
Falando, ainda agora, nos últimos dias de junho, ao blíeos, .retratados na classe dos professores e .d.os ser-
"'Jornal deJoínville", o ilustre governador do Estado, re- ventes.·;i' ..

.,feriu-se ao probit!ma dé energia elétrica, e disse esta f'ra- E porque o quadro esteja perfeito e acabado, des

se;: que mereceu manchetes: "Não quero mais ver êste confia-se que, na expressão supercihosa do ilustre go

quadro de operários Sem trabalho e de -fábr ieas fecha- vernador, haja urna frase feita, na qual aquele "não que
das". i. .

-

l- i'O" mais ver' opetarios' sem' trabalho", 'seja apenas a di-
.

·l.endó-a e relendo-�,� 'os que, 'p.or dev�r de ofício, vêm plomática introdução do suplemento de urna idéia mais
.

.acomp,al.lhand,9 o início pouco lisonjeiro da sua adminís- sentida. a do quadro de fábricas fechadas! ,'"

. tração; nãô �inpr�endei:n como o quadro de operários Não negamos a possíbílidade do rtgor e do exagêro
-sém trabalho possâ' tocar-lhe o 'espíríte, É que, mal assn- nesse juizo. Mas conosco há-de convir toda urna legião

.

.mia ô alto cargo;' 'o Estado dava fi seu primeiro bote con- de exonerados por.motivos políticos e por suspeitas de
"Ua: alg'1:n;na$. dezenas de operários das Obras Públicas, os não gozarem -aínda dos' prfvilegfos daquela assistência.
q.uãis' só Imo emolduraram aquele quadro que o sr. Irt- social, que o candidato' Jríneu Bornhausen .

preconizava
'

•• i neu Bornhausen não quer mais ver, p.orque encontraram para a desprotegida classe dos servidores públicos -

.

: na Justiça do 'I'rahalhe 'o poder que a tanto se' opôs. . pessoalide casa! Com esses inexistem os motívos de ff.r
.: Nem por isso; .todavía, a ISituação recuou de bésque-: ç� maior 'que passageiramente suspenderam o trabalho

• jàr' a tela ;c�pl'jêhosa. Píncelaram-na e colortram-na os' de algumas fábricas. Nesta:s, quando a estiagem passar
.

.migueis artgelos dos sovietes udenistas, menos interessa- 'ou' quando a energia elétrica fôr suficiente, .

os operârtos
dos pelas supostas alergias governamentais. E para que estarão de novo, E aqueles, que a polítfcagem varreu dos
a pintura não 'se .carregasse de tons exclusivamente tra- cargos,' a .que serviram por muitos anos, têm já 'os seus

balhistas � o ,que poderia desagradar a.os críticos seve- lugares ocupados, .

.

TOS do 'IQuvre.d.o Catete - a paisagem dos sem trabalho O quadro viv.o que representam -é, assim, mais do
ganhou vida:'iJuls· demissões de humildes servidores pú-' l.or.os.o, condensa urna injustiça maior, .se não desejada,

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

pelo menos permitida, e fere, 1.1.0 setor do ensino, interes
ses de um capital sagrado, que não pode ser comparado
nem equiparado a prejuízos de indústrias.

Se' a comovida expressão do govemador lhe saisse
do' coração ao contemplar a situaçãn de urna viúva. car
regada de fílhos, que o seu govêrno exonerou ou remo

veu para rincões Iongínques, e mandasse de pronto des
fazer o ato, e censurasse os que lh'o pediram, e determi
nasse exame honesto nos que lhe fossem solicitados por
(lavante - então seríamos' os primeiros a honrar os ea

beçalhos do jornal com os negritos garrafais: "NÃO
QUERO MAIS VER ESSE QUADRO DE 'VIUVAS E DE

HUMILDES SERVIDORES pEMITIDOS, E REMOVI

DOS,
. declar,!1 o emfnente governador Irineu Bornhau

sen".
Enquanto não, nâo l Enquanto persistirem essas me

didas que visam; ao claro, à melhor'ia de um partido'que
soe vinga' de derrotas, seremos coagidos a ver naquele
emocionado pensamento do governador catarínense não
o tormento de um espíríte público diante de um preblema .

de interêsse coletivo, mas á amargura de um industrial
frente a urna fábrica que não está dando lucros!

. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

I
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FIoríanõpolís, 50 CENTAVOS

. ,

T R A -G' E D I A N O
·TUBARÃ.O

TOQUIO 3· (U· P ) U
. Em nossa edição de' on- seu Herminio Antunes, fi- metros e o veículo parou 10-

, ..
- r- .semana. No entanto os cír- ,taram lirm�m�nte nesta ca-

:gente - 0,8 aliados concor- culos diplo.!Uatico� reW.el'am. p'it�l emborR.,os _.iuqci_sna;' tem".1�9t!ciamos, à doloi·os.a lhO. .i!�, r.edro, Antun�s e Te:: $9, � segt.!.Íl:. ,J1a ,Estação� de

duram com a prop,osta co- .que o SÜP.l:�W9" corn:ab:da'nte,. rios ;Jai� 'llutor1h�dos' do De- ?ç?�hJê�f.'t:� 2e·,..:qur�::tCD�:}.e�..: )�:e$" P.ai�. ;:�ntltn��-é�q:ijíé', :Gii,a"'fif1i;'�:ond� subiràlll' An-
rounista que prevê' a' confe-' 'das "Ná:çõés' Unidas' 'consul- pa.rtãmento de Estado' pà-

'tió O.rIO 'l'uflarão, prox1mo .c'ontava 1'6 alios. ,gelina Mathei, com 16 anos
, à estação de águas da Guar- O motorista. deu a direçã.o natdral tle Gu.atá, distrl'to'Tencia de armistício na ci- te o· governo, antes de ado- nha.m de lado qualquer ex-

.. d d K 10
.

d da, à noite de dQmingo úl- para o cobrador de Lauro Mul.ler, e queua e e aesong, a e tar qualquer iniciativa. A cesso de otimismo. RessaI"
.

lh O I R d timo. A esta altura, o �motoris- e s, t a v a residindo em
JU o. sr. ga.. 'O gway, reação imediata que aqui se tam ·esses circulos que -um

-

:supremo comandante' das observou foi !Je aceitação da acordo' "para ,realizar i con-
,À falta de elementos mais ta João Peixoto passou a GUARDA há q u a t r o

f d ONU d· '-
. detalhoados, s.ó· h.oje, nos é' direção do carro para o co- dias. Ocupava-se -como do-

orças a .' Isse, con- propól'\ta comunista' quanto versações de pàz; conquan-. .

tudo, qUe estaria pronto pa- à dàta e ao local ,da confe-' to torne a'.paz uma p-ossibi- possiv71 informar com por� brador José Matias. A via- méstica na residencia do

1'a encontrar os chefes mi- rencia: de 10 ,a 15 de julho, !idade definida, deixa ainda
menores, que recebemos qa- gem decorreu normalmente sr. Ivo

I

Liberatto, gerente

Htares vermelhos antes do perto de Kaesong, uma ci- por solucionar o problema
quela cidade., por �ais uns quinhentos (Continúa na 3a pág.)

dia 10, u1ma vez "que a ces- dade situada nas pl:oximida- ·total de elaboração dos ter-
Os antecedentes,do desastre 0 ,

r[. , � O onibus de placas 17-02-' ,

:sação de fogo só poderá 0- des do Paralelo 38. As es- mos de cessação de' fogo a-

correr.depois da aceitação peranças de um termino ceitaveis'por anibos os la-
53, de·propriedade.da Em-

.Re··g'ressl', h' o·,·e,Odos termos de armisticio e imediato da guerra aumen- dos.
,53, de proprie.çlade· da

-<Iue até então se perderão N.......,...__�_•••••_._......,._._._._-__••_-_-_-�._•••_-_-_......_......_.......
EMPRESA .J E A G E R,.

mais vidas humanas". p
· f'tIII

I·
.. foi o veículo escalado para

"N
.

un·lcao·. para' O'A.S .e eltore!·S' fazer a linha Pôrto Alegre- s.r.'· e·r.eAu.RImo's'SOLIDARIEDADE A RIDG- � Tubarão-Guarda. Seu móto-
.

WAY N rista era João Peixoto e, o

LONDRES, 3 (U.P.) - 'que nao votaram cobrador, José Matias.
-

Na Em avião especial da
'Ü ministro das Relações' .

. ..:
. tarde de sábado, depois, de. FAB, regressa, às 8 ho-

Exteriores da Inglaterra, sr. RIO, 3 (V.A.) - rA Jus: dos .eleitores . faltosos no umá viagem normal, chegou ras, de hoje, ao Rio de
Herbert Morrison, expres- tiça Eleitorahdentro de al- Distrito Federal, o vesperti, o oniblls à cidade de Guar- Janeiro, o eminente ca

'sou a sua "mais absoluta guns dias iriiciará a apura- no "Ultima Hora ouviu. b da, levando como passagei- tarinense Dr. 'Nerêu Ra

-confiança" na habilidade do ç_ão das responsabilidades sr.-Jorge de Godoi; procura- ras tres senhoras.,'os tripu- mos; ilustre Presidente

general Mathew Ridgway na dos que não cumpriram seus dor regional, que confirmou. lantes d'O veículo hospeda- da Câmara. dos Deputa
questão das negociações deveres.civicos, deixando de estar aguardando 'a conclu- ram-se no único hotel' da 10- dos, que se faz acompa
-com os comunistas para a comparecer ao pleito de três são do trabalho de revisão 'calidacÍe. onde passariam o nhar de sua exma. espô
cessação do fogo na Çoréia. de outubro. Como se sabe, do alistamento que vem se�- domingo, devendo regressar sa d. Beatriz Pederneiras
Em declaração na Cama- cerca de tres milhões e qua- do feito pelo Tribunal Re� segunda-feira. Ramos �,dê sua neta, gen-

rã dos Comuns, o chanceler trocentos mil votantes fugi- gional para promover a res- Na noite de domingo, João til senhorinha Terez'a
Morrison acentuou: "Ape- ram às urnas em todo o país. ponsabiHdade' dos eleit01'es Peixoto e José Matias

ré-I Ramos de Paula.
nas nos devemos preocupar O sr. Plinio Travassos, pro- cariocas que não votaram a solvei'am ir a um circo que Ao bota-fóra do ilustre
com os possiveis termos do curador geral da Republica 3 de outubro. está armado na cidade de homem público catarinen-'
acordo. Julgamos que quais- logo que, sejam julgados os

,...
Ttibarão e para-não terem se compar�cerão, no ae-

quer que sejam deverão in-, processos do Maranhão e do muita despesa convidaram roporto da Base Aérea,
�luir a .rocà de prisioneiros Estado do Rio pelo Tribunal Des. Urbano SaUes alguns conhecidos, combi- amigos e correligionários.
inclusive os civis. E' desejo Superior Eleitoral, voltará Oc.orreu, .ontem, .o aniversá- nando que estes pagariam ,"O ESTADO" deseja
do governo de Sua Majesta-. sua atenção para os disposi- riOl natalício do exm.o. sr. passàgem, o que auxiliaria lhe feliz viagem.
de que não somente seja tivos do Codigo que donsi- Des. Urbano Muller Sales, na aquisição da gasolina.' ....
-c::onseguida a cessação das deram os delitos. de ausencia ilustre Presidente d.o Tribu-

.

Estavam, pois, fazendo unia
'hostilidades, como estuda- às l}rnas. nal de Justiça do Estad.o e linha' irregularmente, já DI·slrl·bu,·ça-O de lucrosdos outros aspectos do pro- Em entendimento com os diret.or da Faculdade de Di- que exi�te a Emprêsa São
blema coreano inclusive os procura�ores regionai� que reit.o de Santa Catarina. J.osé que é a correessioná
relativos à subnutrição, que funcionam nos Estados o Magistrad.o na perfeita ria do transporte de passa- RIO; 3 (V.A.)·- O orgão
têm causado à morte de cer- chefe do ministerio publico acepçã.o do têrm.o e pr.ofes- geiros entre aquelas locali- oficioso "A Noite" em tele
ca de um milhão de corea- orientará a campanha no s.ot que honra a ,cátedra pe- çlades, sem permissão da di- grama 'de Belo Horizonte in
nos nos ultimos tempos. ' sentido de aplicação do ar- la sua cultura, odes. Urban.o reção da Empresa Jeager. forma que o Banco Nacional

EXPECTATIVÀ EM ·WAS- tigo 175, do mesmo Codigo, Sales está entre aqueles jui- Sairam do hotel· aproxi- de Minas Gerais, dos mais

HINGTON que estipula penas para to- zes e intérpretes do direito 'madamEmte às 19. horas, só conceituados estabelecimen-

. WASHINGTON, 3 (U.P.) dos os casos., "a cuja passagem nos ,desc.o- o motorista e o cobrador e I tos de credito do paí.s,. res�l-
- O general Matthew Ridg- Isso foi o que declarou o brim.os, c.omo homénagem de um pouco adiante apanha- veu pagar a partlclpaçao

� way tem toda autoridade e procurador, geral da, Repu:- respeit.o e admiraçã.o". ram 'Luiz de Souza Antunes, dos lucros a seus emprega-

jnstruções para delibel;ar blica que, a respeito vem re- Registrand.o-Ihe, emb.ora· com 19 anos filho de Ma- dos. Diz '0 telegrama: "Fa- Ü f.undador e diretor do

sobre a proposta 4.os comu-. cebendo pedidos de informa- em atr�so, mvoluntário, o Íloel e Honol:ata Ántunes e tigado de esperar que. o! Banco é o deputado Maga
nistas para que as conversa- ções de varies pontos· do natalíci.o, enviamos-lhe nos- residente na localidade de Parlam�nto res�lva a pôr llhães �intci, ex-sel'cretário

oções sobre o 'armisticio se- país. s.os respeitos.os cumprimen- Guarda. Em companhia . de em pratIca o art�go da Cons- das ;Fmanças do gove:t;no

j�m iniciadas na proxima A proposito das punições tQs.
'

Luiz embarcou um sobrinho tituição, Federal que prevê· Milton Campos.

