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Em que pesem as repetições, não poderá a imprensa .
.

;oj)osicionista eximir-se de comentários em tôrno de as- I Surdo a essa obstrucão demagógica, o ilustre gover-
'

-suntes determina:dos da administração pública, mormen- nante de então, amparado na competência dos melhores

te daqueles que havendo sido tratados pelo govêrno ano profissionais, reàlizou a grandiosa empre'itada, que aí

t�rior, estão agora nas cogitações do atual. ...... estão
- Se, nas atitudes partidárias, o anunciado govêrno Os argumentos que então opunhamos à campanha -da

apolít�eo do sr. Irineu Bornhausen"rião passa de um en- U. D: N., são hoje os do sr; Irineu Bornhausen. -E vem,

gôdo e Se' demonstra impossibilitado de seguir aquela li: como a fatalidade da justiça divina, deixar patente 8; se
nha de serenídade, de equilíbrio e de maturidade cultu-: guránça Com que se houve o gevêrno passado, no trJlt�4
ral do sr. Aderbal Ramos da Silva, no procedimento ado da coisa pública, na defesa dos anelos coletivos e na [us-:'
.;Rlinistrativo, sob esses aspectos dignos de análise, não ta aplicação dos' dinheiros do Estado.
lhe foi possívef divergir, muito embora a opinião em Falando, hã dias, ao Jornal de Joinville. aqui trans-
oiOOntrário da unanimidade udenistp.' críto pelo Di�rio da Manhã de, 28 de junho últímo.o.chefe

O caso da energia elétrica � típico., � do executivo declarava:
.,

Contra a ligação -Floí-iimópoÜs.Çapivarí a eterna �vi- (CE' nosso intuito aproveitdr, a usina de Tttbal·ão para
Ejlân"Cia usou' tôdas as medidas legais e ilegais, do es- as ligações cuja exequibilidade foi já estudada pelos téc
-e'ândalo ao não, funcionamento do' poder Legjslativo. nicas, A capacidade da usina termo-elétrica de Tuba1·ãQ é

Atra.vés de uma preparação psicológica intensiva "e ex- eno� .e poderá ser facilmente ampliada, em caso de
tensJva, levou ao povo a crença de que o govêrno com:o necessidade. Dali pal·tirá uma linha condutora de ener

aproveitamento da fôrça tçrme-elétrfca da Siderúrgica gia elétrica até Jaraguá, que passará a servir Joinvile.
Dão resolveria sequer o problema de luz da Capital, quan- Esperamos ativar os trabolhos ê- usar mesmo aviões pa-

... to mais o de energla. Condenou, com tôdasas agravantês, ra os levantamentos topográfico� necessários, Posso di
urna ligaç?o que a distância, segundo o� técnicos udenil- zer, baseando-me, tuüurol.metüe, nos calcules dos téeni-

;flos, Ievaría ao fracasso, pelo desperdício que a extensão cos já consultados, que dentro de dez ou doze meses es

provo':.ar�a. Propugnand_? a cons�rução de uma usina hi- tará a linha "em condições de funcionamento, ao atingir.
dro-elétríca.ccomo solúção exclusíva e única, fez crer que a cidade de Brusque. E desta. maneira, no próximo an'o
,3 fonte de Tubarão n�o dispunha de potencial compen- o mcionamento não se repéti1·é.
sador para o custo do empreendimento. A

Aí está! A capacidade da usina de Capivarí, quean
tes era :m4nima, a ponto de não autorizar o vulto 'de des

pesas com a linha de ligação, é, agora, na, voz ,do govêr-
no, ENORME!

.-

A extensão dos fios, que antes se tornava obstáculo
condenador da. realização, perdeu agora Jls suas qualída
des impeditivas e ganhou virtudes quêa permitem pro

longar-se àté Brusque e daí até Jaraguá do Sul, numa
dístêncía maior de duas-vezes a que vai de Florianópolis

. Ai<· ,.
a (,aplvarl• .'

'

.
"

.

'

N, continuação do cometimento do govêrno passado•
vês.o atual a solução do torturante problema de eneegja
para hltga zona do Estado., Aptes, nem para a Iuz da ca-

pital bastaria!
...

."�,, �,

E assiin, o sr, Aderbal Ramos da Silva não precisou
nem .mesmu do fator tempo, amainador de paixões, para
ver as suas realizações consagradas nos julgamentos sin-

suspeitos. '

A d�fesa do seu 'benemérito e fecundo govêrno .

éstá
sendo feita silenciosamente pela retratação dos StlUS
acusadores de ontem, no campo administrativo. E, 110 ter

.reno político, está na lembrança com que Passou sem se

manchar de perseguições._
.

,

- Do confronto de ação, por isso, resultam�lh� inveja
dos títulos de probidade política; e de capacidade admi

nistrativa.
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NADA. • • A SESSÃO DE QUARTA-FEIRA
:cia-se que, em consequen- membros das Nações Unidas IL.- b

'_

d
INDEPENDÊNCIA nos EE. UU.·� BICAS PÚBLICAS

-cia ,da decisão. tornada pelo e China,' bem C9mo. garantia 1111 alxar O preco- O arroz - DOM. JAYME CAMARA � tARGOS EM COMISS�O
govern� �e Synghman Rhee, déindependencia, ',- RIO, ,fi C�.A,) - A" -(10.-' controle de preços .estâ exa- fndepet{dêl1<;��_d,os EE.' uu. Ep1 .üWf,tl' de sua il1iciati..,.de par�lC�p�r.de �on-:fer�ncl� �8). - R�con��rl1�ão eco- �jssão ,Cepb-'iL:� --.:...-.preç,os \ min'ari'd.,D '- pêsso�lmente 'o.

. Exerceu' a preaídêncía, na va, Ó .aobre parlamentar te-
M .armiatic'ioí-ns g,rq:pos par- nopnca da Coréia, .que de-, está realizando e'êtll"'os com 0,'': t ·t"�t- -de" per.t'o;

-

1 t Iíberãl
-_

U assun o ql� ao sessão �de quarta-fieira da ce brilhantes considerações,
ame.n ares

_
I era e anti-co- verá começar imediatamenta () objetívo de obter uma bai-

'

.

muníst d C
..

idi t
. interessa ao. corisumidor; Assembléia, e deputado. Pro- dizendo. que praticar cari-

_ "a.. a oreia merl.lO- e ,er�mar em tr:s anos: so.b xa substancial nos preços
.

1:a1 ledlglram. a segumte a eglde;_das Naçoes Ul1ldas. de arroz d�mominado "fino" Quvido pela reportagem tógenes Vieira. dade e trabalhar por Deus

lista de pr ta
• ,Depois de lide/e expedien· e quem trabalha po.r Deus

opos : I isto é, nos tipos "amarelo." e do "Correio do Po.vo' e SI".

1) - Imediata suspensão CAFE DE PRIMEIRA "agulha de primej,ra". O sr. ,BenJ'amim Cabello confir- te, ecupou a tribuna o dep. trabalha: pela socied�de e

...las host'l'd d GRANDE
Wilmar Dias que J'ustificou pela Pátria, ;Espera, assim.

....' lIa es, sem co.n- 1 'ZA BenJ'amim Soares Cabello mou integralmenté a 110ti-
'

l'líderação quah'lo .

t WASHINGTON' (U
' e requerimento. de sua au- o. apoio da Casa, pois obra

t as van 3-
"

6 .' que dirige aquele orgão. de cia, l:jem duvida auspiciosa. d I
gens militares e estratégi- !>') _ "O Kremlin considera ,.... __ __._ _ _ .....,.,•••:;.. -... toria, relativo a um veto de .,e tanto a cance, social me�

'Cas, agora o ataque comunista à congi'atulações áo Embaixa- rece toda a atençã� dos po-

2) - Criacão de um "Co- Coréia como uma gaffe de R
·

·t V té
'f" dor dos Estado.s Unidos, no der!,!s público.s.

mitê" de pa� co.mpôsto de primeira grandeza" - de- eJel- OU O a .Ic.ano' ',a· pro- Brasil, pelo transcurso do Andamento dos processos

-delegados das, potências a- clarou o sr. Avorell Harri-
Dia da Independência da- O deputado Ylmar Cor-

"t'
\.. quela gl'and a-

.. réa, depois de algumas con-
:Sla Icas, aos. quais se reuni- man, conselheiro particular d

.

I I
. e llaç e amIga,

.
.

p-O·sta 'a' ugos a·va Apo'ara
. '" sideraç'ões, requer à Mesa

'l"lam outros delegados pos- do presidente Trillnan e an-
',.. \ ,. _

I m a proposlçao os

terio.rmellte nomeados de co- tigo embaixador dos Esta-
srs. deps, Cabral, peja U. sejam tomadas providenCIaS

.mum acôrdo. A tarefa -dêsse dos Un-idos em Moscou, na BELGRADO, 6 (U. P,) �. tambem a espêCülação de D. N., e Paulo Marques, pe- no sentido da rápida distri-

4�Comitê" seria facilitar a Comissão de Assuntos· Es- A Iugoeslavia confirmou o�' que seria concedida ao arce- lo. P. T. B. buição, em avulsos, de to�

'f' f' 'I
'

"d d Do··m J' CA das as proposições submeti-
'Um �cação da Coréia e ,o trangeiros da Câmara dos ICla mente as noticias de bispo. uma oportulll a e pa- aIme amara

,

restabelecimento da sua in� Representantes, perante a que o Vaticano. rejeitará sua ra que se retirasse ao mo- �O dep·utado Enedino Ri- das a exame da Casa e, tam-

.dependencÜi. qual defendia o projeto go- oferta de libertar o arcebis- nasterio, na propria Iugoes- beiro requereu co.nstasse em bém, sejam as mesmas ime--

3)
.

' I d'
-

d ata um vot 'd
., diatamente encaminhadas

- CrIação de um gru- vernamental de auxilio. ao po. Aloysius Stepi.nac, lider avia, mas sob a 'co.n Iça0 e <, o e regoSIJO pe-

d b d lo. transcu às Comissões, afim de não

te conselheiros compôsto estrangeiro, comportando espiritual de sete milhões a andonar o seu posto e rso, na vespera:

t h f d
.

dI' do alll'vers' �l d
., ficarem preJ'udicados os tra-

reze coreanos "de boa um total de cr�ditos que se de católkos romanos deste c e e os negoclOs a greJa .

.

' ar o o mSlgne

.:I t -"
' .

I I 'b '1' C tI; 'O I d I datar in emse Dom Jaime de balhos do Legislativo, tanto.
�u açao que JamaIS 1,OU- e eva- a alto ! Iões e meio l"Iaís, sob a condição de que

a o lca aqUI. pre a o (e

'lTessem 'd L I L d d 'I
.

- .... -

52 d'd d
..

-, m Barros CiÍrnara, Cardeal do mais que a demora no jul-
serVI o a I'qua qu�r e' o ares, abandonasse o país imedia- ano.s e 1 a e Ja <j.d -

-d { • ,
•

'd BI'as1'1 gamento dos processos é
os regImes atuais (quer - "Esperavam uma vitó- tamente, \,

prlU quatro e melO ano.s e .

'comunista, quer de Syngh- ria fácil, continuou_ Harri- detenção, em Lepaglava, no. Justificando a iniciativa, sempre atribuida a negli�,
t' f'

, I t t'h gencia" no, cas"- inexistente.
man Rhee) e que n'ão sejam man, a desmoralização das Esta nega lva 01, porem, cumprimento de uma senten- o e oquen e 1'1 uno teceu ""

(!onsiderados Co.mo ex-cola. Nàçõ63 Unidas e o descrédi interpretada pelos meios di· ça de 18 anos de prisão, im- esplendidas_ con�erações (Contirtú�\ na 31\. pág.),

beradores dos áaponeses, a to dos Estados Unidos em plomaticos daqui como uma posta após sUa condenação em to.rno da Religião. Cató-
f· d

.

Ih 'I b I' I b I l'c
,.

f d
,•••••••••••••••

-

...... '

_ 1m e aconse ar e ajudar seu papel, de guia. Não só. pOSSlve mano ra pa\a a l- por co a oração com os a e- 1 a, ul1lca orça capaz e

'U país. mente, porém esse plano f'ra-l bertação de diversos lideres mães Il_O tempo ,da guerra;· conduzir à paz, este mundo

n If· d
-

�:��é,1�;g�,if����;1� �im:;2�i:�g!f��1:�' '0-cl�e:2.�z-:�!�m·!�:I;-I��st�a�c-·!
..

a-�s:.!�!·::d�;..e�.?.sc;:..a:..;f;;e; f:���f���:�,:::::t:::::� I noN;:'�:�S:.d�!.'::;:!�
ruiria as funções policiais e mento grandemente acelera. apostólica do ilustre Prin-j espírita, u� dos assistentes

rle administração. do para sua defesa", RIO, 6 (V. A.) O Esse preço, colocado -den- cipe da Igreja, filho desta, provocou desordens, sendo

5) - Evacuação das tro- O diplomat� afirmou que governo iniciou umá in- tro do teto norte.americano., terra e terminava com vo- porént subjugado.
pas estrangeiras e desmobi- um dos perigos que amea- tervenção moderada no mel"- deixa boa margem aos ex- tos de prosperidades pes-I (Dos Jornais)

lização. de to.das as tropas çam os Estados Unidos é o cado. do café, com'o objetivo soais a �ua Eminência. I
Êste s�jeito briguento,

.cerearias, sob vigilancia do da inflação.,. ma<:, "maibl" pe- de atenuar a pressão baixis. portadores e deverá alcan- IASII'O Dom Bosco E metIdn a ferrabraz,
�'Cemitê" de paz, com o ob· rigo, talvez é o de afrouxar ta que se manifestara nos ÇaI: o café a termo e para en- O deputado Bahia

Bit-I'
Não

vis.JUmbrOU, no monien-

jetivo de �riar-se ambiente a nossa vigilânci�: Os Esta- últimos dias, Nesse sentido, tregas diretas, No dia de I tencourt ocupou-se do Asi· • to.,
llue permita a reaJ.ização de dos Unidos estão. agol'a na a �ivi�,�o de Economia �a- ontem l�enhuma c�pra foi '110 Dom Bosco'A in�tituição de lOtaI espírito de paz, ..

eleições gerais.' fase aguda da luta contra o feelra Ja recebeu autonza- 1 f t d'
'

, . - alta;»enemerencIa que am-I
6)·

.

