
Volta ao
o atuál governador do Estado, discursando na prí

meíra convenção udenista, após agradecer a indefectível
confiança depositada, assegurava aos correligionários os

seus propósitos de não lhes prometer sinão aquilo que
lhe' fosse possível reàlizar, pois já est�mos longe da épo-

_�a em que o eleitorado acreditava nas mirabolantes pro

messas, nas quais eram baseadas as campanhae políti
cas.

E, t.extualmente: "Os tempos são outros. Temos de
encarar a situação com todo o realismo e não prometer Evidente, pois, que a orientação da política ofí-

ao povo senão aquilo que considerarmos exequível den- cial deA Santa Catarina não está se�do feita aos desejos
iro dos meios e das circunstâncias em que vamos desen- e ao gosto do_governador. C? ,sr".Irmeu B�rnhausen" nas

volver 'as nossas ações. Quem se apraz com promessas I
suas declarações Pl!�ha a s�n5.�ndade de Julgar que p�

vãs, não' só se engana a si próprio, porque o povo já per- I des�e fazer um gov.eI.no p�clflcador, voltado a�enas para

deu a' capacida-de de acreditar nos taumaturgos e nos' os interesses administrativos da terra catarmense. Se

santos milagreiros da polítida nacional, como comete um
sairmos dessa premissa, teremos que ver na sua pessoa

ato de deslealdade para com os seus próprios compa-
um mistificador vulgar, apontado 'Ror suas próprias pa

nheiros de- luta, enganándç-os e comprometendo-os pe-
lavras. Não lhe faremos essa injust�ça.

ranfe a opinião públicç" A verdade, portanto, é outra, qu'e. nos revela o im-

Quando, pois, no curso da campanha eleitoral que pudor udenista em obrigar o seu candidato a ser .preci
o levou ao govêrno, ° sr. lrineu Bornhausen garantia ao samente o governador que 'prometera não ser: faccioso,
eleitorado que faria, se eleito, uma administração acima violento, injusto, perseguidor de adversários e terror de

dos partidos políticos e inauguraria, no Estado, uma professoras, de operários e de serventes, com as vistas

nova era de paz, justiça e harmonia - estaria prome- sempre em mira nos interessículos partidários e as cos-

tendo uma' atitude que considerava exequível? , tas voltadas para os reais reclamos da coletividade.

Nesse caso,; todavia, serão os seus correligionários
os seus maiores adversários, 110r que' aqueles que, com

deslealdade, o comprometem perante a opinião pública.
Se assim é, e os fatos o atestam, e a lógica obriga

que seja, resta ao 'sr. Irineu Bornhausen ausentar-se dos
seus conselheiros, chefiar os seus correligionários e di
rigir -O;-;us auxiliares. Cabe-lhe um ato de afirmação:
- "Eu sou o governador e tenho comigo os compromis
sos do candidato, que me deram a vitória. Repito-me di
zendo que quem se apraz com promessas vãs não só se

engana a si próprio como comete um ato de deslealdade
para com os companheiros, enganando-os e comprome
tendo-os perante a opnnião pública".

Bastaria êsse gesto para que o governador, restau-'
rando-se no candidato, voltasse a 'usufruir um crédito de
confiança que o povo .Ihe deu e o� adversários não glo- '

.saram, mas que, infelizmente, foi desbaratado na orgia
das demissões raivosas e das transferências impostas
pelo primitivismo canibalesco dos que viram no 3 de ou

tubro de 1950 um 24 de outubro de i930 às avessas.

Non ducor, duco -- está na altivez das armas da
terra paulista. Repita; pela açã« o sr. Irineu "Bornhau
sen issoA: Eu� não sou conduzido, E salvará o

seu governo.
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Por) certo que sim! Do contrário, se julgasse abso
lutamente impraticável colocar-se à margem da política
para ser aquele governador que a U. D. N. daria ao Es

tado em prejuízo do correligionário, que perderia.::::: es
taria o sr.' Inineu Bornhausen, no seu próprio juízo, não
só a enganar-se a si mesmo, como também a cometer um

ato de deslealdade e a comprometer os 'seus companhei
ros perante a opinião pública.
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" - Previsão do tempo até, 14
e • a arlna,

I horas do dia 23.

Tempo em geral instavel
- Nevoeiro.

'I'emperatura - Estavel.
Ventos do quadrante nor

te" com rajadas frescas.
'

-

Temperaturas extremas

de hoje: Mjáxima 21,7, Míni
ma, 18,6.
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Abandonado '0 i Três, mil�õesroueb'mad-08sutomó- N!�22����e O!!d!��!�W�! àr�I�,�
Ú ItimO reduto RIO, 22 (v:'�IS A D,. Queixas e mais que;,", ·1::�::'��'�fr���:fn1 ��: :::::: a:O'oas:n::,�::::::

, na, p..!"Opriamente não exis-
Unicamente no leste o exér- ílegacia de Roubos e Defrau- Constantemente são apre- nhoz da Rocha sintetizou do

te. -Houve ali uma reunião
cito da ONU encontrou os dações prossegue nas diJi- sentadas queixas sôbre ca- seguinte modo a propalada

em uma celula comunista,
vermelhos dispostos a lan- g.êl�c!as para e.sclar�c�r de- sos de automóveis, � umas, rebelião de comunistas nos

car-se a uma luta encarai- f in itivamente as atividades envolvendo ,transaçoes rea- jnun iêipios do Pargná : -'.'0 tendo- a polícia apreendido

çada, U�a força 'comunista .da quadrilha que SjI! espe- lizadas ilegrumente, outds, caso do município de Para- entre os elementos que a

cial'izara na compra e

ven-I porém" referentes a furtos. catú está sendo resolvido compunham, boletins do
calculada em um, batalhão, '

- . "

da ilicitas de automóveis. Não só a Especialização di- pela comissão que deaígnei Partido Comunista .

atacou ao norte de Inje, na
frente oriental, originando Já está apurado que os pre- rigida pelo delegado Paulo

S
.

1l... '
a luta intensa ,da jornada, JUIZOS sofridos pelas viti- Lemos, como também .as de- eguí\u .ontem, para rfllOaS
que terminou ao meio dia mas montam a mais de três legacias 'distritais traba-, ,

com li. expulsão dos verme-
milhões e quinhentos mil Iham no sentido de identi- Gera,t'S O sr.' Ned,ra-o, de Limalhos pelas tropas aliadas. cruzeíros, Além dos três ficar, e prender todos os 6
canos apreendidos pelo de- quadrilheiros.

...-..e��_......... tective Leite e investigador .
- Rios, na última semana, ou-

SERAO 36'0 ���!liz:���m;�ei�iJ:d:ora� ManUdo O convi-
RIO, 22 (V.A.) - A Co- interior de São Paulo, para tA' para o "00"10missão de Justiça da Câma- onde seguiu ontem 'à tarde, U "

,
"

-

ra dos Deputados aprovou
um policial da Secção de

,ta d'aWash,aootODontem os projetos fixando o Defraudações, a fim de pro- li U

número de deputados, .de a-
ceder a respectiva apreen- PARIS, �2 (U.P,)\- O sr,

côrdo com os resultados do. são.
_ Philíp Jessup, que foi 9

último censo, e determinan- Ramificações em vários Es- porta-voz da decisão dos á-
do a data do fim da atual, tados liados ocidentais de suspen-

legislatura. O número de Acreditam as aLttoridades der as conversações de Pa-

deputados ficou .f'íxado em que a quadrilha tenha ra- ris, tornou claro ao sr. An-

N'OVoAS,/ BA"SES326, devendo ser comPleta-I mif'icações
em vários Esta-' drei GrQ�Y�o que

continu,al
'

,

do, só na próxíma-Ieg ialatu- d?s e 'que s�as atividades de pé o convite para a partí- , ,,'

1'a, sendo que o término do ditem d� mUI}to tempo.
.

cipação russa na conferen- WASHING.T.ON, 22 (U'I Rayburn, disse Truman que�

mandato, de acôrdo com o
Em Sao Páulo e Mmaff cia do dia ,23 de Julho, em P,) - O presidente Truman "os Estados Unidos devem

projeto aprovado, será a 31 Gerais, por exemplo, os pi- Washington. Acrescentou pediu ao Congresso fosse agir tendo em conta que a

de janeiro de 1955. Foi aoin- ratas compraram e vende- ter a esperança de que o votada a verba de
União Soviética possua'" a

da aprovado projeto de 'r�so- mm caciionetas e limousi- 'governo de Moscou respon: 535'()oO,OOO de dólares para bomba atômica e de que
Iução antecipando as datas nes adquiridas fraudulenta- da brevemente a9 convite, a defesa civil. Declarou que,

seus aparelhos possam jogá-
das sessões ·preparatórias de mente, mas sob aspecto a- valendo-se para tanto dos pela primeira vez na histo-

1
'

'd d " A
canaI's dl'plomatl·'cos,comuns. ria, a"s principais cI,'dáÍÍes as em nossals Cl a es .

,

-

cada sessão legislativa para parentemente honesto. t "C d f b
.

dos Estados Unidos estavam crescen ou: a a a rIoa.
os dias 1 de fevereiro e sub-
sequentes. �

TOQUIO, 22 (Sexta-feira
- (Earnest Hoberec�correspondente da U. P.j -

As forças comunistas
-

chi
nesas viJram-se_,oh!"igadas à

,ceder ao exército das Na

ções Unidas seu último ba
luarte na Coréia Meridio
nal, porém ao mesmo tempo
opuzeram tenaz resistência
próximo da costa oriental
para impedir que as tropas
do 8° exército penetrassem
em maior profundidade na

Coréia Setentrional.
Kaesong abandonada

Kaesong, 'última cidade
importante ao sul do Para-

) leIo 38, que continuava on

tem em poder dos verme

lhos, foi abandonada hoje
pelos comunistas, e duas
patrulhas aliadas que ata
cavam a cidade apenas pro
vocaram o fogo das tropas
vermelhas entrincheiradas
nos montes ao norte da lo
calidade.

O máu tempo pôs fim às
ações aéreas, que estiveram
sendo travadas com intensi
dade durante os últimos
quatro dias ao sul da fron
teira da Mandchuria. A
guerra reduziu!se agora às
atividades de patrulhas de
ambos os lados, que procu
l'am obter i�formações sô
bre as respectivas forças.

,

. RIO,�22 (A.N.) :_ Em a- solenemente: inaugurada, e

vião da FAK segue, hoje I daí c�ntinuarl1 para Pedra

para e Estado de Minas Ge- Azul, na fronteira com o

rais ° -ministro da Justiça, Estado da Bahia. O titular
sr, Negrão de Lima. Em Be- da -pasta da Justiça far-se

lo Horizonte, onde o aguar- á acompanhar dos deputa
dará o governador mineiro, dos Clemente Medrado, Caio
o sr. Negrão de Lima pros- Coelho, Everardo Melo e 0-

seguirá viagem em compa- ficial de gahinefes.asaisten
nhia do sr, Jucelino Kubus- te militar e jornalistas, de .....

chek, para o municipio de, vendo regressar domingo, à,
Medina, cuja comarca será tarde, a esta capital.

pagam as máquinas, até o

limite maximo de cincoenta
milhões de cruzeiros.

