros de d

.

d Ih' f ·1· t�dc tações, eseJan 0- e, e a e�ma. aml la, o as as
do ainda instaurado e que escalados não tin-ham des- Estaâo. felicidades.
o mesmo será aberto ,assim coberto o seu paradeiro. (O ministro Souza Limà,
que sejam concluidas todas Por sua vez, à repartição entfe outras, recebeu a vi
as diligencias preliminares I

competente que é a do Ca- 'Sita do diretor da Estrada
que estão sendo realizadas. dastro imobiliário, na Pre- de Ferro Central do Brasil,
Faltava uma explicação feitura Municipal estranha- coronel Eurico Souza Go':

para os acontecimentos que mente não forneceu os ele- mes.

envolveram o rapto do jo-
vem filho do conde' Fran- _ _

- --••--- -"III'-
� -�..--..-__ _ _....,

ciseo Matarazzo. I
sa�n��m�s;��eex�l:��e�t�:� �MPR�STIMO AO� BRASIL
d_o? ,"

7

O sr. Reali, tentando reS- WASHINGTON, 21 �U. suntos. E' provável que ja-
'ponder a per,gunta com ex- P.) -L. Eugene Black, presi- çamos novos empréstimos à

plicações forneC'Ídas pela dente do Banco Mundial, de- êsse país, nos próximos me

-própria vitima, disse que clarou que é provável que ses".

Eduardo, na tarde de ontem, sejam concedidos ,novos em- Black elogiou a tarefa e

depois de tentar val·ias ve- préstimos a\l Brasil, proxi- os objetivos da Comissão

_zes quebrar a corda que mamellte. Declinado de en- Mista Brasil-Estados Uni.

lhe amarrava . os punhos, trar em detalhes. Black dis- dos, que está cpordenando ó
� sentiu-a enfraquecer-se. Gei- se: - "Estão se efetuando p,lanQ de fomehto, dizendo:

tosamente, foi forçando-l'h conversações com o Brasil, r - "Trata-se de uma obra

-até .que, à noitilllH� ela ce- atualmll1te, sób� certos as- muito construtiva".

o TEMPO
Previsão do tempo até, 14

horas do dia 22.

Tempo: bom, com nebulo ..
sidade - Nevoeiro;
Temperatura - Estavel,

, Ventos do quadrante nor..

te, frescos. ,

Temperaturas extremas
de hoje: Máxima, 21,8. Mi
nima,17,0.
.... .

Da bancada pes·
sedlsta na
Assembléia)

O deputado Walter Tenõ-"
rio Cavalcante, que tão bem

representa o povo de Cam ..

I pos NOVOS., apresentou a se

guinte indi�ão:
I Considerandô que se a

! cham muito adeantadas as
\ obras de construçã-o da es..

trada de rodagem que liga..

rá a cidade de Campos No.
vos � de Lagóa Vermelha,
no Estado do Rio Grande do
Sul;
Considerando que a dita:

i
estliada de rodagem virá en

curtar de cem a mais de
duzentos quilometros, con�

forme a localidade, as dis.
. tancias que medeiam entr�

treinados, constituindo ex- as regiões central e frontei·
celentes quadrós. McCloy ra oeste d,o 'Estado do RiC)
reve-lou haver sido conclui- Grande do Sul, até as 1'0 ...

dovias e ferrovias em COl1�..

truçãQ atravez do Municípf<»
de Curitibanos, e que condU40
z-em ao centro e norte dG

mães a incorporar a� exér- Estado de Sttnta Catarina fi

cito do general Eisenhower. por, isso 8,0 porto de São
As trÇlpas alerrtãs nã<t--nltra:' Francisco e a.o Estado dG
passarãó 20% dos efetivos :r;>at'aná;
totais. 1 (Continúa na 3a pág.)

30 divisões óa Alemanha
Ocidental

WASHINGTON, 21 (AFP)
- SegundQ o S'I'. John Me
Cloy, Alto C.omissário dos
Estados Unidds na Alema

nha, vinte a trinta divisões
soviéticas estariam estacio
nadas na Alemari�a Orien
tal. Re.ceberiam regular
mente material moderno, in
clusive aviões a jato. Essas
tropas seriam refol'çadas
por 50 a 60.000 alemães bem

do um acórdo de principio,
entre os aliados ocidentais,
s'ôbre, os contingentes ale-

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAIOS' X '<

DI. AKTôNIO MODESTO
AII.�'. mnUleate. a. Ho.,1taI •• Carkta.,,·

11110.
Borári�: Das ![ As 12 horas - Dr. Muss!.

Das/'15 ás 18 boras v-> Dra.�
Rellidencia - Rua Santos�um� 8, Apto. 2.

.
CLINICA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
do

Especialista efetivo do H9Spital de Caridade,' de diversos

Insti��s e Caixas
-0-

"

OUVIDOS, NiRlt e GARGANTA""-':;
.

_.

Tratamento. e Operações
, - BRONCOSÇOPIA - E'SOFAGOSCOPIA,

Retiràda � de corpos extranhos de Pulmões e Esolago.
. .t:: ',..� .

__:o-
.

·;;ii'
.• ;' •

'e-

R.M�S X

Mo�erno, .aparelho �àra.·'�a"'iógrafias da Cabeça.

T.r/nsilu�hlação, pára' contr"le de cura das Sinusites. Infra-

Vermelhjls.· J"" <; •

s: y I,
Jo.. �.V_.--.:- .. :...t:_

""!' -0"(.

',-
<
'" HORÁRIO DÂ� CONSULTAS

(Pela manhã - Hospital 'de Caridade).
(Ã tarde ;::- Consultório Visconde de 0.01'0 Preto, n. 2. '(Altos,

da Casit BelIo Horizopte).
' .

\ Residência Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.560.

DR. �A. SAN:TAELA
'" .

(Formado peJa Faculdaüe Na-

Médico por concurso d. Assis
tência a Psicopatas do Distrito

Federal.

Ex�inte1"ilo

DR. I. LOBATO
FILHO

ei�nal de Medi.cina da Universi·
Doenças do aparêlho re'spiratórl0

dade do Brasil!,..' TUBERCULOSE

Cirurgia do Tcir'lx

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

do Hospital Psi- Tisiocirurgião do Hospital N�rêu '

quiátrico e Manicômjo. Judiciário
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de

Misericór,Úa <iQ. Rio d� Janeiro.
Clíni(;a Médica - Doenças Ner"

Ramos. Curso de especialização
pelo S.' N. -T: Ex-interno e Ex

assistente de CituTgia do .Prof.

Ugo Pinheiro GlIimarãe8. (Rio).
.

Cons.: Felipe Schmidt, 88.
'''-.'''- •.9.51111•. . ConsuItas, diàriamente. tias 16

Consultório: 'Edifício .Amélia

j
às �8 hora.8.N.eto - Sala 9.

•
. Rua Dóm Jaime Câmara,Residência: AVllnida, Rio Bran-

20 t 2.' ap o••
eo, 144.

, "Fone M. 802.( Consultas: Das 16 às 18

horas.,Telefone: "

Consultório: 1.268.

Residência:_ 1.8�6.

008 Servlços de Clínica Infantil
ta Assistência Municipal e Bos

: pita" dé Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

CAS E AD'tJLTOS ..-

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASStS

MEDICO

I

DR.NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de -Se
nhora-s - Proctologià
Eletricidade Médica

Consultprio: Rua Vitor Meire
les n. 18· - ·Telefone Üí07.

Consul�as: Às 11,30 horas e à
f
tarde ·das 15 horas em diante. _

.. Residêricia:·Rua Vidal Ramos,
> - Telefone 1.422.

Consultório: Rua Nunes Macha

to, 7 ..,.. Consultas das 10 ás' 12
• dali 16 ás 17 horas. IResidência: Rua Marechal Gui

lhe:ane, 15 - Fone:' - 783.

- Alergia -
.

. DR.'LINS NEVES
Diretor da Maternidade e mê-

4ico do HosUitaJ' de CariglUle.,
CLINICAS DÉ SENHORAS -\

CIRURGIA - PARTOS

'&SSISTENCIA . AO PARTO E

'OPERAÇÓES OBSTÉTRICAS
Doenças -glandulares� tirÓide,

�v,ário.s, hipopise, etc.

Disturblos' nervosos - Esteri-
: -�"':
Iidade . -, ..Regimes.
Cci�sultórib: Rua Fernando Ma-

.

-

\

dlado, - 'fel, 1.481.

\Resid. R>7 de Setembro - Edif.

CrDz. li Sou:tà - Tel. 846.
.

.

DR. M·. S. CAVAL
CANTI

Clinica exclusivamente de crt

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

T-eleíone (M.) 736.

CDrso Nacional de doenças
lleJÍ.tais.
.x-diretor do Hospital Colonia

8ant'Ana.

Doenças' nervosas e mentais.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes n? 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.

_FONE: M. 798.

Res. Rua Santes Saraiva,
.

64
- Estreito.

O 'ESTADO
Administraçlo

Redação e Oficinas à
rua €onselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 -7 Cx. Pos
tal, 139.
Diret�r: RUBENS A.
RAMOS.

?,� Representant.e:
=:' -,

A. S. LARA
Rua' Senador Dantas,
40 - 50 andar:

.

Tel.: 22-5'924'.....:.. Rio de/
Jafieiro -

-

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe' de.,Oliveirs

nO 21 - 8° andar
Tel. : 2-9873, São

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

,/Ari!l . . .. Cr$-lOO,OO
Semestre ...Gr' 60,00
Trimestre'. 'Cr$ - 35,00

No Intertor
Ano ....• -'Cr$,_120,00
Semestre •• C-rí 70,00

"-.. 'I'r.imestre . Ct$ 40,00
<

Anúncios mediante con-
• tráto.
Os ortgínaís, mesmo

não publicados, não s�

rão devolvidos.
,

A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados. \

DR. MARro
WENDHAUSEN-<

Olíníce, médica de adultos e

crianças.
Consultório - Rus João Pinto,

16 - Tel. M. 769.

Consult;s: das 4 �s. 6 horas.

Residêncta: RUa Esteves Jú

nior 45 ..Tel. 812.

Dr. Antôo,in Moniz de, Aragão
.Comuníca a seus clientes e amigos que rei

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

(consultório Dr. Oswaldo Cahral) � Das 15 às
17,30 . horas.

RES�D:eNCIA: Rua Bocaiuva, 135
fone M-.'l.l4.

Tele-

.'

COMPRA lo
VENDA DE

CMA�[ TERRENOS
,

.

HIPO�tCAS
AVALI!lCÓ[ 5 I ';;�;;;;;;;:;;;;;';';;;;";;;;";;:;�;;;""'''';;;;;;:;;'';;;;;;;;".lE 6ALlSACOE s .,

ADllltIlS1R_�O I.,-�,-u-"",.-�..: ---"'nUA�D"'EO�D"'on�o-''''J>�----
DE IMÓVEIS M. ... nOI1IANdPOL/5.· "AHTA c_"rARIIVA .

<TC

CA.SAS À VENDA
RUA S.- VICENTE DE PAUL1f, 2 quartos,' 8al� e-te:,.

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

AVENIDA MAURo' RAMO�, com todo conforJ;o, .'

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40- (fimínciailo

pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) '

..

RUA CHAPECÓ, 3 quartos, agua luz -esgoto, etc., casa

de madeira, to�a pintada a oleo, alu�a-da por--

C.r$ 40(1,00 .

