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Quando, a fls. 20 da sua primeira mensagem ao le- j blicamos aqui, .,inda do sul do Estado;' a prova de que É, assim, aescola de, MajOl; Hipólito não foi fechada

gislatiyo, Q sr, lrineu Bornhausen, ilustre governador do·1 em�ssários do governador estavam cha�alldo. o� profes-I e as criariçãs, que ali se ins�ruiam n�.o ficarão desamp:.
Estado, afirmou que 'a situação do ensino 'é desoladora sores às sedes, udenístas para certas informações e na I radas nem as que se aproximam 'de Idade escolar serao
e que não se resguardando da intromissão dos interêsses Assembléia dois deputados acharam bonito assunõr a I cóndenadas ao analfabetismo -, Bela reação essa: a escela

partidários, o magístério catar inense sofre, hoje, as gra- responsabilidade de determinadas perseguições. oficial queo govêrno fechou foi transformada pelo p6VO
ves consequências desse mal - disse dupla e h-recusá-' Agora, deSão Joaquim, nos chegam outras notícias, em escola particular.
vel verdade. Faltasse, nessa confissão, aquele HOJE, de- que vem comprovar a situação dolorosa a que chegou o Peçamos. a Deus que '0 �ovêrno não a feche, inspt-c:

, terminativo do tempo, e ela seria menos verdadeira, como' pensamento de o govêrno colocar o ensino à margem das rado na 'colaboração dos reais valores q�le militam ft:![

-o que se lhe segue.mo documento oficial' levado à As- informações. político-partidárias. Em Urubicí, na.:1õcali- instrução pública, como diz, a mensagem e, como nós sa

:sembléia: "É pensamento do govêrno colocar 'o ensino dade de Vá'cas Gordas a escola rural em construção foi bemos que�há, podendo, quando muito, haver discar
.à margem de informações político-partidárias' e com a abandonada e mais de 60 alunos recebem aula num ve- dância entre o situacionismo e nós quanto aos-que rea

'Colaboração dos reais valores que militam na instrucão lho, gotejante e frígido barracão, E êsse será o veículo lizam o ensino segundo as suas necessidades e exlgên
pública, -restabelecer o princípio da autoridade, tornar de instrução e de educação da juventude enquanto o pro- cias e os 'que o realizam segundo o pensamento do go-

efetivas as responsabilidades e f'azêr com que o ensino fessor�essed,ista, não fôr demitido ou removido, vêrno.'
,

estadual seja, na realidade, um veículo de educação e de F;;- que os sobas -do sffiiacionismo local, talvez no intuito Exemplo de seleção de valores, tivemo-lo ainda. há
.inst.rução da juventude"." de restabelecer o principio de autoridade, juraram, co- pouco, quando o govêrno federal, a-õ qual o Estado seli-

Empossado a -31 .de 'janeiro, o atual governador, ao ram populo, que o professor não terá o gosto de dar, aula citava técnicos, apontou um dos nossos para reformar a.

levar ao legislativo, a sua mensagem, a 15 de abri};cjá ! no prédio novo! Edificante motivo para prejudicar 60 instrução,pública em Alagôas. ,

.havia..àesencadeado a sua selvagem campanha contra o crianças! Há mais. entretanto, No mesmo distrito de Tudo isso vem atestar, de forma eloquente e Indes

professorado barr iga-verde. A imprensa oficial e oficio- Urubici, na localidade de Major Hipólito, onde residem mentível, que ao sr. Irineu Bornhausen assistia razão

sa, de .começo, tentou suavizar a impressão de crueldade e trabalham umas 50 famílias, funcionava uma escola, integral quando' confessou que a situação do ensino é �

tio avanço governamental contra o magistério" bus-. com 36 alunos.
,

dolorosa' em Santa Catarina,
cando �ncobrir um caso que out.!:o sob a capa esburacada �m virtude de alí estarem localizadas serrarias de

_

Tão dolorosa quanto à situação do pensamento do
da reparação de injustiças passadas, industriais do P. S, D" a escola, foi extinta e a professo- govêrno, que nunca sintoniza- com a ação do govêrno.

Mas, depois de divulgar o seu pensamento de colo- ra, Cândida Vieira d�Soúza removida para B�rf� do Pes- Basta o governador pensar dum modo para seus nu-

car o ensino à margem de informações pol ítíco-part.idá- segueirtnho. Natural-e justamente indignada com isso - xiliares agirem de modo 'contrário.

rias, �ovêrno recrudesceu a ofensiva das demissões e a que a mensagem denomina de reforma em moldes ele- O sr, governador, pelo que se vê, vive em permanen-
transferências de professores, não faltando já documen-

I
vados e modernos - a população decidiu manter a es- te crise de autoridade: reina, mas não governa!

tos e provas irrecusáveis de que esses atos obedeciam cola onde estava e não permit.ir que a professora trans-

'Única e exclusivamente a conveniências udenístas. Pu- ferida cumprisse o castigo do govêrno. - RUBENS DE ARRUDA RAMOS

•
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GERENTE

Domin"gos F.
'

de AquIno IN. 11.166'
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,-' , � I Previsão do tempo até, 14

O mais antigo Diá. �
horas do dia ·26,

rio de S. Catarina ,Temp? bom, passando a
, ínstavel, com chuvas,

A .. 'o XXXVIII Te�p:r�tura - entrará.
• .., em declmlO.

" Ventos - rondarão para
o quadrante sul, com raja
das frescas .

Temperaturas extremas

de hoje: Máxima, 23,3. Mí
nima, 17,6.-

•--------.-.-...- .._-_-.-.-J'"_-.-J4 ...

_E_d_i_çã_0_d_e_h_o_j_e_-__8_p_a_g_s_./' F_lo_r_i_à_n_ó�p_o_li_s_,_Terçà-f,eira, 26 de Junho de 1951 50 CENTAVOS
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Saindo de sua residen
ciâ pouco antes das 20 ho·
ras de segunda-feira, o jo·
vem Eduardo 'foi empurrado RIO, 25 (A:N,) - Chegou
por dois ·ndividuos deseo- ôntem a esta capital, acom
nhecidos no, ato de entrar panhado dos· demais mem

no seu proprio carro. Amea'- bros da sua comitiva, ó ml

çado pelo revolver de um nistro Francisco Negrão de

deles foi tonteado :por vio· Lima. Durante a sua per

lento golpe na cabeça o jo- manência no Estado de Mi

vem foi transportado no nas, presidiu o titular d,a

mesmo can·o para uma ca· pasta da Justiça à instala

sa' em lugar )ongiguo exe· ção da comarca de Medicina,
cutando-o percurso de 20 ou a primeira a ser criada lJe
�Q minutos que .não P9de lo atual g;ovêrno de Minas

reconhecer pela fato de se I Gerais, e _s>nde hmtamellte

U rapto 'de-Eduardo' Malarrazo Q�ê���s�l�t:!��a��eraA18Detalhes do C8,SD. Nota da familía�' NAÇÕES UNIDAS, Nova gressivas dos círculos diri- a politica dos "círculos tlíri-:
S. PAUtO':' 25 (V:k.) - achar com Um ,ca�uz sem �.. i Ie .se achava pl'eS{)� de pes-

York, 25·�YrP�.r- O sr;�Ja- ge}:tes' dos Estados Unidos; g�ntes ��� três P?tência�Q':
Â reportagem' da imprensa bertura na cabeca.

cob Ma-fIk:-' 'delegado da -Grã Bretanha e França", cidentais' que so pode ..I.e-
soas que esperavam, o paga- U

,�

S iétí N
�

A tê
.

d o fl't ínt
'desta capital apurou que foi Empurrado- .à

-

força na
' rnao ovie ica nas açoes cuseu essas po nelas e var a 110VOS c, n 1 os In .er-

v mento por sua familia de Unidas, propôs, hoje, numa tentarem isolar, na ONU, as nacionais é porque contêm
:iocalizada uma reunião da mencionada casa e obrigado vultoso respate,'

_

, emissão irradiada para o os germes da terceira guer-
Familia Matarazzo, ficando pelos joelhos dos agresso- "Se quiserem dinheiro de mundo inteiro, que os bel i-

duas outras grandes .potên- ra mundial",
-decidido enviar ao exterior res sobre os rins a cair no meu pai - gritou '" rapaz, ' cias a UnI'a-o Soviética e a

- ,

" U gerantes, na-Coréia, entrem
. r "Deveria estar claro para

uma nota elucidativa a res- chão foi ele amarrado com 1 'd ' li . Chi I em 'laça-- e e ara, /,u.as se me ma-
em negociações, como pri-

ma popu ar ,VlO, o
quem quer que deseje a paz

neito dos acontecimentos, cordas que lhe atavam os tarem, ele pagara' tres vezes flagrante da Calota de San'"
me ira etapa de uma solução afirmou Malík, o fato que

em, que esteve envolvido o braços ,e as pernas e cujos mais para descobrir quem FI"ancísco que estabelece o
- pacífica p-ara o conflitoco-' é preciso esforçar-se para-jovem Eduardo Andréa. Co- nós· eram coordenados de f ,,, �

01 ,

reano. "Os beligerantes, dís- principio de unanimidade resolver por meios pacíficas,
pia do citado documento, na tal maneira que qualquer '

. (Continúa na sa pág.) se, Malik, deveriálll entrar -das grandes potências, como os problemas que nascem
integra é o. segumte: movimento lhe a:pel"Íava o

em negociações para esta- garantia de pã7-, O l'epre- das relações internacio-
"Nos dias ,18 e 20 do ,cor- pescoço. Os ouvidos e os 0-

""

...................... belecer unia suspensão de sentante soviético condenou, nais".rente, São Paulo foi teatro lhos foram tampados com

.no espetacular caso de se- algodão e esparadrapo, ��:����a�= :e��::d�rd�:t!��� ,

_-._.-......._-_............-•••-..........-.-.-.-....._-....,..:_........-_...
-••_._."

.questro pessoal e tentativa Alem disso foi lhe ministl-a- Desasfre ' O dr Leoberfo Leal D o Irans.de chantage, ao. qual conse- da uma injeção na perna di-

fa4nl ��s e a::e��l��:�a�od�p�::l�f� , .., IJ.
.

'

-

guiu maior notoriedade o reita qÍ!e PtGvocou nallseas lu
fato. de que a vitima é filho e torpor.

38",r pO- rle' ae' re� calarl·nens'ede uma das maiores figuras VULTOSO RESGATE NOVA YORK, 2& (U,r,)
doE;��.!m:���t�o, C�:Vqi��ã� , ' .

'

.

�
_ �do mundo industrial brasi- Raspando no 'chão,' conse· - Um porta-voz da "'Pan- O d

-

t O CONGRESSOconflito coreano pode ser
mamICO represen an-·, ,,- NACrO-

leiro e internaciónal. -guiu Eôuardo revolver um American Airways"- anun- ,

t' t· D t L I NAL d -----tqlfe sua sugestão era real i- e ca annense, ou 01' eo- ecre ',a:
O "complot" que teve por pOllCO a fechadura de um ciou que não há nenhum �

zável,_ se exi_stisse o "deseJ' o beno' L_eal, ,acaba de apre- Art. 1° - É concedida à.
.alVO Eduardo 1\1:atarazzo, ra- ouvido, parecendo:-Ihe per- sobrevivente do acidente do - t

.

C- F d I'" sincero .de POI' têrmo aos
sen ar ª amara e era TAG - Transportes Aéreos

paz de 19 anos e filho do ceber vozes e ruidos de mo- "ConstelIation" que se pre- t' I
.

't dI'sangrentos combates na Co- um no ave, prOle o e eI Catarinense- SoA, a contar
Conde Francisco. Matarazzo, tores. Durante o tempo in- cipitou ao solo na's proximi· .

d tréia" e que, "êsse não era, que VIsa e per o o amparo do corrente ano, a subven-
.Junior, pôde ser reconstitui- terminavel em que ficou ele dades de Robertsfield, O a· d

,�

t'certamente, um preço muito a aVIaçao ca armense. ção anual de dois milhó(is
do nos seus mais minuciosos parado, que depois se cons- parelho esbarrou no pico Q t d t
-detalhes agora que a ,fuga tatou ter sido de 40 horas, de uina colina, de cerca de alto a pagar, para restabe- uem es u a os assun 'os de cruzeiros , , , , , , , , ...•

lecer a paz na Coréia", economicos catarinenses é (Cr$2,OOO,OOO,00), pela ex-
-da vitima das mãos dos foram libertados a boca e, 500 metros de altura, a 70 d

'

I d
( O delegado soviético apre, _ que po e lU gar o quanto o p'loração e desenvolvimento

seus agressores permitiu à os ouvidos, podendo assim.' quilometros ao nordeste de '

I d I, z sentou sua sugestão no dé- va or presta o pe as compa- de suas linhas aéreas,
Policia ident, ificar os

mes-,
falar com os guardas" que Robert,'sfield, Uma caravana h· d t t'cimot terceiro de uma série n las ,e ranspoi' e aereo,

mos e apoiar em elementos se alternavam na vigilia, de socorro esforça-se por t d' tA
.

, de programas radiofônicos no encur ar as IS anclas,
:concretos as suas' deduções, Inteirou-se assim de que e- atingir o local do acidente,

. ::-...-:; f ·l't
. A

, _ organizados, tod.os os siÍ-ha- no aCI I ar 0" mtercambio

,._._.........-..........-_-.-...- .... '*"'"_�-••_-_-••�........._-_-••_......-•••-_-........� dos, pelo serviço de Rádio- comercial e cultural dos mu
Difusão das Nações Uni- nicípios, como levar ao

-

nos

das e que.._se intitula: "O so hinterland verdadeiró
Prêço da Paz," progresso.