---------------------- -c_�,�,� _

ameaçadas de inesperados cada residencia, cada cida-

,

ataques devastadores". Em de devem- organizar-se para

RECONOUZ IDOS
'

,

c_a__I_.t_a_a_O_I_?_c_u_t_o_r_d_a_C_a_m__:_r_a_�_d_a_f_es_a_c_i_v_i1_"_.-----

ao Tribunal do Trabalho Interessado no problema da
RIO, 22 (V.A.) - Recon- Associando-se à homena- produção o mio._ eleolas

rauzidos pelo preside�te da gem que então foi prestada RIO, 22 (A.N.) -,- O mi- nização da' lavoura, pela
Republica ao cargo de jui- àqueles jdiz'es, os advogados nistro da Agricultura" sr: J revenda, aos agricultore.s.
zes do Tribunal Superior do João Cleofas, esteve em

"
e máquinas adequadas. O

Trabalho, 'foram empossa-
do 'foro trabalhista solidari- conferência com o diretor

dos na sessão de ontem' os zaram-se, falando em n0I!1e da Carteira de Crédito Agri-\
ministros Percival Godo da classe o dr. GaIvão Alva- cola e Industrial do Banco
Ilha e Antonio Carvalho re-, ir'Ábreu, que em breve im- do Brasil, sr. Loureiro -da
presentantes d.os

-

empr�ga-I proviso disse da justiça do Silva, combinando provi
dos e Vard'êmar Ferreira ato do governo e das quali- dências destinadas a desen
Marques, representante dos t dades dos_ aludidos minis- volver o programa ,da pro
empregadores. \ tros. dução e facilitando a meca-

A viuva do -dr .. Laureaoo,foi
submetida à uma inter-

.. .. ..

v�nçao clrurglca '

RIO, 22 (A.N.) - O 'S1'. à missa do tl"Ígéssimo ,dia, a
P011].peu de Sousa, presiden- realizar-se no Rio, pelo fa
té da Fundaç�o Laureano,
recebeu de Jóão Pessoa, na
Paraiba, um telegrama as

sinado por Dona -Marcina
Laureano, no qual se decla
l'a impossibilitada' de aten
der ao convite para assistir

Banco do Brasil aceitou a

proposição que foi feita pe
lo ministro, de serem as le
tras com que os lavradores

lecimento de seú marido,
por ter de ser submétida, �a,
umall. mtervepção cirurgica;
cuja alta, a esse tempó, não
lhe terá, possivelmente, si
do dada pelos facultativos.

..
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fRADIOTERAPIA
RAIOS X

Dlt ANTôNIO MODESTO

�'e•••• &riuae.te••ó Ho"HaI •• Carhla4Ía

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI

E
DR. ANTÔNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto!

SerViço completo e especia.iisado das DOENÇ�S DR SENHO

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

COLPOSCOPIA - HISTERC - SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL

Radioterapia por 0rdas curtas-Eletrocoagulação Raio. Ultra

Violeta :e Infr'a Vermelho. ",

,;. Cons'ultório: �ua T'rajan(), nO I, 1· andar - Edificio do Bonte-

1110.
. �

Horário: Dá,s 9 as 12 horas - Dr. MussL

Das, 15 ás 18 horas � Dra. Mus!i.

llelidencia '- Rua Santos Dumont,_8, Apto. 2.

I' CLINICA

) do
DR. GUERREIRO DA FONSECA

Especialista efetivo do Hospital de Caridade, de diversos

Institutos e Caixas

-0-

OUVIDOS; NARIZ e GARGA1'1lTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOS(;OPIA

c " ReÜrada de corpos extranhos de Pulmões e Esófago.

-0-

RAIOS X

'''Modernp aparelho para r�diografia8 da Cabeça., '\
,f.

• TransUtt.niiilação, para �,�n�róle dt' cura das Sinusites.

Vel'melhos._J .'
_ .. ,

). \ �'.-< :. ...,.' ;:""
'

�b-
-: .. ,-

Infra-

!
-,HORÁRIO DAS CO'NSULTAS

(Pela-smanhã - Hospital de CarIdade).

CÁ tarde � Consultório Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Altos

ela Casa Bello . Horizotrte),
Residência 'Felipe Schmidt ),01. Telefone - 1.560.

D?r!o·r�!��e��aYeEeSmé-IlIico, do Hospital de Caridade.
,

CLINICAS DE SENHORAS i.:

CIRURGIA .s: PARTOS

ASSISTENCIA .AO PARTO E

OP�RAÇOES OBSTÉTRICAS

Doenças glandulares, tiroide,

Ilv'rios, hípopise," etc.
Disturbios nervosos - Esteri

lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

ehado, - Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza "- Tel, 846.

o ESTADO
AdministraçAo

Redação e Oficmas J à

rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos

tal, ,139.
Diretor: RUBENS A.

RAMOS.
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador ':-- Dantas.
40 - 50 andar

TeI.: 22-5924 --Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe de Olíveírs
nO 21 -- 80 andar

Tel. : 2-9873 São.
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano • • •. Cr$ 100,00
Semestre .:Cr' 60,00
Trimestre • Cr't 85,00

No Interior
_

Ano .•••. Cr$,�120,00
'Semestre •. CrI 70,00
Trimestre • Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

trãto.
Os ortgfnaís, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
.

� - -

A direção nao se res-

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

SANTAELADR. A. DR. I. ,LOBATO
FILHO

Doença.' do aparêlho re.piratórlo
TliBERCULOSE

Cirurgia do Torax

Formado pela- FacuMade Nacio-

(Formado pela Fac�Id.de Na

cional de Medi�ina'da Uni-versi-
,

'

dade do Brasil).
Médico por concurso d. Assis

tência a Psicopata. do Distrito

Federal. nal de Medicina. Tisiologista e

Ex-interno do Ho.pital Ps}- Tilliocirurgiíio do Hospital Nerêu
quiátrico e Manicômio Judiciário Ramoa. Curso de especialização
,da Capital Federal. pelo S. N. T . .Ex-interno e Ex
,I Ex-intern<> da Santa Caaa de assistente de Cirurgia do Prof.
lIisericórdi� do Rio de ',Janeiro. Ug� Pinhélro Gliimar�e8. (Rio).
• ,Sllnil;�<:::édic�_

- Doen�_as

Ner;I�-éons.:
F�lipo Schmidt;- 88.

'fosa8. .

Consultas, diàriamente. das 1f)'

Consultório: Ediflcio A.l!\êlia às 18 horas.
Neto' - Sala 9. ,>' Rua Dom Jaime Câmara
Residência: Avenid� R�o Bran-

20 apto. 2.
'

co, 144!"
, Fone M. 802.

ConsultaB: Das 111 às 18 horas.

"Telefone:

Consultório: 1.Z68.
DR. ARMANDO VA..

.Residência: 1.386.
/ tERIO DE l).SSIS

, MEDICO
DR. :NEWTON
'D'AVILA

. 00. Serviços 'de Clinica -Infa"ntn
",' "

c. Assi.tência Municipal é Hos-

pital de Caridade
CLINICA- MEDICA DE CRIAN-

Clrurgla'Ireral - Doença8 de Se-

aboras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório� Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: Ás 11,30 horas e à

tarde. das 15 horas em diante.

;'Residência: Rua Vidal Ramos,
I

_, Telefone 1.422.

OAS E Al)UL'l'OS

-:- ,Alergia -
Consult6rio: ,Rua Nunes Macha

to, 7, - Consultas das 10 ás 12

j• das 111 ás 17 horas ...

ltesidêI\cia: Rua M.arechill Gui

lhe�'lXle, II - Fone: -;- 78'3.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanhs Marinho, 19.
•

Telefone (M.) 736.

Dr. Alvaro de
\

.Carvalho
Doenças de Crianças
Consultório: Rua �raja

no s /n. Edif. São 1erge -

10 andar. Salas 14 e '15.
Residência: Rua Briga

deiro Silva Paes, s/n - 30,
andar, (châcarà do Espa
nha) •

Atende.cdíãríamente das

14 hs, em diante, '

.

DR.ALFREDQ
CHEREM

Cano Nacional dj! doenças

••atais.. �

.x-diretor do Hospital Colonia

Sant'Ana.

Deenças nervosas e mentats.

Impotencia Sexual.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.

FONE: M. 798.

... Res. Rua Santos Saraiv., tI4

- )Eatreito.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

CUnica médica de adultos •

crianças.
.

-

Consultório - Rua Join Pinto,

UI - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horaa.

Residência: Rua Esteves Já·

DiOI' 45. Tel. 812.

Dr. Antônio M,ooiz de Arauão
'. ÇOInpnic� a. seus clien�es e amigos que reí

níciou a�cliDlca desta Capital. _

, CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
. ,(consultório Dr. Oswaldo Cabral)' ,_ Das 15 às

17;SO horas.
RESlj):tNCIA: Ru.& Bocaiuva, 135 .-, Tele

fone M�7'14.

\

COMPAA'����FP�"�7.i.n�r.ir.
VE NDA DE
CASAS!HRIII"O�,I!!!�����������!!!!!

IlIPOTECA:'
AVALIAÇÕE5
lE6ALisACOES b;;;':;;;;;';";;;;;';"';;"';;;"",��"",,====

ADHII'il5TMÇÃO L.r.-..,-c"",-c":-,--Il-"".....Dr..o-Do..D..O-,J..,----...
DE 1P10VEIS M. 71< rHJf1IANciPOLIS - ,sANTA CATAR"''''

nc

180.000••

CASAS A VENDA

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

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

AVi:NIDA MAURO RAMOS, com-·tódo conforto, I

quartos, garaje �c., terreno 10 x 40 (financiado

pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) .. , ........•.......•

RUA CHAPECÓ, li quartos, agua, luz esgoto, etc., casa

de madeira, toda pintada a nleo, alugada por

Cr$ 40{\,OO ',0 v-;", ••

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

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

sito. etc .. , fundos pa'ra o mar . , ,
.

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, co:iin}la,
chuvei ro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo

Montepio Cr$ 53.000,00} .

COQUEIROS (rua Des, Pedro Silva), 5 quartos, ban- •

nheiros, cêpa, sarão de janta:, salão de visita, po

rão habitavel, deposito etc. terreno 24 '!- 60, poden

do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

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

ESTREITO (Travessa IO'de Janeiro), casa de madeira,

'4 quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada

a óleo, terreno 12, x 30, , .

EST>REITO (Baí rro de N, S. de Fatima) prefabricada,
,

-,

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

15 x 35 ' .

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

Rus FELICIANO ,NUNES PIRES, 5 quartos, sala,

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

SACO DOS LIMÕES' \3 quartos, etc. serve tambem

para comercio � , .. �............•

RUA MACHADO (Estreito), casa, de maderra com 3

quartos etc ,
.............••

TllmRENOS A- VENDA

AVENI�A MAURO- RÀMOS, 3 lotes de li x 46, pn••

caras II sitios.
c HIPOTECAS

16.000,1.

,110.000.8111

70.000.,.

, 200.000."

80.000,,'"

70.000,0.
125.000.0.

200.0ó0.�

fiO.�.'"
2fi.OOO",

,
fiO.Oou.ea.

I:À,

Recebemos II .aplicamo!!· quasquer impO!'t.&nda" eoiir, 8araau..

Dr. Renatl Ramos, da Silva
AdvogadO

Rue Santo. Dumont, 12 - Ap� 4

o,. Josi Medeiros Vieira

•

"
'

.,ADVOGADO

Caixa Postal 150 -- ltajaí -- Santa Catarina

..

'Ors.· Waldemiro Caseaes
e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

Cobranças atnigãveis e judiciais, in�elltãrios,

despêjos, desquites, titulos declaratórios, natura

lizações; retificaç'ão de nome, investigação �e pa

ternidade, usucapião, indenizações, ações t1'aba

lhistas contratos, requerimentos, protestos, defê

sRs, �ursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados com 'sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

-.;_- -I

"

por casa lote .. ,
.

,RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de lO x Z1

(preço dos 2) ....•...•.•.....•..• ; •.••••.••••••

RUA FELIPE SGHMIDT, um lote de 11,50 ]I: 30, frente

á Avenida de contorno á p-;;nte Hercilio Luz (luiar

de futUrO) , ... '

..............................•

COQUEIROS, um terreno com a .ârea de 27.829,0!>m2 .•

CÃPOEIR-AS (um terreno cem a área de 84.090.00m2.
,

extremando com' uma rua nos fundos, com poslÍibi-
lidades .de' loteamento ,. :' -;: .••

TERRENO A VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA 1)E CASAS, TERR�NOS, CHACARAS e SITIOS"

'Temos sempre íuteressadoe em comprar casall, tltJ:'1'8I1oa,' cJaIa,..