ACEITA PELOS' 'ALIADOS A
A .PRQP,OSTA 'COMUNISTA

RIO

a participação dos 'emprega-
40s nos lucros das empresas,
o Banco Nacional de Minas
Gerais decidiu por sua pro-

pria conta distribuir com os

funcionarios em carah�r per
manente, quinze por cento
de seus lucros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No'. I!tastidores' do mundO

GENTE
/

Vulcanizó'çàó"
,

.

DE"'--

Pneus e 'Camaras de Ir "

DEMAIS

Serviço Garantido

COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS 8. A.

'"
, _- Poste de Serviçe "ESSO" -

Telefone Manual- 44

Estreito � FI4Jí'�an6polis
...

Senhoras' e Seokoritas

19ã.t

NQ mundc dolMllil'ie.s 8 arti
rádio e da TV I�S de CiI·ça r

.. .- Por AI Neto ,Só no' Empói!jo ··FlóJ!ijJ,nÓã
,
:* Buster Crab�e, que foi" polis.

depois de Johnny Weissmul- Preces
.

dê

ler um dos mais famosos mail».
Tarzans do cinema possue' Rua 'l"ir'3�lite8,
uma fazenda na California, Tl}l� Ü�91.

'

onde cria cavalos de primei-
ra ordem. A-ultima ideia de
Buster .é batizar os cavalos
com nome de personalidades
de televisão. Assim é que a

caba de chamar a uma egui
nha baia .de sangue árabe
com o .nome de Dagrnar ...

.
* Lima Romay �stá fa�"

zendo muito dinheiro com a-,

nuncios para a televisão.
Ainda agora, notícias. de

Detroit dizem que ai General
Motors acaba de dar a tina
um contrato para fazer uma
serie de anuncios de tevê

'.

para propaganda dos auto

móveis' Oldsmobile.
;c. A Associação da Calí

fornia Meridional em Pró de

mano ....

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

um Rádio e uma Televisão
Melhores acàba de dar a

BENZOMEL

fr.q�ezl.' �J1l 9".1
'fatio'Ureesotad.

(Sif\leira)

'A LU G A-
ótima sala no cemro

f\. Praça 15 de Novembro, 20, 2' ande
(.Itos do Restaurente Ro.a). ,

T,ater no mesmo local.
----------�------------------------------------------�--�------------��--------

ce

SAO FRANCISCO DO SUL para NOVA 10BI
lrifortnoçõ•• oomo. Agente.

f! ... ,�o6p�Ií.- C�rlo. Hoepcke S/A -.
CI - 'telefone },217 ( Rnd. telel.

') o noelCCO do Sul-Carla. Hoepcke SA -CI...;.Telelooe 6 MOOREMACB

SE

.__ .__ ..

_, :

Iatlântida�Rádio Catafioense Limitada
apresenta mais 2 insuperavels modelos para 1051

CAR"ACT,ERISTICAS:·
.

r:;:
5 valvulas: qnàt1S: longas de 55Q' a 1.70:2 kc[s; curtas 6 a lêmcs. 5fJ a9I mts .

.... Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado _ Tomada para teca-ecos.

;, Transformador universal para 90, 110, 180, 208 e 220 volts vdi

_ Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de. IMBUIA de luxo.

.: Grande alcance: Alta sensibilídade : -Som natural.Modelo ARC�5-P
.-----�------��--------------------------�-

Modeio ARe 515

!
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-.Ir: T,rüa\g ê d i::a ,n�o 'RioiYida Social A�,vers.átilr ,�Ij" �. ,Cliúei.: J
'T' u b a:.....:·.:.·.·..,·.·/·a'" f.··O·.·,...·,:.. ' "

' STA���2:�CE-
-

rus, Praia Clube- I

I : -.

; . ,'y .
i , '. NO DA. SILVA O Coqueiros Praia Clube, . cia, Vice-Presidente; Arol- �

<do Balneário daquela loca- A
.

-:
d

� ..
'

';
. .... . Faz; anos, hóje, a gentí- 'fundado em 4 de'J'ulho de do Pêsei, Secretário', Domín-

I

. s declarações e Luiz a dêncía em entregar a dire-' \.Lidade. Angelina v.inha a- reportagem 'erjlm. seguidas ção do .onibus. ao cobrador,
líseíma senhorinha Anilda 1944, sendo seus idealizado- gos Navarro, Tesoureiro e

-companhada porVíleon Fer-: âvidamente por aproximada- Seria limà. testemunha' va- Damasceno dá ·Silva,. filha res os srs. JOã0 Eloy Men- Diretores dr. Rubens de Ar-
..

.nandes, de 17 anos, filho de t·
. . do nosso prezado confrade, des, Manoel Gonçalves, Rau- - ruda Ramos, CeI. João EI-Qy

men e vinte menmas, cole- Iiosa para', ao lado de Luiz
Daniel e Dilma Fernandes, ..

t d
dr. Alfredo Damasceno da lino Horn Ferro; Orlando Mendes, srs. Esperidíão

e giais o as que se encontra- q�. &ou�. ,A1!tUl}�S", prestar-
'Eram, pois, seis pessoas ao vam visitando'o ú�ico so- maiores detalhes da' ocor- �ilva,' advogado nesta cal" Filomeno' e Rodolfo Ràbe e Amir, e Florisbelo Silva.

'todo. e' Angelina, sentou-se brevivente da 'pavorosa tra- rêncis, E' possível, porém. pital. que, com os srs. Cid Rocha Assinalando. a passagem

:n,o .primeiro banco junto a' êdi
'" .

. A jovem aniver�ariante Amaral .. Oswaldo dos Pas- dé tão. grato acontecimento
ge la, a 'malor' Ja' ocorrida que' a essas horas seu cadá-

o. ,parta de .entradá, ao lado, em-Tubarão.
'.. ver; arrastado pela correu- receberá, por certo, hoje, os sos 'Machado, Osni Ortiga e serão inaugurados, em sua

;.rl� rn�to�'istfl:"J9;P p'�ixoto As prfmeíras providências ;teza; se encontre. a muitos cumprimentos de suas amí-
.
Arnoldo Sua rez, o fundaram séde, às 10 horas do prõxí

",I,que fã"'se esperava . e que 'O delegado de. policia de: metros de distância. E é pa-
guinhas, aos quais nos asso- no. aprasivel bairro de' 00- mo domingo, ·os retratos dos

'.;:supõe-se fosse seu namora- 'fuba'rão, '.sr .. Ailtônió 'Cor- !rl!l isso. que. continuam.. as ciamós;: ,. queiros, completa; na data Presidentes daquêle Clube

-do, " rêa Larrold, "acompanhado .pesquiSás, ordenadas pelas
.SR..LUIZ O. OE CARVA- de hoje, o seu sétimo ano de e, ainda, do dr. Aderbal R •

. A: viagem decorria nor- pelo-escrivão Clovis-Bonnas-: .autoridades pollclaís de Tu-
LIrO

.

vida.. ela Silva, seu grande bene-

']'lal-mente, em velocidade sis, assim que foi informado" .barão. .,
Ocorre, nesta data, o a- ..

'

A sua' atual Diretoria 'é mérito.

também normal até 'que' em da tragédia, entrou em eú-< .

r_üv�rsário natalício, dó nos- composta dos mais expressi- Às 12 horas, os associados

-certa altura o ónibus bateu' tendimentos' 'com' a direção ' .' 'soo prezado conterrâneo,': sr, vos elementos da sociedade se confraternizarão em um

"cmn: a parte- lateral num da Estrada de Ferro Dena: 110TI I'LI810V' Luiz Oscar de Carvalho, al- local, srs. Manoel Gonçal- almoço, comemorando a da-

�poste a direita da estrada, Tereza Oristfna," cujo :dire-. 11 . D
.

iJ fi to -funcionár'io do Serviço ves, Presidente; Mário Gar- ta de hoje.
.

·
«ocasião em que o motorista tor, em vistarío local onde -; ..

'
de Fiscalização da Fazen-

'-pediu ao cobrador que lhe se deu ri' desastre 'ficar' per- ÇúNGREGAÇÃO MARIA- da.

-entregasse a direção. to da linha 'férrea 'cedeu' NA .N .. S. DO DESTERRO: ,'. 'As muitas homenagens
"O Qnibus despencou-se no. um trem de socorro para' co- . A' diretoria convida os que receberá, nesta data,

rio "operar na retirada do voní- .membros da Congregação a dos seus amigos e colegas, ELESBÃO P1NTO LEMOS VITOR SANTOS E JA-

,Epa tarde, porém; Atrapa- bus e localízação das víU� 'ass�stirem, sexta-feira dia "O Estado", com prazer, se'l E EXMA. ESPÔSA . CINTA SANTOS
"Ihando-se, José Matias. dei- mas. Em virtude, porém, da .8, as :,10 horas, �o .salao associa, desejando-lhe feli- .

'

.

Participam o contráto de

::.xou -que o veiculo -z'igueza- profundeza das. águas," foi -paroquial, a conferência se- cidades. J
. Participam o contráto de casamento de sua filha Ma

:;gueasse na estrada, batendo impossível retirar o veículo manal. ,DR. R?GÉRIO. yIEIRA I casamento de seu filho Wal- ria de Lourdes com o snr,

-outra vez contra o barran- com o guindaste da ferrovia' O tema a sertratado ver-
. sid RIO de Jdanell'Ro, o��e I myr com a senhorita Maria Walmyr 'Lemos.

;{l? da direita e enveredando, catarinense, o qüe foi feito sará .sôbre. Jesús Cristo :
,

resr e, o sr.. r. ogeno 'de Lourdes Santos. Florianópolis, 2-7-5L

:fma}m�nte, para, a esquer�

I'
na manhã de' ontem, apro- .. Su.a h_uma�I.dade no plano da Vieha receberá, no dia de

"da, --camdo no no, de uma ximadamente· às 10: hOl'as, c;:naçao dIVIna. hoje, que assinala Q trans, .'
..

"

.altur.a de uns sete metros. com' um trator da-{lómpa-'" "",
·curso do seu anivel'sano HOJ'E 'NO PA'·"ssAD'O'"Primeiro entrou a d�anteira

I

nhia Siderúrgica Nac·iollal. :FESTAS EM PÂNTANO natalício, as mais expres�
.

.

'
.

.

.

,·do C'ilrro, ficou por um cur-� que rebocou o veícule 'pata '. . o'. DO SUL sivas homenagen.s dos seus 4 DE JULHO - em 1846, faleceu Fl'an-"

-to espaço dependurado e; a margem"oposta à que cai- . : �Com grand'e assistência, amigos e co.rreligi,onarios. A data de hoje recor�a- cisco Alvares. Machado e

:finalmente a parte trazeira ra.· Foram mobilisados to- .1',ealizou-se, em Pântano do O ilustre cont!')rrâneo, na nos que: Vasconcelos, nascido em S.

'de�equilibrou e o pesado dos os. socorros possiveis é �ul, .. s��ta-feirll-, sábado· e ultima 'legislatura, como re- - em 1532',' o capitão Pe- Paulo a 21 de Dezembro de
.' ombus �es�encou-se, .. capo- � úas p�oximidades da "Cur- domingo ú'lHmo, as: tI'adi-' pl'esen'tante' da bancada do 1'0 Lopes de Souza parte do 1791. Faleceu no Rio de J a�

-tand� '�Ivelsas ��-ezes. na bar I va dQ Germano", onde ocor- 'cionais festividades de São P.S.D., na Câmara Federal, Rio de Janeil'o para Lisboa, neiro;
·,ran.quema «hela de pedras J reu o desastre, poticos 'ins" Pedro e Sagradó Coração de soube éumprir, naquêle Le- c:om a nau "Santa Maria das

.

- em 1866, nasceu em

'enormes. O.ri?·,TUbarão, na-I tantes depois já havia ,uma:' Jesús,
. gislativo; os compromissos Candeias" e' 6 galeão "São Curitiba, o poeta Emilio de

.. quele" trecho e profundo. As ; fila -de automóveis, medin- Aquelas festas compare-I assumidos para com a sua Vicente", e nessa viagem to- Menezes;
"sondagens feitas posterior-I do aproximadamente um cexam pessoas desta Capital

I
gente e o seu Estado, no ma em Pernambuco a dois

.