Malik falou em inglês pa- Si ° Govêrno da União

ra o público. americano e em auxilia as emprêsas dos ou

russo para seu compatrio- tr(js estados, é justo e lou

tas, tendo sido sua alocução vavel o projéto d(j represen
traduzida em dez línguas, tante catatinense que visa

destinadas à maior' parte ° amparo' a uma entidade
Melo comandante da pri� dos países membros da ", verdadeiramellte barriga- Parágrafo único - O pa-
meira Região Militar, rece- ONU, verde. gamento da pa,rcela referen-
beu eniusiastica recepção, Na alocução, que durou PROJETO DE LEI N° te .ao corrente! ano será de-
proporcionada pela popula- éêrca de um qu,arto de hora, Concede subvenção à "T, vido tão logo seja assinado

cão e auto.ridades locais, e o delegado. soviético esfor-; A,C., - Transportes Aéreos o contrato a que alude êste

bem assim de autoí"idades e

I
çou-se por, confmntar a. Catarinense S, A,", e dá ou- artigo.

pessoas vindas das comar- "po.litica facifica" da União tras provid�cias,
caS visinhas. I Soviética e "as inteI'lçõ�s a- t (Do Sr. Leoberto Leal). (Continúa na aa pág.)

AMEAÇADO DE
VER

REVOL-

INAUGURA9A A
COMARCA DE' MEDINA

r/

com o govêrno do sr, Juceli:
no Kubischek e componentes
da sua comitiva, entre 'os

q'l.lais o gel!eral Nelson de

Art, 2° - O pagamento
da 'subvenção ser.á efetuado
em duas parcelas iguais nos
meses de junho e no.vem

bro de cada ano, observadas
as cpndições que foram es

tab,le�idas em 'contrato a

ser celebrado perante a Di
retoria da Aeronáutica Ci
vil, dentro de sessenta (60)
dias da publicação ( 'desta
lei..

c
.

. \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES

]1 �oe::ç�s., ��.&?��_�:o��_:_')v.i�·s, fipoplse, etc, I
Díaturbíos nervosos -

Esteri.'lidade - Regimes.

1 C01ultório: Rua Fernando Ma'-:'l.hado, - Tel.•1.481.

I '"Re�id. R. 7_ d.� ��br�-- Edil.
jrr.'.�- Tel. 846.

-0-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pela manhã - Hospital de Caridade).
rr,

Dr. José ; Medeiros Vieira

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clinica exclusrvamen te de cri

ançaa.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Tele!one (M.) 736.

.>:

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI Dr. Alvaro de
-.{

Carvalho
Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

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

deiro Silva Paes, s /n - 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàrian'iente das

14 hs. em diante.

DR.8LFREDO
CHEREM

Méa�a
Ctrurgla-Oltntca Geral-Partos

Serviço completo e especiaiisado das DOENÇAS DE SENHO

lIAS, com modernos 'métodos de diagnósticos e tratamentó;
OOLPOSCOPIA - HISTERC - SALPINGOGRAFIA - METABO

LISMO BASAL-

Radioterapia 'por ondas curtáa-Eletrocoagulação Raios

Yio}eta e 'Infra V�r�elho.
Consultório: Rua Trajano, nO 1, r andar -' Edifício do J401l�-

Ultra

p.
Horário: Das 9"-as 12 horas - Dr. Musa:.

Das 15 ás 18 horas - pra. MU,ssí.
B.e.idencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

CLINICA
do .'

Curso Nacional de doenças
D.ntala.
.x-diretor do Hospital Colonia

!laut'Ana.

Doenças nervosas ementai•.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.
,"ONE: M. 798.

DR. GUERR�IRO DA FONSEC!l
Eapecialista efetivo do Hospital de Caridade, de díversos

Institutos e Caixas

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSéOPIA

Retirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
/ '

-o_. ./.

Res. Rua Santos Saraivà,
- E�treito.

RAIOS X

Mo(lerno aparelho para 'radlograüas da Cabeça.
Transiluminação, para contróle de cura. das Sinusites. Infra

,Verinelhos.

o ESTADO
Administração

Redação e Oficinas 1
rua Conselheiro _Mafra,

',"'-. nO 160.
féC í"22 - Cx. Pos
tal, ,139. '

Diretor: RUBENS A.
.

fiAi1õi.' ;.;.;;....,- ;-
-z-,

__

Repfêsêfitàiite:
A.. S. LARA

Ruà Senador Dantas,
40 - 50 andai
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJiveir.
---no 21 - 80 andar
Tel. :

. 2-9873 São
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano • • •. Cr$ 100,00
Semestre .:Cr' 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00

No Interior
Ano •• ; .• Cr$,_120,OO
Semestre .• Cr$ 70,00
Trimestre . ,Cr$ 40,00
:�núnci08 mediante con

tráto.
Os orígínaís, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.'
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigoS assinados.

64 Residência: Rua Esteves J6-_

aíor 45. Tel. 1312.

......-.

crianças.
Consultório - Rua João Pinto,

16 - Tel. M. 769.

_Consultas: das 4 às 6 horas,

COMPRA,
VENDA OE

CASA,f rrRR[NO�

HIPOTECAS
,AVAlIACÓE!) I ����;�::;";;"';;;;;;";;""''';;;;:",=�lE6ALl5ACOES t"==:;::::;...�:,!,,::,:�=�----,ADI11NIS1MÇÃO TEuro"r: RUA DrODOI'" ,JS

DE II1ÓVI:IS M. ,.. "'OIlIA/'IOPOllS ,.sANTA CArARll"IA

DR. MARI.o
WENDHAUSEN por casa lote ..

CUnica médica de adulto. e RUA RAFAEL BANDEIRA, Z lotes juntos de 10 x Z1

(preço d�8 2) :.

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 ,x 30, frente

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

COQUEIROS" um terreno com a área de 27,829,oom2 ..

CAPOEIRAS (um terreno com a área .de 84,000,OOmZ,
extremando com uma rua nos fundos. cotirpossibi
lidades de loteamento .... "

, ....•...............

TERREN.O Á VENDA EM PRESTAÇõES

�

J '

.

CASA§� \rENDA
..

hUA ,S. VICENTllCDE lAtLA, 2 quarto�, sala etc,
,

'r,0" 33 I Cr$' 2300000) financIado .

terr4'!10:: x � .,

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo con�orto" I

.

te terreno 10 x 40 (fmanCIado'
quartos, -garaje e .,

pela Caixa c/ Cr$ 50.000,00) ... ",.....
,

RUA CHAPECÓ, 3 quartos,' agua luz esgoto, etc., Ca&&

de madeira, toda pintada a oJeo, alugada por

Cr$ 40(\,00 ,
, •.......... , .

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas easas, cons

truidas em um de 51 x 70, ótimo local p&l'a depo-

sito etc., fundos para o malr .

SERVIDAO FRANZONI, 2 quartos, varanda, aozinha,

chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiacia· pelo

Montepio Cr$ 53.000,00) .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 6 quartos, ban�
nhetros, cópa, salão de {antar, salão de vis-ita, po

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

do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa'

Cr$ 40�0.00,OO) , , ,
.

ESTREITÓ' (Travessa 1° de Janeiro), 'casa ele madeira.

4 quartos, � salas, cozinha, esgoto, toda pintada.
a óleo" terreno 12 x 30, "

,-,

ESTREITO (Bairro de N, S. de Fat.ima) prefabr.icada.
ii quartos,' sala, cozinha, banheiro etc. terreno

16 x 3ó .. ,
.

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

Rua FELICIANO NUNES PIRES, fi .quartos, sala,
etc. etc. . , , .......•...

SACO DOS LIMÕES (3 qu�rtos, etc. serve 'tambem

para comercio , .

RUA MACHADO (Estreito), casa de madeira com B

•

quartos etc' ....................... ;"': .

T�RENOS A VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, a lotes de 12 x 41i, pr.. 1<'

Dr. Antônio, Moniz de 'nragã'o
Comunica a seus élientes�e amigos que rei

"

(Á tarde - C<)nsultório Visconde. a� Ouro Preto, n. 2:
Casa Bello Horizonte).
Residência Fe lipe Schmidt 101. Telefone v-« 1.560.

•

(Altos
,,-
da

1i6.000,",-

180.000.00'>

U.OOO,03'

110.000,oe

'10:ÕOO.oa

200.000,"

80-.000-.0.

70..000,0.
125'.000,0.

200.000,0"

(8.000,0.

22.000."

;,:1 ,�
./h-

I

v,OOO.'.
110.000."

60.000,00;
26.000.0'

1i0.000,oo.f..

caras e sítios.
/

ÇOMl'RA DE CASAS, TERRENOS, CHACj\RAS e SITIOS
T'em,?s sempre interessados em comprar casas, terrenoa, eJa_

RIl'ÓTECAS
Recebemos e aplicamos quasquer import.ancia com" rarantt...

-

h:lpotecarias.
ADMINIS'rRAçAO DE P"REDIOS

mciou a clíníca nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes' Maébado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) ,_ Das 15 às
17,30 horas.

RESmtNCIA: Rua Bocaíuva, 135 - Tele
fone M-714.

DR. I. LOBATO
FILHO

eíonal de Medicina da Un'iversi- Doenças do aparêlho respiratório
dade do Brastl). TUBERCllL08E

Rue

SANTAELADR. A.

Cirurgia. do Tor�x

Formado pela Faculdade Nacio-

(Formado pela '}!'aculdade Na-

Médico por concurso da. Assis

tência a Psicopatas do Distrito

Federal -, nal de Medicina. Tisiologista e
Ex-interno' qo Hospital Pai- TisiocirJlrgião do Hospital Nerêu

quiátric6 e Manicômio Judiciário
Ramos. Curso de especialização

da Capital Federal. 'pelo S. N. T; Ex-interno e Ex-
Ex-interno da Santa 1J8Ila de

assistente de Cirurgia do Prof.
lIisericór4ia do Rto de Janeiro.

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

ios's.
. . Consultas, diàriamente. das 111

Consultório: Edifício Amélia

I
à 18 h -

'

s oras.
Neto -_ Sala 9.

.. Rua Dom Jaime Câmara,Residencia: AveDlda RIÓ Bran-
20 t 2 I

I ap O••
eo, 144. Fone M. 802.
Consultas : Das 15 às 18

hOr&8'jTelefone: _

_
o

_

Consultório: 1.1168.

;

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

Residência: 1.385.

MEDICO

Dos Servi.ços de C�inica Infantil
.. �i8tência Municipa� e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia

Con1lultório: Rua Nuues Macha

lo, 7 - Consultas dAI! 10 ás 12

• das Ui ás 17 horas. jReBidê�cia: Rua Marech�l Gui

lhe�'Dle, II - Fone: - 783.

DR. NEWTON ....

D'AVlLA
Cirurria reral·:- Doenças de Se-

\

Eletricidade Médica
Consultório: Ruamor /Meire

lei -no 18 - Telef-óne r.507.
/'-

Consultas: Ás 11,30 horas e à
tarde da� 15 horas em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos,

, - Telefone 1.422.

Cobranças amigáveis e judiciais, inveutários,
..... 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 ANlJ. - Fone: M-711.

nhoras - Proctologia

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, para adml.,
nístra» prédio. recebendo aluguel, pagando empostos etc.

CHAC�RA,

SÃO .LQSÉ (Estrada do roçado) 2LOOO,00m2,.arvores
frutíferas, café' e outras bemfeitorias

" (. ......•
FAZENDAS'

Uma' peQuel\_8 fazenda em Canasvíen-as, com frente ,
famosa praia do mesmo nome, tendo 4.344:728m2,
casa de residencia, engenhos, local ótimo para a

gricultura, avicultura etc etc .................•

INFORMAÇOES

18.000.CIt!.

1i00.000,'.

Sem \ compromisso, para o cliente, damos Qualquer in,!ormacle
dos negocios imobiliário•.

HAMILTON VALENTE'
FERREIRA

,ESCRITÓRIO DE I
AO'VOCACIA

DO SOLICIT�:ÓÕR WAL�
DIR CAMPOS'

'

Advocacia em geral
Funciona junto aos Insti

tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.
Naturaiizações.
Escritório: Rua Vitor

Meireles, nO 18 __; 20 andar.
,

Advogado
Serviços �e advogacía•.

em geral, no Rio_ de Jaaeí.. ·
roo Cobranças, Registrosj.
Encaminhamento de proces-,
ses. Recursos aos 'I'ríbunais
da Justiça Comum e do Tra�
balho.

, Praia do Flamengo, 122.. ,

apto. 510 - R.io - D. F.

'SEUS INTERESSES NO
'

Rio de Janeiro serão

,bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

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

Dr. Rena,to Ramos da Silva
Advogado'

Sento,' Dum�nt, 12 - Ap. 4

ADVOGADO
./

eaix" P�stal 150 -- ltajaí·· 'Santa Catarina

Drs� 'WaldlMDiro Cascaes
e

Roberto Lacerda
,

.

AD'VOGADOS

r.brlaant. • dl.ti'lbuldar.. da••famada. aoa.
f�g8•• -DISTlliTA- • RIVET��Po••u. am ,.aagd. .0I'tl••Dto d. oCl••mll'a.; ..s••Cldo••' "l'lal
bODI • bal'ato.1 aIgodl••• 'mo.... •. a.la•••to.

/ par••Ual.t.... qUI! ".0.. dlr.tá••at. cla•.....or.. Iclbl'loa.S A Cã.. •ii. CAPITAL- ihom.. '·at••alo cio. Snr.� Oo••r�!••,t.. do lat••lol DO I.ntl.o el.:lh. fa....m � •.ID.
jj!'. _. .'.l'. ODt•• ela .I.tuore. Iuaa... aomi)l'lIid MATRIZ :.m FIofiCla6po!�II·. )FIIaIAIS.. 8hana.nou • LaJ••.