Mediante modica comissão, aceitamos proeuraeão, para adJa&"o..

Iiil!trar prédio, 'recehendo al\:j.guel, p�gando empostos etc.

CHACARA\

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.(lOO-,OOm2;' arvore.. �'

frutífera!!;'café' e O'utrq.s bemfeitoriaa . . . . . . . . . • 18.1JfJf••
FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Canaavieíras, com frente ,.

famosa prail!- do mes'mo nome, tendo 4.344.728m2,

�asa de residencia, engenhos, local ótimo para a.

gl'icultura, 2V'iculturà etc etc . . . . . . . . . . • . • . . . •• !ItlO.ooo...

INFORMAÇOES

Sem compromisso, pa!a o cliente, damos' qua'Yquer informatlit
dos neg<>cios imobiliário•.

htp�tecariae.
ADMINISTRAÇÃO· DE PRE1!H'aS

WAMRTON VALENTE
.

FERllEIRA
.

�dvogado
Serviços ,.!le advogaeia,."

em geral; no Rio de JaDei...

roo Cobranças, Regi3ir�
Encaminhamento de proces

sos. Recursos aos Ttibunat.·
da Justiça Comum e do Tra-

balho: .

Praia do' Flamengo, 122,,(,

apto. 510 - Rio - D. F.
'

ESCRtTORIO DE
ADVOCACIA

00 S0LICITADOR WA'L
f)1R CAMPOS,

Ad""ocacia em' gerM'
F'un:ci�l1a junto aos IÍls-ti

tutos'-e Caix;:t-s d� Apl:ll'lenta
do'I'i;a. Ael(fenfes do Traba
lhá. Inventários. Soeiedia-des.
Natul'afiz'açóes�
EscritÓl;io·: Rua Vitpr

Mé'i-tele'S,. irO; 1'8, -- 2'0' andar.

•

SEUS INTERESSES'·NO
Rio de Janeiro serão

bem defendidos por'

ARLINDO AUGUSTO 'ALVES

advogadó,
Av. Rio Branco•. 128 - Salas 1303/4

Telf. 33'-6942'-- .22�8005 . "

H

•

- ---��-------

/

•

I

..

,I.···�"

I
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ESTA. COGITANDO .E� Arn(uIRI�
/

•

ENTÃO, COMPrE NA CASA QUE

HA QUASI 30 ANOS SE ESPECIA-_
,

.

LISOU NO RAMO. COMPRE NA

..

,

CASA QUE POSSUE O MAIOR

ESTOQUE DA PRAÇA. COMPRE ."���--:
.-;.);i

NA CASA QUE MAIS BARATO

VENDE 0"0 r;!:·r;;·�:?!':.·

� _;"�. jj.i�:�-i -rf�
COMPRE·
I

NA
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CA�MPAN.HA
.. ESPOATI'STA: -,

.

SEJA VOCÊ UM DOS PROPUGNADORES. DO NOSSO PROGRESSO ESPORTIVO, AUXILIAN
. çÃÔ ATLÉTICA C1\TARINENSE NA CONST�UÇÃO D A CANCHA PARA OS JOGOS' DO CÂl\.IPE ATO 'BRt\
SILEIRO DE BASQUETEBOL, A SEREM. REALIZADOS NESTA CAPITAL, EM SETEMB}tO_ DO CORItENTE ANO.

DOAÇÕES COM /O{DESPORTISTA ;MILTQN LEHMKUHL. (Colaberação do "O Estado Esportivo" à Campanha do Tijolo). •

1tI";.._ �_ _•••_._••-••••••_-••••••_._ -l�_•••_� _._- -_••••- -.- -•••-•••-.-.;.". - .,._._.;,.. _._ _._._ "_••::_--••••••_ _ _-_._ -_ _•••_••-_-..,.

,

DO.: ".' � T '1 ·""'3"'····�.;>J.'."'.O·.."c: .. • .. ,· .,,,,\;. ._

• •
• "��>

Ã;'§'?:��{)�J� ;: "

.L'Q
FEDERA-

.. o"�
<'

I�
�

E' d"V 'Jsta O
"

I)tr.�lo •• fEDKO PAUW IUClUDO

Figúeirense·x Guaraní Praclalados os campeies.
, Haverá jogo amaJiliã no' estádio da rua Bocaiuva, -dos IV J.ogos UDiversnari�s

Para evitar que o público esp6rtívo passe um domingo em NFI-, reunião realizada terça-feira última, face ao re- . - Quarta-feira, em Porto Alegre, .pelo Torneio

branco, entenderam QS· paredros do Figueirense e do latório do Departamento Técnico, a Comissão .Executiva Triangular, o Grêmio derrotou o Internaçiqnal pelo es.:
Clube Atlético Guaran,í de efetuar um amistoso amanhã, da Federação Atlé�ica Catarinense de Estudantes (F. A;' core de 2 x 1. Com o trimifo gremista, o Botafogo, do

na velha praça' 'de esportes da 'Praia de Fóra, onde se C:-E.), homologando-o, pn/clamou a Associação Atlética Rio, foi proclamado, campeão do certame. .

espera uma bôa assistência. ( I Acadêmica "XI de Fevereiro" da Faculdade de Direito '� Em Belo Horizonte, quarta-feira voltou a se exâ-
O alvi-negro; ha longo tempo não conhece um re- de Santa Catarina como Campeã dos IVo" JOGOS UNI- bir o Fluminense, do Rio, enfrentando," desta feita, o

vês diant� de se.u� �o-irmã�s d� .capítal e para conse.rvar I VERSITARIOS, CATARINENSES realizados pela mes- Atlético Mineiro que venceu por 1 x O. O prélio não tel'

essa sua invencibil idade vem se exercitando com afinco, ma entidade de abril a junho correntes. minou devido a' um curto-circuito, forçando o juiz Ca

visando novos- triunfos.
_

.

,

Da .mesma maneira, proclamou vencedoras dos vá- paleti a encerrar a pelejâ, quando ainda faltava' 3 minu-
O Guaraní, com as honras de terceiro colocado no rios campeonatos, a supracitada Associação nos de: vo- tos.

certame de \50 está 'com .seu conjunto remodelado e em, lei, tênis-; xadrês e rêmo ; e, a Associação Atlética Acade- I
- Em Recife, o Vasco enfrentou e ven�eu o Nautí-

excelente forma fisica e técnica para dar novas dores de mica "XXV' de Janeiro" da Faculdade de Farmâeia e co, pelo escore-de 2 xL·

cabeça- aos chamados grandes cl�s" _9dontologia nos de: fut�bol, basquete e atletismo.. _:_r No Rio, o Botafogo levantou o Torneio Munici->

pal Carioca ao vencer o,�Va,sco pelo expressivo escore de.

3 x O. . "

- Em São Paulo, jogando no Pacaembú, empataram.

no 'A'VaI'? (
'R'

.. ,. � .

··t·" '1' : . Palmeiras e Portsmouth, sem abertura de contagem.
,

'

'_ ..•

.

'OIDf!U �nscrl', O pe' Q - Os atletas japoneses não conseguiram conven-

Ao que se propala o Avaí está vivamente interes-

F
'

cer na competição atlética com os brasileiros, em São:
sado no concurso do extrema direita Morací, pertencen-; "-.

. igueirense Paulo, sendo batidos em quasi todas as provas.
te ao Figueirense. O craque em questão, convidado pe- _ O Córintians Paulista solicitou licença à C. B. D.

la. ,.dil"eção técnica avaiana.: ensaípu ...terça-feilla' no alvi- A cautela-se o Pigueirenae para a conquista do' bi-
para excuraionar a Montevidéu, onde disputará um qua-

campeonato dá êidà.·dê que, como já demos notícia, será .

celeste, conseguindo convencer. É bem possivel que o drangular de futebol, do qual participará também Q

excelente dianteiro venha a ser contratado pelo ')'mais iniciado na segunda quinzefia de julho próximo. "Para a
Bangúc--.

popular e querido' clube de Santa Catarina". temporada que promete ser das mais sensacionais, o
_ J,á está na C,B.D. o passe do atacarrte peruano

clube dirigido sabiamente pelo sr, Osní Ortiga, vêm rea- Vilalobos, do F'luminense.
'

ÚZ-llhdo uma séri-e de aquisições, visando organizar um
cÓr+-: Consta no Rio que. será contratado o juiz inglês

gr.an,dE\ esquadrão.jmelhor mesmo que o .do .ano passado. Mr. Ling para furicf�n'ar não só como árbitro, mas tam-

Graod'e·'· Pr'e-m'l-o� Br·as".-, f AssHr(já foram inscr-itos entre oútros, o arqueiro Dolly, bem-corno instrutor de juizes a se destacado pelas enti-
. '. . ,. .,. . ... f 'sem duv ida o mais completo, do Estado', os zagueiros Chi- dades estaduais,

RIO, 22 (V. A.) - Para a disputa do,Grande Prê- nes e ,Garciá, o centro-médio Enguiça e o dianteiro Cor"
_ o'·Rio' de Janeiro prepara apoteótica recepção ao

mio "Brasil", a realizar-se no .dia 5 de" Agosto, ujá 'se deiro',"Agora, os que nos revelamo sr; Nivaldo Machado, Flamengo, pela sua magnifica temporada na Europa, on-
inscreveram diversos parelheiros, dentre eles Faaimbé, destacado dirigente do alvi-negro, vêm o clube consé- de conquistou 10 jogos invictos.

.

Jocosa e Tiroleza. " �uir a inscrição do �íno médio direito Romeu, que' ,.) _ A Portuguesa-de Desportos jogará na Bahia nos
., foi a grande revelação de 1950 e que atualmente se en- dias 8, 11 ou' 12 'to!. 15' de julho.

contra na sua melhor forma. esperando obter novos trí-
_ Cogita-se 'em {3ão Paulo da realização de dois Jo-.

, ...� '-:..
unfos para o querido grêmio campeão da cidade.

gos entre as equipes' da Portuguesa de Desportos e do

Benemeritos do esporte. · Flamengo, os dois invictos da Europa após o reJ;rresso

do rubro-negro carioca.
c

Uníversítano Catarínense
.

Em :Sessão da' Comissão Executiva e Conselho de' Re- JO·go para 'a'· apre'se t cã'presentantes da Federação Atlética Catarinense -de Es-
.

.

�' n ,ay. o
tudantes (F. A. C.· E.), realizada sexta-feira última, 'com � <, -,

d ',ri I baprovação unânime foi deliberado conceder o título de '.
/
e �,j a f) os

:BENEMÉRITO D0 ESPORTE UNIVERSITARIO CA-' RIO,22 (v. A.) .:._ O Fluminense realizará,' na pró�TARINENSE aos senhores: dr. Áderbal. Ramos da' Sil-'
va, dr. Adalberto Tolentino de Cax:valho e dr. Renato Ra-

xima semana, um grande amístoso, para a a.presentação,
ao públiéo cariocà, de seu centro-avante, o' peruano Vimos da Silva, pelo muito de auxílios que propiciaram Ç),Os

. (lalobos. Tudo indica qüe o adversário do tricolor pabdesportistas universitjtrios locajs, os' dgis primeIros,
quando no exercício dos cargos' de Governador do Esta-

tal encontro será o Cruzeiro, de Belo Horizonte.

do e Prefeito Municipal respectivamente, e o último no '
.

exercício da P,residência da: Fed.eração" Atlética Cat�ri-
" .

.

.

E P t
J

II
.

(ÓS J U I-nense de Estudantes, por ter' se �di§!ting·uido no perseve- L.e Jé c.O no Gua.ran II m· or.o 11. egre os
. 0905

.

O ,-
rante labor de impla�tar e engrandecer os desport0's -.. t Sol Dr II IfOSuniversitários em Santa Catarina e no Brasil. -

De 'Blumenau informam .que o ex�preparador do versl BflOS "'. as e
.