- em 1934, faleceu em

'mente acpsaram sete metros ·quilometro. '. e dé outro.s distrit0s da Uha,. desempen,he· -, de,.. ma-Ildato navios' franceses -ê um> tor- S�ncellemoz, Mary Sklôdo-
�

,·de água. A retiráda do primeiro _ .. , '_
que lhe confiaram os seus te no canal de Itamaracá; wska (MaI'!ie Curie). Mada-

Com o estrepito causado
".

cadaver, 'Clne Olar'IO coestaduanos. ." - 'em 1625 Feliciano Coe- me Curie nascera em 7 d
, pela qued� do onibus, aco�'- Elementos da Fôr-ça PÚ- :'." . "? Estado':,,)com p.razer; 11ho Carval� derrota junto l Setembro de 1867. Pobre:
'reram algumas pessoas re- blica e moradores das.pro-'

.. . . enVIa-lhe Q seu cordIal a- ao Mamanguape uma coluna! formosa filha da opr' 'd
b d f I' 't

-
' Iml a

:.Sidentes nas proximidade e ximidades, apetlar do frig_ .RITZ :. .

raço e e ICI aço�s. � de holandeses é indios, .s�b I Polônia, est'udtlu em Paris,
, cujO&' nomes nos :foi impos- intenso, mergulhavam cons- Ás 5 e 7%,. horas FAZEM ANOS, HOJE: o comando do capltao onde encontrou e desposou
· sivel averiguar, a tempo a- tantemente nas águª,s, géli- MADONA DOS SETE.LUAS SEN!l0RES,.: '., Swart;

.

Pierre Curie. De ·todas as
· inda de salvar um. rapaz das do Tubarão, num traba- No Programa: I - Major Jose Germuua· - em 1776, foi proclama- celebridades é a única que

�ue: nadava üesesperada- lho insâno de localização 1) - Cinelandia Jornal. no Cidad,e, do 14� B.C. da a Independência dos Es- a glória não corrompeu. Ti-

,mente contra a corrente, dos mOl'tos. A luta durou Nac. ,- Jose Tolentmo de Sou- tados Unidos na América nha 37 anos quando lhe
ient-ando 'agari.'ar-se numa desde às 22 até às 2,30 ho- i 2) - Fox Airplan' News. za, .alto funcionário d.o De- do Norte; nasceu Eva Curie, que lhe

pedra da margem. Era Luiz ras da madrugada; ocasião I Atualidades.. partamento dos CorrelOs e - em 1789, suiCidio de escreveu uma biografia.
,··de Souza Antunes, que em-. em que um dos mergulhadb� I Preços: . Telegraf_os. .

Claudio Manoel da Costa na André Nilo Tadasco
': bareara em companhia do res voltou à tona, trazendo', Cr$ 5,00 e 3,20

- Ad�o Walmor Sc�mldt. caçleia de Vila Rica (Ouro
,sobrinho e por cujas decla- pelos cabelos o cadaver da "Rigorosa�ente Proibido -Emo Selv� GentIl. Preto), depois dos primeiros SAIlLUTA'R'IS:rações. foi possive1 r,econs- infeliz Angelina Mathei, I até 1� anos", SENHORA. interrogatórios que lhe .

fo- 1'i
-tituir o acidente. que retirara por uma janehi I, ODEON

- Maria Cesária Pereira ram feitos por ter tômado A'_As declaraçõe!l do único so- do. onibus. '. I' :' Ás 7%, horas. Pires, esposa do sr. Anfiló- .parte na conjuração minei- A
brevivente, I Depois disso os trabalhos 3 ALMAS SOLITARIAS quio Nunes Pires, nosso co- ra para a Independência do L'

Eu beba f
No hospital N. S. da Con- foram infrutiferos e só às II lega de imprensa, r�sidente Brasil. ,O desventurado poe- . .,

"ceiçã-o. onde se acha inter- 10 horas de ontem, como já I
NUMA ILHA COM VOC� em Gaspar, ta, primeiro martir dessa U

Tu bebes
'11."�ado, inter:rogafl_l:�s Luiz de dissemos, foi possivel reti- Technicolor. MENINO: patriótica tentativa, faleceu

�ouza Antunes, Ja bastante rar o onibus que continha Preços:
.'
- Norton, filhinho do sr. com 60 anos de idade, ten- TEle tehe

Trefeito do violento choque I os cadaveres dos outros 0- Cr$ 5,00 e 3,20 Oscar. dos Santos Pereira, do nascido em Ribeirão do
·

que sofreu. Ainda emocio- cupantes. O espetáculo foi "Imp. atê 14 anos", funcionário da Western. Carmo (depois Mariana) a Nós bebemos
· nado ele narrou os pormeno- verdadeiramente tétrico, OS ROXY NASCIMENTO: (3 de julho de 1729; I A
'l'es a'C'Íma, contado-�os, tam- mortos se encontravam a- Ás 73;{1 horas Na Maternidade "Dr. Caro. - em 1818, Bento Manoel R

Vós bebeis
Rbém,. os pormenores dramá- braçados no fundo do oni- A R-UIVA DE DOIS CORA- los Corrêa" nasceu no dia Ribeirão, à frente de 500

",ticos de seu salvamento. bus cujo interior estava ÇÕES 6 do passado um garoto, 1'0- cavaleiros' e infantes das I
Eles bebem...

I- "Quando o '0nibus a- completamente destroçado e No Programa.: busto e gracioso, que veiu tropas de São' Paulo e Rio

.fundou na água", - diz-nos um deles sangrava abundan- 1) A Marcha da Vida. engalanar festivamente o Grande do Sul, cumprindo SALUTARIS<ele -: "vi que o 'interior do temente pela boca, nariz e Nac, venturosó lar do distinto ca- 'as instrqções do general
-:mesmo enchia-se 1'ápidamen- olhos. Preços: sal. Sub-tenente Laudelino Curado, ataca e surpreende,
�te. A água entrava �os bor- Quando'o reporteI' chegou Cr$ 5,00 e 3,20 Saraiva. Caldas - Lacyr às 4 horas da madrugada,
botões por ·um gr.ande tom- ao local nos bancos com-' "Imp. até 14 anos". Caldas. o general Artigas, que esta-
'bo que havia na parte su-. pletameI;te encharcados a- IMPERIAL Ao Antônio Carlos, com va acampll:do com 1.500 ho-

·
perior, motivado, certamen- inda havia vestigios' de san- ÁS 7%, horas os nossos votus de boas-vin- mens das três armas na

,te, pela capotagem violenta. gue e um par d� oculos, aros AVISO AOS NAVEGAN- das, desejamos uma vida margem esquerda do Que-
'Esperei que chegasse até o de matéria. plástica e

.

com TES longa e feliz, extensiva aos guaí-Chico.. A forca inimiga
�eu pescoço, prendi a 1'es- os vidros quebrados era a 'No Programa: dignos genitores, a quem fe- dispersou-s'e,' 'fugÚldo pa'ra
plração e abri os vidros de testemunha muda desses 1) - O Esporte em Mar- licitamos pelo advento. os bosques vizinhos. A sua

'uma janela. Fiz um esf�rco momentos de horror por que ·cha. Nac. . perda foi de 100 mortos e

llobreumano para subir'e passaram os infelize::r' pas- .2) - Metro Jorn�l. Atua- PeSSO.8 Atl·Va 470 prisioneiros; a nossa,

·quando já parecia que"meus sageiros do onibus 17-02-53. hdades.

I
de 32 mortos e' feridos. A'

-pulmões iam estourar senti Ainda não foi .localizado o. Preços: Pl:ecisa-se de uma para o posse do conde de Figuei- Telegramas retidos nes-

,que já podia respirar. Puz- cadáver do mvtorista Cr$ 6,20 e 3,20 cargo de Inspetor Regional ra, como capitão-general do Estação Sede:

me então a nadar e tentava, O motorista João Peixoto "Imp. até 14 anos", da Liderança Capitalização Rio Grande do Sul, 'não se Geraldo Porte, Izaura de

.' desesperadamente, agarar- que segundo relatamos �ilf- IMPERIO (EstteTto) S. A. efetuou nesta data, segun- Araujo, Bruno Dombrows-

'me a uma coisa lisa_ que java sentado no primeiro Ás 7%, horas Dá-se ótima comissão e do se lê na História 'Geral ky, JOl'delino Bernardino

.
sentia no escuro e que mais banco em companhia da in- Programa Duplo ajuda de custas. do Visconde de Pôrto-Segu- Rosa, Pedro Silva, Olga
tarde soube ser uma p�dra. feliz Angelina, não foi ain- 1) DUAS ALMAS, Exigimos pessôa capaci- ro, rn,as sim a 19 de outu- Cruz, Renato Gonzaga, An-

Felizmente fui focad.o por da localizado. Teria ele t DOIS DESTINOS tada para o ramo e que a- bro; tonio Machado PereÍl:a, João
uma lanterna e minutos de- conseguido safar-se das' á-I 2') _ AVISO AOS NA- presente Fiança. - em 1823, as fortalezas Lhalman, José J, Alves, Al-

pois, a mão vigorosa de uma guas? Se tal aconteceu, fu- I VEGANTES. Tratar com o snr: AL- da Bahia, cuja artilharia merinda Farias, Luiza Rosa,

p.essoa agarrOU-TIre o braço, giu pal'a não ser responsa- i
.

Preços: MEIDA no Hotel Metropol, havia sido é:ncravada pelas Anita Silva, João Rupp, Ado

·tIr<>ndo-me daqUfila situaç?o hilizado pela terrivel tragé-l Cr$ 5,00 é 3,20 das 12 às 14 e das 17 às 19 tropas portuguesas, 'deram Santos e Marina Costa Ro-

criL�" ,''cc O'�'_,2arl;:t :ror sua i:mpl'U- "Imp. até 1,t anos". horas. uma �::,Jva g-el'2-1; ,�rigues.

PARTICIPACAo

LAMPADAS P HILIPS:
DÃO MAIS LUZ, CONSO
MEM MENOS CORRENTE
E SÃO DE MAIOR DURA ..

l'

BILIDADE.

Telegramas
r·etidos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.:.x�

'rE' grandiosa -r espetacular E' estonteante a airazadm;a�'-liquid3çãoT_"para"
e

balanço da Casa. "Or,iental
'

QUER ACABAR COM TODO.O s�u STOCK, PARA FACILIDÂDÉ:OE BALANJ;O, PARA'ISSO, OFEREcE PELOS PREÇOS QUE SE
.

.

'-
LE ABA�.o, TODOS os SEUS ARTIGOS .....,-..... . L'" .

.

Casa:éo-clodo for · �._ .eda I.iui.e..' ,
8e : á C ·200'00·

200,�') 1 Baton Michel ................•.•...•••••••.•.•...•... '.

135,00 Qui'na Petróleo Sa'n Dar, pequeno .•..••••...•••....•...•

42,00 Quina Petróleo f!an Dar, grande ••••••.•...•..•.....•.

70,00 Água de colônia Cashmere Bouquet ••.................

80,00 'PÓ Cashmere Bouquet. • ..•....••.••••....•....•..•..••

um dos primeiros a. se
..aproveitar das ofertas dá CASA,

Ru� Conselheiro Mafra, -15 - /Telefone, 149�� ."

4'-

A CASA ORIENTAL,

Pelucia lisa ........... "••• : ••••• � � ••• � •••••••••••••
0

......

Pel;ucia

PeIDei.
Petn<lia

estampada ••.••..•..••.•••......•..•.•........

Iiatada p/ pyjama,. largo 80, .••.•.....•... '.-.. '; ..

fullião

•

Pelu.C'ia fu.stão
.

estampada,
.

artigo" 'fin-o ••....•.... :'. : ..••

hll'lc'ia tipo felpà, largo 80' .

·Cack·_ peíucia, xadrez : .' .

Li. Jersey, pi veszidos, largo .1,60 ..

Li �sey pura lã, :pI vestidos, largo l,fiO ••••...•. , •• .-.

Lã frezalbene, pura lã, .Iarg, 80 .

IA 'preta cf 'sllilpi��s brancos p/ ,salda.r, largo 1,60' .

Pura lã esceceza p/ 17esti-dos, largo 1,5'0 .

rara lã escoeeza pi casacos, largo 1,60 ..............•..

Linotl lis-o tôdas as cores .....•.. : .

LiDon· estampado .

Tecidos est'&mpades· e.m bonítas estampes '

..
'

.

Chita .....................•...........•.................

C:tell.oll estampado, a começar de .

Cr.ep:on Iiso americano .. ,
'
...•..................

T!!.c.idu não enmga, estampado, a' começar de ....••....

TeeMo não e.nr�ga, do mefhor, cores' lisas •......••....

Opala estampada, D'Ild08 de.IIe-�b'os .•....•.•.••••......•

Opala estampada rioissinÍà, largo 80' , .••.
'

•....••.
'

.....

Opala ÚSlI, aTtigo muito bom .••.•........•..•........

upala ll'ia, pe'Ie d'e ovo, .larg. 80 ...••..•..............

Opala es.peciat, cores lisRs, lal'g. 80 •••.•............•.

<lPala Matllrazio, largo 1,00, branca e COres .

011818 lisa, artigo regular .

Fust:ão estalillp.adl> � começar de .

Fustão branco, artigo. bom .....•.•..•..••............

Fu1lJ;ij.() branco Matarazz(1, artigo superior .....••..•...

Jl'llstãQ piket, MatlU'.a;;O;lIo .....••.......•............... , .

FustiSo call� de 'ab�iha, liug. 8,j ••...• � '
•......

'

.

TDlnalco é'stampado •.... ; : ...•• " .•.•.... : •..... : ' ..•..