C'
-

d
"

I'
. - t b I'

e e ua a, tendo a DIVIsa0' Ih' d d M
'

'f'''' d"-= rIaçao. e um go- Impena ismo comunIsta e cao para o es a e eClmento .

C f
' para a ve Ice esampara a I' as Si po.rem 01 mIma o

A

t I
A ,I

>

, , de EconomIa a eelra pro-! I" D
" . A-

'Ver�? cen,ra para}_?da a esforços conSIderáveis de
I
do. preço m�mmo de "',',' I de taJaI,' e para o mesmo e JeIto a cair de borco

Co:-eIa apos as eleiçoes ge-, real'mamento serão necessá- Cr$ 194,00 por 10 kg do café, cessado a classificação., na � requer o apoio da Casa, a-I Não fo-í. espír-ito "baixado"

raIS.
I I rios dlrrante os dois ou tres tipo 4, Santos;, mele, preço. praça de S;ll1tos, de ;erca: f�m de ser �o!lsidera�a ,en-l Mas sim espírito de põ!"eo ...

,
7) -- Garantia de neutra-

, próximos anos", j portação.
I
de 10 mil sacas de cafe. . bd'ade de utIlIdade publ!ca. Zé

.

�

Nft aSSEMBLEIA LEGISLATiva

..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOT·ERAP1A
RAIOS X

oito AJn6NIO lIODfJTÔ'
...... 4iiria t.uw. .

•

�

•

..

�I ','

'_'::'

DIA.:, \VLADYSLAVA WQLOVSKA- MUSSl-', "-","

E
DR. ANTôNIO, DID, MUSSI,

MédteOa'
Cirurg;a·Clmica Oeral-Partoa

ServIço co rtqHeto' II e"p1!'ci':ili�,,�I'() das DOENCAS D. SBNRO
.AS, com modernos lO.,êtodos de diagnósticolI � trt\�mento•. .>
COLPOSCOPIA -, lIISTElro -, SALPING06RAFJA _..:;. DT.ÁBO

LISMO '"BASAL

RadioterapIa Por ondas curtal-Eletrocoaglllaçãó Raio. 'Ultra
Yiol.ta • Infra V�rmelhQ. ?

Consultório: Roa Trajano, nl> 1. l' andar -r--' Edificio dI) lI1Iollw-
�o. "

-

\
.

- s:

Hodrio: Das 9 15- 12 horas -,- Dr. Muss�.
Das 15 ás 18 horal - Dra. Mús,si.

a•.ndencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

'.

CLINICA
'd

�
O

DR. GUERREIRO DA �ONSECA '

Especialista efetivo do HoSpital de Caridade, de dlversos
". Institutos e Caixas

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Ttatamento e OperaçÕES

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA
Retirada de corpos extranhos de Pulmões e Esófago.

�o-

RAIOS X
Moderno aparelho para radlngrafias da�êàbeça.
Transilu.minação, para contróle de cura das Sinusites. Infra

V..rmelhos,

---0--

HORARIO 'DAS CONSULTAS'
•

.

(Pela manhã - Hospital -de Caridllde).
I CÁ tarde __:_ Consultório Visconde de Ouro Preto, n, 2.

,da Casa Bello Horizonte).
-

.Residência Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.560.

DR. I. LOBATO-
(Fótmádl) pela Fáêlilã�é Na- FILH8

eiona! de Medicin,a da Uliiversi- Doençal do aparêlho reS)tiratótfodade do -Brãlim. TUBERCULOSlll

DR. A. SANTAELA

. MMico por ,concurao d. AssiiS
tência a Psicopata. do Distrit!l
Federal.
Ilx-intemo do HO�pital Pal

quiiti-:ico ti Manicômio Judic1tril)
da CapHal Flideral.
Ex-fliterno da Santa iJalla de

Biserícórdia do lUó d$' Janéiro.
CUnka Médica - Doença:s Ner-

Cirurgia do Tatu

Formado peláFacul6ade Nacio
nal de Medicina. '-Tiaiologista e

Tísiocirurgião
-

do Hospital Nêtêu '

Ramo&. Curso dê eepecialízlIeio
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex.

snii!l:tente de Cirurgia do Prót�

Ugo_ Pinheiro .Gilimarães. (Rio).
Cima.: Felipe Scbmidt, 38 .

o ESTADO
Adminlstraçlo

Redação e Oficlnas 1
rua CónseJheiro Mafro.
.nl) 160,
Tel, 1022 - Cx. Pos
tal, 139.

/ Diretor:
. RUBENS A.

RAMos.
R{lpresentante :
A. S. LARA

Bua SMador" Danta.a.
40 -- 50 andat
Te!.: �2�5924 - Rio de

,

- J-álleir«>
RAUL CASAMAYOR
Rua Félfpe, de O'ivein

n0 21 - 8JJ andar
Tel-:-: . z..."9873 ii- São

·::Palil.o
ASSINATURAS .

, Na Cápitàt _

'.

•

AllÇ} ,
; , •••

' Ctt. lOO,Ot(c
Dr_.; Alvaro de sêilteStre ;-C(J; 6Q.oo:':'

Trimestre. CrJ." S5;-OO

Ca IV, ii lho N-ô lilUt'lor
J. "",Ano .... , Crt-12wniDOenças de Crfal\;ÇaS Semestre . i 0'11' 'lq,OOConsultório: Rua 'r:raja- Ttitnes_tre. CtI 40.00

no s/no Edít. Sãê Jorge _, AnúneÍôs mediante eon-
10 andar. Sàtas 14 e 15.' ttá-to..-Residêndà:. Rua Brig�- Os

r

<,o��is. �odeito. Silva Paes, s/n - so- não publi.ca(}Ds, OSO S8-
andar, (chácara do Espa- rão devol�idos.
ilha). � A di�ção não se res-
Atende díàriamente das pQllSabiliza pelos eOD-

14 hs. em diante. ceitos emiti.d�8 D-OS 81'-

DR. ALFREDO tíg-os assinados.

C ....-.nlllii'BM',

"', ';0;

.naa �/ ."'

Onrso Náéionãl de doenca.l. -,..-....,..".�,..,..-�---

•••tail.

-

DR. LINSNEVES

IJ.iu-etàr da Máterl\idàde .!-IDé,-
4ico do Hospital de CaricÍltde. ,
CLlNICAS DE SENHQRAS- -

CIllUlt,GIA - PAR.TOS
"&SSrSTENCIA AO P4RTO-8
OPEBACGE_;;\ OBS'NíTRICAS
Doenç,q glandulal't's. ''tiroide,

.váriõ., -brpopiise, etc.
'Diaturb-ios .nervosolI - Esteri-'
ItctadiJ ;__ Regimes.
Conwltlltio,: Rua F�rnanao •• -

'-'l_dó• .- Tel: 1.481.
ae.Ui. R. 7 á. Sét�mbro - Edit.
Crus • S.ou-za .... 'l'el. '&48.

"i'

pS; - M�A R'IO'
WENDHAUSEN

,
Clíil,ieB médica de �ulto. e

crianças.
•

COllsultório - Rua JoAn Pinto,
18 - Tei. M. 769.

Consultas: da� 4--às 6 horas.

"Rl!!sidêncll1: Rua Esteves J6-

nio.r 4fí._ Te!. 13ig;'

Vulcanização'
DE

PO!!,OS ,e Camaras de _Ar
Serviço GarantidQ

éOM�RCIO & TRANSPORTES C. RAMOS-S. ,A.

- Posto de serviço "ESSO"
Telefone Manual - 44

_ . ·;.,$.....·_0_,··6

DR� M. Sr CAVAL
,CANTI

Clhfica exelUiiva�nte d. erí

an4;&l.
Rua Saldanha Marinho, 111.

Téléfomt (M.) 73&.

r

------------------------.--------------_.-------

PABTICIPACÃO
ELESB,ÃO PINTO LEMOS

E EXMA. ESPôSA
VITOR SANTOS E JA

CINTA.SANTOS
.

Participam o contráto
casamento de sua filha M
ria de I�0Jtrdes com o snt

Walmyr Lemos.
Florianópolis, 2�7-51.

Dr. Antôni.D Moniz de Arllão
Comunica a seus cliéntes e amigos que ,rei- �' _

nícíoii a clíníea "",I. Cáliilãl. -

p�5·$.
"

0-'-'CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
.

,

.

.

-II/J'i��:;���� Dr. Oswaldo. Cabral) -- Das 15 às

,',1 .. • ,',�.RESÍDENCIA: Rua Boeaíuva, 135 - Tele- I/ fll __fone 1\1-'714. ".'

� I
--�-------.---------.>.

ffi
- -' .. DURANTE TODO DIA

Advogado , � '" /

Rua Santo. Dumon�, 12 � Ap. 4 »
;;;

� � �

"

.x-diretor do Bo"pital Colonia
;

. hlit'Ana•.

Doenças nerVosas ementai•.
\

lmpoten�ia Sexual.
Rua -'l'il'adl,i.:ttes ti� 9.

Consultas das 15 ás 19 bora••

FONE: M. 7�8.
Re.. Rua Santoll SaraIVa, �"

- Itltreito.

(Altos

'Dr. José Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150 .• ltajaí . - Santa Catarina

Cobranças amigáveis e judiçiais, inveiltârios,.
despêJos,. désqúités, títylos declarat6tios, n-atura
lizaçôes, retificação de nome, investigação de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratôs, requerimentos, pro.testos, defê
sas:

.

recurso.s bem co.mo. quaisqüer o.utros serviços
relacionado.s co.m -sua pro.f�são.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. ;_ Fone: M-711.

\.
'

Participam o. contráto de
casamento. de seu filho Wal
myr com a senhorita Mària
de Lourdes Santos.

..oeas.
_ .. Consultas, diàriamente. tla8 1 fi

Consultório: Ediffcio Améliá

I.
às '18 hóras.

Neto - Sala 9.
, 'Rua Dom Jahne Câmara, . ..:.....__---:. --='--__�Residência: Avenida Rio BraI!- 20 t <) _

,"

eo��::�lta'!l: Da. �II às 18 borae.,·
F:�'l\;: 802. Drs. -. Wa'ldemiro Casc'ues,Te.lef.one:

Consultório: 1.%68.
eResidência: 1.8811. DR. ARMANDO VA�

I

DR. NEWTON LERI�E��oASSIS Roberto Lacerda
- DOI/Servil;os de Clinlca, Infantil

D'AVILA .

Ia Assistência MlJnlclpal é Bos- A D V O G A DOSCll'llrl[la ger;1 - Doenças de Se- pltal de Caridade
nhoras - Proetologla CLlNIéA .MEDICA /DE CRIANc
Eletricidade Médica (iAS 'E ADULTOS

�Consultório: Rua- Vitor Meire- .." Alerria _
te. n. 18 - Telefone 1.607. .Coneultório·: Rua IlI'llnes Ma�ha-' IConsultas /'Ãs 11,30- horas e à .0 '1 Consultas dali 10 ás 1%
tarde das 15 horas em diante. • �a'!l � ás 1-7 horas. GUI'_'! IResidência: Rua Vidal Ramos. lesidência: Rua Marechal
- Telefone 1.422. lhe.'II1e. I> -

-

Fone: - 783.

I P,4,&
'ttt.,.... .

-

�
---------------•..:.-�!!_!JIIII.•, lIIIJa�·

...-·,.--·F·.·b·.·I·a·a·n·t·.·.IIIÍII.d··I·.·t·l'llÍb.,U·I·d·O·M·.-d·a·.-.·f·a·m·G-dilla·.·ao-·�.�"�-'1... /r C 11'11 feogõ•• -DISTINTA- e RIVET:�Po••ue um .l'aD� •
,

,.

de .o.tlmeato de oGlumbal. 11••ado.: ...1..
. ,:

.._1"0.'. Iclbl'loa.' A Co•••• CAPITAL- Ílham•• ··at••gilo do.. SftrD� Com••aliat•• do 11\,..101 110 ..ntlào dl,:n,. fa..um�.ID.
, I,.. .1_.1'. GDt•• d. ef.tua••• '1,IG'�'" aampratll; MaTRIZ ;em F1Gi'I.DóPo!�II:a '�FILIAIS .m Slum.nau "'I Laje•.

'.-I!I!IIIM_I!!B ...ilI X·

Viage'm . com I)Segurdnça
I

e rapidez
só NOS CONFORTAVEIS l\HCR@�ONIBUS DO

R12108 «SU�L-BRASILEIRO»
'

Flurianópúlis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência�: Rua DeQdoJ'õ esquína da
Rua Tenente Silveira

SEUS lN'FERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES,
adv-ogado

.