Foi êssa u'ma justa re��lução d()s atuais dirigentes
Grêmio Esportivo Olímpico e da Seleção catarin�nse,

, da entidade máxiIna' dos desportos univel'sitários nó Es-
CarlDs de Campos Ramos (Leléco), ingressou no Guaranf'

tadQ, manifesta'nd,o reconhec"imento àqueles que soube-
de Itoupava Seca.

'

"ram compreender os' anseios dos nossos universitários,
bem ajudando-lhes �la eseàlada difidl de projetar Santa,
Catarina entre as. demais rinidad&s da Federacão nós
meios universitários!'

>

, Nossos aplausos, pois, aos dirigentes da' F. A. c. E,
e aos primeiros BENEMÉRITOS dos desportos univer
sitários catarin.enses!

Diversas .

.'--

Móratí

'-o.

'r

.>:

Camoeonato g�ucbo ,

Continuando a disputa/do Campeonato gaucho dê

futebol, hoje jogarão as equipes do Renner e do Cruzeiro,
tendo: por,local o Estádio Tiradentes. Domingo, nos Eu

caJiptos' o Internacional, campeão do ano passado, dar�
com];)ate ao São José.

Devendo serem realizados, em princípios de setem

bro próximo, em Porto Alegre, os l° JOÇOS
-

REGIO

NAIS -lINIVERSITARIOS DO SUL D-O' BRASIL, com o:

concurs,o das federações universitÚias de: Rio Grande'

do Sur,Santa Catarina e Paraná�para tanto a FederaçãQ
Atlética Catarinense de Estudantes já tomou providen-

�.

,

No sul· do Esta'o, O Avaí
, . cias. '(

,Atendendo aos convites form1l1ados pelos clubes Ce- Atravéz. o seu Departamento Técnico, designou pa-·
râmica Henrique La·ge. e Flamengo, de Imbifuba e La- ra os treirí�s das seleções, u- terem inicio nos primeiros.'
gllna, respectivamente, realizará o Avaí dois amistosos dias de agosto: os seguintes encarregados: Aydos Moser
naquelas cidades, enfrentando os dois valentes e adex- e Sa�ll Oliveira futebol; Carlos Pettená e Arno Hubbe
trados elevens.

,_, 1_ voleibol; Gumercindo Silva e Aldo Cardoso - bas-

'(benada das delegàço-e�
. HOJE, FRENTE AO CERAMICA

'

gEete; Paulo Martins, Ademí Abreu e Orion Tonolli -
�

.

'�
, O primeiro cotejo da excursão "aZzurra" ao ,sul do atletismo; Nerocy Neves - tênis; João Ribeiro� xa-

para 'a "Copa Rio �stado, terá lugar esta tarde, em Imbituba, devendo o drês; Vitor Frankenberg e Silvino Jacques � rêmo.
, clube do sr. Miguel_Daux deixar está Capital às prímei-: <'"

RIO, 22 (A. V.) -". Estão mapcadas as seguintes da- ras hqras da manhã de hoje, viajando em onibus especial. j . -�)_� . ...

tas para a chegada das delegações dé clubes que concor- 'AMANHÃ ElVI LAGUNA I .

,
.

' ,

rerão ao Torneio dos Campeões:
" .

Após. ° embate de. hoje em Imbitub,a, ·r.um.ará o A�aÍ .'S�ntfis C(\.bt'ca.lo/pO)IO VascADia 24 - Austria, da Austria, para a CIdade ae Laguna, onde pernOItará, Jogando n<> I
.

VI O I.
.

U
•

(} '-!J 111'

t DdiaI;?j'- Eost�·ela. Vermelha, da Iugoslávia; JUl,Ten-. dIa seguinte contra o Flamengo, , . I RIO 22' (V. A.) �- Qorre pela t::idade a noticiaAle
us, a La la e hmpIc da Franca . 'N d

\
.

.,

"
.

"

,

'. I I .. as u�s cIdades sul-catarmenses e enorme o en- I que o Vasco da Gama ofereceu ao Botafogo a quantIa de
.Dia 25 - Sporting, de Portugal e NacIOnal do Uru- I tuslasmo remante em' tôrno. das eX'Íbições do pelotão a ! 800' mil cruzeiro,s pelo atestado, liberató�'io de Santos,

guai.
'

" - "... \vaiano. .__r
um dos mais perfeitos, zagueiros do país.
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. PROGRAMA PARA 'O'MÊS DEJ=
DIA 24 DOMINGO _', DAS 15 ÁS 19· HORAS, "SOIRÉE'·' INFANTIL., DIA· 30

v.
.

COM INICIO AS '21' HORAS.
:FICAM SUSPENSAS TEMPORA'RI�MEN TE AS "SOIRÉES MIG,NONS", DAS. QUA RTAS FEIRAS .. TODAS AS SEXTAS �EI..
RAS, SESSÕES 'CINEMATOGRAFICAS,' COM INICIOI ÁS 19 HORAS .

_,
_

-'
. .

.

_

"

CLUBE
......... '

.

•.

5

AGOSTO
,

SÁBADO "SÓIRÉE"
.
.' DE ,SÃO PEDRO

�------�--�--�-�----��--------._---------------------------------------- ---�--------------------------------------------�-------------(
--

,

<,

Os jogos-do Arsenal
no, \ B-rasil em 49 "

A 'titulo de curiosidade publicamos abaixo os resul-,
tados das pelejas levadas. a. efeito em nosso país, pelo
Arsenal, de Londres, em 1949:

Arsenal 5 x Fluminense 1.
Palmeiras 1 x Arsenal 1.
Arsenal 2 x Cor'ineians Q.
Vasco 1 x Arsenal O.

Flameng� 3 x Arsenal 1.

Botafogo 2 x Arsenal 2.
São Paulo í x Arsenal O.

Resumo';,7 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e �empates.

Escreve: HAMILTOR ALV�S

<;
�

Sabe lá�o que é Cr$ 450.000,00; sabe? Não?! Nem eu L..
-essa importância foi doada. à Federação Atlética Ca
<'taririense, af im de que possa construir a sua tão almeja
-da cancha de basket-ball, que será palco do'próximo Cam
:pe.onato Brasileiro de Bola ao Cesto. Não e preciso dizer
"que foi o Estado o doador dessa quantia, não' é? Só da- Segundo noticias chegadas do 'Rio, o torneio-inicio

-quela mata poderia sair coel-ho tão enormeL. Afinal de do Campeonato Carioca '<te Futebol será efetuado no úl-

'·'�ontas é preciso reconhecer, agora, quê o-atual situacio- timo domingo do próximo mês de julho, com a participa
:Illlsmo fez alguma cousa pelo esporte. Fez aiguma cou- ção, além dos 1� clu;bes e mais o M:anufa�ura, campeão
.esa 1, uma virgula! ,Fez uma enormidade ! Não a,�eitª-mos do Departamento Autonomo. "A tabela esta. assim orga-.

nizada: ,

-eas observações feitas por pessoas que acham, nêsse ges- .J' 10 jogo - Manufatura x São Cristovão.
-to, -um ato ·deseomunal.'Observações ao LJgislativo por 20 jogo - Canto do Rio x Bonsucesso.

(

-ter emprestado o. seu primeiro apoio à causa do esporte 30 "jogo - Madureira x Flamengo.
.Pessõas que se atiram numa longa catilinaria contra o 40 jogo __, Fluminense x Olaria.
�.Estado, afirmando faltar-lhe mais visão das necessi-. 50 jogo - Botàfegó x .Vencedor do 1° jogo.
-dades do povo. E por acaso o Estádio que se pretende 60 jogo - Ba�gú x Vencedor do 2° jogo.

-

;7 -construlr não será de serventia pública. Não irá desem- 70 jogo :_ América x Vencedor do 3° j�go.
3)enhar o papel de um Hospital às avessas? Repetimos: 80 jogo,_' :Vasco x Vencedor do 40Uogo.
�É no estádio que se educam e que' 'se tornam foi;tes as 90 jogo - 'Vencedor do 5° x Vencedor do 60 jogo.

� -críanças, que- serãé o Brasil dé amanhã. É nos E'stadios 100 jogo - Vencedor do 7ó v Yencedor do 8° jogo.
-que �e podem adormecer,-nos jovens, os miasmas da cor- 11° íoso - Vencedor do 90 x Vencedor do 10Jiogo.

farmácias
de. plantão

, �tn-., Iunho ,�: -,

23 Sábado' Farmácja
, Santo Antônio - Rua João,
'Pinto.

.:: ...

'-'-24 Domingo Farmâcia
Santo Antônio - Rua João
Pinto.

.rupção, É nas praças de esportes' que- a infância poderá' ...........-----------------_,..-.--------.......,.- 30 Sábado Farmácia Ca-
-evitar a hecatombe dos últimos tempos. Essa' infância tarinense _ Rua Trajano .

..que foi roubada nos seus direitos e nas suas necessida=. Viagem com. seciurdlfra 'LeclO"ina- e 10 Domingo (julho) Far-
-des. E porque, então, as críticas improcedentes ? Não, 8 Y mácia Catarinense - Rua
.::pudenws concordar que a .Quadra de Basket-Ball não

e rapidez I' Para? concufs_odo Banco \ Trajano.
'

,

--venha prestar relevantes serviços não só à crãança, 'co-
'

"

.

do Brasil, a reá.lizar-se em O serviço noturno será e-_
':mo tambsm à coletividade. Porque se há um meio de' se! SÓ NOS CeNFORTAVEIS �jICRQ-ONIBUS DO setembro próximo. .

fetuado pelas
-

Farmácias

-escapar à morbidez e à saturação, este meio se encontra I ft.AqlDA .,«811,'L-BR.ASILI1IR8>')
Informações - Rua Crís- Sto. Antônio e Noturna si-

.:::nas praças onde se pratica a educàção física, tão útil e I f" DU '. ti fi pim Mira, 14. tuadas às ruas João ,Pinto
·-;tão benéfica à saúde do corpo e .do espírito. Porque, en-I Ftertanópolís _ Itajai _ Joinville _, Curitiba M

. _, -. e Trajano n? 17.

'.tão, que o povo procura diminuir de significação o auxi-
-

UDICOeS e1lrtl- A, presente tabela nãcpo-
lio que o Legislativo vem de prestar a FAC-? Porque. re- i A T:\

'

• dera ser alterada 'sem pre-

'A
.' Rua Beodol'o esquina da d' 2-clamam Hospitais, se o Govêrno de Nerêu Ramos foi I

'. "genCla: Rua Tenente Silveira gos e caca. via autorização deste De-

_"Pródigo no que diz respeito a essas realizações? Não f Só no Empório Florian6- partamento.
"::há razão de críticas; não l Se há alguém que diz o centrá- ------------------�---------- r

-----

, /'
'

.

G
/i' , ·po IS.

::rio, está sendo insensato e I incoerente com os próprios A LU' AS'E - Preços de mano I

.ideais, Porque se o ideal" de cada cb.efe de família é'
.

.

.

-,
.

mano.

�arantir a estabilidade de saúde de seus filhos, nunca - , Rua 'I'iradentes, 19-A •

.:-surgiu oportunidade análoga para.concretizar êsse de- ótima sola DO centro Tel. 1.591.

,,:sejo. Portanto, como podem notar, o Estádio virá aten- I P d Wc. b d,orler, também, as exigências do publico, e, principalmen- A raça 15 e' I�ovem ro, 20, 2' 8n "

--te, da criançá desprot�gida e desvalida. Não se' pode, é (altos do �e,:s.tau'iI nte Rosa).-obvio, olhar a Quadra de Bas,ket de' esguelha, porque se -

,�ssim procedessemos estariamos, evidentemente, tra-
- Tratar no mesmo local -._!

:.mando contra os nossos próprios' interêsses. E os nos

-'Sos interêsses', coroo 'entendemos, devem estar em pri-
':meiro lugar. E se êle não foi esquecido -devemos �plau- I--dir a atit"ude. do executivo q�le, em tão magnífica hora, .