Tobralco barradO •.........•..•..•.......••.•..•......

Tafetá de algodão •• ," � _
••

,

a•• -',,' ••

()rgao.d'Y lilló. M:at,arai�o,. largo 80. . •... " "!, • : .• ; ••.•:- •...

�6-rg1l.ndy êstampado). .: .' ...... �. ::••...........; . ;'0.::;.• ::',
\ ,,'� '. .," j'.' ) I

(j';gandy.permanent��,,.l�rg. 1,00 .,:.\ •.. : ,•...
'

,"
Organdy legitimo S�Jsso, larf:. 1,15 "'

..•.. , "" ......•.. .' ..

'.(ricoHlle preto, SUPllrÍor, largo 80' .....•.•. :'...•........
Merin6 pl'eto, lal'g.?:ªO. . .

Go,rgurão espeJ!Í�l, preto e marinhO' •. , •..........•.
'

•..

Sarja, marinho.. .

.

Zê:fir, a começa.r de ...•............•..............••...

Pop�line li�tada pi camisas, cores firmes .

Tricoline artigo superiDr, la_rg. 80 ••.........•...••.....

Tric�line branca, lal;g'. 80' : .

Tricotine branca 'cordO'nê, ·larg. 80 •...•..•..•....••. , ..

'.l'rjcollne branca Nova América, da melhor •..........

TricO'line lista. aSBetinada, pi. pyjama, larg.· 8.0 , ••••••••••

Tricoline pI pyjama, cO'rés garantidas . , •.•.......... : ..
EscDcia b�anca e preta .' .••.•...••• o ••••••••••••••••••

Granitê, largo 1,40 •........•....••..•.......••..........

Erin cO'legial, legítimo J16 '.' .

Erin marinho especial .....................................

,

Erins diversos, a cO'meçar 'de

Fil6 branco

....................................
,

.

..........................
,

.

Filó em éores ....••••....•.••..•.....•.•..•. o ••••••••

Fil6 mosquiteiro branco, largo 3,50 •.
'

••.... , .

Filó mosquiteiro cO'res, ·larg. 8,50 .. . . . .. . . . . .. . . .. . .
�
.. � ....

Filó mO'squiteiro, branco, largo 4,60 • , ..••..............

)116 mosquiteiro, cores, largo 4,50 •....................

:Atoalhado xadrez, larg.· 1,40 ..•....•....•...........•.

:Atoalhado blCanco, largo 1,40 ••.•..•....................

Tecido listado p/ colchão, largo 70 ..•.•...............

Tecido listadO' pi colchão, Iarg. 1,40 .•.................

TecidO' creme pI cortina, largo 1,30
Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 .....•..........

Tecido estampado pi cortina, largo 1,80 (Renaux)
Cretone estampado pi colchas, largo 1,4P ..•............

Cretone branco,· especial
Cretone brancO' especial, :arg. 1,40
Cretone branco sem goma, largo 2,00
Cretone branco, largo 2,20 ","

tJretone branco especial, largo 2,20
Cretone linhol, largo 2,20 (reclame)
Cretone em cores, largo 80, superior

Sêja

o SIt.iol
"VI'RCiEM ESPECIALIDADE'" da

CIA,WETZEL INDUST,�IAL-JOINVILLE (MlI!aa�I'�il' •.

.', � ..
'

.�. ,

-,

'i

•

�
.; "

1e,.0· Cretone especial em cores., largo 1,40 .. .. . .. .. .. .. • . . . . 26,00 Pano 'de cópá: dt� ' .

13,00 Cretone especial em cores, larg, �,oo o .. • .. .. .. .. .. 37.60' ToalJialt plíi8tIcas nacionais ..

18,00 Cretone especial em cores, Iarg, 2,26 •....••.• 'I' • • •• • • • • 39,00 Toalhas pIá8ticaa am-erica�aa '
.•..•.•• o ••••••••••••••••

15,00 AlgO'uüo, largo 70 pç. de 1� .mts. ...•....•....•..•...... 4p,o'o, DJV'ERB'OS

18,.0'0 Algodão, largo ·-80 especial. , .. . .. . .. . .. . ..
/ s-o,oo }1-erás nylón pi senhoras (reclame) .

18,0'0
.

Algodão '8!lPeri"r, larg; 2/00 'de rll mts. ..... ..........• . 2fU),oo Meias ny{(m,' I�e,ró .oço.stura, pI. aeRh9raa .•......•..•.•.••

l3,ão. Morin p/. fralqall, p'Ç. de 10 mta, . ....•. : .. :;'..•.. :: I. . 65,00 Wi:.[as ny1on, maflia 51
_

(Ilrram) •...•.••••...•••.•.....

·60,00 Morin espeeral, larg.· iQ ;.; .: ,.,:;, ;.: ,:' ,,11,6••. Heias· nyl'On, . .ma,lha· &1, perlUllladail .

'70,00 Morin de .côr, �.u.i'tô ,bOin � : C'.'.' '. 9:,;';'
..
MeialÍ· ·niv.·i'O.'n.'·',., malhll õ4 (Ihram)

.

., "," ,'" �, .

38,00 Passadeiras, Úl1:g.' 4-5 ••.••••••• : •• ' •••••••••• ; ••••••• o.... 2Q,?;o' 'Aieias pi homem,' A' começar de .,0.

45,00' Chitão estampas 'escolhi !Ias ; ;.....

.

$;&'o Mi�.a.s ..3(.� para menínoa- .. 0................. 8._

9Q,oo Rendão, larg. 70' � ·0 ; �.... '1;k. Meia1! grossas p./ senl.oras _........ 12.i)e,·

lQO,O'O :M�térià p·lástica lisa, largo 1,40 . . . . • . . . . . •..• •.• . . . . . . . . . 85,.00 Casaquinhos de malha pi meninos . . . . . . . . • •.. •• . • . .• ..• lt·"••
.

7 ,00' 'Matéria plástica estampada, la-rg. 1,40 . . . . . . • . . . . . . . . . . . as,oo Pulewer pi rapaz ,. . . . • . . . . • . • . • . . 31 .

7,0.0' Puro .linho Belga pi v8l!tidcra, largo '90 ..••...:;.;........ 85,00 Pulower manga com.prin-a e zip, pi rapaz .••..... 0..... ,;õ.'lI1J

7,00 sl!JDAS BlllsaS ·de.;�lalha de lã f,J m�ci'Dh. .. 0.................. !SO,O'"

4,50 Lamê . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
. 8,_o,o Casacos de mafha de algo.d1i:o pi m-oCÍn'hll •...., . . . . . . . • • :'5;9.

16,00' Lumier, largo �Q, do me.lhor .••....••..•.. o •• o • • • • • • • • • • 28,00 Cas�cos �e malha de algodão pi seniioraa •. • . . . . . • . . . . • 68.�
19,00 Lumíer lavrado, largo 80 ••....•......•............. , . �,oo Casacos de malha 'de lã bordadcs pi trenhoras ...... .... ..• 1-69.....

15,0'0 Lumier lavrado, largo 90 : .. " :. • • . . . . . . . . . • . . �.oo Pyj�mas pelueiades .por dentro, p7 criapças . . • . • . . • . • • • a�,_
32,00 Langerie liso; largo .90 . . . . • . . • . . . . . . . •. • . . . • . . . . . . . 2l.i,ot. Oamisetes de 'meia manga comprida pi senhoras 2t;Qó'
7,60 Lan.gerie estampado ,

". . . . . 2.0,00 Calças' de meía 'pl senhoras; !ti nartil' de. . ..•.•.••. ,..... 6,0.

14,00 ,Lang�rie misto c/ natural, largo 90 . .• ....•......•..... ;.6,.0''0 Calças de me.iá c/' listas de 811da pI senhoras ••..•• ,..... 11,GO-.

1-0.,00 Langerie puro natural, larg. 90 •••.....•••..••......•• 60,00 Ca�ças d� jer�ey de seda p/ senhoras ••.•.......••••.•• 18,60'
16,00 Langerie 'setin., p,ul'O natural, l..rg. 1,&0 . . . . • •. . . . . . . .. '10,� Calça-s de meia pI crianças, a partir de . . . • . •• • • • . •• •• 4.,0.

lA,oo Setin daq�jza, aTtigo sU'perior, l'arg.· 90 38,00' ca,lças plástidas pi bellê . ...•..•.•.••••.••.•.•...••.•• 18;0.
24,00 Tafetá fai1e, larg. 95 36,90 'Ca:misetinh�s de meia pI bebê 8;t.
7,50 Ji'aile o que há d'e, melhor, largo 90. ••.......•.•.......• 6&,00' Casllquinh-oe de pelucia lisa' pI be-b@ . •••••••••••••••••••• 8,00;

13,00 Ji'aile escocez, largo 90 . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . 38,00 Casaquinhós d'e �elpa pi bebê • .. ... . .. . .. .. .. .. • . ... .. 20>6&
14,50' Tafetá xadrez reclame . .. .. . .. .. . .. . .. • .. .. . .. .. .... . .. 16,60 Camisas de nl,eta de in·verno pi hpmem • .. • .. .. .. .. .. . .. 25�J'"
20,00 Tafetá estampado •.•........ ,. . . . . . . • . . • . . . • . . • . . . . . • 19,o�. Camisas de inverno, peluciadAs, pI homem .•. , . • . .• • • • .I.O:QOc

29,00 Tafetá chamalote, larg: .80' 20jo.0 Pidowex de al,godij.o. pI bomem . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. 40,,,..

'35;00 'Taféii cbamalote, l�rg. 90 . • . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..

,,, Z3;o\J UlOwer d�(' lã,.pl homem.' .•.....•.•.••••••.•y : ......••
,'� 8·0:0li.

13,0''0 Organza: lisa, largo 90 •.. .....• 2�.oQ Ave.ntais plásticDs ·pl meninas •.•.. l.................. 18._
13,00 Linho e seda estampado, largo 80 reclame ..•. '. . . . . . . . . 18,00 Av�tais Il1ásticos pi senhoras ..•...• '. . . . • . . . • . . • .•.• • alJ.�
16,0'0 Fustão de seda, largo 80 2'0,00 Babadores plásticos : , ,.. 6,�

14,00' MoaTê especial p/ colchas, .larg: 1,30 ". 33.;00 ,€lapas· pr··bebê o.. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. "IJ�
;13,0'0 Seda estampada, largo 90 . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . '25,00 Calções de seda pI meDinos • . • . . • • . . • • .• • . . • . . •• •. •• • • 4611l.

40;0.D. ,Sedas estampadas a começar de. .. . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . • 12,00 Cint� e �u$pensó.rjo de couro' ,pI homem ..•••.•.•• ; . . . • 20.....

70,oQ Tus'SQ:r de seda ... . . ......•... .. ..... . ..•............
. 23.00 . Cinto, e suspensório elástico de seda pi menino 20..-

1-6,0-0 Seda snrá lisa ..................•..........•........ , . .
. 26,0'0 Ligas de seda pi homem .

'

� . . . . • . . . . . . • • . • . .. . . • . • • 5.�.
·1-4,50 -8eu-a pa,tú especial •......

'

� . ,"._ ....•�•._._.. _ '.�.. . ..35,00. Porto ..nkkel de .couro, _ •.� '_o"_'__ _ •.•._. � .o�.· .. ..8,0..

18,00 IDstojó, pente e espelho pI criança 1'00.

13,.,->
l,s;oa-

11;"1#.
HI;oo.

j,�
15,1>0;
15:0.

3.1.00<
75,0&
80;i)CI.

CAMA.E MEZA

17,00 Cobertor cinza ..

5,00 Cobertor tamanho entre casal e solteiro .

10,00 Cobertor esp.ecial, pi solteiro .

13,00 Cobertor especial pI casal .

16,00 Cobertor de lã barradO' pI casal .

18,00 Co,bertor de lã, xadl'ez pi casal •......................

38,00 Lenços bordados pI meninas, cx. d1I 3 •....•.••.••••.•.

68,00 Lenços bordados pi mOÇas, ex. de 3 ..........•.••.....•

120,00' Fita métricá .........................•.....•.....••.••

140,00 Aparelho gilette, de metal •......•.....•..•••.••..••••

2�,00 Grampillhos de aço, ex. de 12 d;z;s. . ..........•.•....•••

3150,oó Gravatas pi homem, 'em beios desenhos .•........•.••••

250,00 Gravatas para. meninos, laço feito ....•..............•.•

!5,oo Lenços de gaz.a oi pescoço •........•.•..•.....•....•••

35,00 Cobertor de lã xadrez· pI sotteiro

25,00 Cobertores pI bebê, a começar de

13,00 Cobertor �1I�ez pi solteiro .

6,50 Coi>ertor xadrez pI casal .••... o •••••••••••••••••••••••

2?,O'O Colchas pI sóit�iro, em cores •••.........•............

10,00 Colcha branca artigO' )bom pI solteiro .

12.0'0 'Colcha branca m�rcerisada pI solteiro ........•. ! .

7,50' Colcha llUlrcerisada em cores 'PI solteiro .• o ••••••••••••

13,00 Colcha em cores 'pI casal .............•.•..............

14,00 Colcha branca pi casal ........•••.•...•.•.•....•.....

45,00 Colcha branca mercerisada pI casal .....•... "
••..•••...•

50,00' Colcha em cO'res merce'rÍsada pi casal ..•...••...•.....