I'
••••••••••••••••• :

••••••••••••••••

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 peqaenae- caeas, COlHI

truidas em um de 51 x 70, ótimo 10cat para -depo-
sito etc .. fundos para o mar .

- 'SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, Vararl'Q61'\ coainha,
chuveiro etc, terreno 9,50 x 32 (finaneiaidoa'" pelo
Montepio Cr$, 53.000,{I0) .

COQUEIROS (rua Des., Pedro Silva), 5 quartoa,- ban-.

IIheiros,-cl,pa: salão de [antar, salão de visita"JX>-"
rão habitavel, depostto etc. terreno 24 x 60, podefi-:;
do ser vendido 3 lotes (fin�nciada pela Cai,xa

Cf$ 40.000,00) 7..................•.... ' .

ES':FREITO' (Travessã1·o. de Janeiro), casa de _�adeira.
4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 3'0, ." "

_

.

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

15 x 35 ;

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

Rua FELICIANO NUNES PIRES, 5.....q1r.1rtos, sala,
étc. etc.. . , .

SACO D_OS )LIMõES (3 quartos, etc. serve tambem

para comercio " , .

RUA· MACHADO .(Estreito), casa de madeira com 3.

quartos etc ........ ,.'.....•........
, .. , .

TERRENOS A VENBA
-

AVENIDA MAURQ RAMaS, II lotes 4e 1! :a: "6, pr.. �
por cas'a lote . '-' .

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de nr x 21
I ,

(preço dos 2) ••.•...••• : .

'RUA FELIPE SCHMIDT,-um lote de 11,50 x 30, .frente
�

v

no.aio...

'ia.ooo,OQ.

200:000."

!l0.000,9&7

70.060,Mi8
121>.060""

goo.oco,-;
<,

21.0011.""

í
I���60.00fl.-:-'

á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar
de futurc ) , '....... 60.EIOO.__

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829;oom2 .. . 2'.OOtM'....
CAPOEI.RAS (um terreno com a área de 84.000,OOm2•

e):,t;:;;mando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidaâes de loteamento ,.'.:

'

.-. 60.0e0.�

;rERR-ENO Á VENDA EM PRESTAÇOj!:S-
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS � SITlOS '

Temos sempre interessados emr comprar casas, terrenos, �
caras, e sitios .

·HIPÓTECAS
'Recebémos e aplicamos Qllas·qu.er import.aneia com lrar_tlaIIJ,

Inpotecarlas.
ADMINIS'l'IiÁçÃO DE PREDIOS

Mediante modica comissao, -aceitamos procuração, pa�a' acbaf,.o
nistrar prédio, recebendo aluguel,' paga_ndo empostos etc.

'

.

CHACARA
SÃO JOSÉ '(Est-rada dO' roçado) 21.000.00�2, arvores·Dr.) Renato RaiOS da�Silva

Advogado
Rua Santos Dumont, 12·- Ap-. 4

Med'eiros Vieira
/

ADVOGADO.
Caixa Postal 150 .� Itajaí -. Santa Catarina

Drs� Waldemiro C,ascaes
e'

Roberto ''Lacerda'
ADV'OG-ADOS

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 TRAJANO, 33 -.10 AND. - Fone: M-71l. J

j

frutiferas, café e outras bemfeitoÍ'ias'

FAZENDAS
Uma' pequena fazenda em Canaiivieiras, com frente á

famosa praia do mesmo nome, tendo 4.344.728m2,
Casa de residencia, engenhos, local ó�imo p�ra a-

kricultura, avicultura' etc etc '

.

INFORMAÇõES

DRA�, WLADY:SLAVA·WOLOVSKA MUSSI�
, -

-
-

E '_
.

DR. '��N��co?IB, MUSSI Dr. Alvaro-de
.. '

Cirurgia-Clíni�à. G'lra[:PartO·oEs':TÇAS DE SE"NH"·O ' ., C'a rvalhoServiço completo �e especialtsado das: D .�
.

,
.

.-

_AS; com modernos métodos de' diagnósticos e tratamento.
. .r-�nças, de Crianças

COLPOSCOPIA - HIST,ERC - SALPING(,}GRAFIA - MET.ABO- c'onsultório: Rua Traja-
. , .

LISMO BASAL
_.

.

.,no. s/n. Edif. São Jorge -

Ramoterapia por ondas curtas-Eletrocõagulação Rái�. Ultra 10 andar. Salas l4 e 15.
�Ioleta e Infra Vermelho. Residência: ,-Rua

-

Briga-
Ccnsultôrío : Rua Trajano, n? 1, I" andar:::- Edificio do Monte- deíroBilva Paes, s/n - 3.0,

andar, (chácara do Espa-
nha).
,

Atende diàriamente dás
14 hs. em diante•.

DR.ALfREDO
-CHEREM

600.008�
.�

..

Sem compromissO';' para o cliente, damos qualquer informa., ..

dos negocios imobiliários.

HAMILTON VALENTB'�
F,ERREIRAESCRITÓRIO DE 'I

,ADVOCACIA
DO SOLiCITADOR WAL·

DIR CAMPOS,
Advocacia em geral

Funciona junto aos' Insti
tutos e Càixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.
Naturalizações.
Escl'itório: Rua Vitor

Meireles, nO 18 -'20 andar.

Advogado
Serviços de advogaei....

em gera}, no Rio de Janej..;.-
1'0. Cobranças, Registros. .

Encaminhamento .de proees
sos. Recursos aos Tribunais
da Justiça Comum e do Tra
balho��
Praia ao Flamêhgo, 1�,

apto, 510 - Rio - D. li'.

_SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem aef,�ndidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

.

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4
Telf•.33-6942 '- 22-8005.

-'.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NI AS·SEMBLEIA'. LEGlSLITlYa::D�--balÍcaf!�._pess�disl!, na
digne de �ncaminhar à Casa a necessária .pl'op�sta para I. A�semblela Leglts!"9y.ao pretendido reajustamentu-Esta sliig'estão mereceu apoio Con�ldera�do que, pela e-

.

; �.ue es a. ssem. ela se

d
.

C. "

,.

. conomIa notável de percur- dirija ao Sr. Governador doa asa. ...' -
. . lõ'n d t t

. " Ainda a escolha dos lideres so, essa eS�l'�da tera impor- -'fta o idenc .

que es e
• o��

, Retomando a disctJs�ão interrompida na vespera, sô- r tância decisiva para o co- as prOVI encras n�cessarlas.

bre o projeto 'de resolução q.ue modifica o Regimento In_lmércio._entre aquela exte�- .pa�.o restabelecimento do
terno relativamente à escolha dos lideres de bancada o

SR regrao gaúcha, e as
..

1'1- auxílío ll}ensal, por_ parte. do
deputado \VHmar Dias tece novas considerações' a r�s-I quíssímas zonas central e Estado, a construção da im-

.
"

-. ". .
'

.

.: .. norte do nosso Estado' portan te estrada de roda-peito pa.ra provar que o fim visado no. projeto e certo '. "
.

"

.

_ Maria da Gloria Perei- e democrático donde imperiosa a sua aprovação. . Considerando que a refe- gem que Iigará a, cidade de
ra. O deputado Bulcão Vianna pediu a palav�'a para re-

rida estrada virá beneficiar ?ampos NAovos neste Estado
_ Atela Lauth filha. do .. _

t
'"

I
.

S
.

tá grafidernente a cidade e o a de Lagoa Vermelho, no
. ., novar sua opmrao con rarra a nova er, eus comen a- .

d :R' G d' 'doSI' Gustavo Lauth .

f lt t" �. tes .

municipio d,e Campos Novos, Estado o 10 ran e. .

rios oram a amen e 'intereãsan es e exarnmaram o pro-
-

I" I
..

'

MENINOS: "bl h div
'

'. _ .como a cidade e o municipio Su e que se pOSSIve, au-
..

ema so diversos aspectos, todos dignos da atenção dos '. '
, 'I' b t-. Franklin Delano BOl'- legisladores, mas 'não conseguiu destruir o ponto de vis- de Cur'itibriiios, constituin- �ente esse· auxi 10 su s an-

ba, f ilho do sr. Rodolfo Bor- ta não 'polítíco mas essencialmente doutrinário do depu- do para eles nova e pujante cla!ment� de modo � que,
ba. t d Wil . D' fonte de progresso, riqueza mais rapidamente, sejam a-

, .
a O 1 mal las. .

. .

d d d_ Ivaldo Brasil. Também falou sôbre o tema o deputado Celso Ra- e comercio; . tendl?aS as necessi a _es e
_ Airton Dias. B' '. Considerando que, pela transporte da produção a-mos' ranco, citando autores que doutrinartam os pon- .

I
.

d tri I dNASCIMENTO: tos de, vista da União Democrática Nacional. notável redução das distân- grico a._e In us na aque-
. SOI�ANGE I Respondendo às ponderações do ilustre colega Celso cias entre aquela �ona fron- laSsr�gl�es. S

_

20 deAcha-se em festas o lar Ramos Branco, o deputado Wilmar Dias fez distinção en- teiriça de nossa pátria e as
,

a a a18 lessoes,feliz do sr. Osm�r Damasce- tre teoria e .realidade. Em teoria ele também apha que
estradas estratégicas que Junho de 95;.

C Ino da Sllva, comerciante no os'partidos deviam cíngir-ee a doutrinar e prescindir de conduzem ao centro e norte WDalter Td�norllo paSvDa can-Estreito, e de sua exma. nomes.' A realidade, entretanto, é outra: No Brasil, de- do país, a importância da- te, eputa o pe o .

espôsa, d.. Alda Gomes'. da vide à imperfeição do nosso sistema político, os partidos quela estrada transcende do ' ,

Silva, com o advento de uma não podem prescindir do prestigio pessoal de alguns dos seu grande valor económico V' drobusta menina, ocorrido na seus lideres. E é porque a nossa lei assim concretiza o
e de benefício ao comércio 8n e-se

Maternidade dr. Carlos Cor- modo de agir dos orgãos politicos, é por isto que se tor- e á. prlodduçãOd i.ndusttrdial de, Quarto de Imbuia. Vêr e
rêa, e que na. pia batismal ne necessária a aprovação da tese em debate. agrrco a os OIS es a os o

-tratar no alto do Restauran-
receberá o nome de Solange. O deputado Francisco - Neves requereu votacão no- extremo sul, para tornar-se

R P 15 _ 20 an-" '\' ..

t t b éf' . l te osa, raça
minaI, sendo o projeto de resolução aprovado por 19 vo- I

emmen emen, e en ica .ao. dar.
tos contra 17.

-

segurança e a causa da UTIl.,

Os deputados }Ylmar Corrêa, e Wilmar Dias dirtgí- dade de nossa grande pá-

'AS·tA]·OS 'da 8a-o rarn à..-l\fesa, oficio declarando que, em virtude da apro- -tria ; -c.

�V \1 . U"
vação do projeto de �esolução sôbre a indicação dos li- Considerando que o ante-

Jlfa-o DO lJO B C deres de bancadas, deixavam de ser Iider e vice-lider da rior Governo do Estado, do
" ,. 'I •• Bancada "do P. S. D. dr. Aderbal Ramos da Sil-
4) _ Rodeio, prâ encera- O deputado Cabral leu uma resolução dá bancada va, vinha prestando auxílio

jar o noivo. da U. D. N. confirmando os deputados Bulcão Vianna e mensal á construção -claque-
5) _ Como já é tarde e a Celso Ramos Branco na liderftnçá e vice-liderança da la importante obra, auxílip

fom!') bateu... será distri-
mesma bancada. O deputado Braz Alves, depois de uma que foi suspenso pelo atual

buido o melado derramado declaração do voto contrário ao assunto aprovado, de- Governo de Santa Catarina;
no aipim, na batata doce etc. clarou que o cargo de lideI' do seu p�ll·tido ele o deposi- Consi'derando que, embo�
Não ?avendo ba��, no bute: �taria nas mãos da Comissão Executiva do mesmo partido. 1'a o Município de Campos
co, fIC?U resolVIdo, pelo .paI Identica declaração fazem os deputados Bulcão Viànna Novos venha continuando a

da nOlva que pede mUltas
e Cássio Medeiros. '.