· concedeu-f\os a chance de construir a nossa primeira
_:grande quadra de cestobol, e de assegurar o. futuro dos

.... '.... - i

,homens do porvir. E, como catarinenses, devemos est�r (-orgulhosos 'de acolher num

lrcal'
adequado as

maiores.(-expressões do basket brasilei o. E'nãü será agora que
-devemos impedir o' influxo do que querem est,imular os

. que fie acham em franca atividade para dar ao esporte
·�..El'J;iga-verde a. projeção e o relêyo que êle merece. E I· estes agora, maIS do que nunca, nao devem e não podem
vel'gar�se aos blasfemos e â'os ma'ledicentes de uma cam

panha magnificente e graudiosa. 'Os que criticam tem
"de juntar-se aos que aplaúdem, pois só assim uma mino-
ria, de mentalidad� obliterada e de raciocinio desequi- I '

'librado, não influirá no estímulo 'de que estão possuidos
· todos os que querem vêr o engrandecimento do despor-.
to catarinense. O obsoletismo inculcado por alguns de
v�i:ão sómente, servir, de, incentivo, pois se houver con

s.ideração aos labios impiedosos e às �anifestações de

I"-desagrado de terceiros, a FAC se verá na contigencia de
�andar parar os trabalhos que se/vêm fazendo para cons-

'

t'-'lÍr a Q.1ladra. Tapemos os ouvidos e continuemos ... ��
Quem achar ruim, que se mUj,le... iil

_

'Bras.l-séde do· �uDdial
de Voleibol

Divulga o '''Jornal dbs'Sports", do Rio, que o Brasil
vai se candidatar a ser sede do Campeonato Mundial de
Voleibol de 1952.

'o initium carioca--

A f'amilla José d'Acâmpora vem· -agradecer, 'de

todo coração', -a todos os que lhe remeteram telegramas,
flôres e' corôas, quando. do falecimentp do seu filho, ir-
mão, cunhado e sobrinho,

.

HILTON JOSÉ D'ACÂl\'IPO�1
e acompanharam o seu corpo até a sua última mo-

rada.
._

Outrossim, convidam a todos para a missa de 7°

dia, a se re�lizar na Igreja de Fátima, no Estreito, no

dia 24 do .corrente, às 7,30 horas, pelo que, antecipada
mente, se confessam 'gratos. _

..-.- ..,....,.,..,,_-_-.._-.- -_-.r.��'w-·-·.·.- ·.·-· · .,...,J.

,Vende-se . �.
Cab.IQ' "adio" III••s,

,

fixados mas "aO cotado••
Isso voei con .. ,uiri.
.� v.ondo

, .� d

.. !.��!�'!?i�

SUAS,oVI'AS
,RESPIRATÓRIAS

Por mot.i.io de mudança
um negócFà RUa CeI. Pe
dro Demoro' n. 1342 em fren
te à futura praça.
A tratar na mesma rua

�: 1391 com o sr, (Horacio
Linhares -.

: ,. .•; ;..>

COTT.O.AI

use·

•

Fra queza s em gera I

Vinho Creosotado
_(Silveíra)

-
'

I

I /

\ FERID�S, ("'REUMATISMO
! E' PLACAS- SIFIL1TIC",\S

.

I Elixtr dê NODueira'I Medi<!ação auxiliar no tra-
tamento da sifilis

.

I

í

s10 FRANCISCO' 00 SUL para NOVA VufiS

f

l--�"" '.

i ,Vende-se
I �

Qual:to d,e Imbuia. Vêr e

r tratar no alto do Restauran-
te Rm\ '8?a 1�'�'

I 'c a

h·.fo'mcçêru c:omQ.a Acyenbiil
:tHI6po!íSr- C.rlOII Boepck� S/A - C I.... '1 d�t(N 1 �1 'i I .fI IJd. te ego
"l"l1!1.l-:-bcoqo Sul-Carlol HJepcke SA: _-CJ·-Teldone 6Hv!COREMACF
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RA ASSEMBLf11 LtGISLATtVA'p
.

J� \{O
A seguir a Mesa apresentou a julgamento da Casa, I �O

:a redação final da Resolução aprovada' na vespera, M-;

Jativa a Aliterações, no Regimento Int�rno. Sôbre a mes-
I

ma há longa 'discussão, porquanto 'a redação final con

tinha artigo não aprovado pela Casa. Fala�am sõbre o

assunto os deputados Vargas Ferreira, a favor, e os'

deputados Bulcão Vianna e Ylmar Corrêa, c.ontra.-
.

- Indicação de lideres
"

_

.

23 DE JU�HO'
O deputado Protógenes Vieira comunicou que a ban- A data de hoje recorda-

,

cada do PSD. escolheu os srs. deputados Ylmar Corrêa nos que:

e Wil�ar �ias para líder e sub-Iíd�r_da mesma. Identica I - em 1.645, os insurg�n
comumcaçao fez a bancada perrepisfa, com a escolha do ,

tes de Pernambuco, che��a
sr, dep. Cássio Medeiros para líder, e dep. .Vicente Sch-

I dos por Amador d� AraUJO,

neider, para vice-líder. ". t!a'utram os primeiros com-

Vitória do I..egislatívo., bat�: com as tropas holan-

O deputado Francisco Mascareirhas, depois de lem- dezas do Coronel Haus;

brar o interesse da Casa pela solução do problema dos- - em 1646, chegaram ao

transportes, informa que, graças a isto, os trabalhado- Recife pelos barcos "Isa

res de São Francisco já gozam de mais alegria, pois es- bel" e "Falcão",�r?cedentes
tão ali chegando' vagões e mais vagões carregados de da Holanda, notícias de se

mercadorias, dando trabalho a todos e, com ele, recur- estar preparando al i um

sos para a- subsistência de suas familias. grande socorro para os ho-

Diz o orador que é uma vitória da Assembléia, por- landeses do Brasil;

que foi em virtude das -iniciativas dos srs. deputados
- em 1817, um Decreto

o problema dos transportes.. nomeou o Conde dos Arcos,

Justificação I que fôra Governador da Ba-

O deputado Siqueira Belo, quando em' discutida a i hia para Ministro dos Ne

indicação sôbre o aumento das diárias aos presos, decla-I gócios da Marinha e Ultra

rou que também havia encaminhado identico pedido e mar. Por Decreto de 6 de Irequeria assim que ambos figurassem num único pro-/
Outubro do_ mes�o ano fo-

cesso, sendo atendido.
- ram concedidas licenças a

________ --:-_---:_�----..:;...--::::.------- vários negociantes,
-

procu-

'I�TA JOANINA
'

�:t�:��i:�t�t����an:= vi��l
r.o DIAS VELHO :�oa:õees1�Oe:��o;ef�:i:��

Conde e seus descendentes,

AVTOMÓV€lS' ,

<
.como lembrança da sua a-

c .... ' ....ÕiS ' certada administração; _-

'-.-_, C:__A�M���" --"- em 1827, desembarcou
na Ponta dos Castelhanos,
na Ilha Grande, um desta

camento do corsârio argen

tino "Presi.dente", sendo re

pelido por alguns milici.a- • --------.,-.....------------------_;_-

nos comandados por Bento ,,-' D.
, '\.

;;;,::fiy:��i�:;:n�%\ viDe- ·18r10
construido, juntamente com

TAC _ CAT�RfI'fE,N$&
outros navios, no Arsenal
da Marinha;
- em 1866, em Piza, na

Itália, co�tando 56 anos de

idade, faleceu Pedro Rodri

gues Fernandes Chaves, Ba
rão de Quaraim, natural do
Rio Grande' do Sul, onde era

Chefe do 'Partido Conserva
I

No. proximo dia 24, domin
go, organizada pela Juven
tude Católica, teremos o

prazer de assistir a tradicío
.nal f-ésta joanina. Desta vez,

nos patios e galpão do Gru

po Es-colar "Dias Velho",
na Rua Nereu Ramos.

.!i'IUZA UMA & IRMÃOS
C�)U�. �!\n'a, �7
Flarialiép8Hs

Fogueira, balões; fogos,
quentão, amendoim, laran

ja "mexerica", batatas, 'me
lado, ((galinhas e tortas -

extraã - para leilão), etc ... ,
alem do casamento da roça,
da famosa quad-rilha (sem
-salteadores ... ) e outros nu

meros que farão parte 'de
um bem organizado "show".

Renovamos o convite:

compareça à esta grande e

engraçada "FESTA DA RO

ÇA".
AVISOS:

INGRESSOS - Cr$ 5,0U
cada com qualquer mem\Go
da A. C. ou no local da fes-

, Assine "O ESTADO"

�g:��� ����g�os
HOMENS ESGOTADOS
HOMENS DESMEMO-

ta, que terá início às 19 ho- RIADOS
raso , Fatores �cisivos para o

TRAJE - A carater. êxito, na vida atual.
Achamos de-bom aviso,

I GOl Savisa�: "É 'prui?ido :uspi ,
A

:��s��:o,�passa c pe de

MEND'ELIN � S
, E sé não estiver disposto ','As gotas da Juventude".
a comer com os dedos, leve Dão nervos fortes, idêiae
talher. . . claras e saúde perfeita, aos

_____
.

fracos e acovardados, cedo
envelhecidos' pelo nervosis-
mo.

Não têm contra-indicação.
Nas farms. e drogs. do
Brasil.

PRÕTEJA SUA VISl'A,
USANDO AS AFAMADAS
LAMPADAS PHILIPS.

"'Missa
Maria iÍília Dias (Biccta) , filhos e cunhados cem-

vídam às pessôas de-suas relações e amigas de
'

EUNICE DIAS
para assistire;m, na próxima segunda-feira, às 5,30

horas, na Capela do Hospital "Nerêu Ramos", a missa
de 7° dia do falecimento de sua' pranteada filha.
.

A todos antecipam agradecimentos.
'

,

PASSADO

dor;
:_ em 1870, na Bahia,

faleceu o bravo Marechal Ide CampoxAlexandre Gomes
de Argolo Ferrão, Visconde I
de Itaparica, nascido na

mesma cidade em 8 de agõs
to de 1821. Foi um dos bra

vos' de Itororô, onde foi fe

rido. Ao entrar em comba

te, disse cpm resolução : -

"Vejam como .morre um Ge

�eral Brasileiró";'
- em 1946, no Hospital

de . Caridade desta cidade,
faleceu Oscar Horácio Ca

misão, um dos poucos des-
,

cendentés do bravo Coronçl
Carlos de Morais Camisão,
heroico Comandante da Fôr

ça Expedicionária que es

sreveu a famosa "Retirada
da Laguna".

André Nilo Tadasco

\

,

tpishdbuidoReS :

CASA MISCELANIA distri
buidora

.

dos Rádios R.C.A
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra,

I

N�CH�DO&CM. �.í. COMÉRCIO E AGÊNCIAS
RUA JOÃO PINTO., 12 \

láiflcio "SAnTA TERESln'HA'" \__

FLORIANÓPOLIS - S�nt(J C'iilarioa.
� em. BlVMENAU

· Sofr�' d.Po

RI'1'Z
Ás 4%, n:í e 8% hrs,
SANGUE BRAVO.
'I'echnicolor.

Só a: expectativa de .. um

acesso de asfixia asmáti:a.
com o seu cortejo aterrador,
abate o espírito mais reais-

Technicolor. tente. Ser asmático é viver
ROXY sempre de baixo dessa obs-

.

.

Ás 4 e 7%, horas sessão nervosa e dissolveu-
Sessões Colosso. te. O remédio do dr. Reyn-
1) - Cine Jorna1. Nac. gate, a salvação dos asmátí

.

2) - O FANTASMA DO cos, combate eficazmente

DESFILADEIRO. não só a própria asma, como

3) - BLOQUEIO i qualquer bronquite crônica

4) - NOVAS AVENTU-
I ou não, tosses, 'chiados, etc.