_1IIIIIII1BIIIIII_1IIII!5UI�1IIiI' ", IIIll..Imil ..,
' .7IIr_.-i.�\ ���:f.!':.�

•. � ___.

-eo:'� -1 _J� ......

/

/

I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\.'

s

..

�'.

o - 'BSTADO�'F(.,rça; feir�,' 26 de .junno de 1951
;,; ._'.

o IHt· LEOBERTO LEAL E ti 'lft-ANS-' :·-1'
.

� �/ • .

.

d"
A

',Ar;.�OR��m�!R!�_C��ARs'm.N'�E ., ::J ',;. ,"." .:' O',,, ·�,'r,e',,'. ',8,U' '�,··, ..',m>,'.,or·'r·e': "

�ações 'comuns aos c.onc.�s-, gu.a_� antos.·· "\ .,;,�:: . .: , J. ' �' • ,
.

_

_
_�;sionáriQs. -de linhas aéreas, Sendo reduzido o número . � . _'�'_ � .

���f��:�;: ::.oon::: r�E�:If1i��:��,�1� ":;:�-, ·,.5_'1.,1·s 'dell,r�ut'ade's 1_ i�,ando' ia, IR a U. D. í.:::rêde de navegação aérea e do Sul Ltda, que lhe asse- --
, _

. .' désenvolvê-la, especialmen- gura o fretamento de aviões, RIO, 25- (V.A.) __:, Desli- menos em São 'Paulo.' Ali cerramento da campanha

I
que a finalidade de sua ex-

--te no Estado d-e' Sa1üa Ca- não lhe seria possível aten- gal'am...s,e d�,TJj)�,o's.leputa.- e:xistia. ain,�a.3.· c.l� de ��mi,-' 'presidencial! a �ue, esteve puls�o foj para ? efeito' ex
'tarina, ligando oi seus cen- der àquelas linhas e outras dos !ed�ralé,u!'ç d� �oura Iia ; ali :xlstla amd,a. o ve�, p�'esente o sr

..
Odilon Brag-a, C�U�IY.? de '(ontmual·em. os

"h'os p-rod-utores' e consumi- que já são d-e suas cogita- Andrade e estaduais Juve- -lho Partido Democrático -:-� soo o conseguiu fazer por- dãrígentes da UDN paulista,
�

"dores aos principals centros ções, com a regularidade e nal Sa,yon, .,Ósni Silveira, nem êle mesWQé":_ mas uma que se dirigiu para o .micro- máJtt�rc�.entro de um .círcu
. "prodúto.t;es e -c.on�umiq-or�s .

..pr().ficiêneia conl que as vem Amaral Furlan," Francisco facção doméstica do Partí- fone e tornou-os 'da mãos Io, ainçla#,qv-e fechado, a au-
-dos Estados do ElO G. ·do trtantendo.' . Bernardes e'"Novais Romeu.. do Democrático, 'f

que se dos organizadores. . '

, t9ri:dade�" aí's.-ua forma dita-
'. ,SuL, Paraná, :São' Paulo e Aontece, porêm, que pre-], Na tribuna da Câri1âra/'o Q.P9-SS0U .da UDN de São Refutando a um aparte ,tÍ)riá1\sie .agir. "É, o regime

.

'Distrito' F'ederal, s6 poden- -tende e deve, de acôrdo- com
.

dr. Moura Andrade ante-on- Paulo e .que pã.!' isso passou do sr, Lauro ". Cruz, o sr.
r
do . crê' ó� morre; Eu Dão

-do modiffcá-la: com anuên- programa que----ti'acái'am tem pronunciou veemente a constituir � meu Estado Moura Andra-de
.

disse que. cri, mas não ,morri, porqsre
. ..qja: prévia do Ministério da seus dir-igentes e desejam 'discurso expl'icande--'a._s ra- a organização política mais divergir era um. direito' que' .reajo à altura das circuns-
'7lAer�lláutica e sem prejuízo cumprir, estender suas . li- zões de suaàtítude e"d�:z;en- deficitária do Brasil. assista aos ,hon'len:s livres,' tândas" .

..do disposto na alínea dêste uhas 'em novas .rotas, que, do qúe o l?ro�Gesso: q-e expul-: Mostí'6u entã6.<â tárefà a aos que .não ,sã? .c��n.eiros 1 O· sr.
. ,,�oura .

Andrade
,f",

''f,:ãrt4r,Q;. .

sirvam. ,de 'liames .rapidos e I são que se. tnstaura na se- que se' dedicou quando a e, concluiu a prrmerra par- prossegutra seu discurso na

h) realizar um rpíI}'�mo de 's-egu.ro"S entre .es principais ção paulista não �assavlt de UD-N, em dçis milhões de te do discurso afirmando próxima -segunda-feí'ra. ,.)
I"

rum milhão de quilêmetros centros pro,dub;)l'es e consu- uma' farsa visando alijar eleitores, t)�te;�e apenas 80 •••••••-•••-� -.�.w ;.;. :. � ..,..._ �.Y....;..;..; �

(UHll}.()OO km) de vôo anual, mídores de .Santa Catasina das fileiras piu,tid�rias a� mil, \e recoi:d�u! _,-a, campa- , •
-.>em suas linhas; é dos Est:td.os dd Rio Gran- queles que a,li 'mais' têm 'Iu� nha úe 8 'de OU1;tib,rQ, quan- EXIJ'A'·M '80i- aoe) s.ubmeter-se à tomada d� do SuJ, Paraná, São Pa·lf- tado; há cinc,o anos sega i- do venc.endo ténaz oposição,

,
.

I'
I"

-de contas q'ue s:e' realizará lo e Distrito Fedei'al, em t d?,s n(')s ,piór�s momentos de conseguiu que fosse âpre- -

-"�,.,' ':,-;-': "
-

�

P'ACSilclo-em março de c.ada ano, para benefíci-o de economia na- vIda do parbdo.. s-entado com'O candidato de

S
'.. -�

:.api.rrar I) J.U()vilnento :finan- cio�t!.-}. ,

. i' - "Ingress.eiona UDN em conciliação Q s,r. P�stes. ü' ',r,ts
.. 2& DE J�NHO

,.-ceiro geral da empl'êsa, a Ta! p1ano que interessa 1945 - sahentou. Nê:sse 'Mtl,ill-, afinai' der�otado -por " 'A d�_ta:.. de lt6Je rec�r��·_
"fim de ajuizar o Ministério sobremaneira,s às popula-

I
an-o, ponderei S1Yb'l'e ,qual O 400 mil votos. Q.-<lançamen-, .

"

".'

(nos
que:

_

�-"

�d� Aeronáutiea
_

da
-

apli�a-, çóes de vá1'ias unidades da, partido on�� poderia �entil' t
to dess;t �J1did'ª'tul'a ft;li� A� ,--el•.s·" .-.em 1818,.Bento Man?el

-çao da s.u�w:nçao. recebIda i Federação e, ipso facto, a l�'��hor a?l'lgadas as mmhas quanto bastem pAra ,quê se I .6 �,
',I 'lA.!-.a.-al'$ RibeIro partm de acampa-

,;I}.Q -e�!'C.,IClO anterIOr; • ela mesma, merece: sem IdeIas. VI aqu·ela legenda, a estabelece,sse entre êle e 1 "'J'ua. n.� mento .;lo General Cu.rado

� �) �dqui�'ir .denho dos

I
sombra de dúvida, o amÍla- J única q_ue não. se den�in�_l seus companheiros de

?ire_!'a-
"

D"
,I .•

,

lDl1l'a
atac�l' •. de surpresa, o

'tres (3) pnm-euos anos do 1'0 do Poder PúbHco, que va partIdo, maIS p.elo contra- ção' da UDN' um abIsmo UI larll General ArtIgas;
· contrato, pelo �e� duas tem no rol das suas obriga�

I
do ".união", aquel� que pre- pl�bfund'o, E' nos comíc,ios .,

.

,

"

- em 1825, no Rio de Ja-

� àetõ!Ulv'e:!l �;;� _!l.C. 3, Ç-Ões precípuas, apoiar a tendIa fazer a umão d� to- em q'ue participou não pôdé '-;;-_ :. n�iro, nasc=u o po�ta Fr�n-
''Ou outras que a jUíZ,o dô, 61'- in�c�;��.:::

_;��v,ada, tôda, vez dos os

democrata,'s:;
AlI su-

falar,
e ate,' �esmo no do en- �" RITZ .:...r

r:I�C9
2t�vl�!29 .qt: .t!W,��!..

gão eompetente, ll!es seja'fi que concorra, d'e "-m.'ll.n��l� ��:�; 3.&1. tn1nhas, IdeIas - s�-., .

"

'

__::_ f
.

�

As 5 horas, " Rosa, que v-eiu a falecei' i\â
.equivalentes;' acentuada, em favor do 1 riam éonslderâaas, eu �.:;:�:: � - - � ...... I"

S,essoes das moças. ,mesma cida:d.� em 28 de

oe) c..onc-eder, mediante re- n.osso progresso, da nossa o direito de opinar, podeda 'fI"I'A'
.

---�I&III-
- - ��DO-QUE RELUZ E maio de 1889;

",qursição de a_?toridade c.om- civÚização e do fortale�i- lutar pelos �eus' princip.iü$,{.
'

'. '.'
1

, l:'rn1tU.
.

'-�,"!!".

-I'
-,- em 1865, em Botui (Rio

::petente, abatImento de.50% mento da nossa ec.onomla Ip.orque a mmha mentahda-' ,i N,o plog;rama. 'Grande do Sul), uma colu-
;:sõbre os preços em vIgor e máxima quando, como n� 1

çt.e, a minha Pérsonalidade, ANIVERSARIOS ..
"

11)
- A Marcha' d,.a Vida. �l.a paraguaia de 500 homens

.

::autol'izados pelo D,eparta':: caso, Se trate de empreen- �nã,õ se confoi'fila, cOm o re-

fI'
Dr. Laérc.io Caldeira de !jac�,' �'���LtL_ sob o c.omando do Major Jo-

:mento de Aeronáu.tica Civil, 1 dimento que exige aplic'ação gime totalitário. '.
.

Andrade :PI\êÇO;O: i �i!!-_ sê Lopes, foi ata-cada por
-A.

]lâra os funcionári.os "da de gran(],-es capitais, sém Ingressei, püis, na UDN Tran.sc..orre, ,hoj.e, o an'i-j Cr$ 3,�, 2,00 e 1,50 I duas �dgalltl§. gil., ..
QU!lrg�

�nrã.o, que,�Íajar;m.�m '.ob- possibil}dade� d,e. lucros onde sUPullh: que habita:'ia i v;Ts:ári.o .n:�tall�.Q �Q nosso ".LI.VRE" Creanç�s Nacional' Brasifeir�� 1�
�Jeto de serVIço publico.

'� c?mpensadores, facels e rá- a. �om�reensao, porque li. PO-,.dlsbnto contel'l'arlêu, tlr. L,a.- t maIOr es de 5 a�os p'Oderao mandadas pelos Coronel An-
Art. 4° - A s.ubvençao pldos. htlca e�a arte de _somar, de·· .. ércio -Galdeirá"'de Andrade,' entrar.- - .. -

tônÍo Fernandes Lima e Te-
oi-ora con.cedida e o contrato .

A emprêsa �ara a qual .se compr-eender, de tolerar e, �I alto 'fuIl;cionãrio do Depar� RITZ E ROXY , nente�Coronel Sezefredo de,
",conseguinte vig.orarão até o .pr�tende a �p.bvenção, em- muitas/ vezes também de a�, tamento dos 'Correios e Te- Simul.taneamente ,Mesq-uita.'"exercÍci.o de 1955 inclusive, bora em período qe franco brir certo crédit() àqueles ll-égrafos, em Niterói. Ritz - 7% -e 8%, horas _ em 1933 no Rio de Ja-
�u seja) por .cinco (5) anos, des�nvolvimento elísonjei- qu� já muito hltàram e.lá O ilustre aniversariante" Roxy - 7%, horas neiro, faleced o' notável his.-
'-:po.d:end,ê êsse prazo ser-pror- tas perspecti:v�s: �stá. ainda . �UltO_ demonstral'.am, s�a de- r que durante long�s an.os e- Sessões das moças. toriador Jo.sé :E'rancisco da
::;gado por mai;> cinc.o (5)' em fase defwltorla, como dlcaçao pelos prmClplOS a- xerceu, nesta CapItal, o ma- ERA SEU DESTINO Rocha Pomb'o, nascido em
,oanos, a juízo do Govêrno. demonstra o seu balan�o de br�çad�s", ,g�stérj� secundário: tendo Technicolór M.orretes, Estado ilo Para-
Art. 50 - Esta lei entra- 1950,_ anexo. EqU1voca�me, porem,...". sJ.do o fundador e dJl'etor do N,o programa: ná, a 4 de dezembro\de 1857.

-:xá em vigor nu data de sua Necessita e pretende, para prosseguiu. A UDN ape- Ginásio "José Brasi.Jício", 1) - A Marcha da Vida. André Nilo Tadasco
-.:publicação, revogadaR as .alcançar as Suas altas fina- nas tinha êsse�tótul0. Na sendo, ainda;niembl'o de di- Nac.
,:-disposições em c.ontrário. lidades, adquirir novos ae- verdade, a.li não havia uni- versas associações culturais Preços:

Salh das Sessões, em 'de ronaves, o que significará ão democrática nacional. do país, sel'á- alvo de home- Sras. e Srtas. - Cr$J,.,50
_'junho de 1'951. inversão de elevada impor- Ela e)'istia em todo o Brasil, nagens nesta data. Estudantes - Cr$ 2,0.0.

Leoberto Leal. tância. Justo é� pois, que o "O ESTADO" cumpri- Cavalheiros - Cr$ 3,20.
JUSTIFICATIVA Govêrno lhe dê, como ali� menta-o. "Imp. até 14 anos".