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

1 - __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAD(1-..Saba{'o 7 de julho "de' 1951
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/"

'ila SociallA Ponte Na'
" -,

A·-'sse·m·····b···)el·u··· :�le': 1"·'I··8')'a···'tl·'V·'"'a-----"

ANIVERS,ARIOS: 1 I I .

,
' JjFAZEM ANOS, HOJE: Soubemos que da IM- " ", ' ','

.

,

- SENHORES: PRENsA OFICIAL foram dos deputados, 'prejtldíc� Teixeira Fínto,. o qual, nu-, e?IDulJ;icando as providen- Comissões �u �ã? O depu:- Artur Wéber de Melo,
' demitidos por ato do Sr. do, assim, o .preetigfo do! vamente na teibuna, escla- eras tomadas.

. t�do Ylmar Co.rr�a, condu
-contador da Prefeitura . de Governador Oitenta funcio- parlamento, "" . ; receu não ter tido o propô- -'- Mensagens do GOV�l'- aíndo com, fIrm�za a sua

:Cur:itibanos. nários pobres' e honestos.] A presidencia prometeu I sito de desmerecer ..
0' pare- nador acompanhando proje- bancada, pronunciou-se pe

- Adernar Cláudío Ge- cujo pecado que possuíam tomar todas as providencias, cer do nobre colega, mas tos de lei sôbre créditos es- la dispensa do parecer das
"vaerd, residente em Brus- era o -de : - "deixai-me tra- necessárias para normaliza-

I
apenas quizera melhor am- peciais e suplementares. Comis8õ�s, conforme facul-

��ue.. ,
. I bulhar, para poder viver". ção 'dos serviços. " parar" a sua inlciatfva. Ligação ferroviária ent�e, ta o ragímento. _

.

� -Augusto Popp Júnior, Medida
....
de économia ? Não,

,

Bicas públicas ,
Sôbre Q tema" �a ordem Urugu�i e .0 Pôrto de Sao

I'
Com e-st� p,ont� ele :'lSta.'_.residente em Valões. .

não pode ser, outros terão O deputado Enory Tei- '. do dia, fala tambem o dep. I' rancisco do Sul concorda o plenárío, poi sua.
.

- João Atanazio. que ocupar àqueles lugares, xeira Pinto informa que, em I Cabral, Depois .de dizer que O ol'ado:� seguinte foi o
i
maioria.

. "_SENHORAS: persiguições? ,.

pales. tra com.os chefes dos} o:pr�ble�a de agua, em FI�. deputado f l'anCISCO Masca-

f .A segu�r o projeto e a1_Clarínda Goeldner, Si, ao envéz do -Senhor Co-
serviços de agua e exgoto, I rianópol is, se. acha resolvi- renhas. ' provado, Inclusive as emer

-viuva do sr. Luiz Goeldner,
;

vernador e de seus ilustres soubera ali que o caso da I'
do com os serviços da nova Ocupou-se o nobre repre-: das.

� Zoê,P�ss�a Guímarães, : colaboradores pensarem uni- 'ülstalação de bicas na éida- adutora, acentua que os. sentante de São Francisco! Licença para ,tratamento de
-esposa -do sr. Anatólio Pi-' ca e exclusivamente em de- de, é da alçada do Estado e bairros pobres, de fato, não do Sul, do problema ferro-

/ saúde
.snheiro Guimarães, funcioná-" missões, exonerações, si ao não do Município. Assim pe-! são servidos pela rêde de viário, lendo. a respeito, Em exame o projeto de

Tio do Banco do Brasil, apo-
'

envéz de porem à rua 8{) po- de que o projeto por ele a- água, e assim, concorde com substancioso discurso, no lei sôbre licença par� trata-
;,'Sentado. li bres funcionários da . Im- 'presentado seja apreciado as instalaçõesc de bicas nos qual, esposando opinião do mente de saúde, dispondo.

SENHORIT�., . prensa Oficial,' si
.

manda�-
como projeto e não transfor- pontos terminais da mesma dr. Adolfo Konder, advogou que, em tal caso, o .funclo-

-:;:: Lídia Froes Martins. ! sem colocar igual�ero de mado em indicação ao Pre- rêde, rejeitando-se a índí- a necessidade da construção nârio perceba :enClmen��sVIAJANTE: . Planchões na Ponte, não feito da Cidade. cação e aprovando-soe o pro- de um caminho de ferro en- integrais ínclusíve gratífi-
,Acompanhado de sua ex- seria muito mais bonito, O dep. Francisco Masca- jeto original. tre a histórica terra de Ba- cações de cargo em comis-

1'ua. esposa d. Aurora Almei- mais dignos dos méritos de renhas, autor do parecer de Apoiando õ ponto de vis-. bitonga e a foz do Iguaçu, são, de adicional � .outras .

.
Ala Hérrera, seguiu ante-on- i

quem se diz possui-los? transformar o projeto em ta do deputado Cabral, o como mais curto e mais fâ- O deputado Elpidío �ar-·=te.m, para o" Rio de Janeiro,! A Ponte Hercilío Luz,: foi indicacão defende os moti- dep. Ylmar Corrêa é, tarn- cil escoadoura da produção bosa defendeu o projeto,
-via aérea, o Professor Júlio' em suá mocidade já um tan-

vos que o-Jevaram àquela bém, pela aprovação do pro- do Oeste para o mar, dan- pois não é ju�to que o fun
':N. Herrera, Cônsul do Uru- to envelhecida, esquecida de conclusão, e acrescenta que jeto, mas com emenda para do, assim, mais natural e cionário público s���'a redu
-guay, Os ilustres viajantes todos e por todos os de di- não há nenhuma deseollsi-I que a autorização se esten- mais curta ligação entre o ções em seus veIclment?s.Tegressal'âo até fim do mês,

i
reito, os governadores da deração em sugeri-r-a troca da a todas a�dades onde Paraguai/é o Atlântico. precisamente quando maio-

.após a visita que farão ao . Cidade, ela, clama e grita: de projeto por indicação, o Estado explora o serviço Depois de lembrar todas res são sua); despesa: em
-:filho do casal, Major Heitor _;_ SOCORRO, SÓCORRO, como insinuara o deputado I de água.

,e'
as tentativas no sentido de virtude de doença. Sobre e

.Almêida Hehera. quem os escuta? O Senhor, '. .. I A emenda foi encaminha-. fazer essa ligação <atravez assunto apresenta. em:n�,aNASCIMENTO: G�vernador, o Senhor Pre-
LAMPADAS P II I L I PS: . da à Comis�ão de Viação e dos ES,tado.s d.e S.ão Paulo.e com. a qual, o proJ.et� e en-

Maria-Isabel é o nome_ da feIto?
-DÃO MAIS LUZ•. CONSO- .

Obras púbhças. .�.
.

. Pll;rana, reIllvmdlCa. esse d.l- cammhado l-l:s .Comlssoes pa-
menina que veio encantar o HOJ:, ao pa�sal"mos po.r,! MI'1M MENOS CORRENTE I C�rf:0s em Coml�ao. .'

relto a Sant�, CatarIna, pOI.S 1 ra o �ne�ess�:IO parecer.

'1,a:,do sr. Solo� ��sta Neves, ela, ah pel�s 7,<>0 ho:as VI-!
E SÃO DE MAIOR DURA.. .

FOl �osto . em. pl'lmelr� a natureza Ja no� �redestt- .

Pensa0 as vlUvas de Gover-

-:nuet.or-TesoureuQ d� Com- mos trelS trabalhadoles que I BILIDADE. : dlscus�ao, o projeto de leI nou para essa mlSsao. .'na�ores. Npanhla de Alltomovels Sul com marretas e sen�otes em

I ..
: da legIslatura passada, de Concluindo, requer um Em 1>nmelra �dlscussao.

'·CatarÍnense �'. A. e de sua I punho procu:'avam th'ar al-"
.

.' .

I
orig�ll1 . governamental, que telegrama à bancada ç_atari- ;foi, ap�'e?ia<!? � proje50 de

::a�llhora;d. Mman: da Gama Iguns p.lanchoe� � colocarem .' "\ç_ --gal'ante aOS ocupantes de nense na Câmara .Federal, lei que mstItUl pe:qsao �
".{} Eça Neves, r��dentes na

I outros. ta.ntos· novos; .mas,!UOJ cargos, em comissão: �epois no sentido de. apresent�r viúvas do� governado�es do
'<CIdade de Tubarao.. bem exatamente no melO da I T..! de 10 anos de exerclClO nos :-emenda >ao proJeto do depu- Estado que foram eleItos e

CASAMENTOS: ' Ponte;' um pouco para a I mesmos, a HUi!- situação pes-I b:rdo Paulo Lopes, que visa exerceram o cargo.
.

ENLACE: fr:erite d?nde eles estavam,: soal, .. direitoS' e vantagens, a ligeira Assunção ao pôr- A providencia foi de�en�MIGLIORI-BIANCHINI ha um numero de planchões Contra o projeto. fala o to de Santos. quando a liga- dido pelo dep. FranCISCO
Realiza-se, hoje, à tua 24 podres, despregados e mail- !

deputado é<ibral. ção deve ser feita pelo pôr- Mascarenhas, a�to·r do pro-
,-�de Maio nO 76�, no.Estl'eito, : �ebes; já 10 '�orrim�o, nem ,.

.

7 DE .JULHO
'.. I. A·�avor do projeto pro- to de São Francisco do Sul. jeto.

, . .-'(j enl.ace matnmolllal da �e- \
e q.,om falar, cada,dla ,que A.data de hoje recorda- n;l�clOu-se o deputado EI- ?RDEM n-0:DI� .

A Pl:OPOSIto fOl .apre/sen-,_:n�orlll��. �ereza C�nceta: passa lllenos :l�A pe�a,ço que! noS que: 'IIHdlO Barbo,sa. E�tre 0ub:QS Efetlv� da P�líCl� �lht-ar. tado emenda que aumenta

::Blan��l�l. �l1.h,� do_sl.-:,�ou- ,l1C�2�,�.�a �:-!nste.rtc;.Ia�" ., I _ em 1822, instalaçãl'l, argumento?: aduzlU aque'le Em dlscussao Uluca fÓI de Cr$ 3.00-0,00 par� ., ....

Tenço Blanch11l1 e fUllcrona- E sein substituto; é claro. ! 'd d da BáLhl'a do go- que o projeto asseguraria apreciado o projeto de lei' Cr$ 4.000,00\ a refenda pen-
.

d I t' d' >."
•

,>
' ...' na CI a e. ,

-:Tla ? ns Itut� e .t\posen.�__ � .
Se nos permitem 4areml'l's! '. Pl'ovisóiio (Conselho aos ocupantes de cargo em que fixa' o efetivo da Polí- ' são. ,

;' _

-t d P d C . 'N

dI'
veIllO . -- .

t
"

M'I" dO' t f' 'nhaa or_I�.e ensoes
__
os - 0- nossa opmlao: - remo e a- '

.

t " d govêrnô) que comJssao, um JUS. o premlO ela 1 ltar , urante o exer-
'

prole o 01 encaml -

,

S A-I I d' Iln eIlno e . , '1' 1 1 d d' . .

t 'C
. --

d F' as
'

'1n:erMcI�rII.os,. cfo�ho dr. uArel- ção tota e gera o pISO a�- , durante a guerra �a lnde- (ep{)lS (e a e e � Icarem CICIO corren e. do a onussao e lIlªIl_ç .

(' "b-IO-:t IgMl?1'11: �1 o. 0d' 'srt· . 1- I
tes que l?eja tardel'le maIS, pendência, funcionava na todas a� suas energla�, toda .

Contra � projeto, por con- A substituição do Governa�
er o Ig 101'1, m us rIa, mas como fazendo o se� C" h

. i a sua Juventude, eVItando, SIderá-lo mexequivel falou dor em seus impedimentos
"

N

I
' .

ac oeua; t.' - '.':'l'esIdente �ll'_l. Sao,Paulo. _. guinte:
. l_em 1828, ápl'esamento

.

aSS1ll1, de serem, a_pos tanto o deputado Cabral. O último projeto de lei

.

O at6 CIvIl tera lugar. as . Tiremos parte, dIgamos da charrua "Principe Real", ! esf�I'ço e abnegaçao, reCOll- O deputado Lecia,n Slo- submetido à discussão, foi

17h' h,oras, setl1ddo' t�stemu-l metade �o lado direito e_ co- pela náu "Pedro I"; I dd·UZIdos. ao ctargfo t.anterib_r, vinski, entre�anto, provou, o que regula a substituição
, TI a�, ?or par e a �olva: sr. ! loqum;nos novos plan,:_hoes;; _ em 1824, em Pôrto A-. e p�ovlmen o e � IVO, cUJ� que se o pro�eto �ão for a- do Governador do Estado,
��tonlO Carvalh.o e srt�. ��- I ter�inada esta operaçao Dl:- legre, nasceu o general João padrao de

. venc.lmen�os ,e �r�vad�,. a sltuaçao. da Po- em seus impedimentos, fl!,:l-'hefe Schlemper, sr. Vmlclo tras tantas iguaIS se segUI- M I.M Bar'reto Vl'n- sempre mUlto mfenor ao hCla MIlItar de Santa Cata- tas ou vagas.
'01' . t M'

.

L' 't . .
allue ellna .

,

dl··._'O· . , .

'

I�ngeI e sr a. I arla l�e e dlim e em' pouco tel'lamos o do a falecer llO comando de . aque e -:- .cll·cnn�L-i:tI;Cla ,es- 1'111a sera Irregular durante Pronunciando-se pe a re-

'Úhnger;- por parte do nOIVO, remodelado e novo; o mesmo 't'l'o'pas e quando ataca- ta que mUlto preJUdI6ara a este exercicio - e tal fato jeição do projeto, falou o

A C b 1 T' d
suas

f 'I' d f
. ..