. construção, o vulto da obra
desculpas, será debulhado

I O deputado Fernando Oliveira, na tribuna, informa é por demais oneroso para
pinnão para ·todos.

, que oportunamente a bancada do P. S. D. se reunia para as possibilidades mUTIlCI-

6) - Foguetes e bombas escolha do respectivo- ,lidei' e viçe-lider. Antecipadameu-, pais, assim como o .henefí-
para anunciar o baile.. '

I te, e�tretan�o, a�ia�Lta que. tanto o� deputãdà� y1rr:êtT cio,_dela a?v.illdos se estén-
7) _ Dança sem palar ate Correa e WIlmar DIas contmuam a merecer o IrrestrIto deIao a vanos mUlllclpIOS

r o' N I C A . A P E R I T I V Ao fim da festança. I
apoie de toda a bancada.

-

d.0�Estado, e, por tudo isso,
AVISOS: _ Cada. um de- O P. S. D. de(endeu o Govêrno é de _inteira justiça que @

ve levar seu ?,arfo. Ao témínarmos' esta crônilGa, impõe-se-nos um co. substancial e decisivamente
Os' cavalheIros-podem a-. mentário.

' ... aquela cO:J.strução:
m)H'rar o cavalo na porteira! Refere-se êle, à discussão havido sôbre o requeri- INDICAMOS:
e não na porta da casa do f'm�nto de um funcionário do Tribunal de Justiça e com ----------�.,---------
festeiro. , lo qual pleiteia reajustamento de vencimentos.

'A' V./' I '8' OAs damas não devem le-I Defendendo ponto de vista diferente do esposado
var.·a- criança para poderem, pelo deputado Cabral e, naturalmente, pela bandida ude
dançar a vontade. .

. ! nista, o deputado Ylmar Corrêa, com apoio da bancada
HORARIO: - Podem ir pessedista evitou fosse aprovadô um projeto de lei ba- TôMBOLA PRÓ.CONSTRUÇÃO' DAS ARQUIBANCA-chegando quando estiver es- seado unicámente em proposto de vencimentos já cadu- DAS DO CLyBE ATLÉTICO CARLOS RENAUX

\
/

curecendo. . . ca, p6rque não atendida oportunamente. Em virtude de não se acharem totalmente vendidos
Com esta resolução, o Partid,o Social Democrático cis_talões da Tômbola em benefício do C. A. Carlos Re

�efendendo o djreito, déf(\)ndeu o Govêrno, pois, a pre- naux, sua Direção, avisa aos portadores dos respectivos
valecerem os fundamentos invocados pelo projeto de au- taiões, que, transferiu a data de sua extração para 24

I
toria do deputado Nelson Brasil, numerosos' funcioná- de dez!mbry de 1951, vespera de 1'l'atal.
rio�roveitando o precedente, Iloderiam pleitear anu-. Esperando a devida compreensão ,dos distintos co
lação �e � um�rosos atos por' eles julgados prejudi�iais laboradores, o "Vovô do futebol de Santa Catarina", an
.aos propnos mteresses, desde que poudessem estrlbar-l tecipa seus agradecimentos .

.

se em propostas anteriores do poder executivo, embora A DIRETOij,IA
tais propostas, realmente, tivessem perdido seu valor.

)
. . Em 1.2-6-1951.O deputado Schneider pede retificações ___:.:.-.-----..,..,---...-----------.-------

O deputado Vic�nte Schneider, indo a tribuna, es- 1N L •LI·' \ , f·
<

tranhou as conclusões a que chegou êste cronista, a res-,' otas vlv logra Icas
.

peito dos dois projetos por ele apresentados na sessão -

d'e ante-ontem.

._ ,.
. 4.

I

••J§tÍ{ ".fi.: ..

ANLVERSARIOS:
:DR. POLIDORO H.

SANTIAGO
Transcorre, nesta data, o

�niversário natalício do sr.

'<til', Polldorto Hernani de
:.;Sàntiago, ilustre faetrltativo
'residente nesta. Capital e

.Dtretor da Faculdade de
"Farmácia e Odontologia de
$anta: Catarina.

.-

( .

{ Pelas suas qualidades de
-cidadão e médico, tendo
-_prestado sempre o seu vali0-
'-'80 concurs-o às obras de as

-sistêneia social, o aníversá
:rio credenciá-se à admira
-ção e à amizade de qlflntos
'<com êle convivem, devendo
-receber, hoje, homenagens
''Caras e expressivas. "

"O ESTADO", cumpri
-::m.enta-o, com votos de feli-
-eídades.

SRA.OSNISOUZA
Transcorre, hoje, o aní

':'versário natalício da exma.

",'Sra. d., Regina-Magda Si
tmões Souza, digna esposa do
.sr, Osni Souza, funcionário
�o Banco do Brasil.

Às muitas, homenagens de

'4}�rá alvo, "O ESTADO"
;ZSe_ associa, respeitosamente.

FÁZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

- Miraldino Dias, oficial
"do 14 B.C.

_ OSllí -Raffs. represen
-tante da Century Fox Corpo
::"'1."ation.

_ João Batista Dutra.
_ Ari Sales B:r;asil.
.::::::.fidoacir Schniidt.
SENHORAS:

._ UTbina G. Simões.

DE

_ Libania de" OliveÍl'a
'-:Goulart.

SENHORITAS:
� Nilza Gerber.
- Ib Mariá Siridakig•.
- Iolanda Cabral.
- Olindina Paulina

:=Passos.
- Leatrice Rovêre.
- Eli Silva.

dos

/

. !

-_

.

Saltos
-'

de
Borracha

j

GOOOjYE4R
,

'ltSTADC':......St.xta:feira . 2:.' de' [unno 'de ,1951
.

--

A INSTALADORA DE
FLORIANÓPOLIS DISTRI·
BUIDORA� DAS LAMPA�
DAS PHILlPS - DESCON
TOS MAXIMOS PARA RE
VENDEDORES RUA
TRAJANO N° 11 - :FLO·
RIANóPOLlS.

(

A G U A.

H A-S, C O N V ALES C, E N ç A S

•

Lamentávelmente, ao contrário do que aconteceu nÍ't Maria do Céu )

vespeI�a,
n- nos foi possivel apreender claramente o " . ,. .

D ._" . , .

sentid o discul'sO do nobre parlamentar. Nestas condi-, �lstorJas do TIO ammo

I
SUl. Em cada uma �as pagl

ções gnardaremos a publicação do mesmo no "Diário n 11: _

nas do volume, su�ge� as

da Assembléia" para depois. nos pronunciarmos. Temos Edlçoes Melhoramentos.
> b:le�as', as pecuhapdades

impressào, entretanto, de que estavamos certos em .

pltOlescas dos ,Estadps do
nossas cOllclusões

_. Ganha maIS um alegre vo- Norte, com os seus proble-
, . .

lume a popular coleção d� mas principais apontados à
____ E d i ç õ e s Melhoramentos criança, seus ati'pectos curio-

t A (iRADE( IMENTO, i��ti1:�;��;�!�:��� ;�:::,�:���;�!�u::7;ab���
J'. I renomado professor Louren- propriedade e ágil colQ!:ido

ço Filho.
_

de linguagem, pelo que o
,

e MIS�A No formato original que volumezinho se recomenda
\.,. tão depressa e ti;io largamen- especialmente às crianças

A fa�ília Joaé d'Acâmpora vem �gradecer, de I t: contribuiu
_ par� popula- de ambos os sexos e its bi

todo coraçao, a todos os que lhe remeteram telegramas, rIzar a coleçao, este vo-líl- bliotecas de classe ou esco
flôres e corôas, quando do falecimento do seu filho, ir- me, que tr,az belas ilustra- lares.
mão, cunhado e sobrinho, çõe:f à côres de Oswaldo Em tôdas as boas livra-

HILTON JOSÉ D'ACÁMPORA Storni, con,ta ,a história da 'rias ou pelo Serviçà de Re-·
e acompanharam o seu corpo até a s,ua última mo- Jovem cearense lVlaria do êmbolso Postal.

rada.
"

Céu que, em. companhia 'de nas

Outrossim, convidam a todos para a missa de 70 Dedé, a menina do sul do EDIÇõES' lVIELHIRAMEN-
dia, a se realizar na Igreja de Fátima, n'Ü Estreito, no país, narra eyive em alegre TOS
dia 24 do corrente, às 7,30 horas, pelo que, antecipada-· I brincadeiras

as coisas boas Caixa Postal .- 8.120 _ São
I mente, se confessam gratos.

" , be!alõ que o norcl.este pos- jlFaulo. '. '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ESPORTJSTA -: ..
;

....

SEJA VOCE. UM DOS PROPUGNADORES no 'NOSSQ PROGRESSO ESPORTIVQ, �UXILIANDO A FED.ERA-·
çÃO 'ATLÉTICA CATARINENSE ·NA CONSTRUÇÃO' DA CANCHA PÁRA. OS JOGOS ,DO CAMPEONATO BRA
SILEIRO DE�BA:�UETEBOL, A' SEREM JlEALIZADOS ,NESTA CAPITAL, EM SETEM�R9 DO CORRENTE ANO. /

,

.

QOAÇÕES C�OM 9 DES,PORTISTA MILTON'LEHMKUHL. tColabora�o do "O,Est�o Esportivo" à Campanha do Tij�o)#' .

.,. _ ,. ,..•..- ..•...,•.•.•._._- _ .-_ _ _._..-.....,.._ ,...,... ;. '- -.- ,;...- -..;. -.- -�-

',' I'

"O' Estado"· Espo.rtivo
D11't!('I••• ,PEUKO PAULO IüC....DQ

Foi recebido com, .indescntivel entusiasme nos circules espcrtíves -e -, ato' do -'Pu�der
Leglslatív«, éfprovand. o Projeto de' Leique cancede o auxil:e de Cr$ 450.00;O�OO'

para 11' construção, da Qu�adra de Bola ao Ce�t,o da F.A.C_

A Hitillha· da, Ouadra! C�mpeonato pa�t-
,

"�", _' .,( I Iíste. de >Fu-tebol
De Athos Jacíntho I:"'SÓ o.Jdinamismo, a perseverança e a boa vontade de

ÍlO'SSOS v.e��a��iró� desPQrtis�as" sõ:nente isso, torna.rá t
'

. possível a re�hzaç-ªo em Elortanõpolís do ce-rtame nacio- I "-
nal �e basketball.