O pr�jeto de lei 'apresen- é comum. e usual entre nó,s, nair, Cruzeiro e Aerovias, Slta. Dulce-Oliveira ODEON
--tado visa c.onceder sub- um auxílio, para que possa cumprindo lembrar que os, Transc.orre, hoje, o ani- Ás 7%, hQras
-venção :à '1'.A.C. - Trans� I se desenvolver e ampliar em Estados beneficiados por versário natalício da genti- AMEI UM ASSASSINO
"portes Aéreos Catarinense, benefício das vastas e ricas linhas aéreas, também' dão o lissima senhorinha Dutce No programa:
';S.A., sociedade genuinamen- regiões que já esta servindo seu apôi.o às emprêsas que Oliveira, filha do sr. Eurico 1)":_ O Esporte' em Mar-

,IS --te nacional, sediada em FIo- e de outras que, certamen- cortam os' seus "territórios, Soares Oliveira, funcionário cha. Nac.

'rianópolis, e que, como su- te, no futuro virá a unir, c.oncedendo-Ihes vultosas da Secretaria do Tribunal 2) -- Notic'iario Univer-
-,cesSOl'a do Transportes A�- fazen,do com que' o Brasil subvenções, dentre as quais deJustiça. _

-I'
sal. Atualidades, I

","l'eos Ltda. (TAL) mantém diminua as suas largas dis- destacaram as seguintes: A 'aniversariante, «!(Ue é, Preços: I 14 k,::a� suas·. atividades �ormais tân�ias e mais fàcilmente

I
1) o Rio Grande do Sul na Inspetoria de Educaçãu Cr$ p,2o. f 3,20.

. e3la, preCIsamente, dOIS an.os, se uesenvolva. _' paga anualmente dois mi- Física, onde exerce função "Rigol'osamente
.

Pr.oibido
.

'<que representam dedicação, A subvenção em foco não' lhões de c.ruzeiros em par- pública, muito estimada dõs até 18 anos".
,

·-entusiasmq constru.tor e es- constituirá medida de exce- I celàs iguais, à "Varig" e à seus superiores e colegas, IMPERIAL SOC.. do Imparo:forço contínuo de um g!U_PO i ção, eis que .outras compa-
I "Gaúcha"; receberá, por certo, muitas Ás 7%, horas U 11

-de brasileiros em prol da, nhias também dela se bene- 2) o Paraná dá à "B.oa", felicitações ao transcurso FOGO DE EMOÇõES T b' I'�.economia nacional.. I ficiam c.omo por exemplo a companhia de táxis aéreos, de sua grata efeméride. No programa: aos o ereu OSOS
Fácil é c.ompI;eender-se as Viação Aérea Rio Granden- 500 mil cruzeiros; .

"O ESTADO" cumpri- 1) - A Marcha da Vida. A mocidade ca�arinense
"dificu�da�es quase qlJe, in7; se (VAI�IG), q�e, 'por fôr-! 3) São Paulo � "Vasp",:3 menta-a. Nac.

'

mais um� vez cooperará,
superavelS enfrentadas e ça do decreto-leI nO 7.591, de milhões <!e cruzeirds; Srta. Sônia Bl'isighelli 2) '- Pesc.ador Pesc_ado. generosamente, em benefi-

· superadas e
_
que cõnti-131 de maio de 1945, viu!� 4) Minas Gerais à "Vargi- Ocorre, hoje, o anivel'sá- Desenho Colorid� cio dos tuberculosos pobres.

:'nua� a surgir neste ,p-edodo prorrogado por cinco anos! nha" também táxis aére,os,. rio natalíc.io da gentilissima Preços: Dentro de poucas sema-
inicial da vida daquela em-! prazo idêntico em <;lue rece-! 500. mil cruzeiros. senhorinha Sônia Beatriz Cr$ 5,0.0 e 3,20. nas um BANDO PRECÁTó-
prêsa, que se vem mantendo: bera a subvenção anual de', Nestas condiçõés, não se- Brisighelli, filha dp saudo- "Imp. até 14 anos". RIO, c.omposto de moços e
"com seus...p.róprios recursos, '. quatro milhões e duzentos· rá desarrasoada mas medida so patrício sr. Ubaldo Bri- IMPERIO (Estreito) moças de nossa sociedade,
·sem receber qualquer auxí- mil cruzeir.os ....

'

... , .... I de alta sabedoria e just�a-l sighelli, e elemento gra"cio- Ás 71.>4 e 8%, h.oras percorrerá as suas da Capi-
'lio, até agora, dos cofres pú-! (Cr$ 4.200,000,00.). Graças' plicação dos .dinheiros·' pÚ-1 so da noss� �ociedade. Sessões das Moças tal solicitando donativos,
bli�os, o que, no entanto, àquela subvenção, que so-I blicos, a concessão da s.ub-I Muitas as homenagens CUPIDO FAZ DAS SUAS destinados à compra da Es
"nãd tem ocorrido e ocorre' ma um total de quarenta e, venção em causa, que bene- í que às suas amiguinhas lhe 6a Feira DIA 29 � S. PE..

··

treptomicina - a Esperan-
·com as suas congêneres; ,; d.ois milhões de cruzeiros ficiará iniciativa particu-I prestarão, h.oje, às quafs

'

DRO ça daqueles doentes desvali-
Mantém a T.A.C. no muo-, (Cr$ 42.000..000,,00) pôde a lar de aHa relevância, e do' nos associamos, com pra- RITZ _:__ 2, 5, 714 � 8%,., -dos, impossibilitados de ad-

·

mento, as quatro linhas se-: referida emprêsa, que co- mai.or interêsse para a co-I zer, desejando-lhe felicida- IMPERIAL � 5% e 7%'. quirfr remédio tão caro.

guintes, em pleno e regular, meçara modesta e de âmbi- letividade e a economia )�a- des. O maior,acont.ecimento ci- NãO' n�gues teu ap.oio I e
c.�

'funcionamento: '1) Rio to apenas estadual, -tornar- sileira. --x<

I FAZEM ANOS, HOJE: nematográfico do século! auxílio a essa PARAQA DE
'� 'Santos - Paranaguá'- ,e a esplêndida organização Estas as razões que jus- -- Dr. Gervasio Nunes AVISO AOS NAVEGAN-IBONDADE, que representa

· Curitiba - Joillville _ .. Ita que é hoje (ll'gulh.o da aero- tificam -e militam em pr.ol Pires, advogado, -y TES corações de moços desejosos
jaí - Fl.orianópolis. - La· lláuti(;a comercial brasilei- do ,projeto pue __.apre'Senta- i - Osvaldo Leon SaBes. Gom I de 'contribuirem para a ale-
ges - Pôrto Alegre; '2) Flo- ra. m.os.

'

- Jgão Paulo Ferreira. OSCAf�ITO - GRANDE ·gda e saúde de seus irmãos
rianópolis _:__ TÚ'bm"ão Além daquela concede Sala das Sessões, em... Senhol'inhas: aTRELO - ANSELMO, atingidos 'pela peste bl'anca.

-

Pôrt.o Alegre; 3) 'Flor'ianó- ainda o Govêrno da União de junho de 1951. - Vi,rginia Dominoni. I DUARTE
- ELIANA, e I 'li'p.olis., 25 'de junho' de

:Tolis .Laguna:_- 'J.'iuba- grandes subyenções, à pá- Leoberto L�al. - Zuleika Mansani. muitos outros. i 1951.

'.
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Em torno do prélio enire FIgUeIrense e Guarany,
-a crítíca teve oportunidade de dizer que os dOIS antago
'nístas se encontravam aptos a oferecer uma partida bas
tante interêssante. Tal previsão não se consumou. O al
VI-negro, desf'alçado de alguns titulares, teve um PrI
meiro tempo que sE1.,mão chegou a agradar, pelo menos,
não decepcionou � verdade que alguns elementos de
monstraram, ainda, predileção mórdída pelos "fr'icotes"
e pelo Jogo de "tíco-tíeo no fubá", mas, mesmo assim,
produziram um futebol qu'e esteve muitos furos acima

de praticado pelo adversário, e puderam, dêsse modo,
armar um "placar.d" favorável às suas cores, •
-

No computo dos primeiros 45 ms., o al rI-preto levou
n ítida vantagem, e fOI, nessa' Jase, que se registrou a

sua vítória por 3 tentos a 2.' o;"'Guarany esteve com as

suas Iínhas um tanto embaralhadás, principalmente '0
ataque que, sem o auxílio da Intermediár-ia> não poude,
'haver-se a contento. O trro fmal não revelou qualidades
técnicas. Possuem, os componentes dêsse setor, muito
arrojo, muita combatividade e muíto espídto de luta,
mas entretanto, falham quando têm de intervir num

lance delicado, uma Jogada que exige mais perícia e

mais exper iênc ia
Assím, o tricolor deixou-se envolver pelo seu anta

gonista, ja não só pela fraqueza da retagua-rda, 'mas pe
la completa inoperância da vanguarda, que se empre
gou muito a fundo nos minutos derradeiros, quando es-

teve emmente o empate. No período fmal, devido, natu- O Jogador Jaime do Guarany foi expulso de campo,
ralmente, a displicêngia e a descrição com que se haviam no 20 tempo.
a maiorra dos Jogadores do "Invicto de Paranaguá",
poude o Guarani"evidenciar um Jogo mais desembaraça
do e mais objetivo do que o do exibido na fase p'rimár ia,
fazendo pericl itar, em diversas ocasiões, a CIdadela con

fiada ao guardatva las Dolly. Todavia, nem por isso o

alvi-negro se deIXOU bater e contmuou a oferecer aque
la resistência do primerro "half-time". Desta vez não
conseguru tentos porque a defesa do Guarany, retornan
do a campo com o ÚnICO intuito de marcar severamente O Guai uja Esporte Clube encerrou com brilho m

o adversário, frustou todas as tramas do quinteto que vulgar o Torneio Quadrangular "F'lávio Ferrar!", ob
lhe era adverso, Impedindo, dessa forma, a aproxima- t�ndo com merecimento o título/de campeão.
ção dos atacantes do F'igueirense ao arco sob a tutela } Cercada do maior in terêsse, a -Rodada de sábado le
de Ary r. O segundo-tempo decorreu maIS no cenho do vou grande publIco ao estádIO da rua BocaIUva. Com
campo, sem que os dOIS goleiros tivessem de ser solicI- três líderes, o certame em homenagem ao ilustre pre
tados com empenhos. Assim, o embate caminhou tranqUl- sidente da F. C. D teve 9 seu desfecho sensacional na
lamente para o seu desfecho, açusando o marcador a tarde de sábado. Empatados dOIS dos líderes - Federa
contagem de 3 x 2 para o bI-campeão do Estado, que, a-

I
çi\o e America - deu ensejO a que o Guarujá, conseguin

hás, teve uma atuação mcompatIvel com êsse titulo, I do derrotar o GrêmIO Esportivo TAC., ,conquistasse a
mas, indubItavelmente, supenor ao do Guarany.

rIqurslma taça.
COMO SE HOUVE O VENCEDOR FEDERAÇÃO x AMERICA

Apezar de Jogar com a ausênCIa de vári03 tItulares, A tarde futebolística da sabatma foi miciada ás 14
o aIVI-preto eXibiu um padrão de futebol maIS elegante horas, Jogando as eqUIpes do Aménca e Federação. De-
e mais pOSItIVO do que contra o C A. Imbituba. senrolar fraquísslmo, não conseguiu agradar em "nenhum '

O trio fmal, com Dolly, Chmês e Laudares, esteve momento. O fmal do embate entre os dois alvi-rubrds a
numa tarde felIz. MUltO embora não tenham alcançado o cusou um empate de dois tentos, marcados"por ProcópIo,
diapasão de produção que, de fato possuem os três JO- Sarará, Ivo e Lua, êste de penalty nos mmut0s fmais.
gadores cumprIram a sua missão com boa nota. GUARUJ1 X TAC

A intermedIária composta por Getulto, Ney e Papi-_ Este Jogo, dIsputado a segUIr, transcorreu inicial-
co, trabalhou bem, exceção feIta ao "PlVot", que demons- mente com certa movImentação para no 20 half-time ven
trou estar um pouco fora de sua verdadeira forma. O cer o quadro da emIssora da rua João Pinto, 'pelo esco
médio-diteito GetulIo não há outro têrmo que defll1a re de 4 x 2, tendo marcado para os vencedores N1quinho
fielmente a sua característica de Jogo - é um verda- (3) e Oscar.

/ deiro "carrapato". Fez um "penalty" que só foi VISto pe- FOI a segumte a formação do onze campeão: Hélio
lo árbitro da pugna. Mais adIante falaremos sôbre isso. Rosa, Geo e Antoninho, Pmheiro, Onor e .JacI; Nazare
O médIO Papico destacou-se pela combatIVIdade e pelo no, An, Oscar, Jairo e "Nlqumho.
arroJo E, efetIvamentey-<lJ,m motor êsse rapaz. Cor.re,

"

corre, corre e não se can"a. Correria maIS 90 mmutos O Aval- empatou °m 1mb)· loba esem dÚVIda. A ofenSIva teve em HamIlton, EngUIça � V
CordeIro as suas melhores fIguraS, enquanto que Brau- foi ·ve""I·do em Laguna110 teve um prImeiro tempo que satIsfez, decepcIOnando Ou
no perlOdo complementar. IMBITUBA, 24 (E.) - A equipe do Avaí, vice-cam-

NO GUARANY peã da capItal, atendendo a msistentes pedidos d,os es-

... destacamos o zagueiro Juca o centro-médlo- portIstas desta CIdade, tal a sua popularIdade dentro e

Fredellco, que esteve um tanto fraco �o fmal da refre-
fora de Santa Ca�a:'ina, delicIOU o públIco, sábado últi- As obras do campoga; o mt\dIO Alllbal pela combatIvidade, o center EgQn, mo, com uma eXIbIçao que agradou, a. quantosAco.mparece-1 ' ",pela potêncIa do chute e pelo esforço que despendeu e o r�m ao local da .�uta FOI .�d,:ersarIO do gremIO azul e do AmerlcameIa JaIme, tambem destacado pela vontade mqueblan-
branco o esquad�ao do Cela�Ica, tendo o marcador re-

tavel de c.onquIstar o empate para o seu quadro
fletIdo com fIdelIdade o eqmlIbno de forças 3 X 3. RIO, 25 (A. N.) - Acham-se bastante adeantadas as

os ARTILHEIROS
.