RAS DE TARZAN. ! Com o remédio do dr. Reyn-
5) - AVENTURAS. DE 'gate, as gotas antiasmáticas"

FRANK E JESSE JAl\mS puramente vegetal, o doen-

Preços: te adquire imediato alívio,
Cr$ 5,00 e 3,20 voltando sua respiraçãologo
"Imp, até 10 anõs". ao ritmo natural. Não en-

,

contradoa-no local, enviem.
IMPERIAL antecipadamente, Cr$ 25,00

5 e 7%, horas para End. Telegráfico Men--
A RENEGADA delinas, Rio, que remete-

No programa: mos. Não atendemos pejo
1) - A Marcha da Vida. ' reembolso.'

'

Nac. 1-'" -
.

2) - Noticiario Un íver- Amanhã: /
sal. Atualidades. Burt LANCASTER e Jo-

Preços: an FONTAINE. \
c-s 5,0-0 e 3,20 AMEI UM ASSASSINO
"Imp. até 10 anos".

'I "Rigorosamente; p1t>ibida-
RITZ E. IMPERiAL até 18 anos."

No programa:
1) - Cinelandia Jornal.

Nac.
2) � A Voz do Mundo.

Jornal.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, até �4 anos." r.

ODEON
Ás 7%, horas
BLOQUEIO

II
BONGO

No programa:
1) - Jornal da Téla.

Nac.
2) - Fox Airplan News.

Atualidades.

Preçós:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, até 14 anos."

. IMPERIO (Estreito)
-....cJ Ás 7%, horas

BONGO
_-- -_ .._,--- ------- - __ o - ,__ '_,

CO.IRA CASPA, t
QUEDA lOS CA·' I

!tELOS f DEMAIS J
. t

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TON�CO CAPILÀR
POR'E�(HÊNC!A.

aUântida Rádio Catarinense limitada,
;;... �presellta mais 2 insuperaveis modelos para 1951 r

CARACTERISTI (:ttS :
.

:; 5 vaLvuLas: Ondas: IO'Y'efJas de 550 a 1,700 kc[s; curtas 6 a 18mcs. 50 agI rnzs.

= Alto-jauuite 61[2 polegadas, ti]:o pesado: Tomada para toca-ecos.

== Transiorm.edor universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi )

:=
Va1'iavel de 3 secções: FI com nucZeo de fer-ro -: Caixa de, IMBUIA de luxo,

.... Grande alcance : Alta sensibilídade : .s01� natu,;al.

,.__
i '

1,� ,PModelo ARe 515 f
;....--��,=.._.'_�_.;__��c_�=-_��_._.. ,__� �_� �

.........
----------_
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FAZENDO.SUAS COMPRAS

Casa
NA ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO DA

O r'i e nta
.

_. .:!. .
- ,

A QUE.MA�S BARATO 'VENDE E -QUE, PAR� ATENDER AO 1\1A1S" �X�GE�TE .. FREGUÊS, POSSUE �l;MAIpR'
,

SORTIM�NTO PA PRÁÇà.
r

_

'

.FAÇA SUAS COMPRA$, HOJE MESMO, só NÁ. O R I E- N T A L,
OBSERVE OS�NOSSOS PREÇOS,. QUÊ S1\O."OS SEGUINTES:
10,00 Cretone, especial' em cores, largo 1,40 , .

13,00 Cretorie especial em c-ores, largo 2,00 , .

42,00 Quina' Petrôleo San Dar, grande ..... ""0 ••••••••••• � •••

Guarnições de granitê, pint:adas cl 6 guardanapos 70,00 Água-de colônia .. Cashm�re Bouquet o o •• o •• o o o o. o o o o o o o

'. a •

.......•...............• " . , . . 60,00 PÓ Cashmere Bouquet , '-o�,o o o

E MUITOS, ,OUTROS ARTIGOS QUE VENDEREMOS PE;LOS PREÇOS MAIS BA�ATOS DA �RAÇA.' ,.

FAÇA RE�DER O SEU DINHEIRO COMPRANDO � CASA' O R i E l'j T A/L, 'A CASA MAIS �REQUENTADA:.
DA CI-DADE.

.

,

TELEFONE 1.493.

\'

�J
t.

SEJA INTELIGEN:TE
.,;·VEJA

Pelucia lisa "0 ._•••••• ! .

Pelúcia

Pelucia

Pelucia

Pelucia
. Pelúcia

estampada
. '

'

.

listada pi pyjaQja, largo 80 .

fustão ; ;.: � �; : ...
fustão estampada, artigo fino o o

tipo felpa, larg, 80 o o •••••
'
•••••••••••••••••••• o

Cachá pelúcia, xad rea, .

Lã jersey, pi vest idos, largo 1,50 , , ..

Lã [ersey pura lã, pj 'vestidos, largo 1,5Q ; : :.

Lã frezalbene, pura lã, larg. 80 .

Lã' preta cl salpicos brancos: pi .saldar, largo 1,50
Pura lã escoceza pi vestidos, largo 1,50 , .

Pura lã escocezavp/' casacos, largo 1,50 '- .•........

Linon liso tôdas as cores _." , -.�:;:.� .

Linorí estampado. '/'- /. : .

Tecidos estampados e�. bonítas estampas .

Chita .

Crepon estampado, a começar. de

Crepon liso americano

Teeido não enruga, estampado, a começar de .

,Tecido não enruga, do melhor, cot'es- lisas '

.

Opala estampada, lindos desenhos .

Opala .estampada finis.s ima, largo 80 o .- ••••••••••••

Opala lisa, art.igo muito bom o •••••

'upala

Opala
, -Opa]a

lisa, pele de ovo, largo 80 o •••••••••••••••••

especial, cores lisas, larg .. 80 o •

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

Opala' lisa, artigo. regular :- .

-

Fustão estampado va. começar:. de
-

' .

Fustão branco, artigo bom

Fustão branco Matarazzo, artigo superior . o ••••••••-:l.
Fustão piket,' Matarazzo ' ; .

Fustão casa de abelha, largo 80 i . .

Tobralco estampado -....-,'7;':"""..-:": :--;-, o •• o •••••• o ••••••••••••

'Tobralco barrado ... � ,;" '.' .

'Tafetá de algodão o ••••••• '- ••••••••

Organdy Iiso .Matarazzo, largo 80 o ••••••••• o ••••• o •

Organdv estampado' o •••••••

-Qrgandy permanente, larg , 1,00 "".

Otgandy Iegítímo S�isSQ, Iarg. 1,115 o •••••••••

Tricoline .preto, superior, largo 80 "

.

Mel'inô preto, lárg. 80 ...........................• o ••.
_

Gorgul'ão especial" preto e"-lnaribho •• , .' ••••• ! •••••• � ••
-

Sar'ja, marinho

·'Zefir, a começar de ..........• , � 0 •••••• o ••

. ._
_.. t· .......� )

PopeJine ,lista,da p/' camisas; "cores fit'mes o ••••

Tticoline artigo superi()r, largo 80 ....•... o • o ••••••••••••

Tricoline branca, latg. 80 . o •••••••• , •••••••••••••••••••

Tricoline

'Tricoline

Tricol{ne

branca c()rdonê, largo 80 .

branca Nóva América, dá melhor .. o ••••••••

lista assetinada, p/. pyjama, largo 80 .

Tricoline pi pyjama, cores garantidas
Escocia bral1ca e preta '

o •••••••••••

<Iranitê, largo 1,4;0 o • o •••••••••••••••••••••••••

.Brin 'eQlegial, legítimo J16 ... I • '.0 ••• o •••••••••••••••••

Brín marinho .esl'ecial
Brins diversos, a come'çar de o ., .

FilQ branco o •

Filó
.

em cores

Filó mosquiteiro

F,íló
i
IllOsqlliteiro

Flló mosquiteiro,
, Filó mosquiteiro,
.Atoalhado xadrez,

branco, largo 3,50
cores, largo .3,5q
branco, lal'g. 4,50
cores, largo 4,50 .....................

/
larg. 1,40

Atoalhado branco, largo 1,40 o • o •••••••••••••••••••••• o o

Tecido listado,. pi c ·hão,." largo 70 , ..

'I;ecido listado pi colchão, largo 1,40 .. , .

Teciqo creme ,pi cortina,_larg. ,1,30 .

Técido estampado pi cort�na, largo 1,30 .

Tecido estampado pi, cottina, largo i,30 (Renaux)
Cretone esta-�paâo, pi colchas, largo 1,40 , o •••••••

Cretone branco, especi-al o ••••••••

Cretone branco especial, jarg. 1,40 .....•..............

Cretone. branco 's'e.n: goma, largo 2,00 .............. � . . .

Cretone branco, largo 2,20
_Cretone branco especial" larg; 2,20
Cretone linhol, largo 2,20 Creclame)
'Cretone em cores, largo 80, superior

RUA CONSELHEIRO

E
E

18,oó
14,50
18,00

Cretone especial em cores, largo 2,20 , .

Algodão, largo 70 pç. de 10 mts. . .

�lgodão,. largo 80 especial
'

.

18,00 ,Algodão superjorv larg. 2,00 .

14,50' Morin pi fraldas, pç. de 10 mts. . .

60,00 Morjn especial, larg. 90 , .

70,00
39,00
45,QO
100,00

Morin de cõr, muito' bom
, .,

Passadeiras, larg. 45 ...................•..............

Chitão estampas escolhidas . , \" :,..v-, ; ..

Rendão, "largo 70 . -;' ; •••
J : 1�.' ,'-

12Q,00 -Matéri plástica lisa, largo 1,40 .

7,50 Matéria -plástic!l. e�tampáda, ·larg. :1,40 .

- '-,

7,5'0 Puro linho Belga pi vest idos, largo 9{) •••••••••.•••••••

.

"

8,00 _
SEDAS

4,50 I' Lam
ê

••••••/••••••••••••• : •••• ; • ','•••••••••••••••••••••.

' n,,;.
,16'09 I

Lumiar, largo 9Q, do melhor ,
:

..

20,og Lumier lavrado, largo 8ü' .

15,00 Lumier lavrado, largo .90 o ••

Lange rie liso, largo 90

Langerie estampado
?2,00
7,50

14,00
10,00
16,00
14,00'
24,00
7,50

Langerie misto cf natural, largo 90 ....... ,: .

Langel'ie puro natural, largo 90 .

Langerfe setin, puro natural, largo 1,�0 ......•........

Setin duquesa, artig; superior, largo 90 .

Tafetá faile, largo 95 ...........•...............
'

.

Faile o que-há de melhor, largo 90

13,9,0 Faile escocez, largo 90 , -e..' ••••••
'
••••

14,50 Tafetá xadrez reclame . o ••••••••• �••••••••••.,;.><:••••••••

20,00 Tafetá estampado \ :

'

.:.-

29,00 Tafetá' chamalote, largo 80 .

35,00 .
Tafetá chamalote, largo ',9.9 ......•.••.•..•..•..•••••.••

is,oo I Organza lisa, largo 90 .. ': .

13,00, Linho e seda estampado, largo 80"reclame .

16,11° Fustão de seda, largo 80 " o ••••••••••••• �.

14,00 Moarê especial pi colchas, larg-, 1,30 ,_ .

13,00 Seda estampada, largo 90 ....•••••.••...•..•.........•

40;00 Sedas estampadas a começar=de , .

70,00 . Tussar de seda , ,

1,6,()0, Seda surá lisa" o ••
'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15,00.. Seda ··patq. e�Í>eCÍ'al , , , .

18,00'
17,00

.

, . éAl\lA E MEZA

Cobertor cinza' . _. ..... , ................•................

5,00· Gobertor-tamanhõ'entre c;�al � .solteiro .-
10.,00 Cobel'tor especial, pJ. solteiro .

13;00 Cobertor espeCial' pi casal
.

16,00 Cobertor de lã barrado. pi casal '. ; .- .

18,00 Cobe)"tor doe lã; xadrez pi cas�l ' ! .

35,):10 Cobertor de lã xadrez pj sotteiro , .. o •••

�5,00 Cobert',lres pi bebê, a coméçar de " ' .

13,00 Cobertor xadlt'ez pi solte.iro : " : .

�,50 Cobertor xadrez pi casal ..........-.- .

28,00
10,0.0
12,00

. )

7,50
13,00

/14,00

Colchas pi solteiro, em cores ' .. : .

