
.... _,..a s' • �•• 'o I::_·.�;,��t:!
Estamos todos lembrados de que, durante a campa- . nários ilegalmente exonerados, um mandado de, seguran- lhe a 'pureza dos atos e n�o, apenag; so'li-c'itatJ,hs� MS%�

nha eleitoral que elevou o sr. Irineu B?rnhause� ao gO-1 ç�. E ant�-�ntem já tinham?s conhe�imento 'de qu? o 'go- naturas
..
Com istó lhe. tr�ri�1,e:rem.uma resp�nsâl)i1id�9ce

vêrno do Estado, a imprensa que o apoiava, aqui na Ca- verno, solicitado a prestar informações � outro mandado que deviam ser os pnmCIJ;O$, a -evitar, porque sabem da
pital e nos municípios, fez obstinada pregação em tôrno requerido por funcionário também ilicitamente ,demiti-' impopularidade que esses atos avolumam,
�,da sabida liberdade de voto do fun"Cionalismo. Alguns r do, confessara a ilegitimidade do seu ato e a sua anula- I 'A escola da vida do SI·. Irineu Bornhausen à'il_1da não
-slogans tiveram publicação permanente, como êste: I ção, em data suspeita de haver sido antecipada, pois que, ! ó fez penetrado de qiie o seu .govêrno descainba para 'o

-.

"Funcionário público! Receber venci-' o impetrante, .antes de recorrer à [ustiç..iJocurára ínu- descrédito e para o fracasso, à' mingua de quem o oríen-
mentos ou o que fôr dos cofres-públicos, não I tilmente 'Yer a exoneração desfeita, mostrando-lhe a nu- te para, os rumos claros da legalidade que gera o respei
escraviza a opinião de um homem livre. Está i Iídade ao poderosos do dia. Bastou, pois, a ameaça de um to e fomenta a confiança.
é a verdadeira e exata noção que os govêrnos I' exame 'desse ato, com o .qual a denlocracia bornhausista Os seus conselheiros e auxiliares mais diretos ê

devem ter do que seja um fúnci()nário públí- procurava ferir o chefe pessedístade Canoinhas, na pes- nt-ais íntimos, até agora, o empurrar�m para as vízmhan
co: o servidor é um cidadão com todos os di- , soa de um dos seus irmãos, para que.a situação se' lem- cas do abismo. Servos da U. D. N. estão praticando uma:

�eitos .assegurados por lei. �ing�em lhe pode I b�:Rsse. da lJloção exat'a e verdadeira que deve ter do fun- p'olítica suicida, que �d�� a �ia. mais inéompa_t!biJiza �
Impedir de pensar e expandir lIvremente a cional ismo. : .governante com a opimao pubhca, da qual ahas se di
sua opinião".

'

Mas, ainda ontem, novas violências eram -denuncía- "vorcíou desde quando ao contato das tuas preferiu o ho-
lias "isso erá antes. E agora estamos vivendo o de- das na Assembléia Legislativa. Q govêrno tem mêdo, n\�zio em palácio. Lá, as' vozes que lhe falam nã? lhe di

]lois! A verdadeira e exata noção que o govêrrio tem do mas.:. não se corrige! zem verdades. E há mais sinceridade nestas, como as que
seja um funcionário não' corresponde àquela noção l�� .

Compreende-se, até c�rto 'ponto, que o ar, Irineu aqui escrevemos, do- que nessa desastrada política feita
ga], que, se apregoava. '\ Bornhausen 'não conheça as ilegalidades que vem prati- em sentido diametralmente oposto ao que foi anunciado'

"

O servidor; hoje, em Santa Càtarina só é um cidadão cando. S. Exa. não é� jurista e .a escola prática da vida, e serviu para a vitória de 3 de outubro,
,

-

eom todos os direitos assegurados por lei, quando recor- da qual tanto se ufana, não lhe tem permitido nem al- Nunca se prometeu .tanto ao funcionaliemo., como an

Te ao. judiciárto, Às mãos, do executivo é qualquer coisa, cançar a deshumanidade de"certos atos, se.bem qUI:!, para tes. E nunca séfez,4;anto contra fêle� quantO;'/hoje. Se aí
como já o defini�am lapidarmeúte, -que se engrada e se

"
isso, o próprio' instinto. ?as!e! ,

"
.

11.?::.0 vai a. pr.ov'a-daAins.ince;idadé d?s �onselh�iros do �o
exporta, como animal. ' ,;Entre os seus auxilíarés conta S. Exa. com homens verno, vai circunstância pror e mais grave: íncompetên-

Ainda há-poücos dias, o egregro Tribunal de Jus- afeitos à lei,' e professores de direito. A esses cumpria, cia.
tiça, em decisão.unânime, concedia a um desses funcio- !

porque colaboradores de imediata confiança, mostrar- RUBENS DE ARRUDA RAMOS
.

�

Ediçã9 de .hoje - 8 pags,
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O mais antigo

Diá-�
0- TEMPO

rio de 5,. Catarina P, revisão.
do

tem,po até, 14
, horas do dia 27.

'A XXXVIII' Tempo' em geral Instável
no � com chuvas.

� T'emperatura em declinio:
N. 11.167' � Ventos do quadrante sul,

� com rajadas frescas.
.._ -_..- -••__�- -.v..-� >- Temperaturas extremas

de hoje: Máxima 18,20. Mí-
50 CENTAVOS nima, 16,4.

DIRETOR

Rubens de
Arrúda Ramos

GERENTE

Doming-os Fil �de Aquino �
---.-._--.,.._.....".-----_:.�

Florianópolis, -Quarta-feira, 27 de Junhode 1951 !.
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RE.CERIO-OS PELO

��l�:J��'e��&a�
�

az ._n,a, . len idade que ee,reaU'Qu,'
Repúhlíca, em audiência,' no ôntem, na Radio Roquete
Palácio. do CaJete,"os rePTe-, TULLAHOMA, 26 (U.P.) ria entre os dois regimes Chia�g Kai Shek, afirmou desde que "I!tja boa fé de Pinto, tomou posse do ,car
.sentantes dos trabalhadores - O presidente Truman desse país asiático. ,.1 Truman: "Já 'g�stamos -cen- 'parte da União Soviética". go de diretor dessa emisso

:: S�ntos, São Bernardo e,1 pronunciou um discurso Entre outras coisas disse tenas de milhões de dolares Disse mais adiante, em pa- ra da muhícipal idade, o pró-
ao- aeta:��� S�l, qU� .�.a� rnesta cidad� po,� m?tivo d:a iniciJtlmente o" presidente em

-

:arm�s e equipamento.s. lestra com os jornalistas, f'essor Fernando Souz� fi

�em Pa:���,;� cl��us,,"rIa�·Ip.a�s_��ell1".'dq. prlII!ell'9 �IU- 'f,.rq�an: ':Devemol? cons�' pa�a a'Ch'Ílra e _para, o aux!- que a� �ro�osta§_ dü sr. Ja.- g�n:a de Pl:?jeçã� no mag�s-
..:mtl'talyIg;��1,SJ ,.n..leC.j1J1l,C�� � v�fs:j.l'lO da gu)�rra da .Ç,o-' tr_!li:r,' .��ltl9' VrÜp.9� í�z�2?" nloc�o, g�:vêrno na!li(malista, ,cpb ;Mahk; vmharn t,l"ª,zer no- t�rlO e, no, ,Nrnaltsmo

naclO

màt�ll.al. e-letIH!'? dagtteles reIá, e no qual te\"e (') eHs,�- 'as",Dôssas f-or.ça,,,., rti.n1tii't'as,. ·.eh1.�.�ê'1� (lemo!; mais" -vali esp,e_ranças.._p'ara �s, g�re na�.... O, at9_ �or�tou �orn ,a
:nulllelplOs �au.lIstas. En:' nO'1 jo de referir-se às pl'OpOS- rna�. sempre c�ri�ervamoS' dó que ii. Grê�ía, ftliUá 'êu a', lW müito �e esfoÍ'çafil� eir: -pre$�J'lea ch\l,. i>:l;Qfessur Kel
me �o �eu sm�lcato, aqueles tas de 'pa-zapresentadas sá- abértà a 'porta pará a, solu- E·erUm. O govêrno' da Gré- prol do restabelecimento da ly, dIretor do Depal-tamen

:raba!h�dores, entl'egara� !-bado último em No�a Y�rk, ção pa_�ifica das nossas di- cia continúa lutando, com a paz �esta ,parte do �undo. to de. Difusão Cultu;l'a.l da

""? Pleslden.te da RepublIca: pelo sr. Jacob MalIk, VIce- vergências. Estàmos pron- nossa ajuda, para manter a O sr. Entezam, que e tam- Prefeitura" altos, funclOna-
. elrcu.llstanC}a?� memorial, I chanceler (soviético. Malik tos para tomar parte num liberdade. Mas ,numerosos 'bêm embaixador do seu país riqs MUliicipais e am_igos do

'Jl?r lllter�edlO_ do .qual ex- ldeclal'ou que, a Rússia con- Cl'ebate para a solução amis-' generais da 'China naciona-
.

(Continúana 3a pág.) empossado.
.

"'_'"
poem a sltua9a� da classe, cordava com·a realização de tosa da guerra da Coréia, a- Jista, que receberam a nos- """""� _ _••-_� -___:__••-••-.--./--••-.--••- - ....

abo�'dando prmclpalme�t� o urna conferência para a ces- gora e em qualquer ocasião, sa ajuda, se renderam 'ao',..

E'm'.
.

deí,as'':-a do.'s',",:re�Jus�amento dos salanos, saç�� das bostilidades
.

nfi como sempre ô manifesta- inimigo".
�

,

�a J�S�lça.. do t�abalho e a Core�a: tornando-se a .li?�a mos. 'Mas é forços!) afirm�t" O presidente !ruman foi

!!!:�!e�!;�;��..._..-.;-..._��_!-�;;��_���.�-:.r;.::_�!!!.!� que desejamos uma solu,çã<t' bastante . �plaudldo �u�ndo "per',0egu' l-do'
.

s'_
,

concreta, que elimine de� declarou que o secretarIO de
_ �

, .....,
.,-

uma vez por todas a agres- E:l?tado; -sr. Dean Acheson,

.EM·SAO PAU'.'LO "O são, restaure a paz e à 'se- já'deu mais à sua pátria do' Na sessão de terça-feirajpeital':' o adversário político
gur�nça nessa área do rnun- que os seus caluniadores da Ass�mbléia, dia i.9 do L para dêle merecer respeito;

M' IN OA GU·"ERRA do e determine a un"ificacão juntos. Acentuou qUe o sr. corrente, _0 deputlldo Lecian mas, não podemos nem de-
,

� .'

'

',_ ' ,", ([o heroico povo corea�o. Achesou tem tomado parte Siowinski, proferiu o se- vemos calar as injustiças de

RIO, 26 (A.N.) - O mi- Guardas da Força Pública Tanto na Coréia corno em' ativa em todas as decisões guinte discurso: quem quer que seja, princi-
nistro da Guerra, general do Estado, cabendo a u�a. qualquer parte do mundo i dos Estados Unidos con-ti.'a "Senhor p'residente, Se-j palmente daqueles a quem
.EstiUac �eal, ora �m vis'ita Bateria de' A-rtilharia do sempre estamos próntos pa� li os inimigos da liberdade.' n,hores Deputados: 1

cabe agir com Justiça. Não
ao Estad'Ü de Sãb Paulo, de- CPOR dar as salvas d� es- ra trabãlhar em prol dá con-' Disse que os depoimentos N.o regime democl·ático havendo Justiça, não have
-sembarcou na estação da tilo. Pelo governador Lucas solidação da paz. Mas, pa?ã i de Dea!} Achesou, dos g�ne- em que vivemos, represen-! rá "ambiente de Paz e Har
Luz sendo recebido pelo go- Garcez foi oferecido

-

ao tanto, é preciso obter as' rais George' Marshall e tantes do povo catarinense monia", na Mensagem de
vernador Lucas Garcez,' co- general Estillac Leal e sua condições indispensáveis i O'mar Bradley, perante a que somos, para sObl.'eVi-1 sua Excelencia o Senhor Go
mandante da Região) repre- comitiva um banquete no que impeçam. tima nova a- 'comissão investigadora do vencia e vitaljdade do regi- vernad,or do Estado; haverá

�
sentantes da Câmara esta- qual tornaram parte o' Co- gressão".

' Congresso, 'tinham restãbe- me e no cumprimento do anarquía e desordem.
dual e outr4�. autori�ades. : mandante ,da RegiãQ;outros-, O presidente Tru�an vôou lecido ll: v:l'drde em t�rn.0 ,

nosso dever, da tribun� de_s" Como sabemos, os dois
As honras rqIlItares for,am-! chefes militares, deputados,' .

,
.

da demlssao do gene;�l t� Casa, deve,mos fazer �ao Partidos Político_s,. o Partido
lhe ·p�estadas por uma com- ;Secretários de Estado � pes- d� WaSh111,gton ?aIa .

esta Douglas �ac Arthur. Cn�l- S? � �efesa das nos�as 111S- S�c.i�l Democ�a�lCo e. a
'panhIa da Escola. de Cade- soas de destaque na socieda- c1âa?e,.a fIm de 111spe�lOnar cou .energIC3imente ,os dlS- tItmçoes, como tambem e so- ·l.huao DemocratIca �aclO
tes, uma do BátâThão de de paulista. as fabrlcas ?: :pro�uçao:m cursos pronunciados contra, bl"etudo dos oprimidos, da-Iual: 'são ?s que reunem �o
......� _� .,.. ....,._._._.__ _..-_. -__ - -..

massa de llVlOes a Jato e de o General Bradley e outros queles que abnegadamente maIOr eleItorado, sendo que

0?tr0s aparelho�
•

necessá- membros da administração, trabalham' p�ra o progres-!o primeiro 'é a maior força-
rlO.s �o fortaleCImento.. da querendo com isso referir- so da nossa terra e que es- i política no Estado, côn,tan
aVIaç�?. dos Estados �nIdos._ se, segundo parece, aos. se- tão sendo injustiçados. Ao, do, nesta Assembléia, com
O governo de Washmgion nadores republicanos Ro- Poder que representamos. dezoito representantes. A
aplicará aqui a soma de bert Taft e CéCarthy. Este cabe el�bor:ar os provimel1-1 União Dem?crá_!ica Nacio-
157.500,0?O de dolares nos acusou o general. Marshall tos legIslatIvos e tamlfem. nal, em colIgaçao, com uma.