C 1 R B''"Ü sr. cy a ra elVe e ex- 'se fa'zendo com o lado' os
1 Peribébú na guerra do anu Ia o unçlOnarlO. I não deve ser pel"mitido. deputado e so amos ran..

--ma. esposa; sr. Hélio Sar� pedestres. O corrim'ão, e�te �:ragua i erri 12 de agôsto O deputado Estivalet Pi-
. O. deputado Fernando 0- co, que compara a tese em'

-:m�nt� �ales e srta. Ivone

I deve.
ser ataoado com urgen- de 1869; '. l'es apresent?u . emenda�, I hveua apresenta uma sub- apreço com a lei ·riogran-

NlgllOrl: . ".

. tia e com vontade, antes qu.e, _ em -1855, nasce, no Ma- que !0:t_:am encammhadas a

'I
emenda. 'dense sôbre o mesmo assun-

.

A CerI�?�la relIgIOsa 1'ea- aconteç.a algum grav� aCI-, rallhão, Artur Azevedo (Ar- C?mlSSaO cO:l1petente." Há long-ª discussão sôbre
hzar�se-a as' 17;30 horas, na dente, melhor preVellll" que tur Nabautinu Gonçalves de Cla. Telef!"uca Catarme�se I

se a· sub-emenda deve. ir às Concln�' na 6a. pagina
'Jg,r�Ja de Nos�a Senhora de remediar.

_ Azevedo), que veio a fale-. Na seSSRO �e quarta-feIra, j
.

FatIma" e sem test�munha- Entretanto, na,o. é com
ceI' no Rio de Ja'neil;o a 22 o deputado Ribas. Ramos, da I' R O T . d Mel

e

.cta, por parte �a nOl:'�, pelo dois ou três oper�rlos, que de outubro de 190E. Foi {, bancada pe_ssedIs�; .reque- ev. r. ancre o I evols�r. Lourenço B-IanchI.Dl e �x- se fará este serVIço, e pre� maior oomediografo dos uI- i reu· ao Governo; copIa d?
'.

.

'ma. esposa; sr. WaldIr VOlgt ciso 'gente, é preciso tl'aba- t'mos < nDS' I c-ontráto que entregou a

-"d
'.

C t'ce exrr;a. esposa; por ?al:te lhadores, onde estão àque-
1

� e� 1877, o decreto da Cia. Telefônica _a explora-
'

a os a'u? nOIVO, sr. Albert'?, MIgho- Jes do tempo do . Governo concessão da atual Estrada ção dos serviços de telefone
1"1 e exma. esposa; sr: Nel- Aderbal R. da Silva? Fala- de Ferro Central do Brasil em Santa Catarina. Encontra.-se em nossa Capital, desde -Quinta-Feira.
'13011 Cabral e sra. Mana da vam eles os senhores que a- f'

.

d
'

.

,

d I
gevendo regressar à Capital Federal no próximo dia 9

•

.

. 01 assllla o em marco. e
d d·'Costa. Pmto. gora po-ssuem a chave do Go- 1872 mas só nesta d�ta foi A SESSÃO DE ANTE- (Segunda-Feira), o ilustre e .consagra o ora or-sacro

Apos � :nlace, os nub.en- vêrno em suas mãos, da inau�urado o grande trecho ONTEM 'Rev. Dr. Tancr�do l\'Iilevois da Costa, Pastor da Igreja
ies segull'ao para a capital conserva da Ponte no tem- '1 '._ d'

.

I d S-
� Ligação Pal'aguai-Santa Ca-I Presbiteriana de Olaria, Lente do Instituto "Rabêlo" .e..

.

'! (O cl'lama o rama e ao -.".' I
F ld d d F-paulIsta, em VIagem de nup- po do govêmo Aderbal Ra- PI' 1 d met I tarina - Efetivo da Polícia do Colégio "Batista" e Examinador da aCll a e e 1':'

'ceias. mos da. Silva, �alavam alt�
I p:�\�ta I:t�o C:choerl?t.°1 Militar - Licença aos- fun-

;
losofia do Instituto "Lafayete", da Capital da Repüblica.

"O ESTADO" registrando e de pmto ergUIdo, e agora. ,ferrovia era então denomi� cionários - O caso da subs-! O ilustl"e visitante veiu a esta Capital atendendo um

--o acontecimento, envia. aos _Dirão são 3D cinco �u 1 nada Pedro II.
",,- tituição do governador em; convite feito pela Igreja Presbiteriana que com.emoxa o

-:noivos e seus, respectivos seIS meses, nao pudemos 1e- André Nilo Tadasco seus impedimentos provoca' seu cinquentenário de organização e já pronuncIOU duas
-pais, cumprime11tos. medial' tudo,. mas me des-

.

grande discussão' I conferências, devendo pronunciar ainda no_Templ? da 1'e-

culpem, já deu tempo de se ,,__ o Presidiu a sessão de ante- i ferida Igreja, à rua Visconde de Ouro Preto n. 61, as 19,30
fazer alguma cousa, que não Tenhamos pena, não dei- ontem, da Assembléia Le-! horas, hoje sôbre o tema "As cinco espadas" e amanhã,

"
... _. remo.ç�es, exo_n�raç�s, pe�� xamos morrer uma obra tão gislativa, o deputado Vol-. às 10,OD hor::s 1'0 ponto fraco" e às 19,30 horas "A visão

Parfl(!loaçaO segUlçoes pOlItlCO - partI- notável, que dá vida a Ca-
. ney Collaço de Oliveira, � e a conduta humana".'

, .

dárias, não deu? 'J, pital, e que aquí se alevan- O expediente constou do 'I' O Rev.· Dr
../:ran�l:edo ��sta que _ha vm�e e quatro

Remoções,. exonerações, te um clamor, um nosso pe- seguinte:' anos não nos VIsIta, .la resld.lU em l�os�a CapItal quando
palavras bonitas eles gos- elido: - AJUDAI A PON- _ OfiCio da Associação seu genitol' o Rev. Dr. Anti'Ílllo Andre Lmo da Costa exer-

tam delas, planchões para a TE SENHORES DO GO- Atlética Flávio Ferrari co. ceu o se!! Pastoradh naquela Igreja.
Ponte, conservação da Pon� I VJl:RNO, porqne se não na municando a fundacão' e a Mais tarde o Rev. Tancredo para aqui voltou já como

te, olhal' por ela, nãb é na-I aj udam A BARCA SERÁ Q eonstituicão da prü�eira di- Pastor,' exercendo-o por alguns anos.

da mais que cultuar a me-! DF�STINO, DOS QUE MO- retoria.
,.

Em nossa capitaJ ainda residem elementos de sua fa-

mória do insigne Hercilio, RAM AQUI E DUS QUE - Oficios do sr. Gover· milia.

Luz, e, nüifÍcarem () que .di-! MIRAM DO L�a._DD DE LÁ. nador do Estado, prestando "O ESTADO", apresentando votos de boas vindas e

ziam nas campanhas eleIto- i Voltaremos. informações sôbre indica- feliz estada em nossa cidade muito ágradece o convite
, "''tis.

I
, I Gilsi LUZ ções a ele encaminha!lMl e para as conferencias programadas. t

e

Senhora

Alberto G. dos Santos

participam aos seus pa-

'·rentes, amigos e pes�
sôas de suas ftmizades,
'o nascimento de seu fi�
'lho NELSON-LUIZ o�

-corrido "l1.-â Maternidade
1)r, C'arlos Corrêa no

'{Ua 10 do COI'l'el1�e.
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SEJA VOCÊ UM DOS PROPUGNADORES DO NOSSO PROGRESSO ESPORTIVO, AUXILIANDO Á FEDERA-.
ÇAO ATLÉTICA GA'l'ÀRINENSE NA CONSTRUÇÃO DA CANCHA PARA OS JOGOS DO CAMPEONATQ BRA
SILEIRO 'DE BASQUETEBOL,

�

A SEREM REALIzADOS NESTA CAPITAL, EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
DOAÇÕES COM' O DESPORTISTA MILTON LEHMKUHL: (Colaboração do "O Estado Esportivo" 'à Campanha dq Tijolo).
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E8P9rtiv�o
Dtr�.c:l. ti. PEDllO p.lm_o ItACJtIU,W <;

"O �Estado",
Carlos x Avaí

Hoje, no estádíe da �FCD, ":0: prélio, entre o ,camp{ãu ,do I

Estado e o �jce:campeão da "Cidade'.-Amanhã 'o-. clube
,

de Brusque estará, frente' a Itinfe com,'. o ; Figoeiren.se,:
o Clube Atlético Carlos De um lado, o campeão de missao, oferecendo ao pú- entre o C. A. Carlos Renaux-

.Reàaux que tan:tos e tantos Brusque.> aínda com a sua blico um espetáculo atraen- e o Figueirense, campeão e

.aplausos te:n merecido
.

,a� força máxima, ansioso por te e.sensacional, nó qual es- vice-campeão do Estado,
ttraves ,....3eus éxplêndidos novas façanhas no futebol peramos sala vencedor o respectivamente,

.

triunfos', 'triunfos esses in- 'barriga-verde, Do outro Q melhor se conduair na -Iiça, O alvi-negro) espera a

-contestavelmente
,
grandes Avaí, o mais popular clube -Haverá preliminar, com desforra da derrota' sofrida

:pela .sua, siEflificaç_ão, �an- de Santa Catarina, animado início às 13,30 horas, s'en,do .na "finalíssima", aqui mes
'to que lhe coube o cetro inã.- com o magnifico feito de do- que o prêlio principal terá mo disputada em seus domi-
ximo�dó 'Estado; , estará ho- mingo passado em

J3lume-liníCiO
as 15,30-horas. 'nios. ",

je no tapete verde: da' estâ-: nau, quando teve ensejo de
'

.

Vamos aguardar o emba-
dío da rua Bocaiuva para fazel;:-Vr1er atécnlca e: a f�- AM.ANHÃ ,COM. o, FrGUEI- ! te entre o "Furacão Negro"
uma exibição de, gala, dían- bra que tanto, os caracten-. ,RENSE, I e o quadro brusquense, cer-
te do forte "onze',' do Avaí, za M

. . , .

1 t d 'h'd'.
.

�
, ..":

_
. aI?.!',� ,maIS sep.sac}onay! �s e .que sera ren 1 o ,e

/' -que vêm de uma vitória bri- SIm, senhores, a peleja devera ser a luta' de amanha sensacl{lua!._
ãhante sôbre. o Grêmio, Es- desta cttrde no campo

. da '; ...

portivo Olímpico, no próprio F.C.D. constituirá um dosI. Realmente, não se podecalcular o 'que, seria da "80-
'

reduto do campeão 'de 49 em grandes acontecimentos do ,'"

V 'Dal· ciedade Amigos do ·Avaí" sem- êsse baluarte, sem .êsse
Blumenau.

-

.

ano.·Avaí e Carlos Renaux,1 asco e I melras', dinâmico, sem êsse moço cheio de convicções e idealia-
Vai ser uma partida dura temos plena certeza sabe' .,',"

", -' .

mo' que atende pelo n-ome -de- !-VO' Noronha. -Não -sé-da So- ,-

e de �prognósticos dificil. rão se desincnmbil' 'de su�' 've.·D'e·e·.,'ali Rovalente' ciedade, mas também -do Avaí que, na criaçã@àaquelá;
J _�................. encontrou 'o que desejava para reabitar-se. Qu�rta-ft!i;r:�

Oajogos transferídos de- PRóXIMÂ RODADA última tivemos' oportunídade de encontrar Ivo Noronha

Em '-<càso- de em,,patê vido,'àthuva, foram dispu- Hoje - Elm São Paulo ��af!.ena atividade, na séde dav''Sociedade Amig-os dQ,

, tados na noite de ante-on-' -:-- Estrela Vermelha x Olim- . .

-

O "r-.ter-Io do' goal' ave',l,.ge tem, acusando os seguintes' píc ; No Rio Sporting' x .
De la saímos com-a melhor dali impressões e certos.

,

1)' , (( , . "II�), resultados: Austria. de que o Avai, na hora claudicante é incerta, encontral:á:
/'

,
No Rio _ Vasco 5 x Aus- o apoio dos amigos certos que estão sob o comando, do

RIO, 6 (V.A.) - Pe]o re- ção, haja mais de dois clubs ' tria' 1: '

Amanhã _ No Ri; nosso part�culat' ami�o Ivo. Noronha� Dia 14 vil;ld,on:r-o
guIamento do, torneio mun- empatados em, pontos per- Em São Paulo _ Palmei- Vasco x Nacional; Em Pau- aquela, socIedade. fara rea'h.zar no Clnb_e 1-2 de: Ag,��tt}
dial dos campeões, em cada didos. Ficou e�tão d�cidido 'ras 2 x Estrela Vermelha 1. lo _ Palmeiras'X Juventus. uma festa 'para eleger a rainha d� �\:al,F., C." -que �.,a;
-chave se apurarão dois que prevalecera o SIstema __..__. _.�.,_ I srta, NanCI Domaria, Estamos solidários com a "SOCle-:-.
-clubs, os quais jogarão en- do "goal average" para o Ame'r-.ca fu';'ebnl,I'I'ube dade.Amigos do Avaí",'que podeter em nós um'de'feu-;
tre si, na' fase das semi-fi- . desempate. Assim, por e- ,'" SOl' fiel das suas boas causas.

nais, para se apurar depois xemplo, se o Vasco for o fi- Recebemos e agradecemos Técnico � João Savas Si--
.a Qt!pla, finalista. Como no nalísta e Austria e Nacio- o seguinte ofício: ...,,____ ridackis.
-campeonato do mundo e nos nál' empatarem no segundo ' Diretor do Patl'imonio -

demais campeonatos, preva- lug[!.r, será classificado o Senhor Dir.etor Esportivo: Aci Brito.
]ece 'a.ccontagem de pontos-, team que houvel"conqúista- Temos (j �rato prazer de CONSELHO FISCAL.
mas ijode acontecer que, ao do mais goals e sof}'ido me- comunicar a V . .s. �e, em Francisco Ferreira, Os-
final da fase de class�fica- nos. / i'eunião, realizada no dia 9 \Taldo Simas, Pedro ,Nunes,
-----'------------......-...._-----'- do corrente, foi eleita'e em- CONSELHO J)ELIBERATl-
Armao'do V.-e.-ra .-.r.·a' ,

� � possada a nova Diretori:;t do ,
- VO �(

'.
, ,

. U Amél'ica Futebol Clube: ,que 1 Presidente AiItenor
' x x x

Alema"'nha deverá. reger os destinos' Borges.... Amanhã, os alvi-rubros estarão em gladio com o vi":
. -

.