LAGUNA, 25 CE) - E�a Cidade fOI, ontem, palco obras no novo campo do "Amenca", CUJa capa(!idade seráFIGUEIRE"N"SE - 1 x O - CordeIro recebe a bola
de sensacIOnal e movimentado embate intermuniCIpal, de dez mil metros quadrados O clube vIce-campeão da ci

dum companhe�ro. Invade a área e atIra VIOlentamente
travado enfie Flamengo, local e Avaí, da capItal O a�de, espera maugurar em novembro plóxlmo a sua_?lovaO arqueIro

-

Ary pratica parCIal mtervenção, do que se
tnunfo sorrIU ao quadro local, pelo escore de 2 x 1 O plaça de d_esportqs, pr<gvavelmente com um Jogo entre êle

aproveIta HelIo para :naugmar o marcador ao 4 ms.
quadro aV_�lano, nas duas peleJas efetuadas no sul Jogou e o campeao peruano de futebol

FIGUEIRENSE - 2 x O - Aos 19 ms HellO acossa- desf,alcado Ue varIOS elementos tItulares ---

do por Alllbal, que apostam cornda, consegue centrar
E e

O C�nto,do RI-ol�noA pelota encoiltla Hamilton llV1e na extrema esquerda, mp !liCitam Fluminense
E�:es���'l� tem dIfIculdade em

c:qmstal o 2° ponto pala A.mérica Mineiro RIO 2s(Dirito SantoFIGUEIRENSE 3 O A
' 5 A. N) - O Canto do Rio vem de concluirT :\, - X - os 35 ms BraulIO �\ClO- No RIO, Jogando amistosamente empataram por dois enten(lImentos para uma sén d t Ena os seus, da dIreita. O couro vaI, novamente encontrar' t t

.

d FI· A' 1-1-'
e e Jogos amIS 080S no s-

en os as eqUIpes prmClpals o ummense e menca ca�o do J.sPlrIto Santo. O Canto do RIÓ embarcará naHamilton, que atira inapelavelmenL€ vencendo, pela ter- Mmen'o. prOXlllla terça-feira.

r

o E�TAOO Terça-Ieíra 26 de junhO (i� 1951

o-:

�

Dtr�I. ... .PBDJlO PAULO lUCRADO
� !

/'

o
contagem. Arb tragem confusa do sr, Lázaro Bartolomeu.

técnicamente discreta. Empate na pnhmínar,
Es.creve: HAMILTON ALVES -

.
ceira vez, a VIgilância .fufÃry Antes, porém, que a bola
fosse ter a Hamilton, Íleho praticou "foul" num contrá- 't ·

Ino, o que valeu para tornar o tento Ilegal Porém o Juiz Is-cola lodus ria
nadá VIU, e nem por ISSO o mundo se acabou

de Flo'.180Óp'ol,·sFIGUEIRENSE - 3 x 1 - Aos 38 �s o JUIZ pu-
mu O Figueirense com penal idade maxima, que, absolu-
ta.mente, n'o existiu. Ary II atrapalhou-se com o couro, Aviso
caindo. O médio Getulio que lhe vinha no encalço ainda

A· ições do Cursa I'

Q dAS mscrr
pulou para n�o atingir o adversário uan o ocorreu es-

ara Ortentadores do Ensi-
te lance o sr. Lázaro Bartolomeu se encontrava no cen- Pld t 1- Capital Fe.

I
no n us na na -

tro do campo, e de la mesmo decretou o penalty. A nos-
d I d t I fOI publi-. _,

L' B t I
_

d t era, CUJO e I a
sa rmpressao e que o sr, azaro ar o omeu n_ao IS m-

cado no Diário Oficial dfl
guru bem o desenvolvimento do lance, pOIS nao acredi-

E t d d 21 d t.

fer i t h íncit d
s a o e o corren e -

tamos que sentimentos III errores o en am mCI a o a ,.

8 f
'

prejudicar o alvi-preto A referida penalidade foi batida Pdagmat, ;;ia o;am proI:r�ga
com sucesso, por intermédio de Egon.

as a e, erra prexima

FIGUEIRENSE - 3 x 2 _ Aos 41 ms. Jaime,da ex-
(dia 25), as dezessete horas;

trema direita estica unr"centro, que Egon aproveita para
conquistar o 20 ponto da tarde.

'

ARBITRAGEM f

a

'Partida

PRELIMINARES

/

, O sr Lázaro Bartolomeu, referiu o prélio, aliás com

bastante infelicidade. Sôbre o "penalty" que achamos não
ter existido, estivemos palestrando com Q Juiz do '''níãt
ch:� tendo-nos declarado que houve penalidade, pois
Getulio empurrou acintosamente o extrema tricolor. Não
agradou a sua arbitragem.

ANORMALIDADES

Na preliminar, entre os aspírantes : 4 X 4.
,

"-

IWGàãFilü�iClôbêíêV.
O Torneio fi avio Ferrari

Desenhista
auxiliar

PRECISA-SE
No Escritório de Constru

ções de Moellmanp & Raú

ILtda�
R. Mal. Guilherme nO 1.

o ESTADO -Terça-feira, 26 de [unno de 1951 5

aZ,ls
A. X.S.

ALT.Jt QUILOMETRAGEM

NOS TRANSPORTES
XX

IEXTRA-QUILOMETRAGEMBANDEIRANTE
�

t'LL-WEATHEH (A. W. T.)

})Para serviços gerais de t r an spo r te.
onde se precisa de maior traçã.o. De
senho anU-derrapante. mundialmente
afamado, ad�re com firmeza ao. solo. �

,

Roda macio nas estradas, puxe como

nenhum outro fora delas J Para trans

porte ultra-pesado. Com banda de ro

dagem extra-grossa- e extra-resistente.

Banda de rodnqem mais espêssa. pa
ra grande durabilidade. Especial para
serviços com muitas paradas e saí
das - ônibus, carros de entrega. ete..

Gra-nlie durabilidafd.e: excepcional re
sistência a cortes/e ao super-aqueci
mentol PenG rodas duplas de cami
DÀõe. e reboques e rodas dianteiras.

Para cada tipo de veículo. p�ra cada condição�de trabàTh.o, você enclntrará-na linha
Goodyear o pneu que oferece o máximo de eficiência, durobílídcde e economia.

.

i
.. GOOoji,EJlR.

\ O MAIOR NOME NA INDÚSTRIA DA- BORRACHA _
- � - --------------------------------------------------------------�-----------------------------

Clube de Reg/atas «lido Luz» o Botalogo 'campeão
Com a derrota do Flummense, sábado, frente ao Ban

gú, pelo escore de� 2 X 1, o Botafogo, que vinha mantendo
a lIderança junto com 0 tricolor, foi proclamado campeão
do TorneIO MUlllclpal carioca.

Colocados os rell�tores
no estádio da {.(;.D.

Comparecendo na tarde de sábado ao estádio da rua
\ .

BocaJUvá, deparamos com os refletores Já colocados
nas gigantescas colunas de CImento armado s�" �
quais"Já demos noticias, condenando, entretanto, as que
foram plantadas bem 'à frente dos pavilhões, por julgar
mos impecdhos � vlfão dos espectadores. A respeito ha
Via se manIfestado)o professor Flavio Ferrari, digno
presidente da F. C. D., dizendo concordar com o nosso

ponto de VIsta e que iria providenCIar a retirada de dois
dOfl postes, colocando-os atraz das arquibancadas. Ago
ra, olhando para as colunas, Já mumdas dos refletores
- 5 em cada....,.. tais como foram fincadas, concluimos
que o Ilustre maIOral da F C D. desinteressou-se pela
nossa opInIão. Ou foi esquecimento? De qualquer manei�
ra, merece aplausos a miclatIva dos responsaveis pelo
futebol em Santa Catarina, dotando a nossa principal pra
ça de�portes de mais um grande melhoramento que
amplos teneflCios virá trazer para o "assocIation" bar
riga-verde.

"

,Vende-se
(

Uma camionete «INTER-
NATIONAL" em perfeito
estado.
Ver e tratar na Agência

da Cruzeiro do S1' com o

sr. Meira. �,

A G U A
INGLESA
[ti ;1'�'iJ II']
TÔNICA· APERITIV.

Convite
O()nvida-se ads senhores SOCIOS e exmas familIas
ssistlrem as festIVIdades em honra a São Pedro,

Padroeiro dos "Homens do Mar", que serão l'ealizadas, co
mo nos anos anteriores, no proximo dIa 29, com inicIO ás
20 horas, nos salões do Clube, a rua João Pinto, 30.

Um àfinado "Regional", com a cooperação da safo
na do Bentinho Calado, abrilhanta.rá as danças. Haverá
melado, batata, pinhão, amendoin, uma bem preparada
"queimada", surpresas, premios e etc. .

Reservas de mesas com o sr, Tesoureiro a partir do
dia 25.

Sífilis LecioDa-�e
Para o concurso do Banco

do Brasil, a realiz;ar-se em

setembro próximo.
Informações - Rua Cris

piro..Mira, 14. Par,ícipaçáo
OSCAR DAMASCENO DA
SILVA E ESPóSA, ALDA

GOMES DA SILVA
participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de suá filhinha
SOLANGE, ocorrido na

"Maternidade Dr_ Carlos
Corrêa", dia 21 do fluente.
••e ....
FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SI�lL1TIC..\s

Elixir de Nooueira
Medicação auxiliar no tr....

tamento da sífilIs

NAS .CONVALESCENÇAS

Vende-seFlorianópolis, 21 de junho de 1951.

Euri�o Hosterno - PreSIdente.

- Quarto de Imbuia. Vêr e

tratar no alto do Restauran

te Rosa, Praça 15 - 2° an
dar .

.,**!�� til 'ló"'L:1II

Todas as emissoras no

desembarque do Flamengo
RIO, 25 (A. N) - .como retribuição à atitude desas

sombrada do Flamengo, colocando-se ao lado das emisso
ras cariocas, no recente caso das irradiações dos Jogos,
todas as estaçoes de rádIO estarão presentes ao desembar
que da delegação rubro-negra, que vem de fazer brIlh2n
te excursão pelo velho mundo.

ao organismo, agradável con'o li-

f /

;

cor.

/

l\'IuDi�ões e arti

p,{-.-;.-,----O-,.-"-..J gos de caca l'

� Rua Tiradentes, I9-A.

ffi-
ounANTE rODO DIA Tel. 1.591.

� I '" fiOS VA!)!:.lOS BOa CIlIllCilCão
A base de comissão. AUTOMOV<lS

�T b Ih f·l a..... d CAMINHOES
1'a a o aCI pOuen o l C:MINHI)�TAS

tambem ser executado por
moças. ! 1;'lUZJ. LIMA & IRM?OS
'1'ratar ii praça 15 de No

l Cons. Mafra, �17
vembro, 20 - 20 andar. Florianópolis

.'

/
. )

I

Vargas, hospede de honra
-

.

da (opa Rio /
RIO, 25 (A. N.) - A Confederação BrasileIra d�

Des�os conVidou o PlesIdente da R�"públIca para aSSIS
tIr aos Jogos da Copa elo RIQ, como hospede oÍlcIaI

o Bangú invicto em Curitiba
, o onze do Bangú, do RIO, empatou domingo em CUrI
tIba por 2 }, �, cOTü o COllt1ba, consegumdo, ass1ll1 Salr
inVIcto das canchas paranaenses.

'
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II' AS'SEM"I''lI'II' �t'E1i1S"
,

:lIJI'YA de utHida-de!l'ÚbHca'"�;Associa�ão Com�rcíal de�'� 'O RAPTO DE EDlJAROO "MA-TA1fAZ�{),' '''."

Francísco doSul - Aprovadô: ,

..
" I "

" ',' t'�l:ilri a- tros elementos entre os,
, '., '

'

,_: ..
Dtscussão do Projeto de" Léi ?' 152/50, ��,au_t()riza De .:(â�O, .n,�s�� I�ee (j:i�' da' quais M-a:rio Com�ll�, "out�6':NOVO DEPUTADO r: EM DEFEZA' DQS FUNCIONA- a )iqui�ição, por doação, de uma area d� terras, na Ioca- penas. u,m;t }?'OI a '.

p
-

,. : o 'émptega<):o da' firma.
,

fi" .RIOS ELEITOS yEREADORES - COLÉGIO EM l\{,A- ,'!Jdadê 'de, Bela Vista dó '1;oldo.- .Canoinbas para-cone- c-o:nsu91açao d? �,la�-:ebia.1 d�'sapà.i:e-cimen�o �mprevlst{),FRA -, UM TELEGRAMA AO LIDER DO P. S. D. - "bmção de uma escola rural, I
Conde Matar��.z

a _! desses dois e�eme�tos. e �'E AS !>EMISSOESE AS REMoçõES CONTINUAM .

'

" : Em� regime d� urgênci�; .:
.

I, uma ca�t� ex.l�l�d�i:-tel;z I �prlfirmação da culpa deles,
.