'.. estabeleCImentos Arnold da. de tomar parte numa cons- exercer a fiscalização do�! parte d.o Partido Trabalhis
, RIO, 26 (A.N . .) - Ainda condições técnicas, dotando- força aérea. piraçãõ destinada a entre- átos governamentais. Todos; ta Brasileiro, dos Partidoà

!'ê,orno reflexo das visitas fei-j' os de mei?_s q.lle� capaci�em Prosseguindo, acentuou: gar os Estados -Unidos ao os partidos políticos, gran-' Social. Pr.ogressista, de Re
tas aos Estados do Nor,des- as suas f,malIdades, VIsá, "Devemos manter a nossa comunismo. de,'! e pequeno&' constituidos i p10esentaçãó Popular 'é dI)
.te e ao de São Paulo; o titu- assim, ,o ministro Sousa Li- firmeza de atitudes à fren- O discurso de Truman e o legalmente, teem sobre si Democrata Cristão, conse-
lar da pasta da Viação,'mi- ma evitar a prec-ariedade em te da causa que defende- otimismo da ONU a' responsabilidade do pl'e- gu,iu com esse valioso apOio;
nistro Sousa Lima, vem de que se encontram muitos mos. Se perdermos a paci- WASHINGTON, 26 (U. sente e do futuro do País. e -sem o qual jamais ter'i;a,(leclarar aos jornalistàs cre- dos nossos portos mais im� ência ou a comgem; pode- P.)_ - ° presidente- da As.., ° regime democl'ático vive- conseguido, a eleição dO'
denciados ao seu gabinete, portantes, tais como os de remos também ,perder os sembléia Geral das Nações rá emquanto viverem os par- seu candi�.ato para-f o Go'
,que. é seu,-desejo empreen- Santos, Salvador, VitórÍa, frutos do nosso esforço". Unidas, sr. NasroJlah Ente- tidns políticos e estes ,stW- vêrno do Estado. Empossado
der, dentro em breve, uma Rio Grande, Aracájú Reei- Respondendo aos que tem zam, delegado da Persia, berem se conduz.ií· tendo a- o Senhor Governador, a,._
.série de serviços de revisão fe e muitos outros, qt;e den- criticado o .govêrno de ter declarou que "não é tão di� cima de tudo o bem estar c'o- 'União Democratica Na-cio
geral nos diversos portos tro em breve sel'ão melhol�a-' abandd�ado o regimlftlácio- ficil conseguir a cessação letivo e um pl:incípio ele�a� nal que tem sobre sí, no mõ-
brasileiros objetivando suas dos, nalista do generalissi,mo I das hostilidades na Coréia", do de� J!lstiça. Deve-se res- (Continúa- na 6a pãgin-a)

\'(
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANT6NIO .ODESTO
AI••41, tIiàrlua••te, •• HOI,1taJ •• Carhla4.

URA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI.(
I

Médico8

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especiaiisado das DOENÇ:A.S DE SENHO

tiS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTERC - SALPINGOGRAFIA - META:j30-
LISMO BASAL

.

Radioterapia por ondas curtaa-Eletrocoagulação Raios Ultra

lfloleta e Infra Vermelho.

C.onll._ultório: Rua Trajano, na 1, l' andar - Edificio do Monte

.10.
Horário': Das 9 as 12 horas - Dr. Muss!'

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi. -c .

-, '\--

Residenda - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

CLINICA
, / do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista efetivo' do lIospital de Caridade, de diversos

Institutos e Caixas

'-0-
,

OUVIDOS, NARIZ e GARGÂNTA
Tratamento e Operações

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

Retirada· de corpos extranhos de Pulmõee e Esofago.

!

-0-

RAIOS X

Moderno aparelho para radiografias da Cabeça.
Transiluminaçâo, para contróle de cura das Sinusites. Infra

Vermelhos.
-0-

. ,

HORÁRIO DAS CONSULTAS
.

(Pelá �anhã � Hospital de Caridade).
CÁ tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Altos

tia Casa Bello Horizonte).
Residência Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.560.

D�!'r���é���EeSmê-I.tic�o Hospital de Caridade.'
.

CLINICAS DE SENHORAS -

CIRURGIA - PARTOS

lSSISTENCIA AO PARTO E

OPERAÇOES OBSTÉTRICAS
Doenças gla4iJular'es, ttro ide,

.vários, hipopise, etc..

Dísturbios ne'rvosos - Esteri

lidade - Regimes.
Oonaultõrío: Rua Fernando Ma

lhado, - Tel. .1.481•.

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.

Cruz e Souza - Tel. 846;..

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clfnica.. exclusivamente de cri

ança!!.

Rua .Saldanha Marinho, -19.

Teleíone (M.). 736. c

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 - 3°
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

.14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

Curso Nacíonal
"

de doenças,
Deutais.

.x-diretõr do
�

Hospital Colonia
lant'Ana.

Doenças nervosas ementai•.

Impntencia Sexual.

Rua Tiradentes na 9.

Consultas das 15 ás 1� horas.
FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Saraiva,
- J:streito.

o ESTADO
, Administraçlo

Redação e Oficinas 1
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor:

.

RUBENS A.
RAMOS.

'Representante:
A. S. LARA

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

Janeiro
.

RAUL CASkMAYOR
Rua Felipe de Olfveírs

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
Anúncios mediante con

trâto,
Os origfnats, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos' nos ar

tigos assinados.
-

Dr.-,Antônio Moniz de Aragão
Comunjca a seus cli6fte.s e amigos , gue rei

niciou � cIínica; nesta �apit-àl.
.

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) -_ Das 15 às
17,30 horas,

RESID�NCIA: Rua Boeaíuva, 135 ....:. Tele
fone M-714.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adulto. •

crianças.
Consultório - Rua Joiia Pinto,

16 - Tel, M. '769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

.. .. _._---" ._. -. �
,
I

CASAS Á VE�DA

RUA S �VICENTE DE PAULA, 2 quartos\ sala etC',
.

33 (Cr$ 23.00000) financiado .

terreno 20 x '
, •

MAURO RAMOS, com todo conforto,
AVENIDA

10 li: 40 (financiado
quartos, garaje etc., terreno -

.

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

'1 esgoto etc casa
RUA CHAPECÓ, 3 quartos, agua uz ,.,

de madeira, toda pintada a_oleo, alugada por

...........

c-s 40(\,00
.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons

tr�idas em um de 51 x 70, ótimo local para depe-
1l0.OOO,1mft

&�.OOO.�

lSO.OOO.H%,

sito'"etc .. fundos para o mar ...•.....•... '

....•
"'SERVIDAO' FRANZONI, 2 quartos, varanda, Cozl'R,lí:a,

chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (finan-cia4a .pelo
Montepio Cr$ 53.000,00) "e"

•••••••••••

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

nheiros, côpa.. salão de jantar, 'salão de visita, po

rão habitavel, deposito etc. terreno 2-4 x 60, poden

do ser vendido 3 lotes (financiad� _ pela Caixa

Cr$ 40.000,00) '
,

,

.'
..

ESTREITO (Travessa l°, de Janeiro), casa de madeIra.,
4 quartos, 2 salas, cozinha, es-goto, toda pintada
a óleo"; terreno 12 .x 30, .

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

16 x 35 '

-
.•...

I RUA CRISPIM MIRA, 3 quantos, sala.: varanda etc. ..

Rua FELICIANO NUNES PIRES,. &'_ quartos, sala,
. etc. etc. . ..................................•...

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tambem

para comercio '.'
.

RUA MACHADO (Esareieo ), casa; de �adeira com '3

quartos etc ' , .

70.QOo.tIfI\!Il

200..000,"

gO.OOO,�

70.000,O"�
125.000,1t�

200.000;�

22.000....

TERRENOS·A·,VE-NDA : I
i 1

! 1
&O.�

'."

AVENIDA 'MAURO &.;\M08, 8' lotes-de- 12.x-.46; pr•• o

por casa lote-� ............................•...

RUA RAFAJ::L BANDE1RA, 2- lote� juntos de 10 .x Zl

(preço dos 2) .

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

á Avenida de contorno á· Ponte HeréÜio Luz (lugar
de futuro) , , .' . 151l-.000,etIlt

26.008,__

--------------���-------------------------------.

U Residência: Rua

níor 46. TeI. 812.

Esteves Jú- CO'QUEIROS,� um terreno com a área de 27.829,00m2 ..

CAPOEIRAS (um terreno com a área 9-8- 84.000,OOm2,
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento . • . 60.{)DI).tIt't

TERRENO Á VENDA EM PR.ESTAÇOES
COMPRA DE' CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS

.

Temos se-mpre íntereesados em- comprar casas" terreno, e�·

cara. e sítios.

HIPOTECAS
Recebemos e apÍicam08 quasquer import.aneia cOlJl aar_tálla.

hipotecarias.
ADMJNIS'l'RAÇAO DE PREDIOS

SANTAELA DR. I. LOBATO
JFILHO

Doe�1I do aparêlho rellpi_r.tórlo
TUBERCULOSE

Cirurgia do Torl.ll'·
Formado pela Faculdade Nacío-

DR� A.
(Formado pela Faculdade Na

cional de Medicina da Universi

dade do Brasil).
Médico por concurso d. :'AslÍis

Uncia a Psicopatas do Distrito

Federal. naI de Medicina. Tisiologista e
Ex-interno do Hospital Psi·

Dr. Renato 'Ramos da S'ilva'
( Advogado

RUe Santos Dumont, 12 ---'- Ap. 4
-------------------------------------------------

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu I

quiátrico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal.
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Zx-interno e Ex

Ex-interno da San_ta Ca.sa de
assistente de Cirurgia do Prof.

misericórdia do Rio de Janeiro.
Ugo Pinheiro Gaímarães. (Rio).

Clini"a Médica _;_ Doenças Ner. Cons.: Felipe Schmidt, 3S.
,"08as.

, Consultas, díàriamente. -ias 15
Consultório: Edificio Amélia

I à.
'

18 h
Neto _ Sala 9.

.

.

s o�as.
. A

.

...' " Rua Dom Jaíme Câmara,ReSlden'CIa: Avemda RIO Bran-
120 apto. 2.

•co, 144. '. t Fone M: 802:
Consultaa. Das 15 às 18

horas.,Telefone:

Consultório: 1.268.
DR. ARMA.NDO VA�II..esidência: 1.886.

LERIO DE ASSIS
DR.NEWTON
D'AVILA

MEDICO
008 Serviços de Clínica Infantil
lia Assistência MimicipaÍ e Hos

pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE' CRIAN

ÇAS E ADUL'_I"OS
- Alergia -

'Conlultório: Rua Nunes Macha

to, 7 - Consultas das 10 ás 1:2

• das 16 ás 17 horas. jResidência:. Rua Marechal Gui

the:''D1e, 6 - Fone: - 783.
,

Cirurgia Ireral - Doenças de Se-
nhoras ;_;. Proctologia
Eletricidade Médica

Consultó'rio: Rua Vitor Meire
les n. 18 ....:. Telefone 1.507.
Consultas: As 11,80 horas e à

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

- :,reletone 1.422.

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO'
Caixà'Postal150 _. Itajaí -- Santa Catarina

Drs� Wald&miro .Cascaes
e

'Roberto Lacerda
ADVOGADOS

Cobrallç'�s amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratôníos, natura
lizações, retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, índenizações.c ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem como quaisq.!ler outros serviços
relacionados com -sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Fabl'laaat•• dS.tribuldol'•• da••famada. ooa
r.agZS•• -DISTINTA--'. RIVET�� Po..�. um ,roaI
d. .o.tlm.ato da aa••mbalê 1'1••�cloll ".1••
bon•• I:tal'.to.�. algodl•••"_oll••••'flam.atol
pai. .If.altit.... � qUI' ••Ge'" dINtam••t. dai

I•_'laor•• ' IClb.laalS A Ca•• ·A CAPITAL- iham. e ·�.t'.I.' do& 8nfl-: CO".l'al••t•• cio lat••lol ao ••mldo d•.�lh. fa•• I'.m \.1D1i
iiI� III "lllt. IIIl1.t•• d••f.tua"•• lua•• " aompla.' MATRIZ

'

•• FlolL'l••6pa!�."'. )FIIIIAIS em Blum.nau_ .' Laj••. <

'
•

......................................................................=-� �..r-��Ar.i·����I:::=-.�\���.��,.=..;.•--;;���..�-��.·�·�·_��:.����i-�·�=:="==TIII=··.1Of�·..::*"::��__ �

Mediante modica comissão, aceitamos Pliocuração, para ...,,_
nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos ete.

CHACARA

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.000,OOm2, arvores
frutiferas, café e outras bemreítoríae . . . . . . . . . . 18.008._

FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Canasvietras, com frente á

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

gricultura, avicultura etc etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . • �OO.OOO...
INFORMAÇOES

Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer intorm.�
dos negocios imobiliárioll.

ESCRIT6RIO DE I
,HAMILTON V�LENTJIl':

ADVOCACIA '

", FERREIRA

DO SOLICITADOR WAL- Advogado
DIR CAMPOS Servíços de advogacia.;. ..

Advocacia em. geral em geral, no Rio de Janej...·
Funciona junto aos Insti- roo Cobranças, Registrol!t,;�·

tutos e Caixas de Aposenta- Encaminhamento de proces-
doria. Acidentes do 'I'raba- sos. Recursos aos Tribunais,
lho. Inventários. Sociedades. da Justiça Comum e do Tta-·_
Naturalizações. balho.
Escritório: Rua Vitor Praia do Flamengo, 122;:.

Meireles, nO 18 -- 20 andar, apto. -510 - Rio'- D. F.

.sEUS INTERESSES NO
R.io de Janei�o serão
bem defendidos .por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

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

. �

. �

..