Colcha branca artigo bom pi solttliro c .•••••

Colcha branca" mercerisada pi soltéiro .

Cokha mercerisada em cores pi solteiro .........•.....

Colcha em <:_oJ,'es pi casal ..........................•...

Colcha branca pI- casal

45';00 Coleira branca mercerisada pi casal

50.,90. Colcha em ;cores mercerisada pi casal .

60,00 Colcha veludo pi casal ....................•...........

63,QO Colcha piquet, branca e éores pi casal .

22,00� Colcha de seda cf bicos, pi casal o •

23,00 Colcha de seda cl franjas, pi casal .

'7,50 Colcha dupla de pura seda cl franj?s, pi casàl

19,00, Colcha japon'eza. pura seda pi casal _ .

22,00 Colcha pi' bebê, e/. um lado p.eluciado , .

Ui,50 Colcha pi bebê, 'tamanho especial .

26,00 ·Colcha .piquet, p/ criança .- .

30,00 Toalhá,s de' rosto, a começar de .

11,00 Toalha' de banho, branca, Alagoana � .

23,50 Toalha de b;ulho xadrez,. tamanho grande .

34,00 Toalhas de -veludo pi meza· •...................... .- �.
36,00 Toalhas adamascadas pi meza .

38,00 Guarniç·ões de chá. cl 6 gllardanapos
62,00
12,00 Guardanapos bl"ancos dz.

MAFRA, 15.

8TS.tiiti_1J 'i

25,00 Pano de cópa dz,

37,0'0 Toalhas plásticas nacionais •••••••
_

•••••••••••••• 0'0 ••••

39,00 Toalhas plásticas americanas

45,00 DIVERSOS

80,00 'Meias nylon pi senhor!ls (reclame) .. o •••••••••• , •••••••

265,00 Meias nylon, sem costura, pi senhoras _ .

55,00 Meias nylon, malha 51 (Ihram ) .

11,50 Meias nylon, malha 51, perfumadas .

9,00 Meias nylon, malha 54 (Ibram) ,,� ..

20,00 "Meias pi h�'lllem" a começar de I •.•••••••••••

.8,50 Meias 3/4' paI'a meninos _ -.-. " ..

7,50 . Meias grossas pi senhoras ......•...... " .

35,00 Casaquinhos de .malha pj meninos o •••••• , •• • ••

38,00 -Pulower manga comprida 'pl rapaz ........................

85,00 Puiowel' manga comprida e zip, pi rapaz . o ••••••••••••

Blusas de malha de lã pi mocinha .

8,00 Casacos de malha de' algodão pi mocinha o •••••• o

23;Ô�' Casacos de malha de algodão pi senhoras o

22,00 Casacos de malha de lã bordados pi senhoras , .

.

. .

29,00 Pyjamas peluciados por dentro, pi. crianças .

20,00 I Camisetas de.meia manga ,colllprida. 'pl senhoras
\

o

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

36,00 Calças de meia cl listas de �eda pi senhoras o
..

50,00 Calças de jérsey de seda pi senhoras .

70,00 'Calças de meia PI crianças, a partir de .

38,� Calças plásticas pi bebê .

35,00 �Calllis�tinhas de meia pi bebê o

55,00 Casaquinhos de pelucia lisa pi bebê -

......•

38,00 Casaquinhos de'relpa pi bebê '! .. ' (�, . .. ;.

15,00
18,00

20,00
23,00

Camisas de meia de i�verno pi homem i'•••• , • : • o •

Camisas de inverno, paluciadas, pi honrem '<,.'- .. .-.; .. �
Pulower de algodão" pt. homem .: o

� urower de lã pi homem <:' .

24,00 Aventais plásticos pi ineninas

18,00"': Aventais plásticos pi senhoras

20,00 Babadores plásticos o •••

33,()0' Capas' pi bebir o • o •••••••••••••••••••••••••

25,00 �lções de seda pi meninos o •

12,00 Cinto e suspensôrto de couro pi homem .

28,00' . Cinto e sU!jllens�ri_Q, elástico de seda.pi menino

25,00 Ligas de seda .pl homem o •••••••••••••••••• o ••••••••••

35,.00 Porto nickel de .couro· .- .....•.•.

Est�jo, pente e espelho';p/, cJ,'iança. . o •••••• o
,

••.•. 81_ • .". ,..,

33,00. 'Lenços 1-lo},dados p/ )1ienina�, ex. de 3· .. � ... o .... o ••••• o

5?00 L;nços· 'b�r<;l.ados pi moças, ex. de 3 ...•....•......... o o

110,00 Fita � métrica .

150,00 Aparelho gilette, de metal. . o ••••• o •• "0 o ••• o o o

250,00 'Gl'al11pinhos <Je aço, ex. de 12 dzs. . ...............•. o ".

350,00 GTªvatas pi homem, em belos. d'e'senhos .... o •••••••• o o o

250,00 Gravatas pál-a meninos, laçó fei,to .. o i. o •••••••••••• 0< . o

15;00 Lenços d� gaze pi P;iCOÇO .. o •••••••••••••••••••••••••

,.90,00 S0ll191'inhas de\seda cabo de couro o •••••• o o' ••••••

110,00 Sombrinhás de seda cabo de vidro 0 •••••••••••••• o

45,00
65,00" PERFUMARIAS

�O,oo Leite de colônia'" . ,
"

78,00 Loção brilhante :::::::::::�:\;:::::::;:::::::::::::
75;00 Creme. rugol 'em ·'potes .....� . o •••••••• '. o o •••• '. o ••••••

65 C
. .),

,00
.
reme lllvea o., i.i '. o o •• 0· ••••••••

125,0q_. Creme de alface o .• o •••••0. o o •• i •• o o o '".o'. o. o

100,00 Pasta Itolinõs, Gessy o .. <o o •••

145,00 Pasta Colgate, Lever .-0. o •••••�•••••• .- •••••• o o. o o

250,00 Pasta� Philips '

................•.•........... o

165,00' Sabonetes, Gessy, Lever, Palmõlive, Regina, CX.

190,00 Sabonete Vale quanto peza o •••• o o o

240,00 Sabonete Orquidea ex. . ....•.. o •••••••••• o •.•• " •• , •••••

330,00 Sábonete Lavanda Alpina cx. . _ o

35,00 Sabonetes Rosa Rúbra, Cravo Branco, ex.' o

50;00
I
Esmalte Fátima o ••

70,00 i Esmalte Cutex ..................•..........•.••... ' .. o

6,00 Esmalte' Peggy' Sage .. : o • o •••••• o o ••••• "0

37,00 t Baton Naná .•.•..... o •••••••

"

••••••••••• � •••••••••••••

·45,00
.

Baton Flamour o ••••••••••• o ••••••••••• ; , ••••••••••••••

200,00 Baton Michel ::' o •• o ••••••.•••••••••• o.

135,00 Quina Petróleo San D,ar, pequeno o'

F L O R liA N Ó P O L, I S
-

, /

66,00
50,o�
55,00.

30,00

30,00.
35,00
35,o�
45,00>
4,00
g,��
12,00
16,00
33,00
,15;00
bO,oo
55.00

68,00
160,.(,0
2V.l!')"
2õ,o{�
5,00
H,oo

J8,o?
4,00

10,0�
8,50

.8,00
'29,00
25,t'o
4'O;óo>
40,00
80,0"
18,000
30,0\)

�.oo
40,00
45.".

20,00

211.ó.•
5;0.
8;0.

.

10.00

13,(>0
15,00
4,&0
10.0'0

3,50
\

-15,00
'11;.,00
30,00

75,00
80,00

10,00
13:0i)
11,00
9,50
8,00
4,S.-
5,00
6,50 •

9,50
6,50
30,00
33,00.
18,00

3,5�
_........6,0�

8,50
7,50
8,00
3,50

l2,0�
'18,00.
14,00'
14,0tk>

(

/

� \
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Café q�e não é café O· rapto do ioven milionariu. Eduardo Malarazz·,
De um dos nossos leitores toda gente sabe: o café, nes- "_ .

.

que não esconde o nome, re- sas zonas, é trigo,émilho, é "8. PAULO, 22 (U. P.) - tores haviam indicado, co- Foi sequestro e não simu-] ção o caso ocorrido COI!Ll

cebemos, em carta, informa- casca de cacau, é até san- Já foram efetuadas várias mo uma das modalidades de lação Eduardo Matarazzo. As in--

ções dolorosas a respeito do gue de boi!!! prrsoes de suspeitos no pagamento do resgate, que /' vestigações esclareceram,

café que se consome no Es- rapto de Eduardo Andréia a mala com o dinheiro f'ôs- O sr, Elpídio Reali, se- perfeitamente que não hou--

tado. Vindo de uma excur- Urge, assim, que, uma f is- Matarazzo, continuando a se posta-na mesa desse em- cretário de Segurança, fa- ve simulação. O secretários

são pelo interior, o nosso in- calização rigorosa do .D.E.S. policia as suas diligencias, pregado de Mátarazzo, que lando à noite de ontem à de Segurança prometeu à.

pormante, em diversos mu- ponha têrmo a essas rrau- mantidas em sigilo, e difi- é avistada da rua. Uma pes- imprensa paulista, declarou reportagem apontar, em ou-

nicipi�_tanto no Oeste cO-I des, que efetuam menos a cultando a ação da reporta- soa ligada aos raptores iria que se trata realmente de tra entrevista, os nomes.

mo na Serra, verificou o que bolsa que a saúde do povo. gem.: apanhar.,o dinheiro e depois sequestro e não de simula- dos raptores.
Os presos foram os se- tomaria. Um automóvel, que �o....o....o_o_o....().....o....()_()�,,_.(•

guintes: Alexandre Malave- não deveria ser seguido sob
se, trazido da Itália em 1947 pena de Lafrese ser assas

pela familia Matarazzo pa- sinado.
ra trabalhar como químico
numa das 'fábricas da em

prêsa, tendo sido despedido
em 1948, provocando rumo

rosa questão judicial; a a

mante de Malavese, cuja
,

identidade não foi revelada;
o médico Walfre Spaggiari,

Mal·s um_:_oAOI·bus para �4o;aedO;:u��s;�1�01'���i�lS;:�
sidente na Avenida, Ibira-

A
· quera, 411.

a gronomlca Todos estãoç incomunicá-
veis e ,à disp-osição do se-

A Emprêsa Auto .,,,-Viação sentados, o qual será colo- cretário de Segurança, sen

Florianópolis, de Aldo Ro-I cado a serviço dos que re- do Malavese apontado co-.
cha e Eucl.ides Teix.eira, é I si,de� no bairro da Agro- mo autor intelectual do rap
uma das. Iínhas mais bem nomica e Pedra Grande.

I
to e amigo íntimo de Edu

organizadas com que conta.I. Assim, a Emprêsa Auto ardo.
o noss� povo', Viação Flo,rianóPolis. �em I Apurou a policia que M:;t-
Servida de veículos os atendendo as necessidades l lavese tem um carro '''Bui

mais confortáveis e moder- dos que se servem dos seus ck", beije, e foi quem alu
nos, com pessoal que pro- ônibus, ao mesmo tempo que gou a 'casa da rua Acocê
cura cumprir as suas obri- dota a nossa 'Capital de 19', de propriedade do mé
gações altura, aquela Em- veículos à altura de uma ci- dico Paulo Cozzi, onde eg

prêsa, cuja direção de dois dade que aumenta, dia a. teve aprisionado o jovem
moços conhecedores do "me- dia, o trânsito público. milionáriõ. Malavese reside
tier", porque velhos 'e expe- E ao. fazermos- êste reg is- na sua Conselheiro Britero
rimentados motor ístás, vem ta, apenas cumprimos d�er e havia desaparecido de -sua
progredindo, dia � dia, mer- de imprensa que procura le- residência /Iogo que a poli
cê do interêsse de aumen- var ao público noticias aus- cia colheu os primeiros in
tar, sempre com ônibus que piciosas, como o é, sem dú- dícios contra êle.
satisfaçam às necessidades vida, o do aumento, na fro- Foram presos também o

da população, a sua frota. ta dos, ônibus da linha padeiro Jerônimo de Oli-vei-
Os veículos que servem Agronômica" de mais> um ra, que trabalha, num esta

as linhas Agronômica, Trin- veículo dos mais modernos belecímento do bairro São
dade, Itacorobí e Cemitério, e confortáveis.