. A' .' I
E uma verdadeira -batalha o esforço .da F.A.C. con-I

tra os obstáculos, afim de construir em 3 meses a qua-. t

dra de basketball para o campeonato nacional.
Há 'grande expectativa por parte' do povo pela mag

na competição que se avizinha. Um cidadão, patentean
do à· nobreza. dê caráter de nosso povo, ofereceu �'].?A.C.
um cellto de tijolos, num gesto..digno de encômios. Mui- '_"

to,s tijolos -a.inda serão oferecldos. Todos hão de querer

, r.
M·odl·-f·l'c·a-do • II-0o.. olam·e·.oto dft..... C,_II',

._,I participar dá vitória. que será conseguida na batalha • U U
.

da quadra.
' ,�'

Escreve: HAMILTON ALVES

P"OO'·,·-to Bras·I.-,ro da LGlce- LI-Vra, Pela primeira vez' na .sua história, Santa 'Catarina Não será justo que, no próximo Campeonato Brasi-L 1) ii . '. I ti '

,
li U' . J

.
U

será pa-lco de um 'campeonato brasileiro, duma modali- leiro de basket-ball, exija-se. da representação : catarí- RIO, 21 (V. A.) ....:.. A Diretoria \ia Confederação
<fade de esporte em que o Brasil ocupa o terceiro lugar 'nel1se a conquista do certame. J'S,ão, é pelo simples fato I Brasileira .de, Basquete?o}, �steve .re�ida ontem ii tar�e
no mundo, colocação obtida nas olímpiadas de Londres, de realizar-se o campeonato aquí, que teremos de 'nos 1\ e tomou diversas providências relacionadas com os. pro- -

no primeiro campeonato mundial de Buenos Aires e tam- vêr um dos favoritos. Absolutamente! Q'Ue há mais-pos- ximos certames, que realizará. em Goiás e, Santa Catari-
.bem nos Jogos Panarnericanos ainda em Buenos Aires, sibilidades de galgarmos mais um ou dois 'degl':áus, quan- na. Foram apresentadas tabelas elaboradas pelo Depar-
orqutfevid.enda a.:éxcelência do basketball brasileiro. 1.8- to a isso não ha nenhuma duvida. . ta mento Técnico e que serão posteriormente enviadas
so indica' que na 'grande festa de confraternização nacio- Mas _que seremos os campeões ,o, .' será uma façanha aos membros das Comissões ,Organizadoras daqueles
nal de Setembro próximo,' veremos em açãe em Florianó quase impossível, aten�endo não só as: nossas condições certames, Estudou-se tambem o problema dos, juízes..
polis, grandes expressões do basketball, em exibições mesológicas como também ao precár io , rendimento téc-: das sumula-s e outros detalhes, sôbre o regulamento dO'
de alta-té:.cnica.'

'
'

'. .... nico' de nossas egu.ipes. Daremos, na.nerta, uma das me-\ Campeonato Nacional, do Lance Livre, foi aprovada a

'. "A "batalha da quadra" será árdua: Muita labuta ,e lhores acolhidas aos nossos visitantes, isso l-á dar�Qll. emenda que reduz de -= para cinco' o núme�o' de �mado
muitos sacrtfícios exigirá de-nossos desportistas, que', Faremos tudo o qüe nos, estiver ao alcance para que to- res, do certame por equipe,
com uma perseverança .ímpar, vão aos poucos, deitando das 'as representações'vsaiam bérh'·'impre�sionadas da- ----------.....--------------

por .terra o�. obstáculos que se, interpõem ao seu ideal. quí. Mas, em hipótese alguma, podemos a&pirar, um O Na(:ioo8.1 participará
- A tarefa .ê difícel. Há muito que se realizar, há ne- primeiro 11Ufar, uma vez que as nossas alçadas são res-

, cessidade de cooperação e boa.,v.'ontade de todos os que fritas. Vamos fazer uma "fésinha" ... É preciso reco-
MONTEVIDEU, 21 (U. P,') - O Nacional, campeão

uruguaio de futebol em 1950, participará do Torneio dos,
_�esejam aumentar .0 prestígio ésportivo. de,. nossa !erra.. , nhecer, para de'monstnir a improcedencia dêsse nosso '

C I
-

d Campeões, a realizar-se no Brasil, em julho próximo,Venceremos a batalha. Santa atarina, 'pe a açao 1- almejo,'. que, na disputa desse cetro, estarão .em luta as' , 7

nãmica de seus desportistas, realizará o campeonato maiores
\

expressões do basket nacional. 'De modo que,
A Associação Uruguaia de Futebo] concedeu nes-

brasileiro de basketball .dando úm exemplo de alto cí- Sau'ta Catarina, terá de defender, com sombranceria ,e
se sentido, a devii_a au�orizaç�o, res?lvl,indo a 'susÍ>�nsã()c
do Campeonato Uruguaio, de 25 de Junho a 27 de Julho,vismo e dignidade esportiva. 'áltivez, as. ,syas glórias esportivas, os seu-S grandes fei-
a fim de' permitir que o ca'iTIpeão· do Uruguai P;l-rticip.e.

111"
'. IR" -I

- ...
tos. Cabe, támbem, sempre obdecendo as normas são do

daquele certame.

"ampeoooto rasl elrO '\Ie esporte, oferece�' tenaz resistência a todos 08 seus ad7 .....,...__--'-_---.

:
.

,"

_ _ _ veI'sárj_os, demonstrando, assim, ser um competidor de bondade' e·a ajuda dos amigos certos e que nunca, no:;;.

MotOClclls,mo • pos.sib�lid�de.s re.duzi�as, mas ardoroso e combati,:o:.�de- momentos difíceis e cruciantes, lhe negaram apoio. Pe:-

ltIO, 21 (V. A.) _ No proximo domingo na Quinta malS, e preCISO mcutIr, nOs nossos atletas, o espIflto de dimos a todw os que desejarem contribuir corri algu.1Jla

_(la Éoa....Nista, será disputado o. Campeonato Brasileiro luta para podermos, tirando partido de diversos fatores cousa para o. restabelecimento dªquel�. que foi um so-l->

(fe Motociclismo,·o primeiro sob a d-ireção da Confedera- que nos são favoráveis, conquistar um lugar meritório dado valente, em defesa do' desporto de sua terra, que

ção Brasileira de Motociclismo. O programa é o segu!!l- e expressivo. .r,:_ enviem a redação deste jornal, mencionando o ,seu nome

----... te: ,_
Porque se alcançarmos um terceiro lugar, não have- e endereço./--

Primeira Prova: _ (às 13 horas) _ Campeonato _rá leigQ q'!e não reconheça nos catarinenses um dos que x x x

foram serios concorrentes ao título máximo. '. \ Não podemos dei.�ar de ficar tristes ,quando vemos-Brasile'iro: - em_30 ,voltas (60 quilometros) _,. exclusi-
vamente para motocicletas de fabricação de grande sé- E essa colocação que, porventura,- ostentarmos es- que o índice técnico do nosso futebol é, verdâdeiramen-

. - tamos certos, repercutirá bem. O valor positivo das equi- te, decepcionante. Ainda domingo jltimo o Figueirenstr
. :cie (modêlo esporte) até 500 c. c., com classificação em

pes que virão disputar o certam.e, enaltecerá um ter.ceiro esteve em gladio com o C. A. Imbituba, da cidade do mes
separado 'para as categorias 250 c. c., 350 c. c .• e 500 c. c,

lugar conseguido pqr qualquer representação, E Sant fnome. O clube mencionado revelou falta de'preparoSegun9-a Prova: - (às 13,40 ) - Internacional e '

Campeonato Brasileiro:: _ em,40 voltas (80 quilome- Catarina necessita,-mercê do esforço e da dedicacão de técnico, falta de obediencia à táticas e convenções, tão.
.

seus atletas, atingir, pelo menos.,' uma terceira coloca- necessárias para que se tenha, realmente, uma partida.tros) - para mot.ocicletas até 500 c. c., com classifica-
.

2-0 ') O ção, o que,' para nós, . terá ° sabor igual do que se con- de futebol. Os estrangeiros elevam muito o �utebol bra-
ção ,em separado para 'as categonas D c. c.,..,5 c. c., /�

e 500 c. c., dos campeões brasileiros e dos cOrredores qlüstassemos o título. MJts" para obter o que se deseja, sileiro, mas desconhecem que, no interior do país, joga

estrangeiros.
. é mister que a FAC prepare' os seus elementos desde ce- se futebol de quinta categoria. Que falem bem do fute-

do, afim-de não fazermos uma má figura como donos do boI carioca e paulista, está certÓ. Mas que generalizem._Jj. confirmal'am suas inscriçpes a Federação Metro- ,

politana, a Federação Paulista e a>Federação Uruguaia, "terreno". ,--.. está errado. Porque, apezar de ser brasileiro, o nosso f':l-
L x X X tebol não poS'SUi nenhum traço qU'e o identifique. com o

esta apenas na prova internacional. ..,

O veteral10 jogador Galeguinho, que �Ja pertenceu, �futebol que,-· efetivamente, pratic2,m gúanabarinos e paQ-
em épocas que já vão longe; ao Avaí, encontra-se doe� listas. 11 caracteristica do fut�bol nacional é.a veloci
te, impossibilitado, dessa ,forma, de trabalhar pela sua dade. Mas '0 nosso não, tem velocidade, como é que pode
subsistência, precisando, naturalmente, ;do auxíliú de ser brasileiro? O nosso. não é brasileiro, ora essa! o,

todos, aqueles' que lhe foram companheiros de vItórias nossos é das -"arabias" ... Se não deixarmos de lado os'

magtilficas e retumbantes e· de conquistas que o torna- clubes do interi'or,· não sairemos donde nos encontramos",
ram um dos ma!s completos extremas de Sa'nta Catal�i- O intercâmbio com os grandes cTu'bes tem de ser objeto
na. Hoje, quando a estupidez invejosa da sorte se lhe de atenção' dos nossos m'entores. Se jogamos c::run qua
mostra adversa, seria bastante plausível e elegante' se dros inferioresr nã'o poderemos, jamais, aspirar .

a um

todos os desportistas estendessem as mãos para auxiliar dia:pasão técnico que nos recomende e qUe nos gara1ti�
é, i um jogador que tantos serviços prestou ao esporte harri:;__ rá a possibilidade .de vitória sôbre as seleções adversá�

I ga-verde'. Agora, na hor_a in ce'tta, Galeguinho l;oga a rias. '-
.

A classificação _ dos concorrentes ao Campeonato>
Paulista" por pontos perdidos, <.é a -seguinte : .

10 - Coríntians, Palmeiras, Santos e São .Paulo : 2(}.

Portuguesa de Desportos ; 30 Guarani; 4° Ponte Preta.
e Juventus ; 50 XV de Novembro, Radium, -Ipiranga e

Nacional; 60 -, Portuguesa Santista ; 70 Jabaquara e

Comercial.
A próxima rodada! SABADO - Santos-x Juventus ;

DOMl-NGO - Palmeiras x Jabaquara, Comercial x Co

rmtíans, Portuguesa de Desportos i: Ponte Preta, Nacio
TIal x 'sãô 'Paulo, Portuguesa Santista x Ipiranga é Ra:'
dium x Gua�mi.

-
.

A rodada inaugural da
«Taça RiO)

Noticiam os jornais do Rio que a primeira rodada
(lo Torneio dos "Campeões", ou.melhor da "TAÇA RIO",
constatá dos seguintes prélios:

Dia 80 - No Rio -'- Austriâ x Nacional e, em São
Paulo - Estrela Vermelha x Juventus.

Dia 10 de julho - No Rio - Vasco x Sporting
em São PauTo ::_ Palmeiras x Olímpic, de Nice.