.to
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMUNICAÇAo
�

'Estã·ó·':sendo.)' distribúidaB, Avi.gamos�"a';qÍlem interessar possa" qúe no dia 11 de
na Escola de Aprendize� Julho de 1951, às 16 horas, nos Escritórios da Sucursal
Marinheiros, listas de cole- da SUL A:l\mRICA TERRESTRES, MARITIMOS E ACI
ta de preços, para f.orneci� DENTES,' em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do

mento.._de gêneros, vel'dul'as, Sul, edifício Sulacap, Avenida Borges de Medeiros n. 410,
palticipam aos seus pa- pão e carne, durante os mê-o 90 pavimento, será pago ,à .Indústrias de Madeira Cha.. ·.
rentes e amigos o nasci-' �s� Qe Jülho, Agosto e Se-I pecóense Ltda., l'epresentMa na pessoa de seu sócio e

mento de seu filho temb.TO do corrente ano: Os

,'liqUidante, sr. Arno Noschang, a importânci" d.e ..... ,

." PAULO interessados deverão com-, Cr$ 235.188,90 (dl.'\zentos e trinta e cinco mil, cento e

ocorrido a 23 dp'correIl-"' parecer a.e.sta Escola com a. . oitenta e oito_ cruzeiros e novent� centavos), relativa à
, te, n�sta Capital. possivel Ul:gênCÍa. indenização qúe lhe é dev·ida em consequência do incên-,
--......--......------.--------- dio verificado. no prédio, móveis e utensílios e existên-

AG'R'ADECIMENTO cias de sua propriedade' que,é'stavam localizados à rua
. Benjamin Cpnstant s/n., na cidade de_ChapeM, Estado

Paulo Marte da Silva tratou do seu filhinho . de Santa Catarina, segurado!> pelos itens ns. 1, 2, 5 e 7-
e

"'-
VIDAL ESTEVAN l)A da apólice coletiva n. 1J57919,�;mitida pela referida Com�

I�auiita Santos da Silva SILVA, quando inten�- panhia.
-�,

O deputado Celso Ramos Branco leu e justificou vêm, �pelo presente-;- do no Hospital de Cari- Pôrto Alegre, 26 de,junho de 1951.
•.;uma indicação relativa à criação e construção de uma agradecer ao' Dr. Antô- dade, portador de Me- SUL •AMÉRICA TERRESTRES, MARíTIMOS E
'?Escola Estadual, na localidade de Santo Antônio de Pe- nio Batista da Silva J�- - ningite-prreumônica sen- ACIDE,NTES.
S:10tas, município de Lajes. nio!". o interêsse com que do curado. --------------A--I-N-S-T-A-L-A-D-O--'R'-A--D-EComo eles se justificam! A PAZ'Qúando, na sessão de ante·onteJtl, o deputado Ivo

.

..' FLORIANóPOLIS DISTRI-
" BUIDORA DAS--- LAMPA-

� '�Bilveira comunicou, à Casa, a inexplicável transferência E' qu� o deputado' Schneider e'stá ofel'e�endo .. pa:qo
�

C
-

� DAS PHILIPS _ DESCON--.:do coletor .de Garopaba pai:a ésha Capital, o deputado Ca- para mangas. na' �'. orea TOS' MÁXIMOS PARA RE-''lbl''al interrompeu o oi'ador com um aparte que,' na nossa . Ontem, por exemplo, depois _de. ter escutado a lei-
__ VENDEDORES RUA'��ronica da data, preferimos não mencionar, afim de não tura e a justif.icação de um projeto de lei de autoria do perante o govêrno norte-a- TRAJANO N0 11 _ FLO

·�xpor aquele parlamentar udenista a" maior 'ridiculo pe- deputado Vargas Ferreira, relativo a um crédito de .': " mericano, manifestou-se RIANóPOLIS.i:Tante o público, Crf 200,000,00 para rec"onstrução de um colégio, em Ita- bastante otimista, tendo, às
� , Com enorme surpreza �ossa e de todos, entretant?, piranga, Chapecó, dep'Ói2 de tudo isso, aquele nobre par-I últimas horas (Ta tarde, via- E o'a-O .. "oha-""-O deputado Cabm, na sessao de ontem, voltou a repetir lamentar perre,pista ocupa a tribuna para apresentar ou- jjado para Nova York, onde •

'·0 conceito ·dó aparte, isto é, - e pa�mem todos! - que tI'O projeto de lei para o mesmo fim, também abrindo cré- pretende avistar o sr. Ja- /- "'

4e'I't I.CO_:para. o coletor de Garopaba poderá melhor locomover-se dito de Cr$ 200.000,00!! ! I cob Malik, a fim de confe- mos. ,,0 S
-:p�ra P�lho�a residindo ,n?- Capital do �ue residindo na-

!
Essa estranha a.titude obrig�u o presi�e�te a infol'- renciar a re�p.eito, Comen- I

,

O Govêr�de Alagoas es

',quele dIstrItO. '-.._ " mar ao deputado VIcente Schneldel' que !Xa apensar o
t tand? as noticIas de que a ta de pa-rabens. Homens pa

... .

E� l;ealmente inço�ce�ivel �ue um membro_ do Iegis- seu projeto do deputado Vargas Ferreira, visto versar

I
emissora de Peiping r�ce-Ira--o..s cargo� deve s�r o seu

''J.aüvo faça semelhante aflrmaçao, porquanto nao se tra- o mesmo assunto! beu com aprovação a atItu- l�ma) E dal, o segumte de-
-�ta, no caso, de residir ,aqu� ou em Garopaba, mas se tra- . Acrei[itamos ser desagradável' perder, talvez, uma de do delegado russo, o_sr. ,ereto do nosso Sovêrno:
�ta de transferência, por raiva partidária; de um legitimo

\

noite, para elabo�ar um projeto de lei !l ser surpreendi- Entezam afirmou; "Trata- Decr�to de 20 de junho de
':representante, do povo, afastando-o, sumar!amente, do: do; no dia segu·inte, pela iniciativa de outros sôbre o se de um detalhe muito im- 1951:

.

·'contacto direto com seus eleitol:!:.�, com o único objetivo mesmo assunto! ,portante". A rádio comu- O GOVERNADOR RE-
,"rle; prejudicando-o economicamente, obdgá-lo o' reunn- Neste c3jso o remédio não é só conformar-se, mas, 'nista b>ansmitiu, esta tar- SOLVE '

�<ciar, ou ao emprego ou ao mandato!.. . congratular-se, por ver que outros pensam como nós. de, uma nota oficial,

dizen-j
Pôr à disposição:

./"'""
.

A resposta a essa pobre esperança udenista, virá Ordem do dia do que "o povo chinês apro- De acôrdo com o art. 49,
:ma aprovação do projeto de lei apresentado pelo ,deputa- A ordem do dia 'con&tou do seguinte: vava inteiramente a propos- combinado com o § 10 do
·,do Vargas Ferreira, em defeza dos funcionários eleitos la Discussão do Projeto de .lei n. 28/51, de autoria ta soviética". \ art. 211, da lei n. 249, de 1�
·vereadores.

.

"'-...;.
. -. do sr. Waldemar Grubbal 'qué'-ôria o Laboratól'i9 Geral As declarações do sr. En- de janeiro de 1949: '

Então o de�)Ut�do Cabral verá se. é. mais fácil ser ve- do Estado,. Foi encaminhado à Comissão de Finan'i.as. tezam aos jornalistat' fo�am I Do Govêrno de Alagoas,
"xeador do mUlllQíplO de Palhoça l'esldmdo em Garopaha Discussão do Projeto de lei n. 44/51, de origem go- produzidas poüco depois de 'afim-de dirigir o Departa- �

",·ou em Florianópolis. Por enquanto "qlle fique co� o ri- vernamentál, que concede pensãó à viúva e aos filhos uma conferência de vinte I mento de Educação daquele
�·diculo de sua tirada ...

. menores do ex-delegado do distrito' de Apiuna, mu:nicÍ- 'I minutos com o sr. George II Estado, Balbillo Martins, 0-
Na: oporEun.idade de estar na tribuna para just�fi- pio de Jiíd,aial,. Henl'iq?e. Andrad�, morto em .cumprimen-l McGheé, assistente do �e- cupante .dó\ ;argo da clasSie

'ca"r transferenclas de prÇ>fessores, o deputado Cabral, to do dever e abre credIto espeCIal par� as despesas. partamento de Estado. DIS�.! N da carrelra de Inspetor
..dando. escoamento ao estoque. de raiva �l'mazenada em Foram aprovadas, também· as 'redações fin-ais dos se ele 'que essa palestrá' ioi !Escolar, do Quadro Único do
:seu intimo' contra o nosso jornal, mimoséou-o com o qua- projetos ul,timados nas sessões anteriores, totalmente devotada à ques-·' Est.ado, que exerce, illter�na-
.'lificativo de "pasquim". ?' Atraio do "Diário da Assembléia"

.

tão petrolifel:a anglo-tra- mente, contQ substituto, o
Mas que "pasquim" importante, esse, que obriga- um O deputado Estivalet Pires ocupou-se do atrazo em niana. ..:: cargo de In�'pêtor de 'Esc6�

.,dep1!ltado a usar da palavra para citar-lhe' e comelhar- que vem sendo publicRdo o ':Diário da Assembléia",'fato las Particulares e Naciona-
'lhe "os comentários" r'. 'qtie vem prejudicando .sériamente os trabalhos da Casa. lização dy Ensino,

.

pàdrã9
Q"uanta 'honra para um pobre marquês.' Aliás, já os Requer, por isto, sejam tomadas as necessárias provi- Camisas, Gravatas, Pija, R. do QuadrQ Único do Es-

'3antigos diziam que "as verdades doem!" dências.
I.

I
mes Meias .das'. melhores. táao (Departamento de Edu-

Nós co.ntin.ual:emos a dize-las. O preside.nte explica' que todas as providencias já pelos menores preços s6 na

ICaçãO),
'

...
__ ,

.

?utra do dep\ltado Schneider \
foram �omadas jun-to .à I�prensa O.ficial, n,o sentido de I CASA,MT,SCEL�N�A - Rus Do Diário Oficial, de 25

Nao e) ma ;vontade nossa. I regularIzar essa publlcacao. I l ConseiheIro Matra, do corrente.
1

_ •

/./
-

�

IA· ASSEMBLEIA LEGISLAnvA ·Y·d· S-···· �-I'�OLÉGIO DESTRUIDO POR INCEND10 _ CIA. ISO- I a .. DCla
�LA:DA PARA CHAPECó - COMÉRCIO DE ARMAS - ANIVERSARIO&:-'
tCOMO ELES SE JUSTIFICAM! - O DEP. CABRAL E DR. JOSÉ FELIPE .BOA-

.

"O ESTADO'� , ... - OUTRA DO DEP�SCHNEIDER I. '. BAID',
: S- J "O I

- Ocorre, hoje, o aniversá-
.

-

.' . ':lo. oaqu��-. r eaes '

'. � . l rio natalício do dr. JoséA PWpOSltO de nossa cromca de ontem sobre .hga- F r B b id Consultor-ção de São Joaquim com o sul do Estado temos que reti- : J
e ��� �a � t d -,Qn� OI

::f. icai· a parte onde a'ludimos o proIonga�ento da via fér-I Udl"l ICO

f
o S 3d Qte C

v�-
T . .' . . . ., ga '0 no orum es a apI-

_.:l:'e� el'ez� Crístina, pOIS o que o deputado Enedino RI- :tal.'
.

tbelro P�dlU e o deputad� Ylmar Corrêa apoiou em nome I FAZEM ANOS, HOJE:·�da bal1�ada d� PSD., �Ol o encascalbamento da estrada I SENHORES:
:'que .VaI _de Sao .�o�qUlm _a Orleã��..Trat�-se, portanto, I _ Abílio Mafra. '

,,-da Iígação rodoviária e nao ferroviária. F'ica, aSSIm, sa-
_ I

� ... UIl ",
""_" d lvocu da onteí

re Q. ysseia, co-
�Ú.La o, o nosso eqUiVOCO e ontem. .

tC 1�' d truid
.

di
rnercian e.

o egre es rUI o por mcen 10
_ E-d,1 Ro ,.'i.

..
,. Ocup�u' � tribuna! "na sessão de: onte�, .� Assem-

_ Eduardo PEdro Carneí-,)bIela Legislativa, o deputado Vargas Ferreira, 'para sub-
1'0 dá Cunha Luz.',::meter ao exame do plenário um projeto de lei que abre SENHORITAS;

,,'o crédito de Cr$ 200.000,0(; destinado à reconstrução do·
_ Sônia Lehmkuhl,·<4CQlégio das Irmãs da Divina Providencia, em Itapiran- '.

.�i, Norm,�.Maria.. :Gerber..�a, Chapecó, recentemente destruido por 'um Incendío>
"

>

. ,
.' MENINOS:

. / Cia. Isolada para Chapecó
_ L

.

R be·t f'ilh d i
A 'e- d 'h -- lUZ o I o, o o
provei an o sua presença na trí una, o nobre re- I :r:.J 'S GI

f
.

t t d P, tid 's
.

I D
' .

f'
sr . .ose oares savan,

_,presen- an e o arti o ocia emocrátíco re enu-se

c;aos propósitos do governo passadcc.no sentido de sediar, O N}�s.cdIMENTO: t "
A

Ch
'

C h' I I d P 1" M'I'
ar o nOS60 con erra-

«em apeco, uma ompan la so a a da o reia 1 ítar, E"B d Sil. .

_.. . neo sr. l'naIll orn a l-.:.Acentua que o atual governo nao incluiu, no expediente d E' A

-, 1 ti
. -

'1'
. -

diva
e e sua xma. esposa

..
:4'e a IVO a 'nossa corporaçao rm itar, a crraçao e. nova D H 1 C ld

.
.

d A-hi
.

I dA' Chanecé
. e ena a erra e n

-eompan la ISO a a. SSIm, para que apeco seja aten- d d sn« f' , ,

did -,.' .
. ra a e 1 va OI ennquecl-·ul o, se torna necessaria o deslocamento de companhia J
d

'
..

t di" I d iâ J I' d t
.',.

C
\ ,

.

- , o com o nascimen o no la
.

:9.s."O a a ja , oca iza a nou 1'0 mumcrpio. orno ISSO nao e 23 dê t idê
•

Ih' 1 '1 l' di
, es e, em sua resa encra

=aconee ave, o I ustre orador esc arece ser III ispensa-j , BI 50
.

"vei melhor estudo do problema; afim de encontrar solu- ta rCua 'tUlmednauumnr. bu' nt es--

t' f té
.' a apI a, .

e ro 8 o e
ec'çao sa IS a ona� .. . .. -". 'gracioso garoto que chamar-Esta solução podena objetivar-se da seguinte for- "P I. 'F'I . ,

I' hiaes
.