.

Judas 'I'adeu, e um funcio-
principalmente a da primei- nário da Indústria Mataraz-
ra, satisfazem aos que de- zo de nome Lafrese.
las se servem, atendendo, LAMPADA8 P H I L I PS:

Jerônimo, quando sãía' doDÃO MAIS LUZ; CONSO-
em conforto, os passagei- serviço, para sua residenciaMEM MENOS CORRENTE
ros, que, sem favor algum,

E SÃO' DE MAIOR DURA-
ao passar pela avenida Ibi-

são os pl'imeiros a apregoar
BILlDADE. rapuera viu a pastá que de-

essas referências que aqui veria conter os 10 milhões
fazemos àquela Emprêsa. de cruzeiros, posta no-local
Agora, aquela Emprêsa AI· t B

indicado pelos raptores, de
foi aumentada de mais um 'mira0 e 80- acôrdo com a policia, que
confortável e moderno ôn i-Ls

I S d Ir. havia organizado uma ar-

bus ontem chegado comPle-IJam D O rti madilha para prendê-los. O
tamente equipado, com. 35 Em avião. da carreira padeiro abaixou-se para a

lugares para passageiros, chegou, ontem, à 1Joarde, a panhar a pasta e foi. então'
...................... esta Capital, o sr. Almiran- preso, tendo sido sôlto logo

te Benjamim Sodré, Assis- depois.
tente da Escola Superior de Lafrese foi preso e sôlto
Guerra, no Rio de Janeiro e logo depois, porque, os rap
que, aqui, exerceu a, eleva-
da função de Comandante
do V Distrito Naval.

O ilustre oficial da nossa

Marinha de Guerra, que te
�e cQ.ncorrido desembarque
no aeroporto' _ da Base Aé
rea,. vem a esta Capital re
ceber consagradora home
nagem que lhe preparam os.

seu!, amigos---e admiradores.
"O

.
ESTADO", cumpri

menta-o, cordialmente.

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

clarado que tudo não passa-
va de "uma palhaçada", '.' Com o deputado Volney Collaço de' Oliveira na pre-

continúa considerando o ca- sidência, realizou, ontem a Assembléia Legislativa, mais,
so como um rapto, mas a uma sessão ordinária.

,
.

maioria da imprensa e da Assistência Social em S. Joaquim
população acredita que tu- O deputado Ribas Ramos leu, justificou e encami....

do não passa de uma simu- nhoz' à consideração da Casa, uma indicação relativa a'.',

lação de. Eduardo, apontan- instalação de serviços de assistência médico-social nato.

do várias contradições. cidade de S. Joaquim, por meio de criação de um pôsto-
Uma delas é a segu in te : de saúde.

Eduardo declarou que f'ôra Pronunciando-se sêbre o mesmo assunto, o deputado,'
raptado em frente ao pré- Enedino Ribeiro, depois de interessante digressão no>'

dio do Liceu Eduardo Pra-I terreno de química, tirou conclusões desfavoráveis à. ..

do, onde' estuda, instalado, iniciativa do deputado Ribas Ramos, achando que o no-s

na avenida Paulista, local I bre representante de Lajes não deveria preocupar-se com.

muito movimentado. I problemas do município de São Joaquim.
Mas seu sogro, sr. João I Foi lamentável essa atitude do deputado Enedíno-

Paulo Correia de Oliveira, Ribeiro, porquanto pelo fato de ser o único deputado e

informou ontem à reporta- leito por aquela comuna, não se deve insurgir contra pro-

gem que seu genro havia videncias a bem da coletividade sanjoaquinense. E' ver-
sido raptado defronte à por- dade que no final do seu discurso acentuou que votaria.
ta de sua residência. - favoráyelmente à indicação, mas ficou em todos a desa-·
Outro fato: Eduardo, se- gradável impressão das palavras do iiu-itrado e eloquen

gundo pessoas que o viram, te representante de São Joaquim, vieto s('j:·�ir-.')'éatravez:.
não apresenta nenhuma e- dás mesmas, um certo azedume, um quasi despeito. pela,
quimose em nenhum ôlho, interesse de outros deputàdos relativamente às necessi-

apesar de seu sogro ter a- dades da progressista ciaãdeserrana!
firmado que um dos rapto- Mesmo aceitando a justificativa apresentada pelo>
res havia lhe desfechado um deputado Enedino Ribeiro, de estar estranhando a ini-e
sôco numa vista. ciativa do seu colega, quando, na legislatura passada;
Eduardo não apresenta nunca dera um passo a favor daquele municipio, mesmo

nenhum arranhão e a doei- aceitando essa
_

jusj.if icattva, p'arece-nos que o discurso>
lidade com que se entregou do digno parlamentar, sempre brilhante na palavra, foi
aos raptores causa também menos feliz, ao menos nessa oportunidade.
suspeita, pois é de físico E' o que lhe fez ver, em resposta, o deputado Ribas-
atlético. Ramos, o qual concluiu declarando que os interesses de

O sogro de Eduardo de- São Joaquim não dependem, apenas, da vontade daquele>
clarou que o conde Fran- representante mas e principalmente do apoio da maioria
cisco Matarazzo havia en- da Casa, sem o qual o chefe do govêrno que é do partido
tregue o dinheiro aos rap- dO' deputado Enedino Ribeiro, nada poderá fazer. Decla=
tores; mas o secretário de rou mais O' deputado Ribas Ramos que o PSD. jâmaiss
Segurança afirmou que a negará esse apoio não só aos interesses de São Joaquim;
armadilha fôra preparada mas aos interesses de todos os Municipios catarínenses;

. pela polícia e que a pasta
' Ordem do Dia •

não continha dinheiro.' Em discussão o projeto de lei que declara de utili-
Acredita-se aqui que o dade pública a Ação Social de Brusque, foi o mesmo a"':

caso será sepultado no si- provado.
lencio, por conveniências da - Também foi aprovado um projeto de lei que abre

familia, agora ,interessada crédito especial. -

em fazer cessar' tôda a pu- Foram apreciadas também: uma indicação que inclue-
blicidade a respeito.' estrada de Joaçaba no Plano Rodoviário do Estado; pro=

jeto de lei do deputado Olívio Nóbrega, mandando cons-·

truir um grupo Escolar em S. Francisco do Sul; indica
ção incluindo no Plano Rodoviário a estrada que vai der
Ara,quarí à Barra do Sul; indicação mandando aumentar
o número de salas do Grupo Escolar de São J'oaquim�
indicação relativa a aumento das diárias aos presos em;?

cadeias civis, sendo a mesma jus�ficada, brilhantemente:
pelo deputado Coelho de SouZa; .endo todas aprovadà-�,,-
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Dr. J. D. Ferreira
Lima

Seja c,omo' fôr, a policia
continúa em suas diligen
cias, as quais estão sendo
realizadas por diversos in
vestigadores- de várias de\.
legacia.s e das quais a. im
prensa é mantida na mais
completa ignorância.

Diligências
Regressou, ontem, da Ca

pital da-Repúblíca, .via aé
rea, onde fôra a interesses
particulares, o sr. dr. João
David Ferreira Lima, cujo
desembarque,- no aeroporto
da Base Aérea, contou com

crescido número de amigos.
Nessa oportunidade

-

foi
o ilustre conterrâneo pro
posto e aceito para membro
do Instituto,Brasileiro Fi
nanceiro, sendo recebido em

sessão magna, integràndo,
assim, aquéla sociedade d'e

-

ciências técnicas do país
em que pontificam, ilustra
dos financistas brasileiros.

.

Também foi o culto cata
rinense convidado: 'quando
da visità que fizera ao Mi
nistério da Fazenda, onde
fôra rever velhos amigos, a

comparecer à próxima Con-
-

ferência Tributá:ria Nacio
naI, na qualidade de acessor

técnico do. Conselho Técnico
de Economias e Finanças
daquêle Ministério� distin
ções essas. que conquistou
êsse ilul3tre - catarinense
mercê dos seus conhecimen
tos de renomado cultor da
ciência das finanças, de que
deu provas quando n6 exer';:
cicio, por anos, do elevado
cargo de Secretário da Fa
zenda do Govêrno Aderbal
Ramos da Silva.

Desfile de Dandes
Musicais, no 'Rio
RIO, 22 (A.N.) - Sob os

ãnspicios do Departllmento
de Turismo da Prefeitura,
realizar-se-á na Avenida
Rio Bral}Go, o desfile das
,bandas militares que, cedi
das pelos comandai"; das uni
dades, efetuarão concertos
ê' retretas em todos os pon
tos da cidade. O prefeito
João Carlos' Vital e outras
altas autoridade's civis e mi
litares, assistirão ao desfi
le, da séde do "Jornal do
Brasil", de cuja sacada usa

rá da palavra o prefeito
J�ão Carlos Vital.

----'--

Envolvido
em fur.o Bilhete ao Pe. Bi"aun.

Reverendis-simo.
A minha policia secreta me informou que· V:".

Revma., já adquiriu trezentas facas para o próximO'"
churrasco da Sauda:de. Muito' bem! O detetive; alar�
mado com -;;anta arma branca, pensou logo em revo-

lução!
.

Mas, o assunto desta; é outro. Venho tirar um:

naco eclesiástico) rev.ando-Ihe uma l'eclamaçã{vde di
versas p'essoas, argumas das quais, vítimas. É que.
aí no Ginasio - Gíminasio, como' dizia o Pé..Fligger-'
- bem á entrada, existe; na calçada, um baixo rêle
vo, que tem ocasionado' aos pedestres algumas que-
das. O cidadão ou a cidàdã vai caminhando normal

mente(pelo passe1(1' e de repente ... lhe' 'falta o 'pé! E:
se não vai ao' chão, pelo faz uns passos de ballet'
até recupel'ar o equilibrio: 0- susto;' entretanto, fi-
ca! Que me diz V. Revma: diss-<Y? Não é justa'are....

clamação? Faço-a; em nome- dó' nivelamento.

�

��ord�;;2���/---

Devidamente es�oltado
pelq' soldado MÓisés de Sou
za, da Polícia Militar ora

destacado em Joinvi!le, che
gou, ontem, sendo apresen
tado à Delegacia Regional
de Polícia, Pedro Fernando
Gorges, natural dêste Esta
do, solteiro, ajudante de co

zinheiro, filho de Fernando
José Gorges e de Catarina
Régis, por estar envolvido
em diversos furtos ocorri
dos nesta Capital.

.8Uineladas...
Num distrito de '.Concór

dia, foi· fundada fem março
de 1949, uma sociedade es

portiva, composta de sócios
ativos e passivos, cujos es

Uatutos estão sendo publi
cados agora em junho, de
1951, como/consta de

órgão Oficial
Este clube, dos confiris,
Pode ter lá seus negócios,
Desde que cumpra os seus

fins
Importa lá, 0.8 seus sócios ...

Mas causa po-r-ém intriga,
De modos bem pitorescos,
Ser a seita tão antiga,
E os estatutos tão frescos.

Z-é

Prel. fredêrico Pey
Filho

Chegado, ontem, encon

h"a-se nésta Capital, o sr.

Frederico Poy Filho, dinâ
mico' Prefeito do M�nicípio
de Pjratuba e prestigioso
prócet· pessedista no Vale
do Rio Uruguai.

O ilustre' administrador Uma camionete "INTER-
veio a esta Capital tratar de NATIONAL" em perf�ito
interesses. ligados à sua ad- estado.
�inistração. Ver e tratar na Agência
"O ESTADO" cumpri- da Cruzeiro do Sul, com o

menta-o, cordialJv,ente. sr. Meira.

--------
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