60,00 Colcha veludo pI ca'i!1�., .....•... : •. ; � .•........... ,

63,00 Colcha piqúe't', branca é cores pI casal .

'

......•...••..

"

••

22,00 Col('ua de se-la cl bicos, pi casal o •••••••

23,00 Colcha de seda cl franjas, pI casal .....•....•........•

90,00 Sombrinhas de seda cabo de couro
.

.

11[',00' Sombrinhas de seda cabo de vidro

4",00

Ih5,:oo

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

.

PERFUMARIAS

90,00 Leite de colônia

78,oõ Loção brilhante

............ ;; 1,. . 10._

lll,olt-
11.�
9,olJ-
8,00-.
...
1-",
6,6G
9,60.

6,50.
, 80,.....
IS,o_"
18,_.
3,_
6.um

8.50.

76,00 Greme rt/go!' em potes
65,00 Creme nivea .........•.......•....••...•.•••..•.•...

'

..

125,00 Creme de alface .............•.••.••••••••••••••••••.•

100,00 Pasta KO'li110S, Gessy .

14�po Pasta Colgate.,_. Lev.er ..•...••. o .

250,0'0 Pasta Philips .

165.00 Sabon".tes, G�SSY, Lenr. Palmolive, Regina, cx.

190,00 Sabonete Vale qunnto pcza ..•.•....••..••••• � •...••.•

140,00 Sabonete Orquidea ex. . ..................••.....•••.•.

.

330,00 SabO'nete' Lavanda Alpina ex. . ..

�5,oo Sabc�etes Rosa Rubra, Cravo Branco, ex. • •....•......

50,00 i Esillalte Fáti.ma .....................•.•..............

70,00 'Esmalte Cutcx ................•.......•• " ...•.•..•.•..

6,00 Esmalte Peggy Sage .................••••••.•....•...

37,00 �Baton Naná o . 7,oQ--
3." ...

'3.60>

12.00-
18,_
14,00-
14,00-

7,60 Coleha

19,00 Colcha

22�00 Colcha

19,50 Colcha

dupla de pu�a seda cl franjas, pI casal

japoneza pura seda pI casal ..

pi bebê, el um lado peluciado .....•...........•

). ,

pI bebê, tamanho especial ........•.•..........

26,00 Colcha piquet, pI criança
• 30,00 Toalhas de rosto, a cO'meçar de ...........•........•...

ll,()o Toalha de banho', branca,' AlagO'ana '

........••..•......

23,50 Toalha de banho xadrez, tamanho grande . 4'5,00 Baton Flamour ......................

\
.

84,00 Toalhas de 'veludo pi meza

86,00 Toalhas adamascadas pi meza

38,00 Guarni�ões de chá cl 6 guardanapos
60,00 Guarnições de granitê, pintadas cl .6 guardanapos
12,00 Guardanapos brancos dz. • ...•..•.......•••••.........

ORIENTAL
F-: O r i a nõ po I is

.
I '.,

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
..::.��- ,...., .',�- �-":� ••":t;'III:.�,...���;.,-_.>:.• ��'_:"I:'O�...:"!._
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,

�s . elaltes ·priádpais··e OS' Em h?';.��ri� í�Of!;"�Ii'Si";O di':

Continu,ará hoje Q. disputaj Va�có da Gama x Austria, 10'8S H I- SI,IIS,ara de 5'1. de, Cafe .Muru. que tanto curso sobre os esporte, como

<do 'I'orneio MundIal dos ] no RIO de Janeiro e Palmei- ". honra o Bairro de Butíá, fator de educação social e

-Campeões, grandioso ce-rta- ras x .Estrela Vermelha, em Foram os seguintes os resultados das partidas dís- em Capoeiras, moradores da' de: desenvolvimento físico.

:me idealizado pelo joraalis- São Paulo. No primeiro ce- pntadas pelos clubes da .Prímeíra Dívísêo de Janeiro a localidade fundaram, "há: Finalizcu desejando longa. .

"ta Mário Filho e promovido tejo é esperado um-verdadeí- J\!;;tho:, "<,:" : :",' ,," . '. dois- meses, o Mimi E. C. • e prospera vida ao Mimi.·,;. -

-pela CO.1'!f�der&ção Brasilei- 1'0 recorde de públih;;\e bí- �. '�FIGUEIRENSE \' '.'
_ Organízado com entusias-l Em seguida falou a mení-

�ra de Desportos. S,�q os se- lhetería, ,dad� a vitÓrIa' do Figueirense' 2 x Du.qu.e de Caxias; de Rio ,4Q Sul 2, mo,' conseguiram os dírigen-
.

na' Dirielza Ventura, madrí-
;:guintes:os enoontFos';imat"C9�. adversé.l'·íO�' do �.va&Co�;sg;b:re ,,' F'ígueirense 6 x Duque de Caldas, de Rin·do Sul L tes, preparar um quadro de nha do novel clube, cuja ora-

�QS para esta noite; com íní- o Nacj:onal, de Montevid.éu.
"', Figú-eireriS'e",3. x .;\:vaí 2..

; .

. "

. jógadorés de'<real valo}' e,
'

.. ção méfeceu fartos'aplausos .

. -cio às 21 horas: ,� .

. Fig'lleil'ense -'3''k
.

Bocaiuva O. ao IÍle�rno tempo, uma can- 'II A peleja que se iniciou
__ ". . _ Figtl-eiren� ''4 :g Ferroviário, d-e Tubarão O.

'-i" ; . cha. ampJà e em condi-ções r enseguida entre .o Mimi e o.

DERROTADA" A PORTUGUESA�-\'P-ELO' E.�i-l;enàe,5 x.F'errcviarie•.de Ttibarií4,O. '<le ser,aproveitado pelos a- Oriente decorreu anima4i�-
"ÍNTEkNACIONAL

. .'

Figueirense 4 x Ri-o Branco; de Paranaguá 4> f'icionadcs' do esporte bre- sima- num" ambiente de alta

P à D .

-

.. , Ftgueírense 5 x Estiva de Parànag1iá 1. " tão. cordialidade .esporfivo, ofe ...

A ortuguesa e

espor_jsua.
longa mvencíb ílidade F"

.

2
-

S i' t 'de P
, :1 ",' 'TTmá vez tudo.jironto, foi recendo lances que.entusias-

:tos, de São Paulo, enfren- vinda dos' casneos europeus: F�g�l,e�rens� 3
x O:le tO, d paranagu.a;- l'

\.{

.... Izueirense :8: � e o e ar....nazua escolhido o-dia. IOdo mes : n'>aratri il grande assistencía,
'.tando,. domingo em Porto Canhotinho ':marC01J para' os ' ' F'�'" . "'B' p' •

'd
a.

p"� -r:
, "1" I'"I

' .s.; iguerrense x aranagna e' al��gua. -.. findo, domingo, para, estréia" O jogo terminou por um,

.Alegre o nternacicnal - fOl gauchos e Leopoldo para os .

F'
'.

W P 1 R' .:»

O (O 'I' d
'

. t" d ../f' '.

ECd' d
:bati-da pelo campeão gaucho paulistas. P 1 19R1'lelren�e d':X:: a� a,

r T x O)
�, " esis lU o, o !>J,.1ml . . e o seu mag- honroso empate;' que 1'0, �

au a aro-os quan o venc o. por nific(j a-ramado. ", ser eonaíderada- expressiva.'
:p�r 3 x 1 perdendo assim ' ,'"

. 1... x. ..

,.__ ._ _ .

,.
, Figueírense 7 :x Paysandú, de Brusque ,2. O programa constou de vttórüi pela nova entidade

<:() BOTAFOGQ INVIÇTO NA TERRA DOS Figtl.eir�nse 3 'x Almirante Barroso, de I Itajaí . 2: diversas pelejas amistosas. varzeana.
-; .

'p'"A'I\iI'DA'S �,'
;.. :; . Figueirense '2<x Paysandú, de Brusque 3.

. Em primelro lugar luta-
.

A ultima pugna foi dispu-
.lf.w- Eigueirense 2 X;lBarroso. de Itajaí 1.

,

ram os Veteranos do Mhrii tada entre 'o Flamengo de

F'igueirense'O x Cad-os Renaux, de Brusque 1.
.

com os Veteranos do Fia- Capoeiras e o Fiainengui-
.. Figueirense,,'-O.)!: Carlos Renau:8:, de B-rusque 1. ,méngo, ta'mbem de Capoei- uho� desta Capital, que ter-

Fi-gneirense 1 'x' Avaí O. ras, s-endo venced<>res Q{t minou pelo escore de 3 a z.e-
j.

Figueirense 3 x Clube Atlético de Imbituba 1. primeiros pe!o escore' de' um' .1'0 a favor do .clube· capoéi-
Figiietrens.e 3 x G-uaraní 2. a zero.

.,
rense .

I Resumo: 21 jogos, 1,G vitórias, 3 derrotas, 2 ém-. 'Pelas 14 horas. teve)nido Foi uma tarde esportiva
pates, 61 g,ols a favor e 2li. contra. a prova, principal: Mimi E. que agradou a' todos.

. ....

'I' âVAI 'C. x Oriente F. C.
,

.

Ao Mimi E. C. noSSàs fe-

Avaí 2 x Figueirense 3. Ao ser hasteado o estan- licitações com votos de l-on-
Avaí 1 x Nacional, de Porto Alegre 2. I dal'te do clube éstreante" fa- gos anos de prosperidades.
A\laí.l X Nacional, de Pott<t Alegre 1. ,lou o sr. Hipólito Pereira,
A"vaí 4 x Paysandú, de' Brusque 6.' Ii..�,

Avaí 3 x Paysandú, de Brus�ue. 4.
Avai 3 x Hercílio Luz,de Tubarão 3.

. Ava,í 2 x Henrique Lage, de Lauro Müller 5.
Avaí 5 x América, de Joinville l.
Avaí 1 x OHmpico, de Biumenau 2.
Ayaí 7 x Guaraní 2,

Avaí O x Figueirense 1.
AvaÍ 3 x. Cerâmica, de'Imbituba 3.
Avaí 1 x Fl.amengo, de Laguna 2.

Resumo: 13 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 8 der-

O FLUMINENSE VENCEU NA "BOA rotas, 33 goals a favor e 35 contra.
GUARANi

Guaraní 2 x Duque de Caxias, de Rio,do Sul 2.
'O team do Fluminense,

I
rehabilitação, derrotando, o G '1 OI'

'

d Bl 7
.

�"Voltando a se exibir na Ea- E. C. Bahia, pela conta:gem
uaranl x ImpICO, e umena'll,. ..

Gual'aní 2 x Aspirantes Avaí-Gual'aní 1.
�

./

"ida, co:nseguiu a desejada de 2 x O.
.

Gllaraní 2 x Avaí 7.
. / .

',',

'.
:0

EmC::;:���!!�I;��H!r.:::�_ 9 go;��::::��.�l����Ei:;:(:::i::;O: d:::::� ..�:i�.�i'
,'Concurso dos clu.bes Corin- rol 2 e Coríntians 4 x Com- quando vencia por 1 x O).

' .:;.:., '. ,�: '��:'
..... d S- PIB

'

b d d d P 1 'R 4 T' d t d T"
.

2
.

..;,,' .�?'f:�
t.Ians, e ao au o; angu, ina-do 1. A segun a 1'0 a a, au a amos -:c Ira en es, e lJU:�S.. ::I:::::':""":::I:::::4«:)'i\' :,:

--90 Rio; Penarol, de Monte- a realizar-se sábado e do-. Resumo: 2 Jogos, 1 derrota, 1 vltona, 5 geals iI-
l't

:�W'rr'
.

l� ç:
-vidéu e o Combinadó do Uru- mingo marca os séguintes a favor e 2 contra,

.

'

.

.

.

I

"k,�·.' i";j :;.'.'

!�aiT!���ii�ici��oad:a:�!�, en���t:��� Combinado e co-I Bocaiuva 2 i T�r��e��s;�! ,TÜQcas 4. �� ...{<�{
.

�,::":::::::
,�e Futebol, sendo os segu'in- rintians x Penarol. Resumo: 1 jogo, ,1 derrota, 2 goals pró e 4 con-

�

... ".- ��/l:� �\. I'f:""" < l.t\í�
'tes os resultados da primei,. tra. í_ ��\�}

,

, ,,���
-' __ ...._.. ATL:ET1CO �.: j1!i�('!!'�:,�. '

OS' BRASILEIROS TORCERAM CONTRA Não disputou.
. '" ._".,--'

t'gJ'noSOflnr..
l!'�,t/U -J,!TFJ__jl,',OS URUGUAIOS E ESTES NÃO GOSTA- (,Hl: iI(l111� " I V�

RAM ·FLÁVIO COSTA: "OS AUSTRIACOS JO- Iler' ;:'f �'; '�'7-;'�

RIO, 3 (V.A.) - N.ão se risso os craques do Nacio- GARAM À BRASILEIRA" V -.�'" i
�sabe se foi recalque de 16 de nal não gostaram da "tor- A propósito da derrota de

1
suem homogeneidade e bas-

1

julho ou 'então outra gual- cida", e ao termino do jogo sábado sofrida pelo Nacio� tante entusiasmo "tipica- Como o deste gigante, tem sido vertiginoso o cresci-

'quer coisa, o fato é que os constatamos isto, pois vimos nal, de Montevideu, diante mente brasileiro". Jogaram mento da

íbrasileiros;a "torcida" bra- o centro médio Washington do Austria, declarou o téc- à brasileira, os austriacos. CRUZEIRO D'O SUL �
.. _.