I'
se-a ano.

r:IDlá: errar, para orianopo IS, uma compan na especta 1-
"O E t d " f licit dod

.

, . .

1 f'
�

Chnecó
s a o e leI an o os

::za a proprra para a capita e trans errr, para peco, ao bôas
.rmenos provísóriamente,' uma das Companhias do Bata- genitores apresenta

vindas ao galante Paul-o,--'Ihão da mesma milicia. Para 'tanto o nobre parlamentar
com votos de muitas fel icí

.. .adiauta que está procedendo aos necessários estudos, a- dades sobZ:'ÍÍm de, oportunamente, voltar ao" assunto. às bençãos de
Deus .

.

Comércio de Armas
.

O deputadl> Cássio Medeiros, dépois de algumas cop.
,,-siderações a respeito, leu' e éncaminhou. à Mesa uma in
M'{iicação relativa a modificações na lei que ,regula o C.Q
".llnércio de ar�as, áfim de amenizar o rigor das atuais
�xig:encias.

� Justificando a iniciativa, aquele parlamentar in for
,.:ma que, a propósito, e em vista dos �ermos da lei, está
-:''bavendo exploração priÍÍcipalmente contra os colonos e

,,'-contra os 'comerCÍ'antes dó interior.
Adianta que, na .maioria· da1' vezes, os, fiscais\ d�

::;annas -não são encontrados na repartição, de modo' que
'..;3; observância 'da lei atual se torna ainda mâis difiCiI. A
iindicação, acrescenta o 'orador, vi�a a "abdil' a licença,
-.prévia panv-venda de armas e munições e, além disso,
.:propõe meios de tornar mais eficiente a fis�alização des
:!'$ ecomérc-io.

Escola Estàdual

e

�nhora

'PafJcipaçào
Ernani Boro da Silva

"

..,

ESTÁ COGITANDO EM ADQUIRIR.

1
•

•

r

\

ENTÃO, COMPRE NA CASA - QUE

HA QUASI 30 ANOS" SE ESPECIA·

USOU: NO,;,RAMO,,;,COMPRE,NA ,,,.

. -
.

ÇASA '"QUE POSSUE O· MAIOR
.

�

� � • , ..
'i·

-
.

ESTOQUE DA PRAÇA. COMPRE

NA CASA QUE MAIS BARATO
/"

COMPRE
NA

E.DITAL
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Trinta vitórias do Brasil' Mais· UIII valioso auxilia
'. na Eurcna em ,1951'

,

'

'.

'

,

o dr. João Colin, visitando domingo o local onde es-
.

, Relação dos jOgOS' disputados por clubes brasileiros tá sendo construída a cancha de basquetebol,. �ostrou,-
na Europa, em 1951. se vivamente emocionado com a grandeza e utílidade dG.

São PauIo-Bangú 1 x Gênova l' ,-' Gênova. / empreendimento da F.A.C. O ,Secretário da Viação, Obras,
Anderlech 2 x São Paulo-Bangü 1 - Bruxelas. Públicas e Agricultura vai enviar grandes turmas de
São Paulo-Bangú 3 x Seleção de Liege O - Liége.

'

trabalhadores da b.o.r., afim de acelerar � marcha dos.
São Paulo-Bangu 3 x Sarrebruck O - Sarrebruck, trabalhos. Mais um valioso a�xílio à, F.A.C.!
São Paulo-Bangú 3 x Holanda B 1 - Amstetdarn.
Rotweiss 5 x São Paulo-Bangú'1 - Essen.
São Paulo-Bangu 1 x Nuremberg o. �. Nuremberg.
São,Paulo-Bangú 4 x Munich 1860 3 �' Munich.
São Paulo-Bangú 3 x Racing Club ,2, - Paris.
São PauI'e>,.:BangÚ O x- Láz io O'..:._ itôma�

,

,

Sã-o Paulo-Bangú 3 x K. Copenhague i - Copenha-

DL'T' 00 Q' f' 27, 'de Jh·ui·���(}�d�e�l�95�l:____':''''�:-....'__---;..._--�-�----4 O 00 'A ,- uarta erra �--------�--------------------------�------------��- _--�--�----

C--A-'M P A N-H A ,0'0 T"rJ"'OL--O"
.. E,'S�O�""'STA: /. ·

-,i'< " ,_... .-.:' "
.. ' '.'

IANDO -r-A FEDER..\- ..

SEJA VOCE UM DOS PROPUGNADORES DO NOSSO PROGRESSO ESPORTIVO, �UXlL
AMPEONATO BRA-ÇAO ATLtTICA CATARINENSE NA CONSTRUÇÃO D A _C�NCHA PARA OS JOGOS DO C
CORRENTE ANO.SILEIRO DE BASQUETEBOL, A SEREM REALI�DOS NESTA Ç_:lPIT�L, EM SETEM':lR?, !lO anha do Tijolo).DOAÇÕES COM ° DESPORTISTA MILTON LEHMKUHL. {Col�raçao do O Estado Esp���� __� _���! -.-

- - .

..,._••-.- _-.- -_-_-.-.-.- - �J'..----- - -.". -••_ -•••••••••-._ " •••••�•• ore ." ,

,
,

. '" .

� "Q ,Estado',' < E8portl�o
f)h·.�1e ii. PEJ)�O P,t,FI.f) "AÍ"H •• ,

Convida-se aos senhores socioS e exmas. familias
para assistirem as festivi,dades em P9111:a a São Pedro,
Padroeiro dos "Hómêns 'do Mar", que serão realizadas, co
mo nos anos anteriores, no proximo dia 29, cO,m inicio ás
20 horas, nos salões do Clube, a rua João Pinto, 30.

Um afinado "Regional", com a cooperação da safo
na do Bentinho Calado, abrilhantará 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.

Florianópolis, 21 de junho de 1951.'
CURITIBA, 26, (V. A.) - Comenta-se nesta cidade Eudco Hosterno _ Presidente.

que o Botafogo F. R.,' do Rio, está vivamente interessa- -.__-------

do no concurso do goleiro catarinense Niva.�, do Coi-i-, O Vasco venceu emtiba F. C. Afirma-se, por outro lado, que devera

Chegarla esta Capital, na proxima semana um emissario do ,clu- RIO, 26 (A. N.) - O "Vasco da Gama", jogandobe carioca afim de entrar em entendimentos com o cam-, em Recife, venceu o quadro do Santa Cruz, por 3x1, sa
peonissimo paranaense sobre a transferencia do, aludido gran?o-se invicto em Pern�mbuco. O primeiro tempojogador. , termmou com a contagem favoravel ao Vasco. Na fasE

Nivaldo foi o m�lbor jogador em campo, no jOgoJfinal, o Santa Cruz conquistou seu tento de honra, porBangú x, Coritiba, havendo def�ndido espe�acularmentet,intermédio de Paraíba, .aumentalldo o Vasc.o a. cOIltage�um penal cobrado por Ra:fagnellI, ao� 17 mm utos do se- com um goal de AmorIm. Os goals do prImeIrO tempo,gundo tempo.
_

'

:fôram conquistados por Friaça e Mane'ta.

ValiosàiJ ad,esões
CampoDba do Tijolo

....

a

Como é do' conhecimento do público esportivo! '

em

Setembro do ano em curso esta Capital estará engalaná
d� para' receber as figuras representatívas dos, Estados
que aqui virão disputar o maior certame de todos os

tempos: o Campeonato Brasileiro de Bola ao Cesto, s�b
<J patroeínio da Federação Atlética Catarinense.

Para tanto está sendo construida no Largo General
Osõrío uma coloss-al e moderna quadra, afim de que 'o
certame alcance o desejado êxito. Assim sendo vêm a

F:'A.C. solicitando de todos, Govêrno e povo, o auxilio
necessário para levar a cabo o empreendimento que di
rá ao Brasil de norte ao sul o Idealisrno de -um punhado
dê desportistas, a começar. pelo dr. Osmar Cunha, ilus-
tre' presidente da F',A.C.

'

Ainda sábado 'recebeu a F.A.C. valiosas adesões à
"Campanha do TijOlo;'. O espor-tista Ernesto' Riggenbach

,

fez entrega à entidade de nada men9s de 1,1 rníl tijolos,
doação essa vaJiQsÍssima, sem dúvida alguma.' Também
dos conhecidoa cestebolistas Dantas ê Morací, do Cara
vana Ído Ar, recebeu' a F. A. C. mil tijolos, atitude que
louvamos' como das'mais Iisongeiras, porquanto vemos

que aiéni qe cti:('}P��a.T�ní,';pratica.n;do ,�o basquete, ainda
podem dar' apoie JiliteriàL .

'-

Áq\d 'conSigU'a:inós ·��s' gestos dos tres prognadores
do progrêseo �portivQ barriga-verde esperando sejam
lmitad§s pô� todos. "':"-: .

,,'

Land; vénce 'mãis uma vez
RIO, ',?�6 (A. N.) - Francisco Landi venceu maís

uma vez, no tempo record de 51, minutos e 57 segundos
e um décimo, as .fÓ voltas da .pista, na Corrida da Quin
ta da Boa Vista. Francisco Landi pilotou uma Ferrari
de 150Q cavalos.

Campeonafos BrEtsileiros
de Basquetebol.

«Do "Diário de Noticias", do Rio.)
RIO, 26 (V. A.) - No Campeonato Brasileiro de

Basquetébo'l deste ano, os juizes que não forem escala
dos para arbitrar partidas poderão ser aproveitados co

"

mo oficiais de mesa. 'A entidade patrocinadora fornece-
rá outros elementos para as funções de conómetrista e

,.apontador. ,

Segundo comunicação feita à C. B. B. a Federação
Goiana de Basquetebol' homenageará a imprensa e as

àutoridades, por ocasião 'do Campeonato Juvenil, ofere
''Cendo�lhes um "cok-tail".'

A Federação Norte-,Riograndense de Basquetebol
nomE10u seu novo representante junto da Confederaçã�,
o sr. "Francisco de Ássis Sá Leite, funcionário do Banco
do Brasil.

Duas mil praças de es
,

portes em São Paulo
'

Segundo :t).oticia .0 jorn:al !:U1tiIna Hotà "';-' éidstem
-em São Paulo nada menos de duas mil praças de espor
tes, sendo 837 para a prática do futebol. Grande' Esta-
do, não há dúvida.

-
.

Ainda pretende o. Bo,tafogo
o concurso de Nivaldo

Hoje jogam fluminense e
.

Atletico Mineiro �

No' Rio, hoje à noite, será realizado o cotejo �ntre
Fluminense local e Atlético Mineiro, de Belo Horízon-'/
te.gue. ,

,

Porto Desportos 3 x Fernhebace 1 -- Stambul.
São Paulo-Bangu 4 x Sporting 1 _' Lisboa.
Porto Desportos �4 x Gàlatassaray 2 - Stambul.
Porto Desportos 4 x Beziktas 1 - Stambul.
São' Paulo F. C. �4 x Belenenses 2 _:_ Lisboà.
Porto Desportos 4 x Seleç. de Ankara 1 -=- Ankara.
Porto Desportos 3. x' Gàlatassaray 1';.-' Ankara. \.

, . ·Port. Despertos 4 x Atlético Madrid 3 -,- Madrid.
Flamengo 1 ;'x .Malmoe ,O �:,.StoJ,tQlmo.

,.
/'

Porto Desportos 1 x Valência 1 .:;;_ Valência.
POI't. Despoftos 15 x' I:J;élsirfgborg. �"- Helsingborg.
Flamengo. '6·'.�.:A:.{1." 'K.fl'·� Stokolmo.
Flamengo 2 ,'!C'l)lalmoe,'O rr: Malmoe.
Port, Desportos 1 x Sóndra 'F: C. O - Jonkoping.
Flamengo 2 x Selêç, Suécia Norte 1 - Sundswall.
Porto Desportos 4':x. Kamratern 2 - Norrkoping.
Porto Desportos 2 x Seleç. Goteborg 1 -:- Goteborg.
Flamengo 3 x Elfsborg O - Boras.
Flamengo 2 x Seleç. Dinamarca O - Copenhague.
Flamengo 2 x Halmiar O ::_ Halmstadt,
Flamengo 6 x Kamratern I, --: Norrkopíng. -::

FÍamengo' 5 x, Raci'n.g 1 - PU;ris.
rIaméhgo 3 x Belenense O - Li-sboa.

,

RESUMO:
'

JOGOS -35
VITóRIAS :.. ".< :-.. . ; 30
EMPAT.ES 3
DERROTAS·, .., ,. . ..

VilóriáS-doHipismo Brasileira·
RIO, 26 (A. N.) - Após a prova de hipismo ôntem

concluída, da temporada internacional de hipismo, en

tre o Brasil e os oficiais do exército peruano, em que a

representação brasileira venceu os, troféus "Presidente
Vargas", "Boliviano!' e "Manoel' Vargas", fôram home- •

nageados pelos seus cqlegas, numa reunião. que' decorreu:
num ambiente de alta camaradagem, concorrendo essa;"
compet ição.rdesport iva para estreitar 08' laços de amísa-
_de entre as duas nações visinhll,;ve amig_a_s_., _

Dí.versaa
- De Londres informa um telegrama da "United

Press que as autoridades inglesas não' permitiram que o

menino nprte-americano Bubba 'I'ongay, de 5 anos de.
idade, tentasse a -travessia a-nado do Canal, da Mancha,
prova considerada difícil até mesmo para os melhores
como La Paz, Gomez� Cajiga e Júlio Perez.

- Entr,e os inscritos pelo NáciOllal, de Montevideu,
para a disputa do Torneio dos Campeões, estão 4 dos in
tegrantes do selecionado uruguaio, campeão do mundo
como Paz, Gomez, Cajiga e Júlio Perez;

,

,- A Câmara Municipal de São Paulo aprovou UIIl
projeto, declarando de utilidade pública para desapro
priação de um grande tetreno, afim de. que nele o Ipiranga.
construa a sua praça' de desportos. .;,

'

- O Fluminense realizará uma temporada em gra.
mad,os baianos, jogaI\do nos dias 29 do corrente e l0 e-
3 de julho, mediante 120 mil cruzeiros.

- Por ter o Automovel Clube do Brasil negado au
xilio financeiro à Confederação Brasileira de' Mo.toci
clismo, esta resolveu cancelar o Campeonato Brasilei
ro de Motociclismo, que estava marcado para domingnúltimo.

.