./
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ça do' decTeto-':l'ei n;: 7.661;
de 21 de junho de-1945, que
estabelece-em seu "Art. lS5

O Doutor Léo Pereira Oli- - Extingue as obrigações
"'Veira, Juiz de Direito da do falido: I�U-nI-IV - O
�Comarca de São José, Esta- decurso do prazo dé dez a�

-do de Santa Cata tina, na 'hOS, contado a partir do en

:�fOl'ma d� lei, etc. cerramento da falência, se

\
,Faz saber a quantos o o falido, ou sócio gerente

'presente edital virem, dele da, sociedade falida, tiver
-conhecimento tiverem. que, sído condenado a pena de
:_por parte de !IELMUTH detenção por / crime f'ali-
FETT, por seus advogados, mentar", Diànte do_exposto
Lindolfo A. G. P-ereira e e nos têrmos do art. ,137 e

�,João Batista Bonnassís, me, seus parágrafos, da' Lei de
'::foi apresentada "a petição' Falências, dec.-Lern. 7.661,
("do teôr seguinte: "Petição. de 21-6-45, o suplicante re

:Exmo. Sr. Dr. Juiz "de Di- quer a V. Excia.: a) seja
-:reito da Comarca de São Jo- tornado público por edital
'.;sé -_ HELMUTH FETT, com o prazo de tninta (30"1

-

"brasileiro, casado, indus- dias, publicado no "Diário
":ttiário, residente em Santo Oficial do Estado" e em ou-

-

.Amaro da Imperatriz,' Co- tro jornal de grande. circula
:-::-marca de Palhoça, neste Es- ção, o presente 'requerirrren
-taçlo, por' seus advogados, to de extinção de obriga
,�ndolfo A. G. Pereira e ções; b) não' havendo opo-

,

"João Batista Bonnassís, in- sição de credores, ou consi
.f'ra-aseinados, inscritos na derada infundada 'a que, por
"Ú. A. B., Secção de Santa ventura, tiver sido formula
-Catarma, sob os ll&---...380 e da, se digne V. Excía., ou

.;::a63, respectivamente, e es- vido o Ministério Público,
-cr itóríos à rua Álvaro Car- declarar a extinção das 0-

-valho, 43", - Telefone n. brigaçôes 'do suplicante, por
".4!}4-- e rua Deodoro n. 9 sentença, publicada esta POI'
--- 'I'elef'cne n. 1.631, em' edital e' comunicada aos'

-:FIQJ'"ianópolis, para onde de- funcionár-ios e entidades a-

-vel'ão, ser dirigidas aS'inti- visados da declaração da fa-
-:-mações e notificações, 'vem lência. Pàra os efeitos fis-
=expêr e requerer a V. Excia. cais dá-se à presente o va- _

..'o seguinte: 10 -:- O supli- 101' -de cinco mil cruzeiros.
-eante, como comerciante e Nestes Têrmos, P. Deferi- -"

;:sócio-solidário da firma "H. mento', São José, 21 de ju
--:'Fett & Cia."� aociedade em nho de 1951. (Ass.) Lindol-
-comandita simples, da qual fo A. G. Pereira e João Ba-
-era sócio comanditário Al- tísta Bonnassis. A data e as-

-:berto Fett, teve sua falêrr- sínaturas estão sôbre o de-
...da declarada no decorrer vido sêlo. No alto da peti
-do ano de 1939,' pelo Juízo ção estava ,exarado o despa-
-desta Comarca, visto como, cho seguinte: '''A., corno re-

'''Ú pr íncipaf estabelecimento quer. 'publique-se, por edi-
s: �e_8ta:va situado em doquei- tal com o prazo de trinta c.....����........������..,..,�������...........'t��..!.+!+.........�....�...e...�...�....�.��..

�I SALA"�����__��'_�_W_.·rT.T_",_�.-W W_�_",T"", � � � � '4 � W �, � W � .!_,

:ros, àquela época pertenceu- dias, no "Diário Oficial do IM -

_

.

..�.
-"te ao Município e Comarca Estado" e no Jornal "O Es� � '

..�. Preciso alugar uma sala
-de São José; 2° - Em 17 de tado", quo se editá em Flo- f.� ..

. ..�. no cent�tl,(}� imediaç�es, pa-::fevere,iro de 1941, por sen- ríanópol ís. São José, 12 de f� ..:. ra Escrjténie Comercial.
-tença do então titular dês- junho' de 1951. (Ass.) Léo .:. I Informações no Hetel Ca-
.se Juízo, foi o processo de Pereira Oliveira. Em virtu-

..��; �:." cique, quarto, 35.
',falência encerrado, na f'ór- de do que chamo a todos que I. �:." '

.....;__..... _

• -:ma da lei vigente, conforme se julgarem interessados, �:.'" �:."
_ �prova a certidão anexa (do- 'para virem, em Juízo no �:." ��
-cumento n. 1); 30;.=- -Sujei- prazo de trinta dias, a con- �.. ..�.
-to a processo por' crime .fa- tal' da publicação dêste, a- ti... ..�.�limentar e prolunciado 'co- presentar as oposições que <. ..:.
.mc incurso nas penas do tiverem direito, na forma da �..' " � :�ai·t. 336, § 2°, da antiga Lei. E, para que chegue ao .:. Acaba de receber os modernos toca-discos LONG-PLAY, �:."
-Consolidação das Leis' Pe- conhecimento de todos, se .!•. com 3 velocidades --331/2 - 45 e 18 R. P. M. � �:�znats, combinado com o art. passou' o presente, que será � �f:168, n. 8, do Decreto n. .... afixado no lugar de costu- tit.. �...
.qj.746, de .� de deze-mbro de me e publicadó pela Impren� tit" Toca-discos simples desde Cr$ 485,Ot) ..�.
:1929, foi o suplicante cOÍl- sa. Dado e passado nesta tit" '� _

..�.
·"denado a um ano de prisão, cidade de São José, aos ire- �.. F

-

I i t
. ,..J" ".

E d' "ARNO" I
.-gráu mIlllmo do referido ze dias do m,ês de junho de ��. ogoes e e rICOS e ecpnomIcos - ncera eIras

'

-,- �:."
·,dispositivo penal Conl$olida- mil novecentos e cinquenta .!. Liquidíficadores �:."
""ofio, em 16 de novembro de e " um. Eu, Arnoldo -Souza, �, �...� y � ��940, sendo que, após haver Escrivão, a dacWegrafei e.:. :
,ca sentença transitado em subscrevo. São José, 13 de�, ,y-.....

..Julgado, foi decretada, em junho de 1951. (Ass.) Léo �t Admire.',a nova linha dos rádios ��í
'� 'do mesmo mês e ano,_»' Pereira Oliveira. Era o que �:." ...�.
�'Suspel1são da referida pena, se continha em o dito edi- �:.+' «IN'V'leTUS» t 9" 5 t +.:.
,�elo prazo de quatro anos, tal que bem e fielmente, flX- ti:... para _ ..�.
-:sentença essa já regular- traí a presente cópia, que ...... ..�.
--:mente cumprida pelo supli- dou fé. Está conforme. Da- .:. +.�.'-.cante (does. ns. 2 e 3); 4° da e passada nesta cidade .:.

.

..�.'-- Assim, havendo decorri- de São José, aos treze dias ... Rádio-Vitrola a partir de Cr$ 5.3<t@,86 ' �

''<lo o prazo de dez (10) anos, do mês�d'e junho de mil no- :t :t:;,contados a partÍl' do encer- vecent6s e cin('}-u_.enta e um
.•!. Os discos Long-Play A ELETR0LANBIA _ .:.ramento da falência do su- Eu, Artur Mariani, Escre-

+. I"
-

..+."lllicante (17-2-941 a 17-2- vente a dactilografei. Eu, ·t+ correspondem a 8 -

<'
Edifício Ipa�� - TérreO :_'+:

':951), consequente e inde- Arnoldo ,Souza, Escrivão a IJ:+ discos comuns Floriànópo)is �:." Arrumadet·ra-'Pendente�e�te _

da �aior .ou • 8l�bscre,,:0, assino .e dou fé. ..� �t .

o
�

'menor �atlsfaçao fmanceIra I Sap Jose,..I3 de Junhp d.e I":. _

-

�:." i �r�cIs�-se de uma ar-l:.U-

,·-dos credores, estão as suas I 1951. Arnoldo Souza, Escn- .:� �:�
madeIra a rua Padre Roma,

. _. ,
- '+ �-�-�-�-�-��-�'� �-�-�-�-� � � � � � � � � � � � � � � � �'''Übrwaçoes extmtas, por for- I vao. �....�"."."..".."."."."...�.."..".."." � ...".w.".".".".".".+�.".."."."."......-.wO 130.

_

'I"
,

DISTRIBUJDO�RE,S :.

. �allântida . Rádio Catarinense Limilada�·
, apresenta m1is 2 iDsuperaveis modeJos para' 1951' i

CARACTERISTICAS:
:;:

5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; cu'rtas 6 a I8mcs. 50 agI rnts .

.:; Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pes.ado : Tomada para toca-scos .

..,... Transformador universal para 90, -110, 180, 200 e 220 volts vdi
: Va1'iavel de 3 secções": FI com nudeo de feno: Caixa de. IMBUIA de Luxo.
: sGrande alcance: Alta' sensibilídade : Som natural.

.,

tome

RHUM

CR'EOSOTADO

•

•

,/

Modelo .4RC-S-P

\

Modelo ARC 515
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o &TAtJ(J-�exta-feil'at' 22 .ue junho: de 1�51- ,,_ .. - "

CLUBE'�-�DOZE DR
-

·AGOBTO--
,

PROGRAMA ,PARA O MÊS DE ,JUNHO,
DIA 24 DOMINGO - DAS 15 ÁS' 19 HORAS, "SOI;RÉE" INFANTIL. DIA 30

COM 'INICIO ÁS 21 HORAS.
SUSPENSAS TEMPORARIAMEN TE AS "SOIRÉES MIGNONS", DAS QUA RTAS FEIRAS. TOI;>AS AS SEXTAS FEI-

CINEMATOGRAFICAS, COM INICIO AS 19 HORAS'
,

_

'

FICAM
RAS, SESSÕES

I

'.
,

7
, ,

SABADO "SOIRÉE", DE SÃO PEDRO

"

Sindicato de 'Heteís e Simi- Sindicato 'da Industria de PaDific8�
lares de Florianópolis .

eio' 8>CoofeUarla di Florianópolis
,

. '�, Edit-al de ConvocaçãoBdital de COBvoeaça-8 . N� conformidade dos Estatutos dêste Sindicato e de
Na conformidade dos Estatutos dêste. Sindicato e acôrdo com a legislação em, vigôr, convoco a Assembléia

de acôrdo com a legislação em':vigôr, convoco a Assem- Geral. dêste órgão sindical, a réalizar-se no dia 26 de ju
bléia Geral dêste órgão sindical, a realizar-se no dia 26 nho, na séde social, á Avenida .Hercilio Luz, 57, para

tratar da seguinte' ordem do dia: ,',',de junho, na séde social, á Avenida Hercilro Luz, 57,
para tratar da seguinte ordem do dia:

'

I.� leitura e discussão das propostas .orçamentarfae
I - leitura e discussão das propostas orçarnentarias para os exefcicios de 1951 e.1952. , .,

para os exercícios de 19151 e 1952. A referid� reunião rea!izar-se�a em, prrmeira convo-

A referida reunião realizar-se-á em prímeira convo- cacão, ás 11 horas e em segunda, as 12 horas.

cação, ás 9 horas e em segunda, ás 10 horas.,. I Florianópolis, 20 de junho de 1951.