· sileira, resolveu tomar o Gomez, ao entrar na boca do nico do Flamengo, Flávio Correndo muito, empregan-
· partido dos austriacos, na tunel do vestiário, bradindo Costa: do os passes rasteiros e de
peleja que estes sustenta- e ce'rrando os punhos contra "Surpreenderam-me os profundidade. Já conhecia o

·

ram contra os uruguaios do á "torcida" que os levara uruguaios! Nunca pensei Austria e suas exibições fo
-Nacional. Torceram com ao desespero. , que jogassem daquela ma- ram sempre estas que vimos
"vontade os cariocas para o "DIFERENTE DA "TORCI- neira, Fracos na defesa e na' peleja conti-a os uru-

.

Austria. Este, incentivado DA" DE 16 DE JULHO piores no ataque. É bem,ver- guaios".
daquela forma, chegoü mais Penalva, o goleiro' uru- dade que os austriacos pos-
"perto do triunfo, de um guaio, então, nã,o se conte

triunfo, que se afigurava ve e no vestiario disse-nos:
,. bem dificil, . . "Pero, que não posso

É bem 'verdade que o tra- compreender! 'Os brasileiros
-balho técnico dos vienenses "torcerem" contra-nós qu'an
sempre foi superior ao dos do deviam ficar neutros! 1s

uruguaios, .

to nos descontrolou e fez
.

Alem de tudo encontra- com que nos lembrassemos
ram, os austríacos, a�uela a- daquela "torcida de 16 de
colhida favoravel por parte' julho. Que contraste! Que

· dos, brasileiros, que não dei- ! diferença", '-

xaram de incentiva-los em I Tambem Washington Go
todo o transcurso· do jOgo., mez, teve palavras de lanien�
Os uruguaios descontrola.. tação pela "atitude pouco
rf"___' ç" f' (i ,,,.� l"�,'o,, C0"'1 f"'7oJ'Rvcl dos "to1'cedores"
isto :lOl'alil v" v Íl..úeÚs0s. Po- ; cal1o(;us. . I

VASCO· X AUSTRIA, A ATRAÇ,ÃO �DE t
HOJE PELO MUNDIAL DOS CAMPEÕES

'0 BotãfQgo do Rio,

CQJ1se-1
domingo o. Brasil de· pelQ

�guiu manteT sua 'invencibiU� tas por 2,x l, tento-.s qe �ra.-,",dade em gram�dos do Rio gllin.ha para o "GloriosoJ' e

I;.Grande 'do Sul,' ao vencer Dllrci para os pel<Jtenses. '

. :.JUSTO EMPATE NO PRÉLIO BAGÉ X
UNIDOS

No estádio do 14°, B.Ç.,
-:gentilmente ced'id,o, defrón

"tal:am-l:1e domingo- as e'qui
";])es :do Bagé e-do Unidos;,que
lTealizaram um bom cotejo,
-iimpressionand.o favoravel
,mente quantos se aclíava�
"J)resen,tes.

O Bagé que dia a dia mais
:se �staca nos meios fuJe,-.
4>olistic.os da· varzea- floria

�nQpolftana, possuindo mes

'IDo. valores qtie pouco ficam
<devendo aos" melhores ases

da cidaqe, o mesmo s'e po
dendo dizer da eqnip'e con

tiária. Assim sendo. foi l'ea�

Hzada uma-- das-,:lu-tas,' mai..<!
equilibradas e sensacionais
entre c·lubes varzeanos, veri�
ficandq,�se no final um em

pate justo de 1 x 1.
A equipe do Bagé jogou

assim coristituida; João I,
Waldir' e Osni;' Qrlidiftho,
Orlando e Mário; �imbe,
Mangueira, Macaco, 'Menino
e Jo.ão II.

'

...,..._.,.

TERRA"

'.
�.

SE�v'7êoseAfuEOS C

CRUZÉIRO DO'SUL lTOA
AGENTES:

Florianópolis e Blumenau
.0- � 1'\ r '-.1 ;, '"' ,"" ç:. ç 1 ��. C':.1\
i. �( .� f.

...

a "- � lo:. Ío:I. .�V �Il ....l... �;. ;.: w.
� � ... !r : o

Basta atentarmos nos algarismos apaixo

PASSAGEI'ROS TRANSPORTADOS
1928� t.021
1940- 2t.229
,-1945- 96.651
1950-281.5tO

Para varizes lnas pernas) tome o líquido via bucal e fric
cione a pomada no 19cal. Para hemorróidas internas e ex·

ternas use a pomada no local e tome juntamente o líquido.
PROCURE EM FARMÁCIAS E DROGARIAS. NA FALTA ,..=.,_.::'....!II

Á V. SANDOVAL JR., CX, POSTAL 1.874 � $. PAULO

Sebastãão Gemes
Rua Ba rôo do I

Itapemeno, 1 SS -' ViToria • E. SO:1to

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLUBE··DOZE ·DZ·AGOBT'O
DIMINGO, �DIA 8,. "SOIRÉE�', DAS, 2()' ÃS 24' HORAS. - SABADO DIA 14�: REALIZAÇÃO. 'DA' ,FORMIDAVE� - �'F,ES T .�, ."

AZUL". vn, O PROGRAMA' iNSERTO NESTE DIÁRIO.·- SABADO 21 APRESENTAÇÃO, DA FAMOSA"CANTO�A':IN- .

.
TERNACIONAL E RNA' S A C K. APÓS. O CONCERTO, "SOI8ÉE CHIC". DOMINGO· DIA 28 COQUETEL, ..DANÇANTE,\- .

:.
. .

. DAS 9,30 ÁS 12,3'0.
..

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

.
.,' '.',

AS MÊSAS. PARA FEST� AZUL, ESTÃO À VENDA.::NA.. S�CRETA.RIA, E Pí\RA
.

O 'CONCEj�O NO SALÃO"" PRO··
'GRESSO

..

.
"',,",,

-"i..,. t

EXIJAM
•

rtS

I fraqueza'. e .
I

t'xgotame�nto
FRAQUEZA E ESGOTA�

M'BNT'O nu velho: e ttrij'ç�t'
p.er·�\t.r_ba.ções· fi1:nd?�t.s-�: "i'
masculínas e temlfll,:n:a;s, '

mê:d.0 infUn.dado vista .. é me
mcría fraeas, manià'tle.�·rii
ci4lio, tiqu.es fli(ITVI}SqS (Çll;
coetes) , fr!êZjif:é�al·éc.e�
com um Só Vúll'{)" dás Gótas
Mendeltnaa. Ad'ofad'as

.

·fios

h,ospitàis e tec.eitádas dia�
rilimen.te

-

p.or centenss de
médieos ihistrés, l\:Ien!1eli..
nas firmou-se como o ma.is
completo e categorizad'o _

re

vígorante do sistema nervo

so e das energias' vitais.
Sem contra-Indícação. Nas
drogarias e farmácias.

, .

. Da bancada pessedsta
na

.

Assembléia . �
.;

..

'

..

contrato entre o' .Estado
,

e

a Companhia Telefonica Ca
tarinense.

,

Sala das,Sessões, em 3 de
julho de 1951.
'(a) João Ribas Ramos.

.

A Ra·inha das
Aguas �inérai.s·

PA R A f E R IDA S',
.

E C '-Z-'f:" M A' S;"
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURL

F'R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

'. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RADIOTERAP'IA
RAIOS X

OI, AJtTêNIO MODESTO·
.''',4410 H ti. CuJ4a.

�----------._--------�,�.------ ....-----------�--��

Dlt LINS NEVES
lJ.u·e.t�i dA MâUiifiídáiie 'e m-é�

tll!õ do HospItal � c8]:idáde.
jLIN_CAS 1)..& stN}fÓ:RAS

cÍliUlHÜA - fAli.TOS
\Ssrs:tENCIA .6.0 PAIt'l'O lil

OPllltACOES 9BSN'1,'Rtc:!AS'
DOênçall gIandl1lati!I!I, tiroide:·.

."f.iioll, laip.QJli..., etc.

DiliturbiGB R'e.�\TQIÍ08· - Eiteri
;ldadê - Regilnea.
COll,"1tôrio: RiJà FErnan�o :Má

'''do-, - 't.el, 1,481-.
R••id. R. '7 de' Set�mbro - .I!lclif�
Jrus & Souza - Te); S4t.
----�"� � ... _ ..

DR. M. s, CAVAL-
CANtI·

CIlríica êiéluij��niente dll, -erí-

��L,
•

• 1
., \

ança•.

DBA-. 'WLADYSLj\VA WOLOVSKA MUSSI Rua Saldanha Marinho, 19.

E -

. Teleton� (M.) '786.

DR. ANTÕNIO DIB MUSSI
. Cirur.x:ia�altfiica Geral-Partes

S.rvic;o com.pleto e. e!ipectálisado das DOENÇAS DJI SENHO
.aAS, com flI0MrROII m��od'Qs de dj'ágnó.�tícOB e t;rBtamento.

OOLPeSCerPIA -' BIST.ERC - gALj)lNGOGRAFIA: - METABO·

LISMO' BASAL
"dieterapia. per ondas cutt....Ji:letrocoaautaçio Rãio. Ultr.

�"IoI.ta • lnfl'a Vermelho.
.

.

Con.uítói'io: R'\tIiI Trájàno, .n�:l. I' andar � .. Edifj.cio do Ionte-

Bor'rio': Das 9 as' 12 hora� - Dr. Mtlu:..

D�s 15 ás 18 horas - Dra. MUssi.
•••ideneia - Rua Sàntos Dumont, 8, Apto.: 2.

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

·CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista efetivo '(Ia Hospital de Caridade, de divel'lI08

. IItstitutos e Caixas

--0-
l

OUVIDOS, NARIz' e GARGANTA

T:ra�ment9 e Opera�éies
BRONCOSCOPIA - ESOFAGGSGOPIA

Retir,ada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
-0-

RAIOS X
. MOcf�rnô' àParél�o' pa/ii' radiúg-'i'afJas da Cabeça. ""=,,,,,.�

Transiluminação; para contróle dto' eura da� Sinusites. Infra

Vermelhos •.

-0-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pela manhã - Hosp-ital de Caridade).
'.

(Á tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Altos
da Casa BeTIo Hori�onte).

Residência Felipe Schmidt 101. Telefone -- 1.560.

..........------..........--.....------------------------.....

DR. A. SAM:�
(Formado pela Faculdade Na·

cional de Medicina da Universi
dade do 'Brasil!.
Médico por eoncurso

.

d. Assis·
tência a Psicopatas do Dist),'ito
Federai.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aRarêlho ;respil'atórto'
TUBERCULaSE

Citurgia de TOI:!lx
Forrnildo pela Fs!:ull4ade Nacio·

nal de Medicina. Ti$iologisj:a e

------------------�--

MEDICO

Dos Serviços de Clínica Infantil

ta Á9sistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADUL�OS
- Alergfa

Con8ultório: Rua N.unes.Macha·
to, '1 - Consultas das 10 'S lZ
, das III ás 17 horas. IResidência: Rua Marechal Gui':
lhe:''IDe, II - Fone: - 783.

DR. ARMANDÓ VA
LERIO DE ASSIS

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - DoençaB de Se-
nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire
les n. 18 - Telefone 1.507.

Consultas: Às 11,3'0 horas e à

tarde das 15 Boras em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos,
Telefone 1.422.

"

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doença-s de CriiiiU;J1S
C0.nsÜltói'iq: Rua. ·Traja·

no sino EdiL São Jorge �

10 andar. Salas 14 e 15.
Resldêncía: alia Brigl(�

deito Silva Paes, s/n·:..... 30
andar, (chácara do Eilpa-
'nha). •

Atende diàriamente das
14 hs. em diant�.

DR.ALFREDO
CIDIREM

CurBo Nacional ,de doençaB I
.antaiB.

.x·diretor do HOBpital Colonia
S.nt'Ana.

., ..

Doenças nervosas ementai•.

Impo,tencia Sexual.
.

�ua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 hora••

FONE: M. '198.
ReB. Rua Sa:qtos Sarai...., Cl4

- ..treito.

4 de ���I_lO__d�_tàá�_, ;..._. ........;..___

o ESTAD'O
Adibmistraç.lo ,

.� .• �.,I
Rédaçio e Oficlna8 •
rua CÔ:d8êlln�lr.o -Mafl'....
dO 160.

'.

Tél. 1022 - Cx. Pos

tal. 1.39.
Direttlr: RUBEN.S A.

RAM.OS.
R�pr:esentante.:
A: S. LARA

�ua S�.à.aor Dantas,
40 - 50 andar
Tel.: 22-5924 '"7'"' Rio de

Já"neiro
RAUL. CASÁMAYOR
Rua F.el�pe de OJhein

nO-2.1 ........···89 andar
Te1-. : 2�9813 - São

Paulo
A$,SINATVRAS
Na Capjtal

Ano .' •• ,'Cr$h·1QO,OO
Semestre ." 'Cr:' 60,f)()
Trjnlestre • Cr$' 35.00

No Intetiql
Au()' .. ; .' Grt �12º"OO' -

Semestre •• Cr$ 10.00
'I'rfmestre . Cr$ 49;00
.Anün�ios médíanta eon

ttáto.
Os. originais, mesmo

não publicados, não 88-.

rão devolvídes.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidCi\s nos ar·

tigos assinados.

fIIPOTtCA�
'- A�tm'{){�
lE6AlISAtOE�b,-;;�;;;;;;;;;=;,,;;=;;;,.;;;�;:;;=�
AlIftltIIS'lllA(:ÃO ",u.,.:
OE'mÓVEI:;' M.,".