. ,A, _

'

,

\

..

'

:. thscussao do Projeto de LeI p. 153/5�, qu� autor-iza m�nt.? da Imp{>rta� ê.a- 'I ENTREVISTA ])0, SE-.• ,Pre,sldlU a sessao de ontem, da As�e�bl-ela Legialá- a aquisição, por doação, de uma -á:-eâ. de terras na loca� milhões de CI"U�elIO�, �: _:_ "1
A.

CRETARIÓ
,

'

"

'

',,,tIva. o deputado Vol.ney Collaço. d-e Oliveira, t Iídade de Barra do Tigre - Co,ncordla,"para a constru- çando -- caso

c,_on, tIil!-·C'''' 7;"
',

A "t ão. se acha resu-E d' Ii .', -

,
' 'do : d m tar o Ed'uardo orno I SI uaçao. .

m gOZ() ,� lcença '

ç�o de uma escola rural � Aprova' .,� , I e a
'.

' "

.
"

-.
, "declarações feitas

'. '. O deputado ,B,ul-c�o ,Vianna requereu urgencía para! Discussão do Projeto de Lei

n,' 163/50,
visa crtarrtma ,comprovante, a carta

�l1extl �Ilda ;��etarío, da:'Segu.r.an-0. requ-erm�ento Je licença do deputado Romano- Mas- Esc?la Normal, no mun icípio de:Mafra - Aprovado.. ! v� os_ documentO$. de ld�nt._ pe o

blica senhor El'pidío.\
. �n, afim de que, na- mesma data, .poudesse ser em- Discussão d-o Projeto de LeI n; 47/51, que autortza f'icação de Edualdo e O}n�.I I ç.a- iU. "t do dia 21 dopossado o respectivo substituto.

.

"

a aquisiçã-o de uma área de terras por doação, no m�ni- cava � local,em que o carro IR� e, ta
nOI �izem em pár�.

Em defesa dos funcionários I-e:t:eadores cípío de Guaramirim ,__:_ Ap-rovado. "
" ,.> ! dele tU.1h� s:dç abandonado-

, co�ren e, qu-e.
, ,.' ,As inj-ustificáveis. perseguições do gcvêrno catari- Discussão da Indícação>n. 54/51, indicando que o A carta indicava tambem a

j
te.

\I!tc ' ,�t a
'

,
,

'
. d'

'

te . ...'

"lndubltave.men ene�s� a fUilci�nári.os públicos e�ito� vere�dores, perse-, .Govêrno do Estado, prosaiga. na, construção - da esteada pes"soa, �u� -no ,�seguIn . . -,
'

.:
, '�:rÍha pa-gU�� que nao tiveram parad�ll'(l nem dla�te" dos ve-

i Corupá-São Bento do .Sul - Aprovado.
_

recebel'la m-:,tru�t)es pll,la! Impl:ns-a desemPr ndo comementes protestos dos l'ep:res�ntante� da

malOrla,' leva,-j Discussão. dá Indicação n. 811.5�, cOIlstruça,o ,de Ul�a entrega do dI_nhelro:, ' pel r�l:vante �pe a

i são. deram o. nobre deputado Vargas ,FerreIra, ,a apr.e,sentar, a; rodovia que ligue a cidade de CuntIbaI_lo.s 'ao. pontõ mais ,QUEIXA A' POL�.cIA
_

a polICIa na sua I? sandQ a,Cas� Importante pro.Jet� de. lei, onde:: os s,ervl-dOl:e� l�- i prôximo da rodovia ,f�deral Mafra-Caxlas '-:-",Apl'ovado, I
_

Desob.edecendo �s mstr,:,-_ ,I proteger o �D�O, a!ud istevestidos,de mandato legls.latIVO, ·nas Camaras :MUUlcIPaIS! Discussão da IndIcação n. 90;51, relatIva a constru- çoes da .carta, .0 Co._rl(ie Ma
I d_;-svendar 1.numeIo.S" ,m,

. :..terão garantido o exercído d�. ambas as funções. . ção de pontes sôbre os rios São Bento e Peixe - Apro-' tal'azzo levava lmedlat�ll.!en- � rIos. ToàavI� no caso JIPe
O deputad:o Vargas ferreiI'a justificou com' brilhan- , vado. te o ass'unt6 ao con_heclmen-

, sente, 'se a lmpren-sa foss:-te discurso a sua iniciativa. I Discussão' da Indicação n. 91/5.i, no sentido de se- to da poTieia, ", l_col.ocada a par d:os fatos V1-

Assim, dentro 'em breve, o L.egislativo Estadual, na . rem em}Yrestadas as máquinas que trabalham n,a COMi- Destarte, no dia s,eguin- ria IlreJudic�� altamen't'ê ()
mai.� le.gítima de suas atrib-uições, redimirá erros de um trução da rodovia FlorianópoÚs-Jo.invile, para a constru- te o portador de uma mala trabalho 'polICIal na .captura
gQyerno q'ue, arrastádo pel-o jaeobinismo partjdário' de. ção da pist� du aeroporto de Joaçaba - Aprovado. ' coniendo o preço d? �esgat�, dos, seque.st��adoret;l.,E de Í'a
seus correllgitmári-os, não soub-e respeitar as mais he-. Discussão da Indi-cação n. -92/51, referente à inclu-' iniciou um .longo ltmerano to ISSO ac(m�eceu,' �mlf.�olas c�nqu.ístas poljti-cas dos ultimos anos, em nosso país, : sã,o ncr Plano Rodoviário da estrada-'municipal Cambo.- q-ue deveria levá-La ao Ioeal ,ticia dada �l'a.��lo preJu-

Co1·égi• .tJ�lrão de Antonina.
'

I riú-:-Braqo-Limeira, e s.ua rê!>pectiva reconstrução e a onde deveria abandonar o d!co.u t)'nosso, tri'lbalho, a-,�b�PiUlda a ,h,ibuna, _

o deputado. Protógenes Vieü:a construção do trecho da estrada Lim�ira-Brusque, di�heiro. O percurso del� lertou os ban{),ldo� e agora
refenu-se ao Col-e.glO Barao de An-tonma, de Mafra, cUJ.a" "

.. fiH acompanhado de _longe I atrapalhou o. nosso contato.

s,
itüação finan,ceira tornou-s-e precária depois de ter si-j.

- '. ,.,Fala "� 'de�utado �nedmt) RIbeirO
" peI-,O pessoal �,sP,.eciauzado,: cqm os sequestrl:�do�es. Ago:-'" n�j'"ilt). na cidade de Rio Negro, peJo governo do Pa- AfIm de explicar .os motIvo� que o levllram a pedIr ,da policia paulIsta. ,ra, pi)rem, esclarecld:o o ca-'nu �.._--. "

.•.. , "', "n"",tllJ't o orador que na- fosse transmitido,; de São. Joaqium, um telegrama ao no- 1\ r'r.n,' ,-,"", .......� ��-T...... "",! precisamos da ajuda da'rana, um gln.aSlO �atuI'tO-'r ��.... - -' ,

.' - ' .

,

_ �& �-V1.n.-uM", U'E J!jJJVft�-'�!!� &
'

tquele Ginásio, sempre superiliH'mente

dirigido:'c'O�Pleta-1 bre, �ider qo Pa.�ti�o .So:i-al yemocr:tt�eo, com o fim d�' DO f hnpr�nsa
�

pàl'tl �;;.�ar 6
ram g,ua forma.ção intelectual, diversas gerações, e por SQ!lCIta�-lh� apolO __

a mdlca�ao relat�� _

ao prol�gamen-l Seria longo descrever to-' autor do rapta. Posso asse,_;'isto, indispensável 'obtenha ele apo!o do Estado, 'para to da vIa-ferrea. Tereza CrIsti�a ate Sao J()aqUlm. I do;s' as etapas qU'e fOFam gurar q.ue não se trata de
que possa contin-u,ar sua nobre missão,"

"I
,0. orador qlsse, haver raz�es para c�J;lgratnlar-�e, I percorridas e, os perig.o.sos farsa, -como �s Jornais quí-Em aparte. o deputl)"do Elpidib Barbosa explicotL prupelro porqu'e_ o probl�n:a .fOl col-ocádo aCIma de

qUalS-j estratagemas empl'egado� seram fazer acreditar. Traque-, O' l'eÍ'erido estabelecimento vinh� cumpl'i�do.. mod�- quer p�e���p�çoes p::rtIdal:las, t'), s.eg.:llld,0,, pOl'�ue c�n- para manter a .�licia ao ta-se de uma quadrilha co�:larmente o seu programa atendendo tl populaçao Juveml .tava � 1ll1c:at�va, com o apolO da _mal�I1a, .� �egUlr o dep.
par do.S aconteCImentos, O

j posta de elementos- intehdas duas !;idades: Màfra e Rio-N�gl'o. Eis s�não quan'do Enedlllo Rlbe:ro esclarec.e que nao ha razoes para que o. •

fato é que, 'evidentemente r gentes, verdâdeiros "'gan';:'o governo do Paraná, cria um gin.á.�io na cidà�e,de Rio" p?vo de Orlea,e,s. se mamfest,: contra _o traçado.: da refe-I des�onfiado.s pelas indica- I
gster" elementos vindos da;

�NegrQ, no. evidente intuito de inutilizar a finalidade do :lda estrada, P�IS o, me�mo e o que melhor c6nsulte os
, ções do radio que anunciavll ; Eurdpa há pouco tempo. So-'primeil'�. Para ev.itá-l_o, estava -em trânsito, nesta Casa,. mteresses de' Sao Joaqul� o:' portal�to, do Estado. I o de�pal'ecimento d� I fren-do. tod�s as' influ.en-ciasum pl'OJeto de lei. cnando a 'Escola Normal de Ma,íra,

" � as demlssoe��mua� Eduardo, os raptadores nao di) apó'8 guerra _ a,custu-pois era impel'ioso salvar o patrimonio moral e c,ultural
. G�mum�o:vos que pelo umco crr�ne d� ser pes- 'retiraram a mata do loca.l fuados ao luxo, não se C()l\-.c()ri:�i�tado em longos anos de' esforços e sacrifícios, sedlsta: fOI de�lhda a prOfeS!)Ol�a que ha malS .-d-e, s;,te I designado e naquele i�lS- formaram com a atual si':'pelo gov-erno, :,anos ;mh� exelcendo suas fUllç,oes a content� geral,

\ tante se percebeu o perigo tuação e forçaram o raptoAgl'adecendo o aparte, o deputado P�tógenes Viei-' E maIS ou men?s ess� ? ,teor de um tel-e.grama que: mortal 'que ameaçava o do filho do Conde.-Mataraz-l'a diz que a criação da ref.erida Escola �irã r�s?lver o de: .?am�os_ �ovos fOl transmItIdo ao",deputad:o Val1er T'�-'I Édmil'do: ,Na �'e�lidaàe, a Zo. Junio.r: E se não.,i�vê.sse.:'problema de futuro, e por ISto ,requer ,seJa solIcitado o n0110 Cavalcante.
'�

"

'..
I coragem dele fOI a sula sal- mos perd'ido cerca 'd'e Clncnmáximo interesse por parte do,Govêrno d'o Estado. Dan40 ,dele conheclfhento a Casa" ? .Ilustl e . �arla-l vação. 'minutos em convel'sa com O-

.

. Ainda. o pôrto de Itajaí. ., �entar" maIS um� ,vez, con�enou a polItica admml'str�-I De fato, o ,rapaz, deixado l',eporter na manhã -de ontem.Sel'vmdo-se da tnbuna, o deputado AqUIles Balsnlll tI-va.ct:> �tuáJ_ gm;elllo catarmense, �u_e, nessa sua, fob�a sóúnho na casa abandonada um dos implicados' teria siexp,elldeu considerÍlções sôbre a importância do, pôrto p�rt)dal'la, �ao faz apen�s p�rsegUlçoe.s" �as ,tl'lpUdIa; trabalhava pacifmtemente do capturado, �o momentode Itajaí e ac_rescenta que o mes�o está sendo :squecido sobre os malS belos sentImentos de sohdanedade

huma-I para, afrou:xar as ,corrente� não há ninguem_ preso, e to-pela navegaçao :de cabotagem, POIS, �nqu.anto da'o entra- na.

que o seguravam. Conse- das·,as noticias propaladas,da, no mesmo, numerosos navios estrangeiros, os nacio- Como se. não bastasse essa denúnda do dt:putado guindo enfim libel·tar 'um a respeito não pro.cedem_nais, aí não api\recem, com grand'e prejuizo para o co- Tenório Cavalcante, o deptítado. Ivo Silveira ocúpou a
braço e "com a ajuda de um ,Depois, o sr, Elpidio"'Realemércio e a indústria do município, como o prova a enor- tribuna para verbepor o ato do Chefe do Executivo que canivete de unha que trazia falou que os implicâ'dos eme qUl:lutid'ade de mercadorias, ali aC.umuladas à espera reçolheu à repartição do Tesouro do Estado o coletor es-
no bolso acabou ele por sol- raro elementos que particide tl-ansporte, Para sanar o mal, o oI;:ador pi'opõe um te- tadual de Garopaba, funcionário exemplar e que há mais 'tar-se completamílnte, tirar param da ultima guerra; falegrama à Comissão ,da' Marinha Mercante, no' sentido de- 20 anos exerce aquele cargo, Acrescenta o orador que
o esparadrapo dos olhos eram "partiggiani, conhe-t 'd' 't a remoçãoo foi motivada pelo fato daquele coletor ter si-de serem tomadas urgen es prOVI encIas a respeI o. sair pela janela. Eram qua- ciam muito bem a organiza-. .