Florianópolis, 20 de junho de '1951. ' Charles Eçlgar Morit� - Presidente.

cicio
Alvaro Milen da Silveira - Presidente, em exer-

C· O·'· V IVERI MORRER I
, ;:'iOJ� lOe- -laflO D ..).nde do ,:ngue. O ""'9ue é • vid:'SlDdieato 'II0B Repres8otao_les CQ�: Ás 5 :��4� horas Tonifique-se com SANGUE-

cJ I d Ft I Ó II
i

Henry Fonda e Madelei- NOL que' contém excelentes=mer a s a or 8n P8 S I' elementos tênícos, tais como:ti
ne Carrol.

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e
.

Edital de Convocação '1 '''2 DE JUNHO
"BLOQUEIO

Arseníato de Sódio, etc.Na conformidade dos Estatutos dêste-Sindicato e deI&.' Censura
acôrdo com a Iegislação em ..VígOl�, convoco a Assembléia A data de hoje recorda- Impróprio até 10 anos.

Geral dêste orgão sindical, a re'al izar-se no dia 26 'de. nos que: '.', No programa.
junho, na- séde social, á Avenida Hercilio Luz, 57, para � .- en: 15.52, chega a Ba- Esporte em Marcha. Nac,
'tratar da seguinte ordem do <lia: I hia o prijnerro bISPO do Bra- A voz do Mundo. Jornal.

. I - leitura e discussão da proposta orçamentária' sil, D. Pero Fernandes Sar- Preços:
para o exercício de 19-52. I dinha, o qual, ao regressar Cr$ 5,00. e 3,20

A referida reunião realizar-se-á em primeira convo- a ,�ortugal, quatro.anos de- ODEON
, cação. ás 14 horas 'e. em segunda, ás 15 horas. ,pOIS, naufragou ao largo do Fechado.,

Flor�ànópolis; 20. de- junho de 1951. I,baixio de D. Rodrigo, sendo CINE IMPERIO
Sevéro Simões '"- Presidente.

I
; devorado pelos .I�dlOS co� Grandioso programa.

----------------- -----I-. 1 toda a sua comitíva ; 1) - Cinelandia JornaL,
,

'
�

, em 1614, Jerônimo de AI- 2) - Alan Lane, As bronquites (Asmátj-
S• d' t de' "A Alo, buquerque parte pela segun- FANTASMA_ DO DESFILA- I '

cas, Crônicas ou agudas) elO I(:a O ,o omercl� aC8- da vez ao Recife .t:ara a .con- DEIRO as suas manifestações (Tos--

d· d FI'·
"

I'
quista do Maranhão. VaI por

, 3) - -Contínuação do se- ses, ROllquldões; 'Rêsfi·iadõs.ísta e oríanopo IS ; terra até- Rio .Grand�, do riado. Catarros), assim como as

1 Norte
com o f im de Ir le- NOVAS AVENTURAS DE gripes, são moléstias que-Edital de Convoeàçã,o, 'vantando pelos lugares p�r TARZAN 'S'IUZP LIMA & IRMÃOS atacam o,�paYelho respira-

, .'
•..

onde, passasse o maior nu- 4) � Continuação do se- ' Cons-' iY1afra, B7 tório e deve� ser tratad,asN__a conformldad� do� Estat�tos deste Sm;hcato e mero possivél de índios, que riado: . r Florlanópolis I com um medicamento énêr-de acordo com a Iegislação em VIgOr, convoco a Assem- Ievaria consigo indo os na- AVENTURAS DE FRANK' .

gico -que combata O' mal.bléia Geral dêste órgão sindical, a realizar-se no dia 26 V\OS esperá-lo naquele pon- E JESSE JAMES .../ PROTEJA ,SUA VISTA, evitando compl icações '
gra-de junho, na séde social, á Avenida Hercilio Luz, 57, pa-

'

to' Censura _ até 14 anos. USANDO AS AFAMADAS
ves. ° "Satosin" contendo

-

ra tratar d� s�guinteo órdeí:t -do dia: _
' . I 'em 1633, atacada pelos: Preços : LAMPADAS PHI�S. I

elementos antisséticos e pei-I - leI�u�a de d1��c2ussao da proposta orçamentárta holandeses, ao mando de o-s 3,20.
.OS S'U,'BDOORi-S' torais, é o remédio indica-para o exer�IclO e .::0..

, . 'o ! Segismundt Von' Schkoppe, i ROXY 8 li li do. Procure hoje Q seu vi-
I _A �eferlda reumao reahzar�se-� em, prrmeira convo-

, a vila de Conceição, na" ilha Ás 7,45 hOTaS A rira. L. GALHARDO, ,dro �e. "Satesin" n�s bôas,caçao, as 15 .noras e em segunda, as 16 horas. de Itamaracá rende-se' 'ao 1) _ A' Marcha da Vida. ex-médica do Centro Espiri- : farmácias e drogar-ias.Florianópolis, 20. de junho de 1951. inimigo embora os esforços 2) -.A maravithçsa f'an- Aeh '} Ed M't P'dt' ta Luz.. Carídade e mor,r a� es : gar OrI Z - reSI en e., de seu defensor, capitão- tasia em technicolor de comunica a mudança do seumór Salvador Pinheíro.. ps Walter Disney : consultório para a Av'eílida

feder�ça-O' do- Come'rl'l·O. do' ,'�:���Op8,;peb.,atizar�m-.�a .Vila 3) _ MaBrOJooNI?IoeOMain e Pe-
N. S. Copacabana nO 540:-1' CA!3A MlSCELA�IA dilstn--

U
,

"
__

� Apartam.,e�to nO 792 - RiG I b�Idora dos RádlOS. R.�.A.
E· • d d S' I" - em 1667, AntO'nIO de AI- rey Kilbridge. de JaneIro. VIctor, Válvulas e DISCOS.S a o e .8. "ajarlna buquerque CoelhO' de Car- NEM TUDO QUE 'RELUZ ,CONSULTAS Cr$ 20,000 Rua CODselhei;l"o Maf�Convota;ão 'do C!IIIselho de Representantes valho, o velho, brasileiro, É OURO

'

comendadõr da ordem de Censura - até 14 anos. 'EDITAL ,Cristo, donatário das vilas Preços:Na conformidade com os Estatutos desta Federação, de Cametá fi Caima, nomea- Cr$ 5,00 e 3,20.e de acôrdo com a legislação em vigôr, convoco os senho- J
do governador e capitão-ge- IMPERIALres Delegados dos Sindicatos filiados para a reunião do! neral do Estado do Mara- .Ás 7,45 horasConselho de Representantes dêste órgão sindical, a rea- tl1hão e Grão P�rá, toma pOS- A RENEGADAlizar-se no dia 26 de j'unho, na séde social, á Av'enida se do cargo na cidade de S. Censura _ até 14 anos.Hercilio Luz, 57, para tratar dà seguinte ordem do dia:1 Luiz, em substituição a Rui No programa:I - leitura e discussão da proposta orçamentária 1 Vaz de Sequeira, e exerce-o Noticias da Semana. Naco

para o exerc!cio de 1952.
_

até 9 de junh�de 1671; Pí-eçós:A referida reunião realizar-se-á em primeira convo- em 18139, Lag�a foi reto- Cr$ 5,00. e 3,20,cação, ás 14 horas e eIlJ segunda, ás 15 horas. mada pelas forças retffibli-Florianópolis, 20 de junho de 1951. canas do Rio Grande do Sul'
Çharles Edgar Moritz -. Presidente.

,
em 1874, foi inaugurado �

----
- _..,::;.;" �--- .. o_' " serviço telegráfico entre o Por motivo, de mudançafederação daS Industrias! Brasil e à Europa; e,

/
um negócio à Rua CeI. pe-!

"

I em 1890., _proclamada a

I dro Demoro n. 1342 eni fren-
'do Estado de Sfa.' Catarina República a.15 de Novembro te à futura praça.

• � de 1889, CUIdaram da sua ,A tratar na mesma ruaCO!lVOCaçao do Conselho iTe Represe ltantes � [;�; Constituição, cujo projeto n. 1391 com o sr. Horacio I
EDITAL " foi assinado nesta data pe- Linhares. '

De conformidade com o dispos� em nossos E�atu_!lo Marech� Deodoro da ���������-������-�����������������.tos e de acôrdo com a legislação em vigôr, convoco, a
I F�secao PA R A F E R L() A 5, �,�ss-embléi� Geral dês,te órg�o sind.i�a�, a reálizar-se no I André Nilo Tadasco " '

dIa 27 de Junho, n�ede SOCIal, EdlflClO Ipase, 40 andar, _ E C Z E MAS.
para tratar dãseguin te ordem do dia: ,I

-----------

I N f L A M A ç O E 5,I - leitura e discussão das propostas orçamentarias. I ecinn!ll � epara O'S exercícios de 1951 e 1952. '

,4 J'
.

• '4� ,

A referida reunião ,realizal'-se-á �m primeira COl1VO-

'

P�l:a ? concurs_o do Banco
cação, ás 17 horas e em segun da, ás 18 horas. ' do Bt asll; a_ r:ahzar-se em I

Florianópolis, 19 de junho de 1951. I se!embro p::oxlmo. I
Celso Ramos -- P "esidente. o lnfo:"ma_çoes - Rua Cris- Iplm lVIIra(, 14. .J---.�_,.,..i;_,_"'_'_;

Vende-se

Festa do Arraiá
Haverá, também, serviço

de alto-falantes, com ofere
cimentos musicais, etc. Ce
nas teatrais, em palco arma

do, serão ali presenciadas
e aplaudidas. E, para ale
grar os festejos; dando-lhes
notas salientes, a Banda dê
Musica do 'Abrigo de Meno
res, cedida pelo diretor da

quele éstabelecimentov esta
duaL

Sábado e domingo próxi
mos real ízar-se-á a Festa do
Arraiá, à rua Delminda Sil

�ira, próximo à Peniten�i�':
ria dó Estado, em beneficio
da" construção da Capela de
São João.
Constam do programa

dessa original festividade

popuJé-r, novena" fogueira;
melado, batata-doce, pinhão,
churrasco, completo serviço
de bar, fôgos, etc.

--------,
---_.� .

TRATE DAS VIAS'
RESPIR!\TóRIAS

QUANDO SE SENTIR
NAUSEADA ...e;;t;J

, , 7-( Recorra ao ENO, há mms

:.; � de 70 anos coo., g,ad'J cc:'

��
,mo a melhor defesa conh ':I:

�, �
.......

- 'Il" as intoxicações do sis!;sma:

/�i!'!I-
\,6. tI,. t' intestinal. ENO restiúe ()<

....... \� bem estar, elim nando a p�i-
, ';:. são de ventre ENO é a·

\_) t ��\\\ xante suave e seguro;'aL;_-
" ' � 'j linizante e estomacr-:l,

�,\., -.

A Vida de Hoje Preci8a do ENO

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETCo

..NUNO� EXISTIU IGU�L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

BODAS DE OURO
1901 , 1951
Gentil Jo1{ó Barbato, se

nhora e f ilha, convidam os

parentes e amigos para a

missa em ação de graças pe
la passagem do, 5ôo an iver
sário de casamento de seus

paes e avós João e Thereza
Barbato a realizar-se na

Catedral no próximo dia 22
às 7,40 horas,

�!

Anteclpam agradecimen
tos.