'''''

DR: MARIO
WENDHAUSEN

.CASAS. À VENDA

RVA s.: VIcE.N.1E DE 'PAULA. :2 quartos, ·lIala. etc,
te.rl"élfo 21) %, 33 (CiS .23:&&11;09) 'financiado •.....

AVENIDA MAURO MMOS,· 4:Gm todo confortlJ, •

quartos, ga.rafê �te:'; têrrenG 19 x 40 (finaneiad'O
Péia Caika cf (}t' 60..(){f6,OO) .

RUA CSAfEéó, 3, .qüar�I).�, aeu• .íu:r. esgoto. ete., caa�.

dê madeira, toda phitadà ,.. oléo, &lupaa -por

Ct$ 400,00 •• :•• ; ." ••• , .•.•••.•••.••.• - .••••.•.•

;RUA AUfIRÃNTE LA�Ór.
.z péqU1lJ)U caaae, cone

truld4!t<'tm uni dê' 41 x··10,.·6i.imp l�éal jarâ 'de�(J
sito· �t:�;, filíi®1f l_)allt o mar •.... ,> •••••••••••

�SERVlDÁÓ· ·.F'R.ANZONl,. 2. quarto8� varlUl� cozinha•

cbuvelr-o etc. ·tJlrre'nO 9,61} x .32 (tiJia'tleiàda pelo

Mi)n�l!'pio Cr$ ólJ:(I�U:;�) :
.

:COQOEl.OOS. (rua Béi f'i!c4'1J $iJ�$)j 6 �11at1� _
b"lI·

� blfélt-Qs, �j>a. �alâ� de Jftitàr, salio cfe ;�i$íta, 1'10•

rão haliit)yel� a��ité �·k".9�0 ,u.x.oo. po<l�'n-
do ser v�ndüil). 3 liltê. (Uliáíi.clàda pela CalJ:a

-O).'l-4lJ:06O;OO)
'

.•-.;.•••••••••••••••••••••••••••••• :
•••

ÊS'l'RE1TO (Travl1.$aa 1�·.d� Ja»-iUi-ó), -casa.48 madeh·.,
4 q�:a.rto8, 2' sala�, >eozIJiha, �eoto, toda Jilíntnaa
a cileo terreno 12. .:1:' ao, ..... {.•......••...•.•

�ES.T:aE1TQ· {�al;� dê .N. 8. de .Fatíjliã) .préts.br'icada.
.

3 quarto!!. ,alia;. cozmha, bannéiro �tc. terreno

1ft x' 35 ... õ • ., •••••••••••••••••••••••••••••••••
- 'RUA <;RISPIM MI.R4. �r qu.ártós, sala, v4randa etci .•

Rua lfELlC1ÃNO NU:N'ES' 'PIUS, 6 quartos, sata,

i etc. étc. • ,

' ....•...... , ......••.••

SACO DOS LIMÕES (3 quártos, etc. serve tambem

para' co.me'l'l!io � .......•..••

RUA MAC'lIÁ:OO (E;"treito). casa de ;madeira com 3
-

.. quartos etc

TERRENas À viNDA
AVENIDA MAURO RAMOS, 8 lotea de 12 lt 411. pra. o

�or casa lote ..•.•.....••........•.•..•.••...

RUA RAFAEL 'BANDEIRA, 2 loteB juntos de lO li: %1
Clinicll médica de adulto. a

(p'reço dos ,2) .

RUA FELIPE SCllMIDT, um lote .de il,50 ,x só, t�nte
.

á Avenida de contorao , Pcitit� Hercnio' Luz (Iugal:
de futuro) .... , ....•..•.................. , . , .•

ICOQUEIROS; Um t�l'feno é!>m a área de. 27.829,@om2 .•

CAPOEIRAS (llm terreno· com a ·área de 84.�OO.OOm2,
: extremanão çom- uma lU& .nos fundos, com plIS'1l1bi-

lidades de loteàmen,to , .. ,;" , ',' . . . . . 60.000."
, -, 'T.ERR.ENÓc7Á-VENIM �E1�H>RES'r-A;çoES -

COMPRA DE CASAs-, TEltRENOS" -CHACAluS e .�I'l'IÓS
Temo!" �empre inti!l'essadb's em co�prar' cáé'as, �reDos.. ela...

caras e Bitios�

HIPO'rEC,AS

".008."

�>Dr:" ftntôn.i1I M'01I1Z-·ft Ira'Dão-

ComuDic� a 'seus clientes e ariligos que 'rei-
niciou . a. c1ÍÍlica nesta Cap-ital.

C@NSULTóRW: Rua Nunes . Machado,
(consJl}tório Dr. Oswaldo Cabral) ,....: Das 15 às
17;30 horas.

R�$I�1!:NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele
fon.e" M-7t4.

crianças.
Consult(!rio - Rua João Pinto,

16 -- Tel. M. 7li9.
Consultas: das 4 às 6 boraa.

Residência: Rlla Esteves Já·

nior'45. TEiI. 81�.

180.000."

1i.000,1I

llUoo."

'1O'.OOo.n

200-908...

80.000.11

'10;000;tI-
12iuoo,oe

200.000...
l

�8.0'0."

0.000."

Iro.OOO."·

ClO.OOO."

50.000,"
25.000,"

Recebemos e aplicamos quasquer 1ll1portallda com lraraD�

Mediante modica e.omissão, aceítamos 'proc�rac;ão, .para .dmloo
nistrar prédio, recebendo lilllgUél, .pagando:'emp08tol etc.

CHACARA
v

'

:'SÃO JOS]t (Estrada do roçado) 21.0oo,OOm2, arvore.

hipotecarias.
A.DMINl$'l·RAÇÁO JõE _PREDIOS

Dr. Reaato Ramos da Silva
Advoga:do

Rua Santol Dum" n�, 12 r"""Ap. 4

Dr.: José Medeiros Vieira

,ADVOGADO
;,)

Caixa Postal 150 .• Itajaí .- Santa Catarina

Drs. Waldemiro C'ascaes,
e

Roberto Lacerda
A B V 06'.4. DOS

Cobranças amigáveis e judiciais, invelltários,
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 c.omo quaisquer outros serviços
relacionados com 'sua profissão.

.

RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. _,.. Fone: M·711.

Sem compromisso, pa1'a o cliente, damos qualquer inform&1:"
fIos ne�oci08 imobiliários.

HAl\ntToN,;VALENTB
'FiRREÍRA

Advogado
Serviços de advog��ia, ..

em geral, no Rio de Jãiiei
roo Cobranças, Registros,
Encaminhamento de proces
sos. Recursos aos Tribunais·
da Justiça Comum e'do Tra
balho. ,

Praia do Flamengo, 122."
apto. 510 -- Rio - D. F•.

frutiferas, .café e outras bemfeitorias
FAZENDAS

i Uma pequena fazenda em· Canallviehas, com frente ,
famosa praia do mesmo nome, tendo 4.34�.728m2,
casa de resid'encia, engenhos, local ótimo .para a.

griculturá, aVlÍcultura etc' etc ..••..•.......•.••

INFORMA:ÇOES

ESCRiTÓRIO DE
ADVOCACIA

DO SOLICITAD()R WAL.
DIR CAMPaS

Advocacia em geral
Funciona junto aos Insti

tutos e Caixas de Aposenta
dpria. Âcidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.
NaturaJizações:
Escritório: Rua Vitor

Meireles, nO 18 - 20 andar,.

E1·intei'no do HOBpital Psi· Tisiocirul'gião do Hospital Nerên
quiátnco e Manicômio Judiciário Ramoa. Curso de especialização
'CIa· Capital Federal.

..

1

pelo S. N. T. -:Ex.interno e Ex.
Ex·interne> da Santa 'JaRa de

assistente de Cirurgia 'do Prof.
:JIisericórdia do' Rio de Janeiro.

. Ugo Pinheiro Gllimarães. (Rio).
Clinil!a Médica - Dóenyas Ner� Cons.: Felipe Schmidt-, 38.

""OB.as.
Consultas, diàriamente. <ias 16

IConsultório: Edificio �Amêlia

I às 18 horas.
-.

Neto - Sala 9.
. Rua Dom Jaime Câmara, .... ........

-

Residência: Avenida Rio Bran-
: 20 apto. 2.

,eo, 144. I Fone M. 802.
Consulta'a: Das 15 às 18 horas.

iTelefone:

Consultório: 1.%6!!..
Residência: 1.385.

1 _"'"S..'SA�-"'_
-

CA'$'I-rA%."'�
FablPlaallte e dl.tl'lbuldol'e. cio. afamada. aoa';;

7171 luga•• ·DIS'l'IHTA� • RIVET;�POI'U. Qm g..aa9
cI••0IPtlla.DtO d. aa••mil'a.. IIMadoll .....

I
bani • ba.ato.; algodl•• , 'mol'l.1 .' ••lam••ta•

.

". \,
. pa.. alfal.t.li· qUI � r.àb. - tll••tam.nt. clca.

L. .db • • C ... CAPl'l'· .._...._
.

t I cI Bur.", OOlDUal"tel cio lIat••lol. DO ••nthlo tle:lh. fa.....� j.lDa
.

-. ...1.01'..... ..100••. · -. ai.· .... .numa ......... G o.

.lllt .. Dllt•• d••fetua m .ua., .. CJompllo.'i MATRIZ .1'0 Flal'l.D6po!�J.:II·IFIL.I&IS.m Blumena,u "'! Laje.-
..��mme.m..·a&..�TE..�mT.=

�
a. .

SEUS'INTER,ESSES NO
, ..

:RIo d� Janeiro serão
bek defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av: Rio Branco, 128 - Salas 130�/4
Telf. 33·6942 - 22-8005. <

18.000.01

600.000,"

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os' Dramas Dolercscs da Cidade
ATE:NDIDA�:ÊM PARTE� :A'SITUAÇÃO D�S' C�EATURÁS' ,c'do pobre homem, enfêrmo, tuiç�o de caridade; de cará-: déaScri-mã8.d���âridade têm»

'.QUE VIVEM- NA ·M.ALOCA, A';' RITA MARIA _._ O···.·.··CA·SO° DE- ,já 'nos' últimos degraus: da ter privado.' Ali, o velhinho, uma' palavra. 'qe:� conforto-
- .escada da existência .. ;. E doente e sem forças: para para os ínfêlizesr a palavra,

HOJE; VELHO, PORTADOR QE BRONQUITE CRÔNICA, 'êle, que não desejou que o continuar a caminhada. po- de Deus na voz daquelas al�

VIVE SOZINHO, À CAIXA D'ÁGUA _ APELO AO ..... �eu nome íÔsse gravado pe- derá passar os" seus últimos mas puras, devemos desejá-e-

ASILO "IRMA-O J·.OAQUIM','
i.a' imprensa, ·cont,P1,l. a sua dias. Ali" há um lar, um Iotambérrr-paraaquela cria.,

hístõría, enxugando, � cada grande lar. que abriga tôda tura que . .viv�u;" pàra o tra"·
. -.:.IV- apontamos, como medida Cuidar do córpo, para, de- frase, as lágrimas que lhe uma família dos que já não balho e que, hdj;�f" desampa-·

Focalizando o drama' de prelfminarja atenção do De- poís; tratai' da alma. 'Cria- escorriam pelá face , . . têm mais a. sua casa. Ali há rado e contando,' os seus=

cinco mulheres/vivendo o partamento de Saúde Públí- turas infelizes, 'doentes. e .Mora na .Caíxa d'Água, as Irmãs da Divina Provi- dias, esperando' que Deus
seu inundo diferente, à Rita ca do Estado, para que 'se-' famjntas, não podempensar tendo por companheiro de dêncía, cumprindo' a SU&' dêle 'se -lembre, para que (PJ'

.