, '"

d do eleito vereador pelo P. S, D. 6oI.!Ia Câmara de Palhoça, dApOIando ,o requerIdo e JustIflcan o-o com novos e
se tres horas da madruga a ção das IRF e que eram ho-interessantes �comentários, falou o deputado Bahia Bit- foi escolhido para presidente, Comunicou mais, o depu· do dia 20 e c'\lêgando á rua mens dis,postos a matar.tencourt. _-4.", ' tado Ivo Silveü1� que a esposa do referido coíeto.r é pro- eompreendeu porque o rui- Este caso tem provavelmen�Ligação ferrea para São Joaquim fess,OI;a pública, e, assim, será prejudicada com a remo-
do. dos motores o alcança- te ramificacões com o roub()O deputado Ylmar Corrêa deu conhecimento· ao ple- ção do marido.

'\ia e tã'o perto: - de fâto se verificado �m 15 de junh();..uáJ'jo, de um 'telegrama recebido de São Joaquim, onde E' real;nente de pasmar que.., o sr. Irineu Bornhau-
achava nas imediações do do ano passado, quando nalhe era solicitado o apoi() da bancada 'Pe'ssedista para a s�n av�nce tã? des�orteada�e_n:e em sua atu�ção admi-
aeroporto de Congonhas. Estação de S. Caetano for'amjndica�.ão do deputado Enedino Ribeiro relativa ao pro- mstratIva e nao veja o preClplClO em que esta prestes a Com invulgar presença de assaltados funcionarios da,longa,mento da estrada 'de Ferro ']'ereza Cristina' até S�o· tombar.. '" espírito e antes de procurª.!.. IRFM, e roubados tres miJoaquim. O npbre pal1amentar esclarec� que, não. sendo Que ,lhe SIrva de advertencla o projeto �e leI arre- os .meios de fugir para sua lhões e duzentos mil cruzeirepresentante :d'aquele'múnicipio, mostrara o referido te- seJ;ltado a Cas.a �el.o depl�tado Vargas Ferrelra, em de-
l'esidencia, preocupou-se em ros _ importancia destina...legrama ao cólega Enedino Ribeiro, 'afim de não se pen- feza dos funclOnarlOs eleItos vereado�es,,: ..,. identificar a casa 'que é a da ao pagamento de uma dassal' tivesse ele orador pedido qualquer informações a Se o governo, entende de persegUir os rehglOnarlOS
rua Assuce, 19, no bairro de tecelagens daquela organi-respeito. ". do Partido Social Democrático, este tem o poder legisIa- Indianopolis, zação industl'ial.O deputado Ene'dino IÜb�iro lhe adiantara que o te- tivo para defende-los e com eles defender o bom nonle

-

PRÊ:SOS'legrama fosse transmitido a seu pedido com o fim de dos nossos costumes politico.s. 'IDENTIFICADOS OS CRI- Noticia-s" de últim� hora.obter maior reforço à il1diéação, que vis� a realizar me- yenciment�s dos sal«:l,ados �a PO,líc.ia Mi,litar MINOSOSH· t d t d- 'Ii' T P t informam que fôram pr...lhoramento de extraordinária importância. Con�luindo, o a ,empos: o epu a o ..".nory elxe�r� lU o ,apre- É este o elemento central
sos, domingo, na cidade dedeputa.do, Ylmar Corrêa assegura à

....
Casa q'ue, com o se,ntara a conslderaçao da .Casa, um projeto de .l�l des- qlle perml'te a' Policia a in- C't d -Ih t d ld d d P ampinas, os ràptores Ale-maior prllzer, 'dará o 'seu apoio., pois reconhece a impor- �n.a o �. me orar os venClmen os ,os s'a a os a 0-

vestigação dos criminosos. xandre Malavazzi e Mário-tância da ligação ferrea para São Joaquim. hCla Mlllt.ar. \.. A casa conforme f,oi rapida-.
-

E t t t t d t
'

G
-

d E t d t Comem, tendo sido inqueri;_Posse de deputadO',
,.

m VI� a, en, re an o,'_e �r o overno o s a o,, 0-
mente verificada de parte de'

d d t d t t t d dos pelo Secretário da Segu.-Tendo sido cõiicédida a licença solicita.da pelo_dep. ma. � provl enclas_.�esse se,n ,1 o, an o que a par Ir o,' nossas autoridades tinha si-- .

h" t d rança, sr. Elpidio Reale.Romano Massigman, foi empossado o respectivo suplen- proxn:;o ano, aveIa para .os mes�os, um� �umen o e, do alugada algumas sema-te, Rev. Padre Horácio Rebelo. Cr$� 1",0,00, aquele parlame�tar. retIrou o pro��to em re- 'nas antes' por AlexandreDepois de prestar ,o. compromisso legal, o novo. par- ferencI\J" declarandID-se satIsfeito com a medIda tover-l Malavazzi, antigo funciona-lamentar recebeu os efusivtts- cumprimentos de todos os
namental.

I
rio das IRFM, e, portanto,se,us pares, ....

I perfeito conhecedor da fir-Ordem do Dia i ma e da composição da fa-A ordem do d·ia constou do seguinte:
'

"

.. I milia "Matarazzo. O carro2,a, Discussão do Projeto de Lei n. 160/50, autoriza M
·

8 ,'de marca e da cor do car-
a aquisição de uma área de terras, na vila de Papanduva, 18 a I 1'0 de Malavazzi tinha sidodistrito do mesmo nome, município de Canoinhas, para vis�o por vizinhes em fren-
a construção de um Grupo Escolar _:. Aprovado. I te da casa dias antes do cri-

2a Discussão do Projeto de Lei n. 161/50, aquisição Adolfo Brognoli e Família convidam aos par�ntes e me. As impressões digitaisde uma áreZt de terras, na localidade de M_ajor Vieira - pessôas amigas de LEONOR VIEIRA TRESKA para as- i de Malavazzi foram encon
Canoinhas, para construção de uma Escola Rural - A- sistirem, na próxima quarta-feira, às 7 horas,. no altar I tradas no carro de Eduardo,provado. ,do Sagrado Coração de Jesús na Catedral Metropolitana, na janela da casa e no espa-2a Discussão do Projeto de Lei n. 22/51, declara de à missa de 70 dia do falecimento d� sua cunhada, irmã II r��rapo pl':gado. �o r�sto da
utilidade pública a Ação Social Paroquial, com séde na e tia..

I
VItIma, A ldenbflcaçao de

cidade de Brusque - Aprovado. \
. I A todos que comparecerem a, ê�te ato de fé, ante-j M�lavazzi pe:ll_litiu desco�

2a Discussão do Projeto' de Lei n. 23/51, conSIdera cipam seus agradecimentos. .. bnr a cumplICIdade de ou-

o �TAOO-Terça,:itira 26 de· -ijún:ho Ide �9ãl ' _.,.,

c

PROTEJA SUA VISTA,
USANDO AS AFAMADAS
LAMPADAS PHILIPS.

Da;ilogr�fat
Que saiba fazer corres.-,

pondencia, precisa-se.
Tratar Edificio S. Jorge.

sala 4, das 11 ao meio dia.
-.-. "--�-- - -----

Camisas, Gràvatas, Pij..
mes Meias das melhores,.
pelos menores preços só oa;,
CASA MJSCELANIA - RUll
Conselheiro Mafra.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS MESES DE JULHO E AGÔSTO, PRÓXIMOS, SERÃO TRANSFORMADOS PELA.' J

"-..__...
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EM MESES DE CONTINUA E ESPETACULAR' (
,

DE MERCADORIAS

•

"

Em razão dà"'retirada de um dos sócios os estabelecimentos Ã MODELAR ficam sob a responsabilidade exclusiva do sócio

fundador da firma, o qual, tem o decidido propósito de transformar, brevemente, a atual Casa de Modas, � Roupas Feitas em

um estabelecimento modêlo.
. .

Por essa razão e por: outras decorrentes da retirada do SÓclO, programou A MODELAR,. uma 'LIQUIDAÇÃO, cujos
preços 'serão UM VERDADEIRO RECORD DE BARATOS, liquidação cujo sucesso permanecerá duradouramente na me-

-mória da população.' 'I
DURANTE JULIlO:

LIQUIDAÇÃO/de todo estoque de artigos (Para Senhoras, Homens e Crianças) em Plena Estação de

.'

Casacos de Pele. Casacos de lã. Casacos de Naylon. Tailleurs. Vestidosde lã. Casacos 2/4 e 3/4. Saias. Malharia. Capas.
Reupas de lã e-Malha para Crianças. Ternós de Casimira. Sob retudos. Capas de Gabardine. Blusões. Sweters. Cobertores.
Acolchoados de Seda. etc. etc.' etc.

.

� DURANTE AGÕSTO:
Liquidação de todas as mercadorias de verão, como Sedas, Linho em metro, Vestidos. Blusas, Tailleurs de Seda e

. Linho, Vestidinhos. e Terninhos de Criancas. etc. etc. etc. !!!
.

A T E N ç Ã O para' .

." .'
� �

UM AVISO SlNCERO E AMIGO! ! !

\ Não-compre nada agora. _
.

.

___

Aguarde a magnifica oportunidade que oferecerá a tradi cional A MODELAR de 10 a 31 de Julho, para compra o que há
de mais belo e melhor em artigos de inverno.

.

POR PREÇOS ESPETACULAR E EXCEPCIONALMENTE BARATO r!!

I

" .

I

I

NESSAS CIDAD[S»---+: RIO OE JA"ElRO

DUAS VEZES POR�� SA"TOS

CURITIBA PARANAGUÁ

A alimentação inconveniente, o ex
cesso de bebida s, resfriados, etc.
obrigam frequentemente os rins a
um trabalho forçado. Os transtôrnos
dos rins e do aparelho urinário são
a causa da retenção do ácido úrico,
frequentes levantadas noturnas, do
res nas pernas, nervosismo, tonteiras
tõrnozelos incha dos, reumatismo':
olhos empapuçados, e, em geral, a

impressão de velhice precoce. Ajude
seus rins a purificar seu sangue por
meio de Cy"tex. A primeira dose co.
meça a trabalharv.ajudando seus rins
a eliminar o excesso de ácidos, fa ....

zendo assm com' que se sinta como
novo. Sob nossa garantia CYlte" deve
ser inteiramente: sattstatórto Peça
�Ylte" em qu=tquer farmáeía hOje
mesmo. Nossa garantia é a sua
maior proteção.:

Cystex no tratamento du

CISTITES PIE1ITES E URICEMIA

llí� !A.) t'A:KA rIN 1 ut<A
COTTO.AI
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Y-eio '.' .� . ton,a, o�te�,j.? ��Caetê�"·' ��v�;�ecfub:e'!��;õ·�Jovem -escaiandrlsta paulista, -.há,.,.. dlSS, desenvolve -' "'8nnJa� um ato que a Justlçe
.

atividades' nêsse -sentido �
, ""'. ia, pxamlnar �. 'údi�'

mente, na baía sul, às 17,30 giu dentro em vinte' min u- Esse jovem, segundo on- "Antes tarde do que nun- da. Recorreu, entao,ao J .

,
.

� . .... trando mandado'"
horas daquêle dia, tendo I tos, ali permaneceu

aguar-I
t�m conseguiu saber a nos- ca" - .díz o velho- prover- crarro, imper a

••. .•

•
..

de segurança ao egreglO TrI- .

perdido a vida os passagei-I dando providências para sa reportagem, que" esteve bio. -

ros srs, Clodomiro Carnei- que fôsse retrrado. São na Capitania dos Portos, Antes agora,' por mim hunal de Justiça-
entrada.

1'0, de S. Paulo, Júlio Durval I passados já três meses e o' para colher os elementos mesmo, do que depois, pela A petição deu

Regis, natural de Biguaçú avião ainda se encontrava .necessários às estas infor- justiça "_:_ teria dito o go- no Tribunal a 18 do cor-·
'-

d t rente e fOI remetida ao -Go- .

e o 10 Tenente Altivo Bar- ali, sendo consomido pela n�ações, é um anojado es- vêrno do Esta o ao 'ornar

reto Alves, de Jacarezinho, ferrugem.
-

cafandrista, que, sabendo. sell\ efeito a. dem�i!.o de vernador para as íntorma->

no Paraná. . Há 10 dias, precisamente, estar abandonado aquêle a- Pedro Paulo Campos C01'<k', ções cábiveis. E,sta� fora�'
O aparelho, que submer- um jovem paulista; Ivo de parelho, entrou, em enten- Escrivão' padrão F do prestadas e nelas o chefe do-,

Andrade, .....som 22 anos de dimentos com as autorida- Quadro ,Único do Estado, executivo informa que o

v-: �• ........,..,.--•••••:.••
- ••""••-.-.-.""".-.-.--_'....-••••- ...._-.--.;.••-.----••-.-.....-........... idade, soltei�o,'-chegou ades competentes para arran- exercendo. as f'unções na ato de' demissão foi tornado"

esta Capital,-autorizado pe- ca-Io, para isso se util izan- Delegacia de Canoinhas,' o sem efeit{} em 13 do corren-,

los Serviços Aéreos' Cruzei- do de. aparelhagem necessa- sr, 'Pedro Paulo Campos te, por motivo de ser 0f e�o-·
1'0 do Sul e pelo. Ministêrio ria. d t nerado funcionário e 'etIvc >

Corte foi exonera o por a o

da Aeronáutica, propondo- "-inda, ontem, esteve êle com estágio probatório com--

I
de 23 de fevereiro do cor-

se a retirar da. profundida- procedendo à execução das
rente ano. Motivo da exone- preto. .

de do mar, o "Caeté", com a m€didas para que as talhas Até ontem, entretanto, (}"",

ração: nenhum, ou melhor, f' "1
�

I viafinalidade..,de . aproveitar, fôssem localizadas no apa- Diário O ICIa nao la .

exigência da U.D.N. em fa-
hlí id d ata,quanto possivel, o material relho, afim de. que, bem se- -, dado pu ICI a e ao .,

zer o Governador perseguir �

que ainda possa ser ut.ili- gurasj podessem ser aciona- que tornou essa exoneraçae=
os adversários. E dzado. dos os motores que trarão sem efeito. m to o o caso>

.•••••••••••••••••••••• à tôria o ."Caeté". . . O· exonerado, pelos meios congratulemo-nos com o sr.i.