'

.. dêste' Clube no periodo de I Vice-Presidente __ Paulo ce-campeão do Estado, o Figfeirense, que) aliás, não.
.

.

! tm atravessa uma fase muito favoravel, lIá, nas hostes alvi-Junho de 1951 a Julho - de j A ara!.{ .' pretas, grande desejo de vingar aquele 1 x O, por ocasião..1952. I,. . , Membros: - Francisco
do Campeonato Estadual 'de Futebol. Creio, que aquele. Presidente de honra '

-,
Monn, Mario da Silva, Ange-

Rogerio dlli CQsta.gereíra. l{) Ferraresi: Galileu Souza,
triunfo do Carlos Renaux, tão brilhante e significàtivo�

"d t Lo foi' mais da 'fil:u;a, do '!sangue", do espírito de sacrificio-,Presl . en 'e ., -,

'.

urival

I'
Euripedes Souza, Silvio Ma-

de seus jogadoí'es do que---pela qualidade do quaçlro OQSilva (Reeleito). chado, Vergilio Freitas e
,

.
.

'
.' 'pelo pa.drão de jogo apresentado. O teám', brusquense�.Vice-Presldente � De-. Haroldo Vaz.

.

.

merval Amaral. ;.
"

,.. Aproveitamos a oportuni-
em 'compromissos de menor importância, é uma peça qlle
não tem unidade, se)l1 harmonia' nas suas linhas, sem

_
10 Secretário - Hilton l dade-para apresentar a V .

Prazeres. ,S. os meus protestos de alta ehten_dimento nos dois setOl'es. O Figueirense; 'todavia,.
20 Secretario __;_ Pedro estima e distinta considera-

não está em condições de tirar partido dessa inconstan-

Paulo l\Iàchado. pão.
. cia do grêmio} brusquense, não porque não se encontre

" inflamado pelo desejo de redimir�se do revés que lhe

".'
10 .'l'esourefro - Ivo

GO-1
Lourival Silva

-.
Presi-

, ,impoz o 'adversaria, mas, exatamente, porque é UIll qna'::
o, FI é

-

.J.... mes (Reeleito). . dente. '

'.

" um 1nen§e cm- '20 Tesoureiro --:-: Alfredo Hilton Prazeres
.

__ 10 Se-
dro desartiç:ulado e que sofreu vários colapsos quandQ

,_ 8 Sartor�to.' cretário. _' -'

' aindâ caminhava esperançoso para a cônquista do ga-' -

'Datou, na a-h.ia lardão. Nâo acredito que� � mesmo sabedor de que' (l;
-

N
.

t L· O-
Carlos Renaux é uma equipe"de "duas faces" - O alvf---

SA�VADOR, 6 (V.A,) ',:- ovamen' 'e OUIS x Iroo negro, depois de perder divél'SOS elementos, seja capazNllnt 'jogO acidentado, ,-
o minutos,' Gal'lyle marCOIl o

'

.

.
.."

.

,,'
, d abater o ca:ínpeão ,Estadual por uma dessas contagens'Fluminense empatou ante- primeiro, goal do Flmuinen- S. FRANCISCO, 6 (U. to, :;;egundo anunciaram os que não deixam margens à, dúvidas. Entretanto, era fu--ontem, co,m o Ipiranga, pe- se, sendo muito feliz no lan- P.) - ° argentino Cesar empresatios Jimmy Murray tebol'tudo é possivel. Portan�o; nada de previsões apres-la co:r;ttagem de 1 x.1. O pri- ce, pois, seu.'shoot foi bas- Brion e o ex-campeão 'mí,m- e Lou Thomas. Louis venceu- sadas." __;_..

menro tempo termmou

côm,
tante il1espera.do, aprovei� dial de pesos "Pesados Joe Brion, por pontos em decisão' x x x

�

_

() empate de O
. .l\: O, sendo a tanda-se de uma confusão. Louis 'Voltarão a ba-ter-se una1iime, na luta de �O 0, Paula Ramos está em negociações �om o Botafo'-pa,_rtida disputada com mui- Aos 15 minutos, I&'mael em-' numa luta de 10 "ro.unds" � "rounds", disputada em

Chi-I go
do Rio. É preciso que os nossos clttbes entrem 'em ati-

t,'a�f�iez_a e. �esinteresse,.:No 1', patol,l,' dando Ullla boa""bici- ser re".lizada n,esta c�d_a�e a cago em novemb d 'd d
"

d d
'

t'
.

f'
�' .. ,

"
,, __,.'. , L' 1'0 o ano VI a e com :os qua ros � superIor c.a egona, a lm-d� po,,::,s',und" 'e,,,po, aos emeo elet, -

. - ' 30 de )olho ou '0 de agos- p."adoo
•

.

. d.,mo,.'ugu- de". 'ecn.". elemen�"e exibimos_

'--.

'\

LONDRES, 6 (U.P.) Suiça, sempre por causa do
Entrev'i'stado pela France tenís. Se as minhas fcup-aPress 'o teni.sta . brasileiro ções não me chamareJll a S.
,Armando VieÚ'a; que f�z Paulo, espero poder( conti�
úma entrada tão sensacional n.uar a jogar tenis na Euro
no 'mu'ndo do tenii euroPt\U, pa para treinar mais. Com
déc1arou: '''Na próxima se- efeito raramente tenho 0-

man:a, ,IreI a Alemanha, ca-sião de tomar parte em

.quando terminar o Torneio, campeonatos 110 Brasil e is
-de Wbnblédon, a fim de to� so censtitu.i para mim seria
,mat:.parte em 2 ou 3 torneios. desvantagem.,
de tenis: Em ,seguida, irei a

J

- ,�/'

................................_........�.
./

xxx

-O C. A. ,Cal:-los Renaux, campeão do Està'do, j:ogarãi
hoje; à tarde, com o Avaí. o cluhe "az�urrà' vêm, .<llu'ma
grande e expressiva vitória', em Blumenau, a'hatimdo;;o: '

Olympico pór 2 x t. O Carl-ós Renaux,..�, P9rt�dpl';c{e � ;
cartão de visita' que 6 credell<lia sobrénuineÍril.' É 'de" se '

espera,r portanto, um duelo, bastante interes-santé.'
"
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o EsTADO- Sabapo 7 de julho. de 195] 5

OLUBB- DOZE DE AGOITO
�DIMINGO, DIA 8, . "SOIRÉE", DAS 2Q ÁS 24 HORAS.·- SÁBADO DIA 14, REAJ,.IZAÇAO DA FORMIDAVEL "F E S T A
.AZUL". VÊR O PROGRAMA INSERTo 'NESTE DIAruo. - SARADO /21; APRESENTAÇÃO DA ,FAMOSA CANTOR� -lN;.
'.TERNACIONAL E RNAS A C K. APÓS O� CONCERTO, "SOIRÉE.CHIC". DOMINGO

.

�fA' 28
. COQUETEL

.

DANÇANTE,
.

.

.'
. DAS 9,30 AS 12,3'0. .

..
AS·MÊSA.,S PARA FESTA AZUL; ESTÃO À VENDA NA SECRETARIAr E PARA, O 'CONCERTO NO SALÃO

",
,1:'

.

RECORD

.Ás 4 e 7% horas
Programa Colosso.'
1) - Cine Jornal. Nac.
2) - A CURVA SINIS:'

TRA..
3) - PIRATAS DE E$�

TRADAS ..
. primeiro.

4) :_ FINAL do espetaeu- Cartas ou telegramas aos
lar serIado : cuidad-os desta redâção.
NOVAS AV:E:NTURAS DE

Senhoras e ,'Senhuritas tine-Diário
RITZ

, -. Ás 2% horas .

Sessão ZIG-ZAG
.

Üm' programa para todos
os gostos. .

Programa :'
..

1) - O Esporte em Mar-
cha. Nac.

.

. .

2) - Notíciarió Univer
Sal. .4tualidades.. ".

'

. 3) '- A gente s(> póde per
der. Especialidade.

,

4) _;,,_. O Gàto da Fei_ticei
ra, Desenho Colorido.
5) - Recepção Acidenta

da. "Far-West" sintético.
6) - O' Micróbio do Bei-

jo. ,

Gozadissima Comédia.
Preços:

o-s 3,20 'e 2;00.
"LIVRE" Creanças

maiores de 5' anos poderão,
.

entrar. ,..:_ "

. ODEd:�r
-

..
" ,-

Ás: '1;34 ho 'as.

Colossal Programa'Duplo.
1) - Cinelandia Jornal.

Nac. � ,

.

,2) - CORRESPONDEN-
TE ESTRANGEIRO:

. .

3) - CLANDESTINOS
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 14 anos".

r

. .

.. Venham ver a maquina de Tri�ô automática "Ka-
:tnelm".

. ,

; Não existe ígúal. Verifiquem as vantagens ,!lue' ofe
..rece "Kaneko". Fácil manejo, -podendo ser eonfecionado
i um Poulower em 4 ou 5 horas.,

Preço ao alcance de todos.

Praça 15 de Novembro 20 - 2° andar (alto do Res-
-,-taurante Rosa) ...

'
,

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

"

�

ótima sala DO centro

/

-,._A· -Ptaç. ,15 .de. NC?vembro; 20, 2,., and.,
(.1*05 do Rt:stau�ante Ro�e). ."

,. " .

�, .. � Tr.t,ar .ne mesmo i'local.

ROXY

:f

Burroug,hs
A MÁQUINA>CEM POR CENTO PERFEITA

�.�
• 'ftlJtid{jq
.,'��
• 1iu:i/rk

.

fJ!Jf!/IM

.'

; .

-

.

MANUAL E ELETRICA
j

tpisb�ibu;do�es :
'. .

K4CH�DO&clA. SjA. COMÉRCIO EAGÊ.NC'IA$
RUA JOÃO PINTO., 12 '

>

Ediflcío "SAnTA TERESlnHA"
�LORIANÓPOLIS,' r: SBnla Cafliri�â

tr"ltiaf,eI'n BLUMENAU :.-'
f

,,' Pessoa Ativa J looleões 8 arti
gos de caça'
Só no Empório Florian6-

polis.

Rádio-Pele
gr�fi-sta.. 'i,,;,"

. Precisa-se urgente.
Exige-se com carta:

Precisa-se d� uma. para o

�a�o de Inspetor Regional
da Liderança Capitalização
S. A.

,de
,

..

Preços de mano a

Dá-se ótima comissão é mano.

ajuda de custas.
� nua Tiradent�,s, !!:A, ,'�,

Exigimos pessôa capaci- Tel. 1.591,. .

tada para.? ramo e que a- ._....:......,__ _....: .

presente FIança. '.

"

\' . "

Tratar,�om_ o 's.n,r. �1j;I, ,:.iIAiJIJIJ!IJ.'!�.:�� ,.
MEIDA no Hotel Metropol, (tI'rnr--" JJ
das 12 'às 14 e das 17 às 19 Tenham, '"'#"

horas.
'

personalidad., ",ant.ndo
seus cab.ros bem peno
teados e

. SUQv.",enf.

perfumados, usando

Desobstrua o nariz ta:
'pado, quando e onde
quiser. com algumas
aspirações do cõmode-,
e eficax-·

Á base de comissão.
Trabalho ,f�cil podendo

também ser executado por

moças.
'Tratar á praça 15 de No,

vembro, 20 - 20 andar.
(

TINIAS PARA PINTURA
r (l r T 0-. A I

ALUGAM�SE QUART(}S
I FERIDAS, REUMATISMO

GRANDES PARÁ MOÇOS E PLACAS SIFILITIC..\S
E CASAES COM OU SEM "','

•

"-'d N
•

REFEIÇõES. 11 'Xlr e OQuelra
RUA CONSELHEIRO MA·

i .'r�rlh",.:;" �ll'd1iw!" '10 tra-
FRA, 73.

. i tamento da aifilis
. J'
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,-' ._.._.. ... -, ._...;....._- .....-: ��_. -- . ........_ .-'_" - -, _."LIItA-TENIS -CLUBE - .pROORAMA--BE .. FESTE.J6S----cpARk--�···-MÊS_·_$·�RJLHG_ -_.... - .