Viagem com segurança
e rap,idez

so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS ,DO

RA�IDO �(SUL-BRASILEIRO;)"
Flnríanópotís ,- IJ-ªjaí - Joinville - Curitiba

,Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Vende-se uma casa resi
dencial, sita à rua Tenente

A mulher evitará dores
ALIV IA AS CóLICAS UTERINA�

Silveira, 46, nesta Capital,
e respectivo, terreno com a

Emprega-se com vantagem para área de 350 metros quadra
combater as Flores Brancas, Coll-

U
dos.

cas termas, Menstruaes e ap"'a o Tratar com 'o dr. Lauro
parto, e Dores nos ovários. Luiz Linfiares, à rua T1"<4-

to poderoso calmante -e Regula- jano 53 ou pelo telefone
'dor por excelência.. 1.315.

I?LUXO SEDATINA, pela sua

com"I' Negóci� de ocasião.
"rovada eficacia {_é receitada por

médicos ilustres. Ca"8 Resl·denc,·alFLUXO SEDATlNA enco�tr!l� em' l1 . J

toda parte.
-

Vende-se uma ótima casa,
__________---

com todo conforto, situada
à rua Josê Candido da Sil
va n. 132, no, Estreito.

"

Informações com Lauro
Lopes, escritório altos

.

da
_ . .:- ���"'� Confeitaria Chiquinho.

\

(Q REGULADOR VIEIHA)

T!:UGRA'IFA: PROSEBRAS-

são 'RAN'CISCO DO SUL Bara NOV4 10BI
Il'Ifo�m(!çõ.c o"mo. Aq'ent...

.

�!.. , e!l6polia- Carlol Hoepcke�A - CI- Telefone: 1.212 ( Rlld. teles.
i v �r.nchcodo Sul-Caflo, Hoepcke SA :-

...:CI-Telt.lone 6 MOOREMAC-X

I fogões fOGOfS f FOGARflROS
flffRICOS 'DAKO

Vend,e·se
automovel

VANGUARD STANDARD
Modelo 1951

Vende-se um, côr grenat,
CLUBE R. "5 DE NOVEMBRO"

, (Est.reito)"
4 portas, com apenas 2.70G
kilômetros rodados..

Sábado dia 23 do corrente, às �1 horas, animadisai-, Informações nesta Reda-
ma,FESTA JOANINA, obedecendoo seguinte programa: ção ou pelo telefone 1166.

Casamento a Caipira, passando pelas principais ruas

.do Estreito, Fogueira Artificial, Fogos, Pinhão, Quei
madas, Amendoim, Laranjas, Batatas, Aipins, etc.

Não percam esta grande noitada "JOANINA"
Clube R. "5 de, Novembro"..

�1�
�

_.... -

-

--

Como o deste gigante, tem sido vertiginoso o'cresci
mento da

ERUZEIRO DO SUL
Basta atentarmos nos algarismos abaixo

'PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
1928---- 1.021
194 . 21..229 �

1945- 96.651
1959-287.510

SERv7éoseA{r;EQS ;"

CRUZEIR_O DO SUllTDA
AGENTES· :

- .

ftoiianópolis e Blumenau
MACHADO & elA. ScA.

COMÉRCIO E AGÉNCIAS

OUTRAS AGENCIAS ,:
. Tubarão, Lajes, Laguna, Itaiaí, Criciuma, Joínville, São

Francisco, Mafra, Canoinhas e Joaçaba.

Veode·se Oll
alnga-sé

Vende-se ou aluga-se unia.
chacara situada no Estreito,
estrada para São José.
Terreno de 12 mil metros

quadrados e uma ótima re

sidencia de material.
Tratar á rua Rafael Ban

deira, 14.

Inteiramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura a uuco.

Apesar do baixo preço, tem excelentes
oaraeter-isticas .mecanícas e elétrices.

.

08 dií cos elétríços DAKO de qualida
de ínsuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentração
ealoríííca.. ,1

I
'

- .

.....................

Bôa 'totocavãO
A base de comissão.
Traba.lho facil podendo

tambem ser executado 1)Qr

moças.
Tratar á praça 15 de No-

Acartamento
ALUGA-SE\
Proximo ao centro, com 3

quartos, salas de visita ,e
jantar,' banheiro, instalação'
sanitária de primeira.� Ain.
da não foi habitado.
Informações no Escritório

Imobiliário A. L. Alves.

•

A L-U"G,' A III, 5 E
'- '

õnma sala no cemro
A' ,Praça 15 de NovembrQ, 20, 2· andaI

(altos do Restaurà�te Rota). ': "

.

Tratar no mesmo local.

.Fraquezu'em 'sér.1
Vlobo Creosotado
" (Silveira)

-

PtUão -

'

ECtlDÔlDiCO
Vende-se uni em perfeito

estado .com apenas um mês
de uso:
'I'ratar com Léo

-

Adam no

Posto C. Ramos - Estreito.
I
'I

F;ERIDAS, REUMATISMQ
E/PLACAS SIFILlTIC...\S

Rlixir de Nogueira
Medicação auxiliar no tr...

tamento da suilia

•

.Camísas, Gl'&vat&iI'. Pij...
mes Meias das : melhores.

do pelos menores preços sé_.,n-

ICASA
MISCELANIA - Rua

'Conselheiro Mafra.
- �

CONTADOR
Com' 16 anos de atívída

des na profissão, oferece
seus serviços, nesta

,
Capi..

tal, para escritas avulsas .

Ofêrtas para CONTA..

DOR - Caixa Postal 419
- Florianópolis.

.

,

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VAN-ADIOL

,,/À;\LUGA-SE
--

Um quarto de frente, en ..

trada independente.
Tratar a Rua Conselheiro,

Mafra, 152 .

MOÇAS DESANIMADASI

HOMENS SEM, ENE�GIA,
.. . Não é-sua .culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e �lOS . sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba.,

as fôrçay para o trabalho.

VJ\NADIOL

aumenta. os glóbulos sanguineos e VITALIZA o sa:gut' en-
íraquecído. É' de gosto delicioso e pode ser usado em todas

as idades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INA_ASSEMBLEIA LEGISLftnVAIMão e conlra mãlll
PATRIMONIO HISTÓRlco - ORDEM DO DIA - A I A quem fôr dado cymen- Por vêzes, fácil encon-

MAIORIA VENCE SIGNIFICATIVA BATALJ;IA -:- O

I
tal' deficiências de trânsito h-armas trafegando pelas l

DEPUTADO SCHNEIDER RECLAMA público, não há-de, por cer- ruas estreitas' e apertadas;
( to, escapar partícula ,idade da Capital, e, também, na :.-

Havendo quorum, a Assembléia Legislativa do ES-'I importante do problema - estrada geral que demanda .'.

tado. r�al�2'iou, ontem, mais uma sessão ordin�ri� sob a o costun:e que têm �s nos-I 00 norte � o sul do Estado, '"

presidência do deputado Volney Collaço de Ol iveíra, ser- ' ses humildes carrocetros de êsses veículos cruzando as .

vir;.d� de 1� : 2° secretários os deputados Vargas Fer- não respeitarem a mão e

I curvas, sem darem a mínímà.,
reira e Elpídio Barbosa. � contra-mão. atencão aos automóveis e."

.

Araquarí agradece /'
.

cami�hões; Daí, muitas caü--

O deputado Olívio Nóbrega leu um' telegrama assi- sas de desastres a lamenjar.t.
nado pelos sr: Prefeito Municipal e Vereadores de Ara- • n f-

-

I '- Aqui, também, êsse fato',
quarí, agradecendo o interêsse daquêle parlamentar no aS8. r;.ro ISSIOna constitui vicio, resultando
'sentido de ser incluida no o plano rodoviário do Estado, dos Odontologos

ocorrências dolorosas, que-
a estrada que liga Araquarí à Barra do Sul. bem poderiam ser evitadas.,

Patrimônio Histérico d St' C t· SI respeitadas fôssem as.

Ocupando a tribuna, o deputado Aquiles Balsini, leu e i.!.' a arlDa noemae de trânsito. -.,
e justificou uma indicação I�elativa a restauração da tela Recebemos e agradece- Ainda ontem, à rua FreD
de Vitor Meireles., existente na Matriz de Laguna, e, aín- mos: Caneca, uma limousine, tra-
da, ao cadastramento dos motivos históricos existentes Exmo. Sr. Diretor do jor- fegarido na mão, foi abal- ..

naquela cidade, além de ser inaugurada. uma série de nal "O ESTADO". rcada Dor uma CalTOCa dis-·
palestras instrutivas sôbre- o papel relevante que La- Tenho o prazer de le�ar trfbuidora de pães, à� pri--

_..,- 18.678.Ó1;3 16.890.411 guna desempenhou na nossa história. ao conhecimento de V. S� rrreíras horas do dia. Isso-,

DIVISÃO DOS VOTOS DEMOCRÁTICOS Ordem do Dià que, em sessão realizada 110' porque estava transitando-

1951 1946
- Projeto de lei n. 27/51, 'que abre um crédito espe- dia 16 do corrente mes, a contra-mão, zigue-zaguean-·

R. P. F. (21,6%) .. _' 4.039.8809 cial de Cr.$ 209;755,20, destinado ao pagamento deÁlívi- Asso�iacão da A. P. O. S. C. do: O fato, que é mais um a<�

Socialista (14,6%) 2.744.924 3.833.775 (17,9%) das de. éxerciciõs findos. Aprovado.
I

elegeu a' sua nova Diretoria, .Iamentar, serviu para, hoje,...

Jndependentes e Direitís- r' ,'"- Projeto de lei n. 25/51, que abre crédito de .... composta dos
. seguintes: apelarmos para que os car-

tas (13,2%) � 2.462.0'16 2.939.297 (15,5%)' -C.r$ 309.045!90; para pagamento de dívidas de exercícios membros: 'r0ceiros, os nossos humildes»
}

Radicais-Socialistas e alia- findos, Aprovado. Presidente - Dr. F'red'e-
:
e- prestativos "boleeiros, .res-·

dos (11,7%) 2.194.21'3 '2.228.326 (11,8%)
- Proj�to �e lei n. 166/50, que modifica os venci- rico Küerten, 'peitem' também as normas.

,M. R. P. (11,9%) 2.225.353 4.867.067 (25,8%) �entos dos ex-diretores do Departamento das Municipa- Vice Presidente - Dr. de trânsito público, afim. da: -

NúMERO DE DEPUTADOS ELEITOS

I
lidades. Aprovado, Antenal' Morais. que não.tenhamos a registar'

R. P. F. . , 117 Radicais Socialistas .. '70 ,-:- Requerimento
n. �/50, de Alon�o. CYjsne, solicitando 1 ° Secretário - Prof. Ari ocorrências por sua culpa.,

Socialistas. 104 Aliados dos Radicais. 25 leaJustament? de vencimentos. - Solicitado o prenuncia- Machado. porque f'óra do regulamenta
\

Bolchevistas : .. 101 Independentes (ultra-
menta do Tnbunal de Justiça. 20 Secretário - Dr. Mi- do' trânsito,

mar) . .. .... .. .. .. 9 - la, d.iscu�são do Projeto de lei n. 23/51, de autoria guel Orofino. Assim, o nosso apêlo, nês-
, Ind. e Direitas '

.. 99 Coligacão africana 3
do sr. ·OlIVIO Nobrega, que torn\ de utilidade pública a 10 Tesoureiro - Dr. Nes- se sentido, visa evitar' a l'e-··

M. R: P. 86 Divers�s
.

11 Associação Comercial de São F'ranqisco do Sul. Aprova- tal' Carpes. petição de fatos dolorosos•.

, ......_'-"'-' -..1'J'..1'V .-J'._.._.........,.............,.,_.._.·wo·._,·.._.·
• • • •• • • •

do. . 20 Tesoureiro - Dr. Má- de consequências desagra-

Rõúbadõlíi11ãrmazenr1 to:;,�a

I :::};::�:;ã�/�,;;::!e�: �u���;�;�6�:53�n��:h:�: r;oF�'�::::'�::'· 19 de ju- ��:e�:'kc��;q:;/s: ���::�
para construção de um Grupo Escolar - Aprovado. nho de 1D51. quando não c10s seus condu":"

A ·d M" R
- la Discussão do Projeto de lei n. 161/50, que au- Prof. Ari Machado, Secre- tores que sáem feridos, ge-

venl a
.

auro amos' I toriza a aquisição de terras, no município de Canoinhas, tário. ralmente.
para construção de uma, Escola Rural. Aprovado. . .,..-_-,. _

trado em s�u estabelecimen- � Indicação n. 38/51, sôbre a construção de um FESTA JO ININ I LAMPADAS'P H'I L I PS::
tos comercial, roubando a Grupo Escolar em Chapecó. Aprovada. II II DÃO MAIS LUZ, . CONSO--
importancia de 300 cruzei- - Indicalfão n. 50/51, sôbre a construcão de uma NO 'OII'S VELHO MEM MENOS CORRENTR�
ros em dinheiro. ponte sôbre o 1'10 Marombas. Aprovada.