- O Botafogo ..está com suas vIstas voltadas para os
craques gauchos Sarará, centro-médio do Grêmio, e Rua-
1'0, médio volànte do Internacional. Ambos agradaram
sobremaneira ao treinador botafoguense Carvalho 'LeÍ
te.

- Visital'á São Paulo, a convite da Federação Pau-,
lista de .Basebol, uma equipe norte-americana de basebol, formada por universitários. A estréia está marcada para a próxima sexta-feira.

- Já reg-ressou ao Rio o médio catarinense Sanford:
cont.ratadó pelo Fluminense. O antigo defensor do Cara.
vana do Ar, desta Capital, fôra a Curitiba afim de tratar de seus interêsses pessoais. Com o craque seguiramsua esposa e um irmão menor.

- Ao que se noticia, os quadros do Bangú e do SãoCristovão realizarão uma peleja 12ara decisão do titulode vice-campeão d.o Torneio .Municipal Carioca.
--:- Numa atitude digna de elogios, os diretores 'da.Flummense colocaram à disposição dos craques do Nacional de Montevideu, todas as suas dependências du'-ante � realização dos jogOS da "�pa Rio" enql�anto.lue o m�smo foi feito pelo Flamengq com o� austriacosdo Austna.
- Para a grande prova ciclistic'a "9 de Julho" promovida pela "A Gazeta Espõrtiva", de São Paulo já e _tão insc'ritos mais de 400 pedalistas.

" .' ,s

-/

2

Ismael no, Atlefico Mineiro
\

BELO HORIZONTE, 26 (V. A.) - o meia Ismael,
que vinha figurando na equipe dÓ Bangu, acaba de ser
cedido em definitivo ao' Atlético. O craque, aliás, já es

tava integrando a equipe'mineira, em jOgOS amistosos.

CIUH de Regatas ',«Ilda Luz»
'Convite
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, ..

-IDa ,bancada pessed'islá-,lIa
Assembléia, Lef-Pslativ'8

'

o , deputado Pl'otógelJ.e� o atual Govêrno, verifican-

Vieira, vlee-presidente da do. a justeza da medida to-
- -o\ssembléia,

-

apresentou 'à mada pelo se4 antecessor,
, eonsideração de seus pares, patrioticamente man-teve '. a
; � seguinte indícaçâo : x

, subvenção referida;
Sr. Presidente da Assem- Considerande g.ue, não

I bIéia Legislativa. �bstante isso, a dotação é
Considerando que, pela aleatória, podendo deixar-,

�,-criaçãO do Gíriáaio Estadual ele subsistir a qualquer tem
".de Rio Negro ficou em si- po;
·;ttiação dif ic il o educandá- Considerando ademais,
,rio Colégio Barão- de Anto- que transita pela Casa, a
;" nina de Mafra,' cidade' que, gora em regime de urgência,
,'oextrema 'com aquela cidade projeto de, lei ordinârío do
-::-_,paranáense; Govêrno anterior, criando a

Considerando que o Colé- E�cola Normal de Mafra :
: gio Barão de Antonina é t

Considerando, por outro
e-estabelecimento de reputa- 1a40, que," em -se crian dó a
I·cio firmada, mantendo' CUl'- Escola, Normal' úe Mafra
-: �os diversos, inclusive

ES-1 far-s.e-â serviço deinestimá-
- cola Normal ;

,

vel benefício, -não só para a

Consíderando que, com a região onde se ainda senão
p_gratuitidade do ensino na! para todo o Estado : ,-'vizinha cidade, por fôrça da I Considerando qUB a dou

-

<criação da Escola Normal I ra Comissão de. gdUUi'7ão c

:3�exa ao Gi�á.sio Estadual, I Cultura, acolheu ': iirilhan�flCOU o Colégio
.

mafrense J te parecer de seu Ilustre re-
- -em situação de insolvência I 1<1 tor deputado 'I'enóríc Ca

. <dado que não podia, pelas I V<.I"lillti, favorável à cria-
. :suas possibilidades econô-; cào óa Escola; ,

�_mico-finallceiras ministrar I :I_:')llciderando, todavia, que
-�,'O ensino em igualdade de a mesma Comissão mandou
,,,-condições; que o projeto baixasse à ('0-

Considerando que, ao 'tem- missão de Finanças que, da
','pl).,'-. e vindo ao encontro dos do a praxe adotada para os

/

",le�ítimos _l��erêsses cUltu-!, projeto.s vin�o� .do 'GOV6:110: '�ralS da regrao e do Estado, passado, pedirá Informações .

.•. o Covêrno dQ dr. Aderbal ao Executivo, afim de po-

.

Ramos �a Silv� c<?ncede.lt I d�r opinar .conclusivamente«subvenção, a titulo preca- I sobre o assunto;
.

'- ":rio, à �ssociação Mafrens-e

I '�C�nsiderando qu; ? patri-
<de EnSInO'; - m01110 d<J educandário ma-

Consldérando -que essa frense é assaz elevado, per
.Assoeiação está jurídica e

�
tencendo a quotistas que,

r:!(egalmente constituída; . I na sua maior parte, ou rnes
: 'Considerando que a aludi- 'mo na sua totalidade, abri
"'da subvenção foi medida I

riam mãos dos seus possí
'-::preliminar à f'utura encam- ! veis lucros e do próprio ca
=pação pelo' Estado, daquele: pital nele invertido, em be-
-edueandário :

,

I nef ício do Estado;
Con�i_detando ainda, que; Considerando, finalmente,

I que a IÍlanuten�ão 'do Ten(�
mado estabelecimento, Gi

jl1áriO Barão de Antonina, de
1 Mafra, que sé vem notabili
I zando pela suá eficiência,
,

pelo valor e austeridade de
sua direcão, é aspiração de
todos os· habitantes do mu

nicípio e dos municípios cir
cunvizinhos, sem distinção
dê credos ou de côres poli-

:SALUTARJS
'l� , A
L

Eu bebo
L

--IJ
Tu tebes

U
�;T

Ele bebe
T

. N6s bebemos
",1 A
1

Vós b�beis, R
, II

Eles bebem .. :

I
'SALUTARIS

l;faça em casa o

tratamento
.

do
seu busto

,

í�

I

gero - o pneu limpa-se sozinho enquanto
roda. Tôda a, fôrça' do' trator é trans
formada em tração. Observe, também,
que às barras do Lameiro Centro Aberto'
Goodyear são. mais s ltas e agudas, pene
tram' profundamente no 80'0 e são, .. -re

forçadas na base - urna garantia de Te';'

�_i8têflciá contra rompimentos.

,Agora fabricado no Brasil

pronto para entrega imediata'

Borras abertas
no centro. Não
há cantefs' nem
concavidades'que
ecumulsm b arre.

lameiro C·e·n·t·r�o
\ .

1(' .

,

\

R
11.418

'.

Pilulas

DE'WITT
para os Rins e a BeXiga

Em vidlos de 40 e 100 pilulas
O grande é mais e(onômi(o

A L'U G - SE
-

...

õfijJlil sala no centro
A' P�ê�',15 de Novembro, 29/.2· anda,
(�I�O!i do Restaurante _ROS6).

T,�!'aT no mesmo local,
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6 o ESTADO' Quarta�1'tira, 27 de Junho de> 1951

EM DEFESA DOS" rERSEGUIDOS' Ciue=mã"r)õ tio-ji-
-

!3:��:�:':S
.

RITZ ,n Tempos houve quando de-

mento, a responsabilidade e' atendido pelo Govêrno, Co- t "" S bri T'
.. , Ãs 5 e 7% horas •. ,� terminados acontecimen'l;os

. z, rre om 1'10 para igipio,
DE DOIS CORA comerciais pouco ou ne-da administração é da polí-' metem-se as maiores injus- no Mun icipio do 'I'ijucas, A RUIVA. .

- ,
.

hI

Õ S ,nhum comentario obtm aroiica no Estado, mais que tíças, quando pelo menos de- Flamarion Leite, para Caça- ç E
..

.

.'

i
da ímprensa, A polItIca, as<depressa exigiu e vem ex i- veria haver um exame, um dor. Fiscais de Fazenda: No programa:

.

d d S E lê
.

fl
'

1 .

S l' A M h da Vida. J artes a vida mundana, os-
.gm o e na xce encia pouco de re exão, para JU -IWaldemar Costa Jaime e- �

- are a
27 n-e JU�HO ,trans�edentes problemas e-uma atitude hostil para com gár da proce?encia do pedi- Imertz e um- outro cujo nome ,Nac,

J01'- A data de hoje recorda-] conomicos, nacionais ou es-<os filiados ao Partido Social do. Mas, pedidos de tal na-
Inão nos recordamos. Exone- Fox Airplan News,

nos que:
.

-

trangetros, absorviam, in-Democrático, o qual sempre tureza tem fôrça de lei e f.rações de cinco professoras; nal.
_ em 14'99, segundo o

te'g'ralmente, a .atenção dos-desenvolveu e sempre desen- são cumpr-idos provocando' Alzira"Oliveira da Rosa, Preços: St C <li! O 390 Visconde de, Põrto eguro,«
que se dedicavam ao jorna-'volverá o seu programa e repulsa até nos meios ude-, com cinco anos de magísté- l'w 5, O e ,....

o navegador espanhol Alon- '1"
. \

verdadeira e legítima social nistas. Bela Página de de- rio, Marta Roberg, com di- "Imp. até 14 anos",
" tou ma

rsmo. J'

-�-, OD'EON 80 de Hojeda avis OU,U 1 Mas, êsses tempos se fe-.democracia, para p. bem es- ,JHUo.;ràcia' escrever-se-a. na versos anos de magistério,
terra alagada, nas bocas �o ram. FOi'am-se os tempos datal' do nosso povo' e da fios- .hístóría política de Santa cujo marido é doente, -Na- Ás 7% horas

di R
Sá. terra, mesmo na época de Catarina-sobre a situação a- dir" Sant'Hetena

.:
Coelho, EVA". Açú o,u. do Apo 1, no' 10. tl',anqtiÜid<idé e ,dá despl'�ô-

.

ç;o$ua órganizaçãO', esse Parti- tual! Um 'partido que conta côm mais dê dez anos de No programa: Grande do Norte;
.

! cupação. 'A vida hoje é de
do deu a Santa Catarina es- apenas ,(com o Govêrno de serviço público estadual e 1) - Cinelandia Jornal; - em 1633, os holandese.s i aperturas e dificuldades.

..

N de Itamaracá fq.ram. repeli- Poucos os chefes de famíliat.radas, escolas, hospitais e três E�tados e por sinal Es- municipal, Ma:ria Inacia da Tae." .

'

t 1
maternidade, obras de vital tadcsjiéquénos - esse Par- Cunha � Heralda Napoli 2) - Amor de Bicicleta. do.s,J�mto do�A.rarIpe, .pe o.s que não excedam os �ais.mterêsse para () seu pró- tido perdeu no. último pleito Lummertz, regionalista 110 Desenho Colorido. C�pltaes Antônio de FlgueI-, emeritos artístas de clre,o

,.

lP'eSSO económico, merecen-' os; Govêrnos. 'de Minás Ge- 'Grupo Escolar de Araran- Preços: redo Vasco�celos e �e�an- no malâbarismo de equilã-
do os maiores encômios. de rais, flaía,-Ceará e Piauí, - guá, com oitoe anos de ser- Cr$ 5,00 e 3,20 do de La Riba Ag.uelo,. brar o ganho com as despe-

/'" .

, - em 1637, fOI repelIdo -

autoridades nacionais e es- responderá tambem peran- viço. Cometeram-se as maio- "Imp. até 14 anos' . sas,
ROXY ·e ferido, "quando atacava' a

.

. .

I' 'rtrangeiras, o .que demonstra te o povo de Santa Catarina. res injustiças em alguns d Dai porque o jorna ls"{a
claramente o ânimo propul- Parece ter sido implantado, : destes átos, tendo ficado de- ÃS 7% horas .vn� de São. Jorge os

não mais vive encerrado n.a
. .

E
. I

Utti E ibi
- Ilhéus o Almirante holan-

d
".

f' O
-

sor dos seas dir-igentes. s- em nosso Estado, o regrme : samparadas diversas fami- ..
ima xr Iça0.. , .: h' 'tU: sua torre ce mar im. pao

se Partido deveria merecer
\
da politicagem, da persegui- '.: lias devido ao capricho poli- AMEI UM ASSASSINO ' d�Llcht à.I_ ,

P " f I de cada dia é um problema.
-

d dei 'to
' '

N
- em 183� em a.IIS., a- "'.

ti �1_4) respeito dos seus arítago- çao e o esrespei a nos- tico de alguem de pouca, o, programa:, •

I
'.

b '1' popular .angus 10&0 que ese

I Ib .

di
-

Iítí
' . .

1) O E t mM r leceu o Genera rasueiro
h d tnistas pe as o .ras que vem sa

: tm
f
içao po I.lCta ,co,m responsa.bi�idadte. dO�del'de�- <. h N-c spor e e,' a -

tJoaquim de Oliveira Alva- aco.mp�nt a e per o e c()�realizando pelo bem comum. grave o ensa aos mt eresses tão o sentímen o' e so 1 a- I c a. a. '

! maior m eresse, mesmo-p01-
lhfelizm.ente, não é essa a gerais da comunhão social. lriedade' hu�an� e' o espí- 2) - Noticiario Univer-; res; (I que vive'muitas vezes, pes-

. di. . - - , . 1 At LI·......... __.. em 1835, foram e eva- , "

1c.ompreensão dos atuais de:' Confunde-s�, a mm e, a po- 'rIto CI'-Ista,o'? Na.o' e aSSIm ·sa. Ua }u(Oues. � ,e' .

d 'd d soalmente esse prob ema.
.

}" d d" t
- I ' ,'� . P das a categona e CI a e .

d
.tentores da máquina admI- ItIca a a mllllS raçao, no

t que se constroe; aSSIm . se l'eç�s:·
'1 d R' 'G' d

' ASSIm, quan o no melO.

O
.

1 t'd I' I
, '. C $'5 00 3 20' as VI as o 10 ran·e e

. . '.

dlIistrativa do Estado. s seu a to sen 1 o, com a po 1-
. destroe; aSSIm se leva - aQs r, e.,

S- F
.

d" PI' das dIfIculdades, Ol'lun ,aS'
t·

,.

d
..

t
- ·"R<·' t·· P 'b'd ao ranCISCO e a·u a, es-

d
.f;mcionários filiados ao Ica na a mmlS raçao, que lares desses pequenos "seT� 19orosamen' e rOl 1 o

d P I ta . da tremen a' carestIa, surge
J>SD 'dd- 'd-f t uencÍas ·d· .. 'd "até 18 anos".