DIA 7 SOIRÉE COM INICIO AS 21,30 - DIA 15 .DOMINGO -- TARDE' DANsANTE DIA 22 .�' DOMINGO'
TARDE nANSANTE � INíCIO AS 20-HORAS - DIA 28 ...:_ SABADO - SOIRÉE,.- INíCIO ÀS 21,30. .

.

'.

PEDE-SE AOS ASSOCIADOS PROVIDENCIAREM, JUNTO i--SECRETARIA' 00 CLUBE SUAS eARTEI�S SoCIAIS
.

.

-

.

, _..... ....._.,,--�.

•

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

ALEGRE E FECUNDA

Icom nervos fort� e saúde.
perfeita?
'GOTAS

MENDELINAS

(

-.�;.ç;;-�'� COMECE BEM . \. \, .

�.1�� .

r I -

.

� o SEU DIA�.." -''-.;..

% ".�
� Com ua:.o: bôa dose

. ,

' 7"� (�'. ,.

� e,Z:OpX.â�°d'; f! :r:s..::.', .,/�� TEnlre, garantindo. _. '.;;:_:_� �� bem estar tod:l dia·· v-/'f" .

� e bom humor. toda �
� avida!

\�� .
. �'. �_,

� "SAL DE FRUCTA=' '1�

1[33:.1� A Vida de Hoje Precisa do ENO
.

-�Ai

SANG1JENOL' , .

contem excelentes elementoe ta
nicas: Fosforo, Çaicio, Vonadata.

e Aneniato de Sadio, etc.

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1:' grandiosa E' -espetacular E' estonteante. a arrazadDra IiqHidação. ,para
balanço da' Casa Oriental

QUER ACA1?A�COM TODO O s�u STOCK, PARA FACILIDADE DE BALANÇO, PARKISSO, o.}��:EREC;E PELOS PREÇPS QUE SE"
/

LE ABAIXO, TODOS os SEUS ARTIGOS ' .J '

_

.

co ... seda 1�IBlje.. , I..,�a 'senhor". a Cr$ 2Oo.,o�
j

.2.5,t)'O Pano d-e CÓ� .41. • •.... ;. ••.. " . " .

8'1,1\0 Toalhas plásticas nácIIlRais •.••.••..•••.....•. , ••. e, •••

39,00 Toalhas plástieaa amerh:amll' •• '/' ••••••.
, .••.••.•. , •••

- 48,bo, DIVERSOS

'SOJoo' Mei:as' ny}o.n p.(' SenhQl'D 'tre�ta'fu')';�;':) , : , . . . .

.

Sfl,GO

265.,00 Meias n.ylon, :!em eolltura, p-� senhora,. . .••• , •••••••• ,.. li.o.

55,oQ Meias nyi'ElU, malha 5-l (J},r.am)
"

•• .'" • " .. " • H H," • ".

B,I)o M.eias n�lon, malha,61, P!'pfu!Dadas ... " .....�,'"''''''''

9,00 }�ele8 nywl), malb"L.54 {Ibr..m} ••......•• , • , .•..•••.•.••

20,00. Meias -'�p/ "1ltni'fe.l1lf a, �o�.�r,r'd.· ,::..• lO, : .

8,.$,0 . Meias 314 para menino. . H .

'1,10 Meias grossas- pi sentaras \ � .

36,.110 Casa,qulnbo.8 de malha pi menInol!l .•.•..... , . . • • • • .• • .•

.a8,oo .�ower pj ,Vl-psz.. • ••••....•.••.... _. .•..•..•••••.••.• :.

85,00, . Pulower rp-anga co.mprida,.e. zip, pI· rapaz .• , , .

Blusas de malha de lã pi macln'ha .

8,00 Casacos de maH1-11 de al'godi9 pI mocinha •..•..•..•..••

. 23.,00. Casacos de malha �e algodÍl" fJl'lll/.nhor&s. ..•....•...... 68.001

22,00 C�saco.!t de ma. de iã hord'àdóe p/ senho.ras , • . . . • . . . . 160,,1)1>

29,00 :py,támas peluetados por dentro, pI �riançÍl8 •.....•••..•

2Q.oC Camisetas de meia manga comprida pi ssnhoras

20,00 Ca.� de mela p.1 senhoras, a partir de ...•.••...•...••

�.6,oo Calças de meia cl 11$ta& de seda pI senhora!! ••••••... ; .•

�,Oo., Calças de jersuy desedll pI 'senhoras .••.•.........••.••
70,0.0 Calças de meia P.I crianças, a partir' de

'

•...
/
.... , .•...•

38,0.0 Cal ..as ,plásticas
'-

pi bebê ..••........•...._,_••.•......•.

�3,0.0 I Cal'Q,isetinh.as
de �neia pI b�ba ..: .

M,oo. Casaquinho.s de peIueis lisa pI bebê: ,
H'

38,QO Casaquinho.S de, felpa 'fI beM' •.......•....•...•..•....

11>,00. Camisas de meia de j:rtverno. pI homem l: �:'
. ,

18,0.0. Cami'saa de inverno, peluciadas, pI .!!_o.mem ....•...•..•

20.00 Pulawer de álgodão pi 'homem :-: .........••..•...•
23,0.0. .,·ulower de lã pI ho.mem , ......•..•...

24,00 Aventais plásticos 'PI meninas, ., .....•... '.' ..•.......•

.18,00 'Aventais plásticos pI s�nhoras •.•...........•......•••

20,00 Babado.res plásticos ...............•...............•.•

:lS.oo Capas pi bebê , '':
..

•
2�o.o, Calç'ões' de seda p/ meninos : ,_,_ ..

12,0.0 Cinto e 9uspen-sório de couro pi homem ...•...•........

23,()0 Cinto e suspensório' elástico !,de seda pI menino

A CASA ORIENTAL,
/

. ,

CaM'-'CD todo f�r�dD
1� C�etone especial em cores.,' largo 1.'to ", •••••• '" • '.' .•...

'Creto.no espeeíal em cores, largo 2,00 •...•..•..•.•••....

Cretone especial em coree, larg•. 2,20 •••..••••.•.••••..•

Algo.tj4-o, larg. 70 pç_. di 10 mts. • .••
'
..••.. '. '.' •.•...

'
•...

A.lgpdão, larg.! �O �ltP@_��l. .""", .,••.••••••••.•.•.•••.•

AI�dão. superior, .Iarg, 2,60 de 10" mts. . .•.
'
.. , ...•...•.

!\1ónn pi fill.1Uas, pç. de 1.0 rota. , .......... " ..... : ....

, 1S.0e)

Sf>,oo P"rto nickel de co.uro . . • . . . . . • . . • . • . . . . • . • . . . . • . • . • • • • ,g,H

'/ EstojQ; pente, é espelho pI criança •....•.......• ,...... II! oe

Sarja, marinho' :' :�' :...... 17,oó Coberto.r (!i�z,a..: i H H...... as:o.� Lenç:os bordados 'p/ m'eniiras, ex. de 8,.., � U,ÔO

"Zefir, a começar 'de .........•................. , :. • '5'ÓO" Coberto.r ta'manho entre casal e sQlteiro ,,; '.. -, 5�,oo Lenç�s bordaq08 pI 'moças, cx." de 8 �. ; .- : �:.:.
-.

'l5,o�

.f��eli.ne Jis
..

t�d.a__P!, .•��l�sas, e·o.l'es (firmes
.:

".�:?,o.o C1>bertor e'speci;l, 'pi �olteif�"" :�. :'. : 1�6,o.O Fita métrica' .. H H ',' 4.OQ>

'Trlco.lme a'rtlgo Su_pe'J'lor, largo 86 •.•... ,..... .•.. . . 18,0.0. Cob-ertor espe�ial.,pl casal .. ' .. ,
-

i........ .. IMl,o.o. Aparelho gilette;"-de metal •.•..••. '_, •......•.••.•.
'. lIí.\)l)

'T'ricoliIiê b;àn�a, ·larg. 80. , � ,0< �
'

�.. 16,00 Co.-bertor de lã barmdo pi casâl � 260,00 Gramp-inho.s· de aço, ex.' de 12 "d�lI. .. H .. H............. Il,bG
Co.be,rtor de lã, Xadréz p/ casal .•••.....•'. • . . . . . . • . . . . 850,00 Gravatas pi homem, em beloi desenhos • . . . . . . . • • • . •••• 16,00
f:ob:erto.r de lã xadrez p"f--'sotteil'O ........•.. .•....•.•.• 2&6,90 Gravatas para menino!, laço. feito •.••.•••. ...•.•..••••• 15.0Í)

Cobertores pI bebê, a, co.meçar de •. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,ôc( Lénço.s de gâza 'pI pescoço . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •. . . . . . . • lJO,oe
Co.bertor, xam-ez ..pl soità.iro..· H............. 90,00 S'onlbrÍ'nhas de seda cabo de couro \.................... '76,,)0
Co.bertor xadrez pi cMal •......••. 4 , .•...... '. . . 110.oó ·,Sombrinhas de seda cabo de vidro . . . • . . . . . . . .• . 80,00

45,00.
lill,o.o.
90.,00.
78,00

........... , '':':,' • �. , •• , " • , " ... " • li •• " • " " " .......

�tu-eia estam:Pll-d1Í •••••••• ; ••••• " ••. , •• ,
'

.••.••••••.•••••

Pel'n'ci'a Hstada pf·prj.a�a, ta,�. 80. \:·:A " .. "1,

Felucia, flIStã'o �
•. '.; � ..1\, .'; .. '., ;

'

Pelucia . fuatã-o estampada, artigo fino .

.,................•

PeI6ail,.il;i'Poiifei��/targ. 80.' ,f'.' �
r-••••••

Ca.dlá pelúcia, xadrez : ! ;' ; .

l..à jers-ey; pI vestidos, l}lrg.. l,f>O • :", ........•.......'
...

Li'- �r��Y�':p",ra li, pi ve-stidos. larg� 1;50 .. o •••••••••• '.

l,� :'

tr�Z1t.iUen:é� �t��4ii" la:rw.. 80,. . .•. ", , ........•.

Li pr.et� cf salpieos 'br�c';/Pi, saldar, larg, 1,60
l'ur3 lã escoceza" pi vestidos, lapg. 1,&0" .

,

.. ,.;;;!rura· lã- escocesa "$lI casacos, larg, 1,.&0 ............•...

l.inon ltS{!. Urdas as cores .....•...............•.......

LiDon, estampado .
' .

. �
_

.

L • •
•

'J'écidos estampados em bonitas estampas .

Chita •............ , ...........•..• , .............•.....

,'C!epan estampado, a começar de
,

.

i .trepon ,liso americano o .

}I'eeido não enruga, estampado, a começar de .

Tecido não enruga, do. melhor, cores Usas' .•............

Opala estampada, 'Iindos -desenbcs .....•..............

Opalà estampada finíssima, largo 80
. .opala lisa, artigo muito bom .

vpala lisa., peJe de ovo., largo 80 ....•.........•.......

Opala, especial, cores -lisas. 1arg. 80 . , ... I ..••••.••.••.

-, Opala Matarazzo, largo 1,06, branca e cores .

Opala lisaOt a�ti�o reirn�ar . '.-,.\ .. ' > ••• " •• ' ••••• " •••••••

Fus�ão estampado.'· a começar de � ..

Fustão branco., artigo.
-

tlOm , ..

Fustào branco Ma,taraz·zo., artigo superi-or •......•.....

Yustão _rfket, Mataraz'zo , ')f'nstào çasa d� abelha, lI)rg. 80 .

"'l'obrl!-lco e�tampado.
'Fobra'lco barrado

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

'Tafetá de algo.dão '

. '().rgandy lisa Mataraz.��::;;;�.',��····}·:·············/·:··
'-Ól'gandy estampado. :.:: ::�,:�.::: ::,:: ::,:�:
Organdy, permanente, largo 1,QO ..• , .•.•• \

..

'Ol'gándy legitimo SUiSS9, lart. 1,15 .

Tricoline preto, saperio.r, largo 80 .•....................

.,Mel'inó preto., largo 80 ...............•.........•......

Gorgurão 'especial, 'preto.' 'e- marinho .. , .

''Tricóline
Tiicoline
'I'ricoline
'Tricoline

brar.ca co.rdonê, largo 8'0 .

branca Nova/América, da melhor .•.. , •.....

lista, assetinada, pi pyjama� largo 80 •.........

pi pyjama, cores garantidas . . . • . . . . • . . . . . . . •. .

Escocia branca e' preta .

GTanitê, larg .. 1,40"\- .' ....•............
'i3rin colegial, legítimo. J16 " .

"Erin marinho especial ...

r
•.•...•.••.. , ••••..••••••.•••

-=-.Brins diversos, a começar de ......••. ,

'

.

:Filá branco , ..............•. , ..•....••

Filó em cores ..•. , ........................••........•

,VIló,',.mo��ujteiro �,r�nco, largo 3,5�' x
.

FilÓ.i'lÍ)o.Squit�il'o 'Cores, largo [3,60
"

...•................ ',J
, Íi'iió "m08quite�ro, bt_anco, largo 4,50. •.......... � .

:\FiJi mosquitei-ra, cores, largo 4,50 __, '-.

Ato-\Ühado xadrez, largo 1,46 •.•......................•

'Atoalhado branco, largo 1,40
'Tecido listado p/ colchão, larg. 70

Tecido listado. p/ colchão, larg. 1,4{) .....

'

.

.' ......•.....•

'Tecido :creme pI cortina, largo 1,3:..0 ...•................

Tecido estanipado. pi ,cortina, largo 1,30' '

'T1!cido estampado. pI cortina, larg: 'l,SO (RenatlX)
Cretone estampado. pI colchas,' larg, 1,40 .