O aparêlho, segundo con- comuns, procurou mostrar Pedro Paulo Campos Côrte,».

A nomeaçao do seguirnqs apurar, achava-se a ilegalidade do ato. De Justiça preventiva tam=:-·

Dr.� RUBENS A. inclinado', estando uma das nada lhe adiantou a medi- bém é justiça.
azas apoiada na lâlna, sen- .�.------------------------....-------------.----------�

RAMOS do de observar que a parte 1=
-c>

b f·· d
-

-

OS<, Sôbre a nomeação do dr. de fuselagem, propria- Lm ene 1(10 OS ceg '.O deputado Vargas Fer-. xecutivo, no prazo de 120 Rubens de Arruda Ramos, I mente dita," apresenta in dí-
reira, justificou e encami- dias. para o cargo de advogado I cios de ferrugem. / I

·

dnhou- ao estudo da Casa, o -Art, 7° _:_ Esta Lei entra do Banco do Brasil, em ato! Ontem, o sr. Ivo de An-
.

e a eJa osseguinte e importante pFO� em vigor na data da sua pu- recente do sr. Ricardo Ja- I drade conseguiu traze-lo
jeto de lei: blicação, revogadas as dis- fet, assim se expressaram , à t ô n a p a r a r e b o c a- Comissão de senhoras es- Dep. Oswaldo Bulcão Vian-v-

- Dispõe sôbre servidor posições em contrário.

I
os �nossos confrades que se lo à praia da; Fiscalização organizando, para 6a feira na e senhora; Dep. Ylmar-:

públíco, investido de Sala das Sessões, em 25 publicam'nesta Capital: i dos Portos, à baia'norte, on- próxima, dia .de São �edro, Corrêa e senhora; Sr. A�e,u:
.

mandato legislativo mu- d�_}�_� de 1951.
. Diár,�o da. Tarde de 22-1:1- i de fi�ará, até que p�ssa a- festejos à Praça Pereira o I'Gomes e srnhora ; Sr. ta-··

nícípal. 51 � Convidado pelo dr. I jiroveita-lu no que fõr pos- Oliveira, no mesmo localou- vio Guimarães e senhorax:
O Governador do Estado LAMPADAS P H I L I P S: Ricardo Jafet, Presidente do ! sivel. -, de se realizou a Feira de Jornalista Jairo Callado, di--

de Santa Catarina, DÃO MAIS LUZ, CONSO� Banco do Brasil, as.sumirá I Assim, o "Caeté", cuja Amostras de Florianópolis. retor de- A GAZETA.-
Faço saber a todos os ha- MEl\_! MENOS CORRENTE dent�o de poucos dias as

I
tragédia movimentou, numa Do produto desses feste- SEGUNDA NOITE: _--

bitantes dôste Estado que a E SAO DE MAIOR DURA- funçoes de advogado daque- tarde de 'março dêste ano, jos populares, a que o nos- Sr. Celso Ramos e sanhora ;

Assembléia Legislatíva de- ElLlDADE. le estabelecimento .de crédi-I· tôda a população da Capital, so povo não deixará de, co- CeI. João Alves Marinho 'e;>

ereta e eu sanciono a se- to em Santa Catarina, o dr. iatranqu ilizando-a, volta ao mo sempre, emprestar todo senhoraç CeI. Pedro Lopes
guinte lei:

---

RWlbens Ramos, diretor de noticiário de imprensa, o apôio de que será neces- Vieira e senhora; Sr. Co--
Art. 1° - É assegurado Esla' errado' "O'ESTADO". .

quando após três meses, sarro para o êxito dessa mandante da. Base' Aérea,
a servidor público estadual, . • A GAZETA, de 23-6-51.' precisamente, ressurge das campanha, a Comissão obte- Jornalista Zedar Perfeito>
investido de mandato legis- Hã dias, noticiamos, de�- "É-nos grato registrar a profudêsas "do mar. rá donativos destinados aos da Silva, diretor do DI�RIÜ")

. lativo municipal o direito tas colunas, a .mudança da nomeação do nosso distinto cegos e aleijados, creaturas DA MANHÃ.
de desempenhar as funções Delegacia Regional de Po-' conterrâneo e brilhante jor- . que estão necessitando da TERCEIRA NOITE: _.

do seu cargo no município Iicia, do prédio dá Secreta- nalista, dr. Rubens de Ar- O maior navio co- nossa ajuda e "colaboração. CeI. Paulo Weber Vieira da,

para o qual foi eleito. ria da Segurança Pública, ruda Ramos, para o elevado mercial americano Serão quatro. noites de Rosa e senhora ; Dr. José des-
Art. 2° - É posto em dís- onde sempre esteve, à Praça cargo de advogado do Ban- NEWPORT, Virginia, 25 f�ê.tas a, que o povo, cornpa- Lerner Rodrigues e senho-

ponibilidade,. com vencimen- 15 de Novembro, para um co do Brasil em. nosso Esta- (U.P.) _ Foi hoje lançado recerá para colaborar para ra; Sr. Jorge Daux e senho-·
to. e gratificações integrais prédio da rua José Jacques, do. ao mar, nos estaleiros de o fim social a que destinará ra; Dr. José40 Patrocínio
do seu cargo, durante todo com fundos para a Avenida A investidura que ass.u- Newport, em presença de aquela Comissão a receita Gallõtti e senhora; Jornalis-

. o período da investidura no Hercilio Luz.(
.

mirá, breve, na agência des- várias dezenas de mUhares líquida desses festejos, que ta Seixas Netto, diretor do>
, mandato legislativo mUllici- As razões dess� transfe- ta ,capital daquele estabele- de pessoas, o. novo transa- é, como já frizamos, o .de so- DIÁRIO DA TARDE.

/ pai, o servidor público es- rência _ própria da época ciment.o_ de crédito federal, tlânticQ americano "United correr aqueles que, cegos e QUARTA NOITE: - Dr�.

tadu-al, quando· se tornar das transferências de' fun- refle,te,. sé_m dúvida, �onro- i States".. � I
aleijados, precisam do am- Édio Ortiga e senhora; Dr_

impossível o seu aproveita- cionários públicos - não. as sa dIstmçao, do dr. RIcardo I
I
A madrinha do navio foi' paro dos .homens bem for- João José de Souza Cabral:'

lllento imediato, nos têrmos conhecemos oficialmente, a- Jafet, fresidente do Banco

I li sra .. Connolly, espôl>a do
I madôs. .'

.

e senhora; Sr. Charles Ed
do artigo anterior. firmando-se, todavia, que o do Bras�l, aõ ilustr� confra- senhor democrata do Texas,

. P�ra festeIros, f.or�m e�- gard Moritz e. senhora; e

Parágrafo único - Se o atual prédio não satisfaz de, motIvando ao Justo ato senador 'democrata do Te- colhIdos, pela Comlssao 01- Dr: Rubens de Arruda -�à-
.servidor públic{} estadual às suas necessidades uma múltiplas manifestações de xas, presid�nte da Comissão ganizadora: mos e senhora, diretor dEi>.
tiver direito a cotas e per- v-ez que as suas dependen- apr�o e slmpatfr"ao recem- de Assuntos Estrangeiros PRIMEIRA NOITE: O ESTADO.

.

.

centagens, ser-Ihe-íio, na cias são pequenas para me- nomeado que, pôr sua inte- do Senado. • ..

hipotese dêste artigo, tam- lhor distribuição dos seus ligência e cUlturir, é um dos O soberbo ..paquete, oF fl abém as mesmas pagas, to- serviços. Aliás, essas infor- mafs cred€nciados va�ores I
maior \;avio comerciar ja- ._,e Ir · an. . �-mando-se por base o movi- mações nós as registamos, da nov,a geração catarmen-' mais construido nos Esta- .• - �, '. �mento respectivo �o último quando da noticia que publi.- se. dos Unidos, poderá trans- .... -

ano do seu exercício. camas, a respeito. A "A Gazeta" associando- portar 2 mil passageiros, O diário última Hora, do Rio, em sua edição d�:
.Art. 3° - É permitido a Mas, segundo sabemos, o se ao júbilo geral, cUmpri- com uma equipagem de mil 21 do corrente, publicou o seguinte:

servidor público estadual, a .xadrês, naquêle prédio da menta o ilustre causidico e homens. Foi pa.1'cialmente "O PEQUÉNO DITADOR
que se refere esta Lei, re- rua José Jaques, será loca- jornalista abraçando-o cor- financiado pelits subvenções O sr. Franchini Neto é o chefe do protocolo dos;'
ceber, com os venc.imentos, lizado na parte subterrâ- dialmente, e lhe desejando governamentais, em vir- Campos Eliseos. No tempo do Adhemar de Barros,..gratificações, cotas e per- nea. Aí está o mal da loca- os melhores votos de felici- tude das possibilidades mi- o governador passava um mau pedaço, porque o sr�·.
centagens do seu cargo; a lização, em zona residencial, dades, extensivos à sua tares que apresenta, como Franchini explicava que os sapatos devem ser en-
remuneração que fôr esta- daquela Delegacia, consi- exma. família". eventual transporte de tro- graxados e a comida n�pode ser empurrada com 0"belecida pela Câmara Muni- derando-se que as familias, DIÁRIO DA MANHÃ, de pas. de�º._ Tal sucesso alcançou nO palácio do govêrno de!
cipal, para efeito de cóm- vizinhas aquêle prédio, vão 21-6-51 - Distinl�lÍdo pelo , São Paulo o senhol! em questão, que o atual gover-"-parecimento às sessões. ser importunadas com as al- dr. Ricardo Jafet, Presiden-

AlI· I d
.

nador de Minas o contratou para organizar o hoje'Art. 4° - É defeso ato g:tzarras dos prêsos, 'impro- te do Banco ·do Brasil, vem Ine a as em dia 'magnifico cerimonial do Palácio da Inde....de remoção "ex�oficio" de périos e outras coisita�.más, de ser nomeado para o car- .•I. pendência. Ainda nã� tinha passado muito tempo,:.funcionário público esta- de dia e de noite.. . go de advogado, em Santa Com destino às ilhas 1\lal- quando o governador Munhoz da Rocha O éonvidoU!dual, a que se refere esta) Ora, tal fato não está cer- Catarina, daquele éstabele- vinas, no Atlântico Sul, via-' para auxiliar nas festividades do casamento dli! sua.:Lei, se, na oportunidade da to! cimento bancário, o dr. Ru- jar.am três médicos da Or- bonita filha Mitzi. Desde aí, o homem tem sido dis-.L sua eleição, estiver êle e- E, está errado, ainda, bens de Arruda Ramos, di- ganização Mundial de Saú- putadíssimo. Franchnni para cá, Franchini para.'xercendo as funções do seu quando� o prédio alugado à-- retor de "O· ESTADO". de, que ali vão estudar o lá ... É êle quem manda e desmanda nos palácios,
cargo no município para. queÍa Delegacia é próprio Dentro de breves dias as- mal de elefantiase. I' g,overnamentais. Icuja Câmara fôr.. eleito. de um alto prócer udenis- sumIra, na Agência desta (Dos 'Jornais) , Agora é a vez de Santa Catarina, que pediu em-Art. 50 - Justificados os ta ... Só isso não justifica Capital, aquele cargo". Bem espinhosa, a missão{ prestado ao govêrno de São Paulo o seu querido-.motiyos, poderá ao servidor o erro! Mas não é lá de arromba, \ Franchini Neto.
público estadual, a que se Ao sr. Paulo Fontes, diri- ��...... Se relu�aram, pois não, Trata-se do imperialismo das boas maneiras e:'refere esta Lei, ser conce- gimos um apêlo, em nome Mor'reu a .mulhor Deixaram cair a tromba.... hábitos cqnvencionais".dida licença, sem prejuízo das famiUas que já estão U Estamos, pois, os catarinenses, de parabensr'de quaisquer direitos ou sentindo o errQ na providên- do TAscaololfÍ Vem aí um técnice> em boas maneiras, para dar li-o
vantagens. cia - providencie, com o li Ir

! Mas saibam êles, coitados, ções ao govêrno. Muito bem! Ein' querer aprender'Art. 6° - Os atuais ser- seu prestigio, a não concre- MILÃO,25 (U.P.) - FA-: Deviam saber bastante, bá virtude! Pois não!
vidores públicos h:ivestidos tização da idéia, que é a leceu hoje de manhã nesta 1 Que nunca, prá aqueles la- "'

de mandato legislativo mu- mudança da délegacia, com cidade, com a idade _j.e 741 .

dos,

52' fiI�_
.' �.7nicipal qúe desejãYem bene� 'os seus xadrezes, para bair- anos a s·ra. Carla Toscanini, Hão de encontrar elefan- .���2,.r _.

ficiar-se desta Lei, requere-) ro residencial porque ,é me- espôsa do célebré / maestro te. ..
.-r'"

.

r
-

Io�ão ao Chefe do Poder l'J-! dida errada! Arturo Toscanini. I Zé

Ainda perdura-n;' lem
brança de todos, a tragedia
do aparelho da Cruzeido do
Sul, prefixe PP-CCX, co

mandado pelo aviador Her
nesto Roberto Perondini,
que, partindo do Rio de Ja
neiro, na manhã de 24 de
m irço do ano em curso,

mergulhou, vertiginosa-

Ftorianépolís, 2y de Junho de 1�51
---

EM DEFESA DO
funconãrio-vereador
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