.

tacornon.ome'e e·o�, -

t�' cOamo CI, a d�oS 'tno uso
I et,

e unes as tCObn.sl·�dq d d i VI dresC,a mlserIa e a/ es-
_ em 1889, no Reficé, fa- de temp

.

.os em empos, .ub�l�€ gozo os sens IreI os po- I' a e para a es a i 1 a e o
. graça., .omo estes casos, ou- IMPERIAL

I
.

t 'r' b' B 2,Portumdade que pOSSI' I 1--
1,

.

t
.

d t t d d G· ,

t'poca de e
I .

d
- ..

t" As .7% horas eceu o ensaIS a o ias ar,-·
.

1 d' h"Ibcos� .eem SI o 1'a. ,a os ,e

t' °lveI�no, n�s la e

t t

-

i tro� everao ,ens,H' no m-.
FOG"O DE E1\KOÇo-ES I reto de Menezes nascido em t� economIzar � gum. m el-

mo.do dIferente, e at.e .perse- vo uçao SOCla �� <fue au o terlOr"do Esta�o.. " ';' m.. Cam os ',' Ser i e
.

a 7 de 1'0, sente-� o JornalIsta no

,gUldos
_ _pela fobia. of�clal das �e l�ta.p:la legItlmI���e das Senhol: Pi:esldente, Sen,ho- ,,,,No. progra:na. .' 'unh� de f839 � P ) .

deve.r de alertar o. povo RO

remoçoes e demIssoes des- mstltUlçoes democlatIcas. res Deputados: <

.

.

.
1) - A Mal(ha ela VIda. J..

f
. . sentIdo de" aproveIta-la.

ed'd Q
-'

d"'!P I d f 1 -

m c m C
.'. "1.. d' ""ac I - em 1947, Oi maugu- ,m 1 3:;S •.... ual>\,il'u:� . I�l'l�- 01' u:n a o a a-�e e

.

o
.

-

,

orno quasI pen!lU� ", os� 1'1
. '.

•

.

_'. rada em São Paulo, pelo .. ,Ago�'a mes?10 esta senda
"

mente 1emos 'no DlarlO'Oft- pressao de despesas, de

ou-, at9�e remoça0 e dispens;;l 2:2, �. O Pescad.o,! _

i>esca i .

..

ad' d anunclado um grande acon.-
daI do Estado" rem(}ções'. tro lado assumem-se com- dos fúnc.ionál:ios acima' re- do. Desenh? Colorido. '1' respectivo gov�rn 01, r.

tecimentp comercial. Um dos,,

Cd
. _. dI· .

.
-

. . .'. p.'- Adernar de BaIl'os, um sun-
,.em 'rnassà e emlssoes I1s

I
promlSS08 .com as I emoçoes'j fendos, taIS quaIS .os. en-, . reços. -. d'f" d t' d'

, nossos maIS conceItuados e-
,

b
.

d' t d 'I d "t t·
'

> ···b··l' "C fil> 5 00 e 39.0' tuoso e 1 ICIO, es ma o a
.

.

.mais a SUl' as, o as ,e as e que Ja mon am a cen enas

I'
contramos pu lCadfls' no r.",,�

'Ê d E t d d lmnortantes estabeleclmen-
carater ,político, atingindo Ide

milhares de· cruzeiros "Diário-'Oficial" traz Q dis- "Imp. até 14 anos". s:de do. anpco o s a o� e

Itos''comerciáis desta praça..·f
. , -

t d 't 1 d .. ' �
. . IMPERIO (E t eito) Sao Paulo. assou aseIo,s-empre o pequeno unClOna- nao es an o mUI O onge os

I pOSItIvO
legal ou o motIVO, sr.. d A' ,. d! programou, para Julho pro-.

I t b H.. 'Ih- .

I Ãs 731. horas malS alto a menca o,. . .

.

_no, aque e gue ra RUIa no ,mI oes. na fpl'ma regImenta, enca- ,,4 ,

.s I T
'.

t 'Xlmo uma tetal hqUIdaç39<silencio para o progresso co-I É de prinCipio adminis- m�rÍhamo'S á Mesa, um re- E�CANDALOSA U'.
, .en;- as segulJl es ca-I, do s;u vasto e bem sele�i6-. -'.,

't di. .

T h' I ,l'actel'lstlcas: .'mum. Nmguem, em sa cons- h'ahvo cItar-se nos a os e quel'lmento, para que apro- t' ec lllCOOI.· nado estoque de mvetno.''., . - ;- d'

1
,.,

I
CUPID0 EM FERIAS Altura -- 161 metros. I .

<'lenCIa, lhe�pode nega.r � 11- nomeaçao, ;emo��o e IS- vado p,elo Plenal'lo seja oI'
f
.' •

_ 4

.

i Trata-se. de u.
m estabelec�.

'

..

'

Vt'e �Kercícn: dos dlrettos'jpensa,,� dISPOSItIVO legal mesmo encaminhado aó Se- .DIA29-6aFetra-�Pe-" ife�:J:de:r�s·:_·I6. tmento.cujo alto conceito se ..
polítIcos. Apelos e protestos nos quals os mesmos se ba- nhor Governador do Estaelo!,dro. -

, acha firmemente cimentadO'� .I RITZ
-

2 � 711. 831. Janelas - 1:119. .

,fiz'eram-se ouvir da tribuna searam, mas, nem isto tem
I no sentielo de ser informado i - as , 0, /4 e 14 '

A nossa população conhece./'
desta Casa contra tais per- I sido,.....Gbservado;

a maioría o dispositivo legal que os
f
IMPERIAL - 5% e 7%,.

,.

rrelefones - 410. '--

a sinceridade da sua manei-{j, ,I I A '{lISO AOS NAVEGAN Relógios Elétricos - 85..seguições, e, n_o ent:nto, fo- i �o� ,át.os e �í .es;,a a p_rova no

'1
mesmos foram baseados, e, ."-, -

CapaCidade do Reservató- ra de comerciar e sabe.-pel'-
l'am eles em vao. Nao houve! DlaDo OfICIal traz semen- devolvido com a

pOSSiVelj
TES --

feitamente que não usa do
a mínima consideração, con- te "remover':, e "dis?en�ar" I'

urgencia, para os fins de di-', .com '( rio ele água - 5'00.000 li-. termo "li�uidação" à guiza.tinuaram e pareée que c.o�- P_?r que sera q�e ta_Is. atos reito.
-

,

Oscal'lto - Grande Othe- tr08". '.,
de engôdo. Dai" o sucessO'

tinuar�o, com,gr�\\e� preJu�- naO' tra�em o dISpOSItIvo le- Riacho, 15 de maio de 10.- Anselmo Duarte e PotenCIa total de }.uz
sempi'e retumbante das ven)..

Z?S ate_para a Pl'Op�'Ia atimI- gal em que os mesmos se 11951.'
. I ElIana.

300 K,W�. .

A,
_ •

das especiais da A MODE-
mstraçao e economIa do Es- fundamentam? I "Exmo Sr Dr. LeéIan Slo- Pot�ncla total de força I LAR d' t b' ..

. - .

d'" !.."
"

265 HP ,e aI, am em, o apOl(l>tado. A bancada da Ulllao Como aCIma Issemos, a- I VInSkI, dd. Derm.tado Bsta- .

,. .,. que nos merecém as suagD 'tO N
.

nal pro-
.

todas as remoções e! el I F l' F I Número medIO dIarlO dos ... '

.

�

emocra .lCa a

..
clO' ql1l

I'
ua - po IS.

r.qu·ezl" em ·ser. ll1ICIatIvas que tanto e tã�
curou fazer a defesa de tais ,dis?�ns�s, são POl: �,?tivos

-'

'. . ;
. passageiros dos levadores

diretamente beneficiam aátos d.ando-lhes o carater d.e !lpOhtICOS. �os mUlllCIplOS de ComunICO-VOS que por ato V,··o·be.:"reosotado - 6.000.
�

econômia ·da nossa popula-medida 'pe ordem gel'al. Mas, Araraj.1gua e Turvo, onde. do Sr. Governador do Esta- "
'ção. _

TIão p'Ôs dúvida que tais me- procedemos a um levanta-
1
do fui removido da Escola (Silveira) And..:é Nilo Tad,sco

rlidas sobrecan:egarão os.meiIto, foram removidos até

I
da Lagoa do Caverá, para:a, ,,;;,.____""'"

L
'

(�ofl'es públicos. É tão anti-l q�jnta-feira última, dia 14 de Espigão Geral no distri- Pro) FUR"118''çao aureanodemocrátic� e anti-eCOllomi-
,

do correu_te, do dia _pri�eiro t� de ��sso do ..Sertão .. Pl'O� � ,'. '

ca tal medIda que o que se-' de fevereIro para ca, vmte e vldenCleI com urgenCIa a

I'
c.

l'ia do nosso país se o Govêr- \ dois funcionários !staduais, I posse: �uja remoção, foi· no ,JÃ ANGARIADOS , . . . .. 71.033,60
no Federal adotasse a mes- ! sendo dezessete profes.soras, dia 7 de abril do p. passado;

I
Diversas Agências dos Correios e Telégrafos '1 ;l8t)�00

ma 'atitude re�oven.do todOs..! dois coletores e tl'es fiscais I não chegan�o siquer nem.a Percentagem da feira ele amostras .... , . . . 8.163,00
aqueles fUnCIOnárIOS que I

de fazenda. As pl'ofess0l'as I
ver a refenda escola, POIS, Sr. Osny< Gama Lobo d'Eça . . . . . . . . . . ... . . 50,00

contra êle votaram? O erá-,. foram segUintes:. Terza encontrei na Estação do T"e- Confeitaria' Schmidt ._ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
rio público iria á bancarro- Manfredini· Acordi, Rachel' legl\afo de Passo do Sertão, Sr. Hermano Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00
ta. É público e notório no

I
Boff, . Bel1�inda Contessi, um telegrama t:_emovendo- .sr. Ãlvaro Soares de Oliveira. . . . . . . . . . . . . 2{),00

. funcionalisJ;llo- estadual o Célia Broleis Possamai, .Ju- me para, a escola Riacho - G�upo Escolar "Adelina Régis), Videira 210,00
ambiente de incerteza e de ,lieta ;M.!lria>�_opatto Carles- Jaguaruna; voltei no mesmo. Grupo Escolar "Honório -Miranda", Inspeto·ria
intranquilidade, vivendo em si, Maria Aguiar Schmidt, I dia para Lagi)a do Caverá, e Escolas Auxiliares de Gaspar ,; ..... _ 515,00
constaI_ltes .apreensões. On- Maria ?ampos �a�alena -II d,esempen?ando mais de cin- Grupo Escola� "Floriano Pe�xoto", Itajaí 300,00
de a lIberdade de agir e esta mae de seIS fIlhos, se- coenta qUIlometros, um pou- Escolas Reullldas Pl'ofessor "Augusto Fausto
pensar segund,o as nomas 'gundo informação do prÓ-I co a pé, um pouco a cavalo, da Luz", Séde Sjio João B-atista, Distrito
democráticas se os respón- prio mariQo atacado dos I pedindo favor. Chegando ás de Itapiranga, Mtmicípio de Chapecó ..

'

saveis pela governança do pulmões, para a escola de 11 horas da noite em casa Sr. Antônio ..,silveirà .

Estado' nem. siquer respei- Pinheirinho, Júlia· Corrêa I tropegando. Pela manhã, Vva. Josephina Nappi ........•� ........•
tam o expres.so no artig.o 7�, Daniel, PetrOl�ila Alano de! providenciei n:inha mudan- V�a. �o�anda N�ppi �ache : .

do Est!ltuto dos FunclOna- Souza PesentI, Manoel� Ju-. ça para o tal RIacho, no Mu-, _�rmacla da Fe , . , : .

rios Públicos do Estado, que

I
vencio ele Melo, o qual -me! nlcipi,o de Jaguaruna, a car- Grupo Escolar "Tereza Ramos", de Gorupá ..

estabelece: "Nenhum fune escreveu uma carta, da quaI 1'0 de boi, até a Barrp,l1ca. Assim coletados:
'

donário poderá ser removi- .

passo a ·ler um trecho, Ca�- Não escuso-me 'em dizer- a Coleta entre o 'povo· da localidade ,. 502,00
do pormotivo de crença reli- tana da Silva Pereira, esta V. Excia. já quasi_desprovi- Renda de u'a matinée. . .... � . . . . . . 241,00,
giosa ou política, que não désgostosa pediu

exonera-,
do de dinheiro para o cus- Produto de uma valsá no baile de

impliquem em desrespeito á ção estando lecionando em teio da tranfe�·encia. E ain- cllita, no salão Elite ., ..

�:
. . 141,00

lei". Nesse ambiente de. in- Sãó Fl"ancisco de Paula, no

I
da meus cinco filhinhos to- C.ontrib. do corpo docent� e func:do

tranquilidaele pa� o funcio- Estado elo Rio Granele do dos pequeninos e minha se� Grupo Escolar "Tereza Ramos" 150,00
nário não há estímulo �ai'a Sul, Ruth Pereira, A�tti jnhora doente" --em minha

,

----

o trallalho e" consequentf-I Paladini, Maria � NaSCi-I companhia, lutando .... contra Vma retificação:
mente vem acarretar o des- mento, Osvalda CúWha, Ze-1os revezes da _existencia, fa- j Func. civís, oficiais e praças' tfu I6a

m�n�êlo. da 'máquina. bul''()- nite �roerin.g Westp_l1a�, e

I' ze,�do um' percurso, d_:., .90 i ' Circuns:l'Í)ão. �e
.

Recrutamento
crabca. Qualquer pedIdo ele .Al1toma Velho MedeIros. qUllometros, de,Esplgao Ge-,' e HospItaf MIlItaI ....

_.
;..... 492.00

chefes políticos da situaçã,o Coletores: Ruben Lummer- ral a Riacho", 'rotal arrecadado ate o momento ..