'Cr�tom� 'branco, especial , .

, Cretone
.

branco especial, �arg. 1,40

Cret6l}e, �ra�co. sem goma, larg.. 2,06 ......•.......

'J ••

ICretone' .. branco.,.'larg. 2,20. .. .

"Cretone bJ;�nco. especial, largo 2,26 .....

�
.

/ Crétone linho!, largo 2,20. (l'eclame)_ .... , , ..•......

Creto.Íle em'- cores, largo 80, superior

Sêja

13,01>

:M,O!)

J8,1)()
4,QO

Hl.o.c>
I,",

2S,'JO
I,O.O!)

4�,.('l)

15,0&
49,00-
46.00•

25.00 Ligas de seda pi homem .....
' ; � .

18,00
15,00
18,00

-60,00 Morin especial, largo 00 .

70,00 !\1ori� de, côz, muito bom .- -. , •

:l8}oo Passa.deira�.··làYg... '4.5.";'.• :.•••.••.•••.•••.•.••••••••••.••••••
45.óo ChitiW estampas escolhidas , ..

00,00. l_lendã.o, Iarg. 70 , . �:-: , • , ':. e> ..

100.,00 MatêTla plástica lisa, larg, 1,4-0 , ...•• < •••••••• ' •••••••••

7,00 Matériac p·lástica estampada, l;1tgr
.. �J40 '4o' .

.

7.,00 .PUTO línho Belga pI v�stidos, larg.. g, ...............•.

7,00 SEDAS"
4.50. .Lam.ê. '

, ..• , : .....•
'; .

1S,()() Lumíer, larg, 00, do melhor .. � , .••.... , .

19,00 Lumier lavrado, larg. &0 ..................•..........

16.00. Lumier Iavrado, Iàrg', 90 .....................•.......

32,()() Langerie Iiso, larg. 00 , •.••.....................

7.�0· Langerie estampado .

14,0.0' Langerie misto cl, natural, larg. 90 , .•............

10.,0.0. Langerie 'pUTO natuTI4; largo 90. .' •......................
Langerie/� setin., purp. natural, lar�l,oo , .

8(ltin duqu(lza, artigo, superio.l', larg. 9!l,. " ..

�etá faHe. largo 95
", , ' .

. 7,i)-o' Fa!l!'! o que há de mell:ar, larg.9-0 , .

, 13,00
14.1>0

16,00
1-1.00
24.0.€1

20.,.00

FaiJe, escocez,' hirg., 90, , "
....

� , .. : (.;.:.:
, ..

Tnfetâ xadrez reclame .........•. < ••••••••••••••••••••

Tafetá éstampado. í
...........•.•.•.....

PERFU)fARlAS
Leit;- de· colônia

Lo<;)iio br.ilhante
• •• ,. •• 0-' � •• " ••••• " . 1&,(10).

13,(1)
1l,�
9,00>
·S.oo
'M
a,(1�
8,5'&
9·,to
1I,5l)
30,0<)
83,o(J
'18,v<)
a,o.o
6,vo
8.5�
'l,oa,
a,oo>
a,lIo>
12,00.
18,�
U;OOi
14,�

29(,00 Tafetá ..chamalo-te.; :larg. 80 ........•...... , , .

35,0.0 T.afetã' chamalo.te, lár�. 90' c ;: .. ' .

13,0.0 Organz'a lisa, largo 9'0.
'

H H ·0 .

13,00 Linho. e seda -;;stampado..- ·Iarg. 80 reclame ..

1�:o.o -tus.tio de, seda, h�rg.' 80 � :
.

.

14,0-0 Moarê especial pi, colchas, largo 1,30. .

'Íá:oô' .seda ;c';;;i�inpada: 'l�g. 90, ..

, ,�!Ô�oo' Sedas estampadas a co.mec_ar ,te .............•....•....

70,00 Tussor de seda .

16,00 Seda surá lisa . , .-. .........••..••... , ....•.• , ..•.....

14,.50 Seda patú éSpecial .

, 18,op CAMA'E MEZA

· ,. .. " - ..
·

,
'

18,00
36,0.0

25,9(l
13,0.0
6,1>0

75,00 Creme rugot em potes .•.....•.••...•..••••••••.......

611,00 Creme nivea \'
N•............ H:

. H' , ..

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

100,00 Pasta ,Ko.lino.s; Geaa)' .•..•.•...••••••••••• , / ••.•

145,00 Pasta CC'lgllte, Lever ..•..•..•.•..•.••.••.•••••••••.•.••

.260,00 Pasta l'hlÍlps ...........•.•.•.•.•.•.•.•.••••.......••

�65,oo Sabonetes, Gessy, Levar, Palmolive, Regina, ex.

19().,oo SaboJiéte Vale qllnnto peza, , ..•.•.••••••..••..••.•

.240,00 Sabo.nete Orquid�a ex. . , ..

330,00 Sabonete Lavan�a Alpina ex. . .. � ..•••..•••..•.•••••. �

35,00 Sabonetes Rasá Rubra, -Cravo Branco, ,ex. • ••..••••.. "

50,00 I Esmalte Fátima ....•...•.... , ; " .•.•.. .- .

'10,00 I Es�alte Cutex \
:-. H .. •• .

6,00 Esmalte Peggy Sage " .. H, H' .

I •

87,00 i Bato.n Naná I .

45,00 Bato.n Flamoul' •...•......•.••.••••.••• , ••..••..•.....

200,(!0 Bato.n Michel ' .

135,0.0 -Quina PetJ;ól!!o Sen Dar, pequeno
F

••••••••••••••••••• ;
, ••

42,00
70,ôo
'60,00

28,00 Co.lchas pi solteiro, em COTes ••••....•..•••••..••••..•

10,00 Colcha b:rnnca artigo bom p/ solteiro .......•....••...

,12,00 Colcha branca' m�rcerisada pi solteiro \ ..: : .

7,60 Coléha mercerisada em co.l'es pi solteiro •....•...•.

'

.

l:l,OO Calcha em co.res pI casal .• , ..•.........• , . ; , ._•.•......

14,00 Co.lcha /braonca pI casal�· ...........•.......•....•......

4'ó,,Q9.. Co.lcha branca merce:r:!5ada, pi casál '. ..... " .••.••..•..••

60;00 Co.lcha· em cores mercerisada pI 'cÍisíd ..• , ..••.•. '
.

66,00 Cõkh.a veludQ pI casal '- :...••....... r.
63,00.' Co.lchll,piqu�t, branca e çores pi casaL -: ....... : .. ,: . '"

22,00 Co.kl:J.a de se-la c/,bícos, pI casal . " •......•••...••..•...

23,00. Colcha de seda cl franjas, p/ ca$al •........ , ....•.....

7;&0 Colcha:'du'plã de pura seda cl franjas, pI easal
19,00 Oo.lcha_ japoneza �)'�ra sedá p/ c�al .

22,00. Colcha pI bebê, cf um lado peluciado ....•...........••

19,50. CoJcha pi bebê. tamanho espeeial .•.........•....•....

26,00 . Colcha piquet, pi criança -." •

. 30.,00 Toalhas dll rosto, a co.meça.r de ...•....•.. ;-; ..•.•• '
••. .\

11,00
23,50

, 34,0.0

·.30,00
38,00
60.,00
12,00

'!oalha de banho., branca, Alagoana .....••.•••....•...

To.alha de baIj,ho xadrêz, tamanh'O grande ....••.....•..

Toalhas de veludo pI meza' ... � ....•......•.........••.•

.

Toalhas adamascadas pI meza .................•..•
'

••..

Guárnições de �ã cl 6 gU'lrdanap08 ....•..••.•........

Guarp.içôes de granitê, pintadas cl 6 guardanapo.s ... " .•

Guardanapos branco.s dz. ......... ··y··· .

Quina p"tl'Óleo 'ean .Dar, grande , •. ' •.

Água d,e co.lônia Cashmere' Bouquet. � •••......•....•..•

PÓ Cashmere Bouquet •...•...••••••••.....•..••.••..•

um dos primeiros a- se �proveitar' das ofert�s da
Rua ConselheirQ Mafra, 15 Telefone; 149�� D'

CASA ORIENTAI.;
Florianàpolis

�
"

o Slhi'í

"VIRGE \ ESfE(IALlDADE,�' da'
CIA,WETZEL" INDUSTRI.AL":JOINVILL'E

\- -",
,

-

,

J

,___..'

TORNA A ROUPA BRANQUISSJMA

,,'

J' -
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Os Dramas Dolorosos da Cldade
semelhontes, lograram, até que abaixo é o drama de ela: � após se desfazer do Este, o drama de uma en:.--

o momento, os fins 'objetiva- hoje, dava entrada, em i, seu lar, com o assassinato ferrneira com valiosos ser--,·
dos. São os fatos narrados, nossa" redação, o 'heroi-

I

do esposo, seguiu para Reei- viços prestados ao Brasil ....
com os verdadeiros senti- co rnhinheiro João Fer- I fe, . onde 'trabalhou na Cia. na Guerra contra 0-8 inimi-
mentos humanos, sem sub- nandes do Nascimentó, Brasil Seguros Gerais, de gos da Democracia. Vivendo".
terfúgios, ressaltando, cada podador de uma neuro- 1941 a 1942; em seguida re- como já informamos, aban-

.

um, a crueza com, que tem se de guerra, adquirida gressou a .Santa Catarina, danada, doente, apenas con-

sido vitimados pela incle- quando do torpedeamento' sendo enfermeira da Cia, t'ando com o auxilio de gene-.
m'encia da sorte. � do navio "Brasil Loid", às Minas Brasil, em Itajaí e rosos vizinhos, aquela mu-

Ainda' ante-ontem, a re- costas da Bahia, para, .satis- Crfciuma e, em H).48, de A lher heróica, espera que Ure;."

portagem=dêste jornal, con- feito, comunicar haver o sr. Protetora, no Estreito e Pa- seja conseguido tratamento",
tinuando a sua caminhada Irineu Bornhausen, Gover- lhoça.; em 1932, quando da no Hospital de Caridade, pa-·
de amôr ao próximo, 'galgou nador do Estado, determina- Revolução de São Paulo, foi ra 'poder curar-se da doen-

'ó, morro da cáix� a'Agu�, do o internamento, no Hos- enfermeira do 5°- Grupo de ça que lhe �a rogbando ac.,

indo até à Cruz, para levar pital "Migu�l Couto", de 'Ibi- Artilharia Montada. 'sua alegria de viver e, ain-,
a Oswaldo Medeirós, velhi-, rama, de sua esposa, d. Leo- NA ITALIA da, que a Legião, Brasileira"
'nho e abandonado, a bôa no- netti de Oliveira Nascímen- Qua�ldo o Brasil, partici- de Assistência a readmita.
va de que poderia ingressar to, atacada �eI tu4ercu�ose' pando, ativamente, da. ulti- como enfermeira do Posto.,
no Asilo .de Mendicidade pulmonar, vívêndo em seu ma, guerra, enviando à Ita- ,do Estreito, .ónde já prestou-.
"Irmão Joaquim", cuja vaga lar, cercada de cinco loiras lia- a F.E.B.,' d. Diva Gama os seus serviços.
lhe destinára o.sr, Edio Oro crianças: ' '� Ferreira seguiu tambem com Esse, em linhas gerais. 0>.

tiga Fedrígo, Presndente em Assim, satisfeito, para a- o 2° R .. L, partindo yara a drama doloroso de mais uma.i

exercício ; daquela nobre quêle bravo marinheiro, em Italia, onde serviu, com o creatura que prestou servi-··

instituição- ,de caridade. O parte, o seu caso, veículado espirito voltado para a sua ços ao Brasil, como inte->

esfôrço do repórter, 'subin- por êste jornal, .as autorída- Patria. Foi enfermeira dê 'grante 'da F.E.B., na Italia ..
do, por atalhos e pedrarias, des estão prestigiando, de um hospital, dedicando-se hoje, doente, aballdonada e:'

aquêle elevado local persís- maneira concreta, o esfôrço I ao tratamento dos nossos injustiçada. .._
tirá sempre enquanto se ne- que dispendemos, em favor pracinhas e um belo dia, a- Para éla, pois, o aúXilio.·�
cessárío, afim de q�e os ne- dos desajustados e desam- doeceú, adquirindo neurose das autoridades do Brasil,
cessitados da colaboração: parados.

.

de guerra.-"-Terminada a luta porquanto bem o
:

merece., ..

dos homens de bôa vontade Por isto, repetimos - mero com a vítórla da Dernocra- uma vez que, como brasflei-«
venham a ter solvidos, ao cê de Deus, não têm sido iIi. cia, tornou à Pátria, à Pa- ra, soube .atender ao chama-, ,

menos em parte, os seus frutiferos os esfôrços que I
tria que (servira, na campa- do da Patria, na ultima ..

casos. -', - a reportagem vem desenvol- 'nha, na Guerra, honrando-a _guerra, quando reclamados,

• Q.-ua.n.d.o'.
'

a

..
'n.te-oatem, ini- f ve.ndo, fOC.a.à. iZ�ndO. Q

,d.rama i co�
o seu trabalho

de.e.nfer-I for�.m os

se.
us serviços.

Florianópolis, - 7 de Julho de 1951·� ClaV8Jfu.os a registar O fato das creaturas que vêm, curo 'IU.erra. 1 A uLTIMA HOR.A ATEN-.-
':
�

,;:; -�''':'.-:':;_':'''''1''�"�""�... ,,,",,o�·
.

_ .:
•..,.