. II E SÃO \DE MÀIOR DURA-
Está sendo exercida ativí- - la Discussão do Projeto de lei .n. 6/51, de origem No próximo dia 24, domin- BILlDADE.

dade no sentido de serem parlamentar � sôbre a inclusão no plano rodoviário do go, organizada pela Juven

capturados os "gatos!'. /Estado, a estrada de São Pedro de Alcântara. tude Católica, teremos o

A respeito, o deputado Bulcão Vianna tece judicio- prazer de assistir a tradicio-
..................... lf ta i

.

n tsas considerações para mostrar que o assunto' é de ex-
na es a joamna. -yes a vez,

ReVI-S' ta de 0.-,'81-tO ch�sive'" compe.tência_ do -Poder Executivo e, por conse- no.s patios e ,�a�pão do 9r�,
guín te, o projeto nao pode ser aprovado. Em aparte, o po Escolar DIas Velho",
deputado Estivalet Pires concorda com o orador e acres-

j
na Rua N_ereu Ramos.

centa 'que a lei, mesma aprovada, seria inoperante, por- Fogueira, balõ�s, fogos,
quanto o Departamento de Estradas de Rodagem é auto- quentao,. amendoI�, laran

nolpo e não admite interferência nem mesmo do Poder' jã "mexerica", batatas, me

Ex'ecutivo. . lado, «galinhas e tortas -

Com o proposito de aten- O orador �onêÍui: pela remessa do processo à Co- e�tras - para leilão), etc ... ,
der a .sugestõ.es· de inumeros 'missão de Justiça, para melhor esturlo; o que foi apro-

alem do cas�men�o da roça,
de seus assin�ntes, a GAZE- vado. '.

'\ .
.

da. famosa quadrIlha (sem
TA MERCANTIL deliberou

'. Grupos Escolares em 'Chapecó salteadores ... ) e outros nu-

lançar uma nova publicação, Quando ein discussão a indicação relativa à cons-
meros que farão parterde

destinada a servir ao comél'- trução de Grupos Escolares em Chapecó e Xaxim falou um bem organizado "shaw".
cio.'

. o deputado Vargas Ferreira. Salientou, o nobre' parla- Renovam�s_ o convite:
Trata-se de uma revista n;.enta�, que \

as obras já iniciadas no govêrrto passado, compareça,� esta grande e

juridica, com uma parte nec.essltam ser u.rgentemente concluidas, nãp só porque en��açada FESTA DA RO
doutrinaria e outra pratica, os Interesses! da Instrução o recl�mam, mas também pOl'- ÇA .

de jurisprlldencia, qu: in- que a paralização redonda em desgaste e grande pre.iUi-1 AVISOS: . 1) - Casamento do viuv�.

teressara �obremodo nao só zo para os cofres públicos. Espera,' assim, que a indica- INGRESSOS - Cr$ 5,00 Nhô Juca com Nhá Calú,.
ao comercIO em geral, como ,.ção em refE{rência mereça o apoio de toda a Casa A in-! cada com qualquer membro vindos das bandas do "Mata'·

ao fôl'ü em especial. É a' dicação foi aprovada.
.

.

i da A. C. ou no local da fes- Qupimado". r
.

Revista de nireito Mercantil Ponte sôbre o rio M�rombas ta, que terá iníci9 às 19 ho- 2) _:;_ Monumental show-

Indus�rial, Econ.o�ico e Fj- Posta em discussão á indicação relativa a uma pôn-
raso

_. em homenagem aos Infeli-
nanceIrO q�e saIra em_ mea- te no Rio Marombas, entre Campos Nacos e Curitibanos, TRAJE - A carater. zes. Quando serão apresen-

d?s de a�rIl e de entao em falou o deputado Tenório Cavalcante que destacou a im-o Achamos de bom aviso, tados os já famosos - "Los;:

Objetos á dispo dl_ante tnme�tr�lm�nte. po:dânc\a da-quela obra de arte para o trânsito eIitre os
avisar: "É pruibido cuspi Cuban Boys" _. Valdir Bra-

J
'.

Entregue a dlreçao do Dr. dois municípios � ainda para. facilidade de comunicacões (!l'a riba e passá o pé. de sil, Osmarina Mongtlilhot,...

sição dos doo'os Waldemar- Fe_l2'eira, profes- com o Estado do Rio Grande do :Sul. A indicação fo'i a- guascaço". Pituca e pracinhas.
Sal' catedrático de Direito provada. E se não estiver disposto 3) - Briga de Galo, pr5P

O Comandante da Guarda Comercial da Faculdade de
.

�
.

a comer com, os dedos, leve dístraii' a noiva.
Noturna, Ci<1Valentim Fer-. Direito da Universiâade de OdRe C'ubstamento de vencimentos

talher fContinúà na aa pág.)
reira, tem em seu poder, à

eputado a ral, ao ser discutido o requerimento .
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dia 17 para' 18 do corrente
e ça e venCImen os 01 provemen e e um eqUIVOCO da •• -

, ção esta assegurado pleno Assembléia.
-

à rua Felipe Schmidt, frente sucesso� devendo 'merecer a C
_

à fabrica de Rendas eBOI'-'
oncorda o deputado Ylmar Corrêa, com a justiça

acolhida dos nossos 'ssÍ;' d 'd d f'dados da firma Ca'rlos Hoe-
o requerI o, mas sen o a Ixação de vencimentos' dos

o.

�antes e do comércio em ge- t
,.

d J t' d t °b . -

d T'
.

.pcke S. A. Comercio e Indus- l:al.
serven uarIOS a us Iça, a a rI Ulçao o rIbunal res-

tria, pelo guarda Jose' CU.s-
pectivo, a ês� ,compete requerer aquele· reajustamento

Para assinatüras e anun- e não do funcionário prejudicado.
\

,

todi.o dos Santos.
.

.

d
.

t dc�o� . eve� os ll1 :e�essa os O deputado Vargas Ferreira, tomando. parte no de-
Orlanfio Silva, natural dlrIgll'-se' a admIlllstl-ação bate,. esclarece que, a ser votado o requerimento, ficarádêstp. Estado, com 21 anos ?a. GAZ�T� MERCANTIL,. aberto o precedente para que õutros funcionários, ba,

de idade, r solteiro, comer- a rua. de Sao Bento, n. 405, seados em propostas não atendidas, reclamem reaiusta-l
,ciante no Éstreito, à rua Jo- 5° an�ar Telef.: 32-7171. menta. Será, pois, um precedente 'perigoso.

.

sé Candid-o da Silva, 350, en- Assll1atura Anual Conclui, aquele parlamentar que isto não significatregou, ontem, ao Comissa- Cr$ 150,00.. , . ,
oposiçãp ao requerido, pois votará com o requerimen.to,rio de dia da Delega'cia Re- E FI Im ol'lanop? IS e repre- de gualquer forma, porquanto a pretensão do referido

gional de Policia, um relogio sentalltí! dessa util Pllbll'ca- f . ,. ,.

t'
.

'd IJ h
COI UnCIOnal'lO e JUS ISSIma.

e pu ISO, que se ac ava per- ção o sr Albel·to TI' C t' di. -),
d"d '. ". a anca, on Inuan o em suas consIderaço,s, o deputado
f

1 o

�:n hum dos olllbus que a rua Deodoro, 3, sobrado, Ylmar Corrêa opina que a Casa...Jle deve dirigir· ao

pre-,d�:t:it�� a para aquele sub-
t
o q.�la� est� auto:izado a � sidente do Tribunal, para que, e� vista do processo, se

/
gallaI assmatUlas, etc. i (Contin(tà na aa pág.)

Florianópolis, 22 de Junho de 1951

As eleições
França

PARIS,' 20 (U.P.) - Segundo os resultados anun

ciados pelo gabinête, forma-se o seguinte quadro com

números oficiais:

Votação democrática
Votação bolchevista

-

)

Voltam os' gatunos a tra

I balhar, na calada da noite,
�
nesta Capital.
A ação da Policia Civil,

que sê vinha acentuando na

repressão dos amigos do a

lheio, teve ampla repercus
são porquanto já se -sentia
que as atividades exercidas
estavam logrando completo
êxito.
Os vigaristas, que tenta

ram localizar o seu Quartel
�eneral em Florianópolis,
me�cê da yjgilância exercida
pelos agentes policiais, ti
�eram logo os seu's planos
por terra, com a .pl�são que
l'esultou da batida que foi
realizada.

.

Mas, apeSaI' dessas ativi
dades, ainda os ladrões per
sistem em sua faina, se bem
com menos frequencia.
Ainda ontem, Antonio

Alexandre Ouriques, natu
ral deste Estado, c'om 47
anos. d� idade, com casa de
secos e molhados à Avenida
Mauro Rámos, comunicou à
Delegacia Regional de Poli
cia haverem os ladrões pene-

...

na

1951
'13.676.395
5.001.618

1946
13.429.465
5.460.94

--------�--�----------�

Festejos de São
João, DO 1.4 B.C.
Domingo dia 24, o Bata

lhãô de Caçadores realiza··
rá uma brilhante festa Joa-Mercantil, Indus

trial, Econômico
e Financeiro

nina organizada pelo- sem

serviço de recreação.
Para esta memorável'reu

nião, de familias de solda-·
dos, cabos, sargentos, Sub
tenentes e Oficijtis, � povo"
está convidado.
-As pessoas, que deseja

rem comparecer, devem adc

quirir gratuitamente convi
tes com qualquer clemente>
do Batalhão.

PROGRAMA:

A última boa nova: Florianópolis vai ser liga-,-
da telefonicamente a Curitiba. �

Parabens a nós. earahens ao curi'tibanos.
xxx-

Durante mais de uma hora, ontem, tentei ligar'
o nosso telefone para a' Pànair, que fica, apenas, a, \:._

.

duas quadras da redação. Não cOl1seguí. Cõm()t·
_ Maomé, no milagre do� monte, eu, vendo que pelo te-·
lefone a Panair ·não vinha à redação, fui até a Pa.,...·
nair. E fonclui que & preferível ir a pé do que ten--
tal' o telefone.

'

xxx

Curitiba, afinal� não, é' tão longe as.sim.
-�
,

/

•

/
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