\

CASA MlSCELAt-llA distrh
buidora dos '.Rádios' B.â..A..
Victor. Válvula'e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

124,00
2,00

i�:m.Aca.baD.d� C.Olu /1.034,QO�OS, «gatos).,.
I Ao qr. Juiz d€ Menores foI

j a�resentado, ontem, com ofi
CIO elo dr. Delegado Regio
nal de Policia, Nelson Fon�

. sec�, com 18 anos completos,
por ter "trabalhado" em

'I
Curitiba e Florianópolis,
causan�o prejuizos... !

I
Ass,im, aos Po,ucos, vai a

: Policia acaba,ndo ·com os
"gatos" que procuram agir'

81.786,60 I nesta Capital. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, 0 __ . RSTADO--Quarta.-felra, 27 de junho de 1951

E O I T A L- ,lMunições .e arti ..

lanco dI. Brasil S.I.··A. J�! E��Óri�aF�o�l�
- Preços de- mano a

çonCnrso 'pard EscrHurario '

'

O Banco do Brasil S. A. faz público que, até 16-7-51,
estarão abertas em sua agência desta- cidade as inscri-. ----------
ções ,para o concurs-o acima, -a realizar-se em dia, hora e

Iocal que serão oportunamente anunciados.
O concurso constará <de prova escrita (obrigatÓrio,'"

'o uso de lápis-cópia ou caneta tinteiro) das seguintes
matérias: , ' \00

J ..
,;

..".�

DAKO

·fOGOfS, f FUllAREIROS
.

\ ./

RnRICOS.·pAKO��mano.
Rua Tiradentes, I9-A.
TeI. _l.591.

1 - Português
2 - Matemática' Comercial
3 - Corrtabil idade Bancária
4 � Francês
5 - Inglês
6 - Dactilografia

Na. última facultar-se-á ao candidato a escolha dá
B

"

'

,�,�

máquina, entre as seguintes: Remington Rand.Tlcoyal, õa COllJCJcãO '

Continental e Smith Corona. _Á base de comíssão.,
As provas de PORTUGUÊS ,E ARITMÉTICA serão Trabalho facil podendo,

e1i�inatórias, ��rovando-se apenas os candidatos - que tambem ser executado por
obtlver�m o mm imo 4e ,sessenta pontos em' cada uma. moças.

A �nspeção. �e s�úde, tamb�m elíminatóría, se fará, Tratar á praça 15 de No.
llc? ato da q�lahfIcaçap do can�ldato aprovado, por mé- vembro, 20 - 20 andar.
dICO de confiança do Banco.' , '

Não sê aceitará c�ndidatõ do sexo feminino. ,

A inscrição será solicitada pessoalmente, dás 13 às
, 16 horas .e aos sábados das 9,30 ,àsll horas, e será de

feriqa ao candidato que, à data do encerramento delas,'
contar idade mínima- de 18 anos completos e máxima de
29 anos incompletos.
I '

"

_.
O ,candidato pagará a taxa de inscrição de trinta 4

-eruzeiros 'e apresentará os seguintes documentos: �
a) prova de naturalização, se não f'ôr brasileiro

nato; ,

b) certificado de alistamento militar, de reservista
ou de isenção do serviço militar, ou, ainda, car
teira de identidade do Ministério da Cuerra, Ma-
rinha ou Aeronáutica; - t ,

• J "

c) dOIS retratos recentes" tamanho 3x4, tirados de
frente. e sem chapéu.

No ato da inscrição, o candidato preencherá im-'
presso de modêlo apropriado, que será numerado e ser
virá para identificá-lo nas chamadas para as provas, j.'
qualificação (se nomeado) ou outras de caráter even-S
1;ual.: -

. •
O candidato aprovado e nomeado será admitido no';;

pôsto ínícíal da carreira de Escriturários, (letra "A") ,._;
:J.'cservando·se o Banco o direito de localiza-lo onde me::�
Ihor--eonvier->a()- s�ivi<i,o, sendo arquivado sumãl'ianientê:
qualquer pedido de 'remoção antes de decorridos, pelo�
menos, dois anos da posse.

' �,
A inscrição do candidato será permitida em qual

-quer das Agências 'do Banco, onde será informado da-
quela em que se submeterá aos exames. '

,I, "

VI A inscrição do 'candidato implicarâ pleno conheci-
mento das presentes disposições. '

Florianópolis, 21 de junho de 1951.
Joã., José de Cupertino Medeiros - Gerente,
João Batista Rodritues Contador: '--_k....__

fogõ,e.s.

._ Inteiramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura' a- 1.. uco.

Apesar, do baixo preço tem excelentes
características mecanicas e -eléuices.

, ,-

'l.1S drtcos elétriços DAKO- de qualida
de insuperável! são do tipo <fe resistência

!

elétrica embutida, prensada em matetial al
tàmente isolante CO$ grande concentração
calorífica.

Clube IDoze. de . '8g0sto·
Sábado, dia 30 do fluente, tradicional festa de São

Pedro, com tendas de churrasco, qj.eimada, pinhão, a
mendoim" rapadura, quadrilha, sanfona, viola, todas.

Pede-se a todos comparecerem &. carácter. ..

_ Q "veterano" proporcionará' a sells associados esta

festãmagnifica, estando a Diretoria envidando todos os

, esforços para esta noitada se torne inesquecível.
, Os salões serão ornamentados de, forma a dar uma

nitida impressão de um perfeito arraial.
Haverá gostosissima queimada e 'as outras gulosei- '

mas.

Vocês não vão entrar muito na queimada,
.

porque
sinão os "cabra" ficão brabos e .pode haver "simplicida-
de". '

_
-, Num dos salões será armado uma choupana, 'onde

, carnal "prato do' dia" ou da noite, será oferecido, suculen
to churrasco, com sua companheira "farrof'a". -

A meia noite, uma quadrilha daquelas tornará conta

do salão ,e já se acham' inscritos mais de 30 casais do

"arraial" .

A orquestra, como sempre, estará em "ponto de ba

la" e mestre Hugolíno já está ensaiando;diversos novos

"baiões", valsinhas caipiras, masurkas e rancheiras. "

A sanfona e a viola, como não poderia deixar de ser,

estarão também presentes' para dar mais, "calor" a essa'
grande festa caipira. "

"

A Diretoria do Clube Doze faz' um 'caloroso apelo
.aos seus associados para que todos: sem distinção, com
'pái'eçam a essa Testa, vestidos a êarácter,

' .�"-.,�� ::,
Êta, moçada boa mesmo. Vamoa.vê quem tem, "for:':

�

go na guela", E ao escurecer da noite de sábado, podem
, ,"vim se apeando" e encostando. os "pingo" e "dar de'

queixo na queimada" e "meter as cangícas no churras
co" ... Vem todos "morde:"neste que contá" outro dia,
"pr'os outro" nos' café. .. Cara pintada" vestido de chi

ta, sapato brabo e muita chacalheira 'dos moço e das mo-'

ça, •.. Venham·todos '" Vá ser p'ra cabeça,"
Venham todos bem vestidos,'
cheirosinhos como que,

'

Venham' moços e mocinhas,

v, d
que farrancho;'iivertidos. '

, 'en e,-se' p .�..
- LAMPADAS PHILIps:

;. ior moti�o de mudança' ar.lc.paçao DÃO MAIS LUZ, CONSO
um negócio à Rua CeI. Pe- OSCAR DAMASCENO DA MEM MENOS COURENTE
dro Demoro n. 1342 em fren- SILVA E ESPóSA, ALDA E SÃO DE ·MAIOR DURA-

te à futura praça. GOMES DA8ILVA BILIDADE. /'C J

A tratar' na mesma rua participam aos parentes e

n. 1391 com o sr. Horacio I
pessoas de suas relações o

binhares.
'

nascimento de sua filhiuha �---��....--.".. :....:
"

I
SOLANGE, ocorrido na'

Deseuhíste "Maternidade' Dr, Carlos IIIIIIII
,

Corrêa", dia 21 do fluente,

auxlli6 r- " CASA MISCE�ANIA iÍiSt�\7' ���......W••
. PRECISA.SE buidora dos Rádios R.C.A. AUTOMÔVf�S"";'NH6ES

N E· C

I
D'

CAMINHONETAS
o scrítórío de onstru- Victor, VálVUlas, e 'ISC,

08.

ções de Moellmann & Raú
.

Rua Conselheiro Mafra.
YIUZ,-P LIfv,1A- & IRMÃOS:

Ltda. .

.

.

.

V d
Cons. Mafra, 37

R. Mal. Guilherme nO 1.
. .>en,.e-�e ' 'Florian_ópolis

V'ende-tf!!'e I, 'Uma camionete "INTER- FERIDl\_S, REUMATISMO'
�.- NATIONAL" em perfeito E PLACAS SIFILITIC.AS,

Quarto de Imbuia. Vêr e! estado. .

111"
.

d N
.'

tratar no alto do Restauran- Ver e tratar na Agência li IIIr e 9Du81ra1
te Rosa, Praça 15 -: 20 an- .da Cruzeiro "do Sul, com o

I
Medicação, auxiliar no tra-

dar.
"

sr. Meira.
d

-
.

+tamenta da si,fiiís

- Lecione- e
Rara o concurso do Banco

do Brasil, a realizar-se em

setembro prôximo..
,

Informações - Rua Cris-
pim Mib, 14.

'

f

,
.

,_

.

,
.

"

'Transporte,o regu;or93 de CCHOO ( e

�,>-�""sio FRANCISCO U� s�t para NOVA, ',URR
.

. "',_' lnfovrno('ô.� 'anri09 AQ8nt.. -

(, � '''llllóPQllf1-:.... '"Ciltrlol Eloepcke SíA - 01- 'lelc:knf 1 71'2 ( Rnd. teie&.
"i" ttmclSco do ,Sul,--C.arlo, Hoepcke SI\ -CJ -Telelone 6 MOOREMACR
";"'<o, '.

""

""";, ..

•

" J:- .

.>

.� •
' -;

"

Atlâniida Rádio Calarinense Limitada,
'apresenta mais 2 -iDSIlP8raV�ei,s· mndelos par'a 1951

y,

'/ ' CARACTERISTICAS:
=-.

,

,

'

.

;;; 5 va�vulas: Qndas: lbngas de 550 a f700 kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 'a9I mts,

:= Alto-falante 61[2 .1iolegadas, tipo pesado: Tomada para toca-scos.

=:. ,TrQ1�sfarmador uni:!ers!;.l para 90, 110, 180, 200 e 220 volts iJdi
;,... Varmvel de 3 secçoes _

FI com nucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de luxo.
=: Grande alcance : Alta' 5ensibilída�!._: Som nqtural.

,/

Modela ARC-5-P
,

I

Modelo ARC 515

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONGRESSO DE MEDICINA S!�r!�!�;!!�n��! 35 . os _ -mendigos que VI-
RIO, 26 (A.N.) - Espe- Miguel Couto, Francisco de servou aos' homens oprimi- .

-

,

dacld dciais homenagens se ac�a� Castro e Carlos Chagas, bem dos e flage�ados pelos ma-

em' n
. o' cent r�o a c· I a e1progl'a.ma�as p�ra o prOXI-

como uma visita ao Instituto
les e necessI,dades pren:en-V,· .

mo prrmerro congresso bra- tes deste século, a --efg,az --

�iil���o d:e �e:i��n�� jl���� �:;��op���t� �!imh��;��� �eel�.o��si�:e :ãOes��da�a�:� 11 se' transportam de ônibus para faz�rfm ,8 /(�raç�:�·nesta capital. Serão realiza- gem ao fundador 4a Medi- Taumaturgo, um extraordí- Com o propósito de pros- nessa oportunidade, apre- ês� espeta:ll ,o _': 1�:ira-das pelos congressistas 1'0- cína Sanitária em- nosso nário pôder já por 'ter sido seguirem no estudo de me-' sentados os resultados das gos, dando, a?s ; el
(a

.
íos-.marias aos monumentos de 'país. apóstolo fieÍ de Jesús Cris- didas tendentes a solver o! primeiras medidas na exe- mente necessíts os:_ mel.

__:r..-...._....-.-w·J'_... ·.·.ww-_·....- .....• ..-.-...._·........•....•...w.....-.-.-....__....-"'. to e sobretudo pQr ter São ' bl da mendicância' •

do -plano acertado na com que possam .ser aSSlS
, pro ema

...,. : 'Icu�ao.,.. 't'd .d maneira certa e"
Judas Tadeu pertencido a nesta Capital, estiveram '

prrmerra reurnao, que e o lOS, - e
. _

família santa 'e priviligiada reunidos
-

ante-ontem, às 20 'levantamento do cadastro' humana, por a_ssocllaçoes-"

., i • t I terao e emen--
que deu ao mundo o Salva- horas, no Salão Paroquial, das pessôas que VIvem da: que, para a

',
dor. à rua Arcipreste Paiva, os caridade pública, nesta ci- 'I· tos. ,

.

fQuinta-feira, dia 28, ás 81'S. drs .. Luiz de Souza, Se- dade. De acôrdo com o l�e- __Tern;inad�s as 111 ,orVla�-

7 horas na Catedral missa cretário
'

da Segurança PÚ- latório apresentado, 35 sao
:

çoes sobre esse aspecto da.
. . _- I � • f' e são encer-efestiva com comunhão dos bl ica, Rivadavia Corrêa, De- os pedintes que se valem ] qllestao, 01 a s s

'.�
devotos em honra de São legado da Ordem Política ê das esmolas, sendo )que, I rada e outra .marcà"da, p,ala.•
Judas Tadeu. Em seguida, Social, Ney de Aragão Paz, dêsses, 11 não .. residem 13m. o dia 26 de Julho proxll110,
deu, com- preciosa reliqiJia- Delegado Regional de Pol í- "F'lorianópol is, para aqui se

I
vindouro.

.

-

Parcela Autêntica do Cor- cia, Biase Faraco, da Ação transportando, de ônibus,

Emanuel Campo'-:po do poderoso apóstolo Social Catarinense, Mon- afim de fazerem a praça. . . iJi'
parente de Je_sús. Ás 19 ho- senhor Frederico Hobbold, Assim, com êsses primei- P ticias particulares-
ras solene novena com nova [Jornalista Martinho Callado ros passos para a solução I . ben �oh ver sido nomea-
bencã f iéi d t d d "A G t"

. ., sa emos a

:nçao aos reis evo os e, e, aze a .: do problema, algo :Ja .conse- I
do Inspetor da Alfandega,

Sao Judas Tadeu. As pes- Os trabalhos foram, desta guiu saber a Comissão 01'-
d FI "

, lis o nosso"� •

d . ' .

id I h
e oIlanopo I ,

bsoas qUbe n�.o pu erefm re:e- feI�a, presidi os pe o �r. ganizadora da campan a
distinto conterraneo, sr__

eli � ençao nas
,

unçoes LUIZ de Souza, sendo, entao, que pretende acabar com,
Emanuel Campos, antigo e'

RECEBENDQ FORTES R1\JADAS DO

Ire
igrosas, o que e sempre I 'I f

. ,. da.