Maria, como verdadeiras ví- jamelasmedicadas, afim de para o bem ... Não podem suas horas de desdita, ape- missão de esposas de Jesus. seu drama tenha fim, o jor->
rimás de um destino dos que que possam ter saúde para desejar outra vida, em que nas as paredes de um ran- Alí há o médico, há o eá- nalista espera que' seja êle·'
não têm destino certo, em se entregarem ao trabalho trabalhem para o próprio �hinho. Viveú em Floríanó- -fermeiro, há o remédio, h'ã um a mais a se beneficiar-
nossa segunda reportagem, honesto. '.

sustento, se estão entregues' polis, trabalhando muito, a solidariedade :htitruÚÜl::' com-essa -dádiva dos: homens ...
.' , a uma decadência moral em enquanto as fôrças o permi- AH� naquêle Asilo, COJ1·strl1)� . , Esse o apê]o que f'azemos.;

�.......,.._...........-..-....-..,....-�-_....-..�......,�--.......,.-----...........,.. virtude da falta de assis- tiram.' Trabalhou muito, a- do pelas almas que se apie- destas colunas, à adminil?-'
tência. tendendo a todos, com soli- dam dos que, rIO fim da e- tração do Asilo' de Mendici--
A reportagem de O,ESTA- cítude e desprendimento.. xistêncía não podem ficar dade Irmão Joaquim, para

DO foi informada, pelo Viveu sempre do seu suor/ lit,o relento, não 'podem cair 'que aquêle velhiílÍlb, resi-
Chefe do Centro de Saúde mal podendo obter' para. o à rua de inanição, não po- dente à Caixa d'Água, possa,
da Capital, que estaria sen- seu sustento. Depois, com os dem morrer sem a assístên- merecer, .em nome 'de Deus;
do estudada á possibilidade anos; veio a doença, que lhe cia das cr�atu'r�s bondosas, um lugar onde, feliz, ainda,
de ser "fechada" a Maloca; está minando, aos" poucos, está o lar para aquele vovo- possa contemplar o Mundo>'
com a retirada dos seus "ha- os últimos recursos físicos zinho da Caixa d'Água, do- diferente que êle tanto de

bitantes", para que possam com que possa contar. Tra'- enté':« aniquilando-se. AIí, seja nos derradeiros dias de-
_

.receber tratamento adequa- balhoue acabou esmolando. bo"Asilo Irmão Joaquim, on- sua existência trabalhada .. _

do. Mais uma vitória,' não Esmolou;' quanto pôde; des�
há dúvida, daqueles que' se cendo o morro para esten

preocupam com a sorte de .der a mão à caridade públ i-
infelizes.' ca. Mas, agora, nem isso po-' ',(.onsuladoAssim, as reportagens de fazer. Vive retido ao lar,
que vimos publicando, vêm comendo quando alguém lhe

R b
t d

�

I
'

tIl' ece emos e
encon ran o a repercuçao eva a por .a a' gum a imen-

que espetavamos, tendo to. Se alguma alma caridosa

I m��:'l 28 d
.

h
cumprida a' sua elevada fi- se apieda do seu estado mVI e, e jun o de

nalídade, que é atender a- atual, indo levar-lhe algum 1195111. S' .

quêles, cujos dramas que pedaço de pão ou �Jgum ?ra- D��to/ do Jornal
vivem, de dôr e de lágrimas, to d.e comida, nesse �la o

TADO".possam" confiar no espírito velhmho consegue alhnen
de .humanídade e solidarie- tar-se. Mas, do contrál:io ...
dade humana.. Só Deus sabe como passa.
VELHO, PORTADOR DE .Oferecemos os nossos

BRONQUITE CRôNICA prestimos, lembrando-nos de
comunicar a V. S. que, porDesta feita, não foi o re- que poderíamos empregar Decreto Real da S: A. Real

porter bater à porta de mais esforços para trazê-io 11 um
Principe Baudoin, firmado

um casebre. Não esteve o outro lar, onde possa con-

repórter . percorrendo os tal' com a assistência de al-
a 27 .de março pp., fui no-

<' • meado Consul da Belgicaquatro cantos da cidade, em mas caridosas, .feItas, para t Cid d
"

di, nes a 1 a e, com jur is 1-
demanda dêsses casos dolo- amparar os nossos· vovos. -

E t d d S t C
rosos que. vem levando . ao Lembramo-nos" então, do çao. no s a o

.

e an a a-

hecí t' 'bl' 'N- A"l I
-

J
. .

t' tarma, cargo que assumo
con eClmen o pu ICO.· ao. SI o rmao oaqulm 111S 1- •

..
em face do exequatur. queDesta vez, um. homem, velho ------ generosamente me foi con-

e doente, portador de bron� I'ano' furado cedido pelo Exmo. Sr. Pre
quite asmática, crônica, vi- "".' sidente da Republica em
vendo sozinho, no morro 'da '

Moradores da rua Gene-
Caixa d'Água, esteve na re- ral Bittencourt reclamam
sidência do jornalista. contra um cano dágua fura
A notícia de que os casos do e que, há quase l,lÍn mês,

noticiados estavam sendo vem fazendo lama 'naquela
cuidadosamente examina- via .pública. .

;

dos, tendo solução satisfa- A quem de direito, pois,
tória, chegou até os oúvidos as prOVIdências.

í.
\

Florianópolis, 4 de Julho de 1951
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questão dos lRenores
o DR. JUIZ DE' MENORES EM NOSSA

REDAÇÃO
Já temos, 'por vêzes vá- Juizo está a questão dosme

rias, comentado, destas co- nores em nossa Capital.
.Iunas, a questão de menores Crêmos que, com a rea

vadios em nossa Capital e daptação do antigo prédio,
no Estreito. em Angelina, onde outróra

O problema, por cornple- o Patronato Agrícola pres
xo, está a merecer do Go- tava relevados serviços à
vêrno do Estado, o estudo Santa Catarina, mais curto
acurado que devem ter das seria o. caminho, para a vi
autoridades para as ques- tóría dessa campanha que
tões de interêsse público todos a desejamos no menor

que se relacionam com o espaço de tempo possivel.
bem-estar social.

TambélD na Legião
assumir compromissos na·

Caixa Econômica.
Tudo isso é muito melan

cólico. Mas é a realidade que
aí está, nua 'e crua.

Da. Darci Vargas, bene
mérita presidente da L. B.
A., e dama de cristalinas
virtudes, vai ser cientifica
da dessas ocorrências, para
lhes dar solução justa.

Pref. Frederico
. ',Poy Filho
Esteve ontem nesta Capi

tal, regressando, hoje, a Pi
ratuba, após haver tratado
de interêsses ligados ao mu

nicípio àe que é Prefeito, o

sr. Frederico Poy Filho, in
fluente proc'er dó P. S. D. no
Vale do Rio do Peixe.

l
,)1"

Várias vêzes têmos foca
lizado os roubos que se vêm

verificando, em nossa Ca
pital, cujos autores, meno

.rese de 18'· anos, prêsos e

levados à Delegacia Regio
nal de' Policia, apenas são
detidos, ouvidos (f apresen
t�dos, conforme, a gravida
de do caso, à autoridade
competente, para os fitis
que a lei determiná. Mais um' campoAinda ontem, noticiamos
o roubo de três-garotos, nas de petroleo
Relojoarias "LideI''' e a RIO, 3 (V.A.) - Infor-

"Otica", à rua Felipe Schmi- mam de Salvador que o n'o�

dt, havendo, mesmo, sido os vo campo de petroleo desco- "•••� _ ..

"gatunos" presos e, na dele- berto na Bahia está locali

gacia, confessado a autoria zado em Pedras, municipio
dêsse ato criminoso. de Esplanada. Utilizando a-

MaIo jornal saía à públi- penas uma pequena sonda, Na Legião Brasileira de
co, o sr. dr. Mário de Carva- os trabalhadores do Conse- Assistência também a der
lho Rocha, íntegro e dedica-Ilho Nacional do Petroleo ti- rubada prossegue, fiel ao

do Juiz de Menores desta veram a grata surpresa de exemplo do govêrno de paz,
Capital, cuja vida de ma- dar com um grande

lençOlj
justiça e harmonia.

gistrado é exemplo à gera- de petroleo a .men?s de

20.
O, \ Nestas últimas horas fo

ções futuras, procurou "O metros de profundIdade. Se-' ram exoneradas, além do
Estado", para pôr-nos ao

I
gundo os primeiros testes, Encarregado do Registro

par dos fatos e das provi- o poç_o de petroleo aberto Civil, antigo servidor, as

dências que lhe' têm cabido P?d�ra dar uma .produção funcionárias Yeda Gerlach
tomar na campanha de l'e- dIana de 300 barns. O pro- e Dulcinea Bonsfield, aque
pressão aos menores vadios. duto é de boa apresentação la das funções de Caixa e

Relatou-nos aquela autori- e, segundo os tecnicos do esta das de auxiliar ad�i
dade, estarem internados, a- Conselho Nacional de Petro� nistrativo. Um exame nos

tualmente, no Abrigo de Me- leo, dará oti�os sub-produ- motivos dessas dispensas
nores, que !l).e�c&ubordinado tos.

,
"

tQrna-se dificil, por que o

judicialmente, 240 meninos

11,. d
ilustre fuher'er da L. B. B.,

entre 7 e 18 �no�, recebendo IDe'la as dr. Waldir Busch, ora alega
o amparo do Poder Público.

/
••• uns, ora outros, todos incá-

Para as meninas, abandona- O Ministro do. Exterior biveis .. A funcionária que
das e assim dec.Iaradas ju- da Coréia do Sul, Pi Piung �xercia o cargo de Caixa,
rídicamente, 150 conseguiu Pai,' acha que as negocia- alegou desnecessidade da.
êle confiar à guarda de fa- ções de paz devem ser en- função!!! À outra,

.

motivo
milias que lhes dispenssam taboladas com a China co- relevante! Apenas. Ambas
confôrto e dedicado zêlo. munista, sob o regime de essas funcÍonál'ias foram
Mas, o problema dos meno- ].\IIáo, e .não com a Rússia sempre, e até agora, elogia-
res vadios, êste, deve mere- vermelha. das pela sua dedicação, zelo
cer uma solução do Govêr- (Dos Jornais) e capacidade de. trabalho.
no do Estado, com o propor- Si, do ministro a idéia, Eéonomia não pode ser, que
cionar ao Juizo de Menores É dum acôrdo com Máo, essas dispensas obrigam a

elementos com que proceder Esta guerra, da Coréia, indenizações e, ainda, pre-
em relação àquêles que, de- Tão mexida é um mingáo. enchimento das vagas por
samparádos, vadios e vicia,- serem funções obrigatórias.
dos, estão constituindo sé- Tio, Sam, ante a chacina, Política? Sem dúvida! Am-
rio problema' social a sol". Para safar-se, com brilho, bas sempre se demonstraram
ver.

I
Topa um negócio da China, getulistas, pública e noto�

Nêsse p�, dependendo de Inda mais de Pai p'ra: fi- riamente! A srta. Yeda Ger-
melhor assistência com que lho. .. lach, que é arrimo de mãe,
possa contar o respectivo Zé permitiram ainda, há' dias,

Continuam
as

Violencias
O sr. deputado Lecian

Slovinski, recebeu de Som
brio, o seguinte telegrama,
ontem:
"Em mai.s um ato perse

guição contra nossos corre

ligionários sub-delegado po
liCia êste distrito prendeu
altas horas noite e recolheu
cadeia ilegal Professor Lo
tal" Amarál. Pedimos provi
denciar afim cessem tais
atos contra nossos correli

gionários'l Abraços. (a) Na�
tálio Vignali".

.

N. R. - O sr. Lotar Ama
ral é prOfessor do G:E. "Ca
túlio da Paixão Cearense",
havendo éx�rcido, �té há,!
pouco, o cargo de Diretor
dêske educandário.

)'"

Bélgica
agradece-

'

despacho de 26 deste mês.,
Assumindo as funções

consulares imbuído do dese-·

jo sincero de propugnar pe--
10 desenvolvimento do in=

"'O ES� tercambio belgo-brasileiro,.
cultural e comercial, espero
poder merecer o apoio ec·

a cooperação desse presti-
gioso e conceituado jornak'

Tenho a subida; honrá de para melhor desincumben-·
cia da missão com que fui'
destinguido.
Aproveito-me da oportu

n idade para, com a seg'u=-
rança de minha distinta,
consideração, apresentar
lhes, a par de meus cumpri-c
mentos, as mais cordiais e-'

atenciosas
Saudações

Lauro Carneiro de Loyo-·
la.-

Florianópolis
Senhor Diretor:

Libertaram' os tchecos dois,
pilotos americanos

WASHINGTON, 3 (U.P.) Exterior tcheco enviou umR"
- Cedendo aos protestos nota ao embáixador Ellis:
norte-americanos, o gover- Briggs, prometel'\do permitir'
no comunista da Tchecoes- o retorno dos pilotos e dos:
lovaquia concordou em por
em liberdade os pilotos de aparelhos, em data não es-,·

dois aviões a jato dos Esta- pecificada. Os, dois pilotos'"
dos Unidos, que foram for- são: tenente Luther G. Gor- ..

çados a realizar uma ater- land, dos Estados Unidos,'w'

risagem·'forçada atrás da tenente Bjoern . Johansen,..
"cortina de ferro", há tres oficial noruegues em treina--·
semanas. Segundo acaba de mento junto à Força Aére31..
informar o. Departamento dos Estados Unidos na Ale�-·
de Estado, o Ministro do manha.

I

Encontrei-me, ante-ontem, com as idéias gerais-:
e com o meu particular amiga Afonso Dellambert. E:
dele obtive a promessa de mandar reparar a calçada,

.

da 'sua garagem, na Felipe Sch.mídt.
Sabem lá o que é isso? Por 30 minutos ouvi di-

gressões eruditas sôbre os problemas que afligem qs,

povos e castigam o Universo. Todos solúveis! À mãor'
Mas para livrar os pés dos buracos do passeio, não,
há medir sacrificios. E, ainda esta semana, a cal-·

çada .estará íntegrá e continuada, que o espírito pro-..

gressista do nossO Afonso não permite a 'insinuação ..

malfazente das burocracias, ... E a bqrocracia, à.:
frente da sua oficina, é mancha que se nãõ 'perdôa.,
aos espíritos talhados para o progresso '

....

Que o prefeito Paulo Fontes e o Ceceu'me con.....

signem a. colaboração! É de graça!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