'�-l tindo.
o :5ell

dest.inOd� má.goa '( -

E.m 1948, já .�qui, fo! t�'a- . �IDO_, ESTE CASO� ----:
e de .dêr l /' balhãr na Legião Braaileira Ja se achava no prelo esta:'.

8� �:-' �
�. '

i,C-
'

�!
, O DRAMA DA VIUVA COM .de=Assistência, sendo, em reportagem quando recebe- -

\ _ O 0_
-

_ -8--
o

OS·
'

- Om'anos . SERVIÇOS DE GUERRA 1195°: dispensada; por t�r si- mos _a notícia de que a. SI:. -

'.,.. ·'1 A rua José Cândido da' do vítima de íntrígas, f'ican-

r
Presidente da Comissão»

'Silva, fundo� do. pôsto da do, assim, abandonada, vi- Executiva da L.B.A:, d, Ma--
• Legi-ão Brasileira de Assis- vendo, de então, de serviços rieta Konder Bornhausen.
tência e do prédio de A que presta à pessôás que a I resolvêra 'reintegrar d, Di�a-t

A 'rriéi"cadoria adulterada SOBERÀNA, no &3treito; procuram, no'Estreito e,�:: Gama Ferreira, no 1;.'a,rg:Qt·
St) acha naquêle Centro, teu· reside, em uma casinha d� I S\inda, dQS vizinhos que a. que exercia no Posto (fe- _;
•

'd 'I ., d'
'

... t' 'I madeira, que lhe foi ffan- qüerem bem e, por isso, au- Puericultura do Estre,ito._ .

do SI .0 avIa os o compê ·en, .. "'1' d'd d
.

.

F-

t t d
.

f � queada pelo sr. Charles'Ed- Xl Iam-na na me I a o pos- Assim, maIS um caso .i0">
A Ronda' dos Comandos que, de :[àto, das 46 caixàs e au o· e-m raça'o e apre-· ..

D'
.

1
- -

l' d
A'

t
.

1.en�"ão. gar MorItz, d. Iva Gama SIve. c� Iza o por es e Jorna _

do CentI'o de Sau'de da Ca 8 continham manteiga, da·, -

4 d' lt d D' d t I
-

't" AI' t�'.

' _.
- -

Assim mais um tento la. Ferreira, com 5 anos e A essa aura, . Iva e- vem e er so uçao sa rS.la 0-,

pital vem prosseguindo na quela firma adulterada, seno 'C' d· d idade, natural desta Capital x;ibe ao reporteI' copia da ria, de amparo a creatUl'asl··
I 'vel campanha con do o exame realI'zado no Ta vral'am os omán os o . .

.

,.

t d'
. . . ,

tO' _;r •sua ouva·
.

-
. . . lo< -

,. VlUva de JoaqUIm FerreIra, cal' a q1.le IrrglU, em março que., mJus ·lçau3:S', v�vem_·
tl'a aqu,ê'les que estão ,adul- boratól"Ío Central, acusando Centro de Saude, cUJa ronda Comeréiante em Curitiba e dêste ano, à d. Darci Vargas, confiantes ainda no poder �

teralldo,lcom "enxêrtos" no- pela prova de amônia, sêbo se vem processando segura que, a [) de Outubro de 1930,' Presidente da L. B. A., soli- da imprensa.
civos à saúde, os produtos e graxa. com os :m�lhores resultados. foÍ assassinado na cidade de citando a reü1tegração' -no UM APELO DA JUVENTU-:·
que expõem à venda e CQn- .��().-.<�()__().-.(�()....(�(�().. Bagé, .no. Estado de Rio G. quadro, de funcionários da-· DE OPERARIA CATóLICA:.
sumo público. 'Roub a.do O Secre"ar.·o da do Sul, por questão ligadas quela instituição. Relatou os 0" diretor dêste .iornaI re·'-"
Não faz muito, a reporta- LI • � à Revolução encabeçada pe- trabalhDs por que e:B;á pas- cebeu ante-ontem, o .seguin-

gem de "O ESTADO'" que

SegurançA lo sr. Getúlio Vargas. \ _gando, as lutas para poder te:
vem acompanhando, passo a U, ,A t;iua vida, de então, pa's- subsistir, a doença, enfim, ·'Sr. Rubens Ramos-
passo, as atividades da poli- 'Os menorés continuam a sel!tido de repressão à dei in- sou a ser d,e creatura viven-

,
expôs o seu dr�ma. Daquela Peç'O a atenção de V. 8,ia.,

da sanitária, noticiou a agir nas ruas desta Câ"pita1, quência dos garotos, ficou do para au:xiliar o próximo.
:

dama, recebeu, há__pouco, a para o seguinte:
apl;eensào de grande quati- praticando verdadeiros aú- e�tabelecida a. localizaçã�- Enfermeira diplomada, va- ;Il'espost� � o assunto fQra A· Juventude O'perária"

Sdo�m1eendtee ccaafsec'ia,coemde,mXilahrdq,u ee, daci.osos roubos. ,dêsses v

.. adi.os,e.m
un; Pl:é.dio .leu-se, cla_quela epoca

a.t.éj
.. :ncami�hado, para soÍução, Catôlica mantem na Prai-

Amda ontem, segundo

a-I
onde.

I>ossam.
fllfar a dISPO' hoje, do

s.
eu trabalho uobl' a PreSIdente da L. B. A., nha o S-ERVIÇO SO'CIAL.,

já em' principio de putre- púramos, nem respeit�ram a sição daquela Vara... litante, para poder subsistir nêste Est<ado. NOSSA SENHO'RA DE FÁ-...
'Iàção, confórme exames rea· residência do sr. Luiz de O' assunto, como se obser- honradamente. .

, Mas, agora,. sem solução, TIlVIA que, bondade e-forma-
lizados no Laboratório qen- Souza, Secretário da Segu- va, está, agor�, interessan- Tão logo o repórter ·deu ainda, para o seu caso, D. ção religiosa de noss'os mé-;--"
tras d9 Departamento de rança Pública, pois, dali do .. " entrada em seu quarto, a- Diva espera pelo auxilio pe· dicos, conta com a coIabo-
Saúde. ---- roubaram toalhas 'de banho.

, " quela mulher, ·que vive a cuniário requerido ao L A. ração dos_ srs.' Drs. Biase,·
Estes fatós, !']_ue depõe

.
Ontem, pela manhã, fo- J'a·D'tar AO ·dr mór parte tias suas horas re- P. C., uma vez que desconta- Faraco, Godofredo B-astos�:

contra'. o� industriais inex- r,�m os "malandrinhos" prê-
. _

... • tid.a à cama, por se encon.' vaJ quando enfermeira da Filno e Barros Lemos, aten-crupuiosos, porque' respon� 'sos .�' c�_m outi"os compa- Alfredo Cberem I tra� com as
.

pernas com L. B. A., a contribuição le-
sáveis "dfr�tos pela mistura nhenos que se achava1;l1 de- 8

: '.. varízes', d. DIva Gama Fer- gal. _ (Continúa �a.(:ia pág.)de elementos aos produtos ti��s no páteo da Policia. Os amIgos e admIrad.ores : reira iniciou a pálestra, em
que são consumidos, pelo' p<,l- Cl�II, aI>resent�dos ao ?r. do dr. ,A�fredo �herem, llus-! tôrno dos serviços prestados
vo, como o caso do cáfé, nós JUIZ d,e Me��ores ?a CapItal tre .medIco reSIdente nest� ao Brasil, na 'lilt.ima guerra,os· veícuí��'ós 'a:pós ouvido para os deVIdos fms. I CapItal, ofereceram-lhe, a como énfermeira da. Fôrca
o Chefe do Centro de Saúde, A vigilancia dêsses garo- noite de anUi-ontem, no Ca- Expedicionárül Brasileira:
dr. Mário Cantição.·' tos foi confia�a aos inve�ti- c�que Hotel, um ja_ntar, �m E, fazendo um retrospecto
Agora, mê}is uma' grave o� g-adores Mumék e Gauden- vIrtudl;) de haver conclUldo das "Suas atividades re,latoucorrência foÍ registada, des- cio, os quais já C"onsegui- aquêle conterrâneo a sua

'

. 'ta feita com a manteiga- da ram prender parte da gran-· gestão à frente da Regene- .Pa" ,·tJo- a ·barr,a.firma Carlos Schroeder S.A., de quadrilha que está tra- ração Catarinense. '-"
de lndaial. balhanuó-nesta cidáde e no Pela ordem falaram na- d·a dl·roçãoAs 20 horas

�

de' ante-on- Estreito. quêle "ágape''- os srs. Mário II
tem, o Comandante· do Des- Segundô ainda apurou a Climaco, Oswaldo Machado, f O ônibus que faz a linha
tacamento PoliCial à Ponte nossa reportagem, o dr. Se- Pedro Cunha e CeI. AntÔ· Praça 15-Cemitério, da Em
Rercilio Luz, lado da Ilha, cretário da S,egurança pro. nio de Lara Ribas, havendo presa Auto Viação Floria
plléviamente avisado, pren- curou, ontem, avistar-se

ç__oml agradec.
ido �quela cativan-, nópolis, em .sua viagem' das

- deu o caminhão de chapa o dr. Juiz de Menores e, das te e expreSSIva homenagem, 17 horas de ante·ontenr, �e
nO 5-60-30, da praça de In- medidas assentadas para em feliz improviso, o dr. ve partida a barra da dire-
daial, dirigido pelo motoris- uma melhor proyidencia no Alfredo Cherem. ção, à esquina da Avenida
ta Ricardo Sicuri, que trazia

. , .

Trompowsky - Rua Bocail1-
46 caixões cOIjlten\lo mantei- NO GABINETE./

. va, indo de encontro à cal�
ga a ser distribuida à fre- - çada, desgovernado.
guezia nesta Capitltl, como

d/O Comand·o da' P 'M Felizm�nte a perícia do
de pTaxe, há muitos anos. motorista evitou con'sequen-
Apreendido o veículo, com • • cias lamentaveis, não se re-I.

tôda a carga. de manteiga, Inauguração dos retraWEi dos SI'S. Getulio Vargas g{stando fato ':;,lgum de pes-
con,tante de 46 caixas a '5 e Irilíeu Bornhausen sôas feridas. :/

quilos, foi dado ciência ao As 15 horas de segunda- res, os retratos dos ,srs. Ge-l À.s 18 horas aquêle veí.
Departamento de Saúde PÚ,: -fêira próxima, 9 do corrente; túlio Vargas, Presidente da: culo foi rebocado à oficina
blica, sendo que, Ila ma'nhã serão inau·gurados, no gabi- República e Irineu Bornbau- I daquela Empresa e os passa
de ontem, a nossa reporta· nete do comàndo geral da sen, Governador do Estado. . geil'os prosseguiram viagem

.. gem esteve no Centro �e Po'licia Militar, presentes Grato� ao convit� com, que em outro ônibus, tão logo
Saúde, sendo informada de altas autoridades e milita- nos distinguiram. a ocorr'éncia se ver'ificou.

"-./

o SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE-
, ..TERMINOU .. � ,INTERNAÇÃO, NO, HOS
PITAL "MIGUEL COUTO", DE "IBIRA
MA, DA ESPOSA DO MARINHEIRO
JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO,
CASO VEiCULADO EM�NOSSA· EDIÇÃO
DE TERÇA-FEIRA ÚLTIMA _. A RE
PORTAGEM ESTEVE, ONTEM, \ NA RE
SIDÊNCIA. 'DE UMA· ENFERMEIRA DE
GUERRA, NO ESTREITO, ONDE,' ABAN
DONADA,' RECORRE AO REPORTER
PARA RELATAR EPISÓDIOS DO SEU
DRAMA .; UM APÊLO'-DA _JUVENTU-

, .

DE OfERÁRIA CATÓLICA
VI

Mercê de Deus, não têm creaturas que vêm curtindo
sido infrutíferos os esforços o seu destirió de mágõa e d.�
que a reportagem de "O Es- dôr. Os apêlos que têmos
tado" vem desenrolando, fo- dirigide aos homes, respon
calízando os dramas das sáveís pela sorte dos seus

,. 0 ,.. .

A.

Ã CABECEU:ÍA DA PONTE Ir. LUZ,APREENDIDO, A
NOITE DE ANTE·ONTEM, UM CAMINHÃO COM:·

.MANTEIGA ADULTERADA COM SEBO

!

---------------------------,

Fp�GQattao
O secretárió' do Exterior da Inglaterra declaroull

na Câmara dos Comuns que 'espera resolver p'aci-.
ficamente a questão com a Argentina e o -Chile sô-_
bl�e a posse de territórios antárticos.

'

Trata·se de umas píflas ilhotas despovoadas {Ia,'
Pactfico sul, agota valorizadas depois da perda, da.'--,India. "\:_

Moralidade: Cada ilha tem seu dia.
xxx

Li, isso, .!1Qs Pingos e Respingos do Correio da'
Manhã.

-

Quando chegará o dia da ,nossa Ilha?
ne manhã, ltté às 9 ou 10 hõras, não se pode,

aqui, andar peras calçadâs por cansa- dos caixões'
de .lixo. Removidos' estes ficam os buracos! Qüando
as chuvas enchem os buracos, ninguem passa! Se'
está chovendo\. a'S' telhas, na maioria, se despé(am'
bem. no meio; dos passeios. . ,

:: 'Que, tal se aHú'gassemos as cal.çadas para os

veículos e os pedllstres ficassem com 'dois metros nOo""
meio da ru:a?'

Êsse dfaÇ. seria o dia da nossa' Ilha!

(
;
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