I I d
- ,exemp ar uncionarro _.

VENTO NORTE REBENTARAM OS CA mais ouvave, pp erao re-

II C E' I·t t f d l.-_
,

-

cebêla também nas seguin- oogresso g. d b.; qu�le depar amen o e e

BOS QUE MANTINHAM O APARELHO I

i�s ::�;::h��'::; á�e;:: �o�� tadual de Dele.. O «COD!O.» _

a c U-Ira�idadão por 'todos e�h.'ma-:A FLÔR D'ÁGUA
d 13-45' 1730 va artlll"181 do, pelas suas quahdades.·

ConfOl:m_: noticiámos, em submerg.il', em loc�l mais, as " as, 'Tadeu sa do Pe t Itóleo \I; de carater e .se�v!�or públi-nossa edição de ontem, o sr. fundo ainda, a meio-rcanal, _.
L

'co dono de invejável folha?_-.
Ivo de Andrade, jovem es- tornando-se, assim, quase " ) Pat:'ocmado pelo Centro RIO, 26 (V.A.) - A re- de 'serviços, o sr, Emanuef
canf'randista paulista, devi-

I
impraticável o S��I salva- Uden Ices . Cata�'ll1ense d� Def�s� do portagem de "Ult�ma Hora" Campos pode ver, na eleva-

damente autorizado pelas mento. No entanto, vai aque- ••• Petroleo e _prepar�tono à teve ontem em maos o rela- da comissão com queo hon-.
autoridades competentes, a- :le escafandro tentar novas O sr. João Orestes Araú-, 2a Convenção N,aclOnal d.e tório que, a propósito do

rou o Govêrno, um'ato. de:
pós alguns dias .de incessan-

. sondagens para traze-lo, no- jo, hármu ltos. anos, era co- Defesa, do. Petroleo,. reah- processo para provocar chu- reconhecimento dos seus-.
tes ,tl:abalh0s, conseguiu; vamente, à. tona e rebocá-lo letor estadual em Garopabà. z�r-se-a, nesta Capital

°

nos 1 vas: a:'t�fie. iais; foi e.ntregue mer itos.
trazer a tona ao entardecer para a praia. Func ionário completo. dias 30 do corrente e 1 de ao Ministro da Agricultura A � lha por' J'SSo.,

, I ." .

Ih lIo C E' . '.
sua escorna, ,""

de ante-ontem, o "Caeté", .

� Cercava-o a população de JU o, o
.

ongresso .�- I pelo dIreto:' do Serviço. de teve nesta capital, o.nde 00-,
submerso à baSa sul, desde � toda a sua estima e êle cor-

tadual de De�esa do Petto-IMeteor.ologla, sr, Fr�l�clsCO tem foi'conhecida, aplausos..

24 de març.o deste ano..

S' d 'd ? -respondendo a essa geral es- leo.
, I

de Souza.�sse relatorlO es- unanimes.
-Ontem, aquele ilustre pa- era ver a e tima servia a todos com de-

.

Nesse conclave, qu: sera tuda e an�ii!)a exclusiva- Fazendo-no.s reflexo. des-,
triGio procurou nos�a 'repor-, �. 1 dicação. No exercicio do car� I�stalado com � sessao so-!mente o assun�o, c.itando. to-I se júbilo. geral, temos a sa-,

!agem para, er;t adItamento Con:eu ontem, a tard:, go cumpria o seu dever sem lel1.e ::0 Democlata Club". e I das �s expene�cIas feItas I
tisfação de levar ao. novo.".

a nossa local, mformar que pe1a CIdade que, em LUIS, saber fazer distinções. No encen ada <.:om. um COn:JCl.O I nos Estados Ul1ldos naque- Inspetor da nossa Alfande
o. aparelho, quando já à flôr Alves, no município de Ita- !

último pleito o povo de Ga- na Pra�a PereI�'a e OhveI-1 le sentido e conclue decla-
ga o.s nossos abraço.s," com:'

dágua, suspenso por talhas, jaí, fôra pres.o um cidadão Iropaba fê-lo seu represen- r�, serao. debatIdas ques-
,I
rando: não deve ter nen)lum Vo.tos de maio.r exito no de- ..

recebendo fortes �ajadas do que �ra portador de uma' tante na Câmara Municipal, toes rela?lOnadas com. a de- ampar-o ofiCial qualquer sempenho. do. cargo..
vento norte, forço.u os ca- ordem de habeas-corpus. ·dando-Ihe uma votação qua- fesa,. d� ,Imp.ortante. nqueza forma de plano em que se

_ _ _

bos, que, �ntão, - nã.o
....
suPOl·- pr�ventivo, concedida p�lo; se unânime. Reunida a Câ- braSIleIra. obj�tive <resolver o proble- -'osta do Sa'grud."tando o peso do. aVIa0, re- JUlZ da Comarcá e conflr� mara da Palhoça, o S{. João

' ma das secas do Nordeste [" . V"
bentaram. Imada pelo Tribunal de Jus-_' Araújo foi eleito seu presi- Situação por,::meio artificial de pro- J1oraçao- da JeSQ�Em consequência o. CC� tiça.

. I dente. Nesse dia, teve que, d· I
duçao de chuva�, Deve-se U ti.·

PCX, "Caeté", tornou a Será verdade? por várias horas, resistir às O orosa impedir que se engane e Na igreja de Santo Anto---
..............!t••••••••••••�•••"........ I impertinências e às amea- Por mais que expluam, púb.lico, especialmente os n�o, -de.sta cidade, t;rá iní-,

f ças do sr. Wall.dtrley Jú� mesmo na Assembléia, os' agncultores,_ co.m ?�'o�essa CIO, hOJe o solene tnduo e_:nu'

O poeta ..Oleg·arl·o _

Mar,·an·o nior, que queria manchar- remorsos dos que aplaudem de provocaça0 a�·tIfIclaJ .de honra �o ,Sagrado Coraçao->"
lhe o passado com a adesão e apo.ilim essa odiosa cam- c�uvas. Sugere.amda a Cl'la- de Jesu.s, a� 19 hor�s.(I ,

P t I
ao. partido dominante. Essas Ipanha cóittra o. professora� ,çao de um orgao para estu�

,

No dIa 2�, haver� _mISSa.
E:mba'··lxador em 8r· ·uga _

a,meaças agora se concreti- �
do, aqui estaremos para de� dar nas z?�as secas do Nor- as 7 horas e comllnhao ge--

- zaram: o go.vêrn.o rec'.olheu· nunciar' ao. Estado as ver- deste. a flslca das nuvens e ral dos _membros das a!)so--

RIO, 26 (V.A�) - O-nre- há outra solucão. Você será �ao Tesoure. Sendo a sra. dadeiras misérias q�e se
as caracteristi�as locais 'da ciações daquela igl:ej'a. ,

sidente do Banc.o da Prefei- o n'ovo embai�ador 'do Bra� do desse funcionário pro- vem praticando. nesse setor. atmosfera, Cita, ainda que, �s 19 horas r�al:z�r�se-a-.,
tura, sr. Henrique Deds� sil em Portugal". Diante do eSSOl'a, o castigo do reco� Simples e pura persegui- no dia em que o. dr. Janot a lmpo�ente cenmOl1la da

worth, que ocupou o mesmo inesperado do convite, o sr. lhimento torna-se mais du- ção política está no ato. que
Pacheco realizou suas expe":. Coroaçao da !m,gem' �{j:�

cargo no governo do galo Olegário Mariano não soube 1'0. Cumpl'indo, a co.ntrário} demitiu a professo.ra diaris- riências no Cear�, 'p�ra pro� Sagrado CO:lj.çao de Jesus,.
Eurico Dutra, ofereceu, on- dar uma resposta imediata. senso, .o dispositivo que I ta Nadir Sánt'Helena Coe- voca�' :huva . art�flclal, as com preg�ç�o pelo R�vmo_
tem, um almoço no Countri manda que a espôsa sem- lho, da escola mista de Pi- condI�oe� ,smotlcas .

eram
I
Padre FlavIO AzambUja S�_

Clube ao presidente Vúgas. Na-o bavar,á ax. pre. qu;_. possível, quando !nheirinho.� no distrito de Ja- favo�'a:vels_ a ocorrencl.a de, J.

Participaram também desse li li funclOnana, acompanhe o .cinto Machado, no municí-· p�eclpItaçoes e conclUI con- Em seguida será ina�gu-
almoço os S1'S.· Lourival pP.dl·8o-te dl-a 29 marido, o govêrno remo-! pio de Turvo. ,I vidando aque�e s.enh.or para ra_da a nov� s�la de re�nIõ�,,:;, ,

Fontes" secretário da, pre�
..,

�eu a sra. do sr. João Araú- Antiga educado.ta, antes u;n �ebate pUbh:o com os das Assoclaç�es. da Igr�Ja�
sidência; prefeito Carlos Do Gabinete d,o Senhor JO para Mottssiambú - ou municipal, na. Vadir há cer- teclllcos. do �ervlço de Me- de �ant? Anto.�lO, com 1U�'

Vital, Coelho Lisboa e o
Secretárie'do Govêrn.o-infor- seja, mais para longe de ca de 20 anos vem ensinàn- teorologla, sobre a momen-. trol1lzaçao da Imagem dG>'

po.eta Olegário Mariano. mam-nos que na próxima marido 1 do criancas catarinenses. tosa questão. I Sagrado Co.ração de Jes,us�.

Segund.o o vespertino �'A sexta-feir.. , dia 29, por ser É assim a dem001'acia da Mas um deputado, que nem
,. " �....

Ultima Hora", '0. sr. Getúlio dia santo de guarda, - e em eterna vigilância. catarinense é, e não. sente eF .

Q iiVargas por aquela ocasião, observância à velha praxe, O sr. João Araújo, pelo n
.

I b
.

11eG an o_ não haverá expediente b
em VIve a, a ma arrIg�-

.

• ••convidou 'Ü poeta Olegário· em que espalhou, venceu o verde, so.ube que na. Nadll'
Mariano ,para o cargo de nas repartições públicas es� poder econômico. E e,stá pa· votára no P. S. D.• E daí à

b
. taduais. d f

. .

em alxador, do Brasil em .. gan o eSSe elO crlme. de!RoÍssãt_não houve distân-
Portugal. Por sinal, esse

Ilf· d
A sua consciência lhe cia. Para o lugar foi no-

posto fõr também muito Inela as permite dormir serenamente meado um semi-analfàbeto
disputado e chegou a ser

'

. ••• todas as noites, Os seus de no.me José Tu()n� cuja
exercido também no govel'- Foram presos pela acusa- perseguidores poderão fazer única vilrtude' estãi-ia em
no de Dutra pelo anfitrião, ção de terem rouhado vários o mesmo? haver votado. no deputado.
sr. Henrique Dodsworth. O objetos de algumas residên- em referência.
mesmo vespertino, ainda a sias nesta Capital, do.is a- Ainda no Turvo, foi dis-
propósito, registra o se- prendizes marinheiros, que ������AASS�tAJ!f:s pensada a pro.fessora Marta
guinte: "O sr. GeÚ1lio Var- haviam fugido. , • LAMPADAS PHILlPS. Hobe.rg, da escola mista de
gas palestrou demorada- (Do.s Jornais) Co.rticeiI;a. Esse ato é um

mente cem o sr. Olegário. Vejam só, que coisa feia, ato de ferocidade política.
Mariano, 'discutindo, inclu- Para a classe causámágua, Tel.egramas Da. Marta Hoberg é profes-
sive, com ele; a questão do I Podia,m brincar na areia _

sora há mais de 10 anos. É
acôrdo o.rotográfico do Bra- Sem contudo cair n'água. �,

r·etl-dos mãe de 8 filhos menores e

sil com Portugal. Lamentou' 9 seu marido. recentemente
o presidente que nã.o tives- Aço Mecanica, Maria A. tornou-se inválido!
se o poeta sido eleito depu- Tenha a polícia razões, Luiz, Timoteo Mariano, Be- O choro dessas crianci-
tado porque assim poderia Mas os tais, nos seus desli- no. Mendes, Ines Mota Ca- nhas e a necessidade desse
acelerar da tribuna parla- ses, peja Coqueiros, Joalicio ,lar não sensibilizarão a al
mental' a marcha do refe- Não eram bem un!) ladrões, Santos, Antonio, Adão. Du- ma do.S que p'ratkam essas

rido. acôrdo. E acrescentou, Mas simplesmente aprendi- que, Benhur de Castro Ro� crueldades?
para encerrar a discussão, zes... mariz, Zacarias Abreu, Oc� A que situação. dolorosa '

,o sr. Getúlio Vargas: Mas Zé tacilio Anselmo. eh-ego.u o ensino!

-

._.

<Ftoríanõpolís. 27 de Junho de 195i\

•

Tornou a submerlir o
({ Caeté»

,_4

-

Buscando retirar uma gota d'água desse ocea..-

no de' perseguições a.o pr.ofessorado catarinense; .0"
deputado Oswaldo Cabral qualificou-nos, ontem,' dél'
pasquim 1)

-

Entre o julgamento da raiva e o juízo exato., não>
podemos deixar de aceitar êste e repudiar aquele.

E'o conceito d'O Estado, dentro da Casa do Po-·
vo, para nós, é aquele com que a Assembléia nos,
honrou, há p_ouco mais de um mês, mandan'do-no&,
suas congratulações pelo nesso aniversário. A' ini-·
ciativa desse voto partiu, para maior penhor nosso"."
de um categorizado líder da U. D. N': no Vale do Ita-___.,
jaí. •

Essa atitude ficou. As raivas passam '. .. como"
passaram com relação. ao Diário, dá, T'àrde,

.

por ha�.
ver _chamado esse mesmo depTIta4ó, que on� nos;
atacou, de adesista! E passamm"tamhem com rela-
çã.o' à nossa confreira A Gàzeta; pUl"'diier; algum�,l
coisa mais e
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