
vê-lo novamente entregue à tarefa bemfazeja e santa pa
ra a qual o seduziu a sua vocação apostólica.

Rio' do Sul já o conhecia, desde clérigo e jovem se-

Há meses, no Diário Oficial, li o ato do govêrno'Trí- mínarfsta, a batalhar ao lado do seu prímeíro vigáJ''io, o
-neu Bornhausen exonerando V. Revma. do "cargo de di- querido Pe, Paulo H-esse, em perenigração pela paróquia,
retor das Escolas Reunidas de Pastagem, nesse \municí- pregando nas capelas, doutrinando, ensinandc. Ã primei
�io. ra e atual matriz de Rie do Sul o seu nome está ligado

Hã poucos dias contaram-me o atuo do govêrn.o Wal- .pelo esforço de construi-la. De' retõrno, à medida que
demar Bornhausen demitindo V. Revma, do cargo de Pro- .suas forças o permitiram, V. Revma, atirou-se outra vez

ved.or do Hospital, também-nesse munidpió. ao trabalh.o,..._em, prol do Colégio. das Irmãs Salesianas,
Cuidavam "os seus amigos e admiradores, que ambas conseguindo-lhe a equiparação ã-Eseola Normal. e do Gi

essas demiSsõe; houv�ssem sido solicitadas. E, por isso, násio Dom Bosco, dos padres salesianos. Para êste, em

'�e:ve� saber que, ,de_'(àto; o·foram;mas não por V. Re�ma.� 1949� conseguia � subvençãe+de c-s 300:0'00,0.0 do Go
e siní;' pela 'Uílião Democrática Nacional; Com-elas, mais ."êrn.o Fe9�!,al, ·l.o�o 'recebida e a. consil!Hl.

'.

em orça
'tIII\a vez, o govêrno da eterna vigilância praticou, a Seu, mento, pàra 1950, de Cr$, l�O.O(t();oo;· 'Pà'r-a '. uele, em

modo, a justiça-que prometia a todos.' 1"950,,também do govêrno rfedera], a·�erba"de"':�;j..... ,..

Per�ito-me trazer esses atos à divulgação, para eon- Crl'200�OOO,oo. ',n> .

tia'eles protestar, 'êfu"'Ílomê'::ifa ve�.aijéifa ,jus'tfça" . 1

.

Tudo_,i;'l�p.,ftª�bia�o�, aqui; E mais amcJtl.,-4.ii,��rto
,

. É V. Revma. um nome muito Conhecido no Estado, e, dia, um verdadeiro CliClone, em·'pouc.os instailtes/�es..
m6rmente, aqui'na Capital e ai no Ri'o do Sul, onde o seu truiu por completo o prédio das Escolas Reunidas de
zelo de sacerdote e a sua capãcldade realizadora deíxa-. Pastagem, nesse municípf», Um verdadeiro milagre fez
r� maiores marcos da'sua' presença e do seu trabalho. com que, ao Diomento do furacão, as criancinhas não fuso

Entre nós,� como Cura da ,Catedral e Vigári.o Geral, semvitimadas. ,V. Revma., como. voto de agradecimento 8

dul'8nte um decênio, V. )Jeyma. foi o guia e o amigo que Deus, propôs-se reconstruir o que a fúria dos elementos
·

'OS pobres e os desaiudados da sorte não esqueceram nun- destruira. '.1)9 govêrno obteve Cr$ lOO.OOO.po e quando•

.

.ea e cuja ausência todos lâmentam.os, ainda mais porque com f�..:;tas é subscrições entre o povó, essa importância
ela se mótivava no seu estado de saúde, de molde a jus- atingiu o dob,ó, a velha escola foi substhúida por ou

tificar serias' apreensões. -; t.ra, de estilo mo�ernQ, pa·drão·'oficial. E lá � estlÍ, abri-
Quando V. 'Revma, daqui partiu, com sua santa e sau- 'gando 1.'>0 ci-ianças,-qlle recebem Instrução de ,4 Irmãs.

-dosa genltora, acompanharam-no preces e votos unãnl- Catequistas e de 2 professoras, leigas. Os moradores de
mes pejo seu restabelecimento e.o interesse geral por Pastagem, orgulhosos da sua Escola, e agradecidos à V.
------------------------------------�----------------------------------------------,-----�/�------------- -----------------------.--------------------------__-------------------------------

� J
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Rlo do Sul.

-:'''i..
�-

_ u tl i'.� i'�$,�,,\ r, Jc' -

f ,"I.

Revma., .•exigiram do govlllir��� d(jIi}::çã;'·p·���c:(üril,',
gi-Ia, V�' Revm.a. custou i&à�Q.J!��._...�.à.::C9.��u..m.. J{;'c..o,�d��*-'
çao: sem onus para e E�Mo. ,,\.,'.�:?.,cF:t; :;;'::�.";-�.)'- '

.. , .. 'E'
, Mas,.,

.

um dia, ao Palácio, 'chegott:t •.. DtcnM���'
U. D. N.. E nu dia seguinte, V. Exa. foi e�õhé*�e.�?

E a Provedoria do Hospital? Quase o'mesmo. No
meado Provedor, V. Revma. pôs por frente as obras, que
se Renavam parallzadas. 1<'6i, aoRio e conseguiu. receber
o auxilio de Cr$ 300.000,06. Junto a6S ��Jlal'tament08 do

Fundo Hospitalar e da Criança obteve auxtlíos � t�l'ID;i*
nou a nova ala, instalando-o confortável e modernamen

te. A parte antiga foi reformada e melhorada. A nova

Maternidade, espaçosa, em, construção. Mais de .. , ....

Cr$ 400.000,00' aplicou V. Revma. nessas realízações, que.
aí ficam para documentar o seu trabalho sem intervalos
e o superior tinoradministtativo com que V. Revma. sou

be servir à sua terra, dando-lhe. todos os seus sacrificios
e todas as suas 'fadigas - o que,' para V. Revma., era dar
muito da sua vida, necessitada de descansos e repousos.

.

Mas' , .. um dia, a U.' D. N. reuniu-se aí. E no dia

seguinte V. Revma.. recebia sua exoneração do prefeito
Wal<\emar Bornhausen! ,

,

A atos como' tlit�, hoje, -em Santa Catarina, costu-

mam' chamar de justiça! " .. ,
.

Defenda, Monsenhor, a sua saúde e volte a traba
lhai'. Deus há-de lhe'dar forças para _ suportar esses gol
pes, tão certo como, ao fim. a todos jlJlgará, para pre
miar com a sua JUSTIÇA aqueles que, como V. Revma.,
souberam na terra vencer as mísérías humanas.

Com admiração e respeito
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

, 'j -

fia
Monsenhor Harry Bauer,

Ano XXXVIII

Previsão do tempo ;té 14
horas do dia 7.

Tempo _:_ Bom.
Temperatura - Estável.
Ventos - De sul a leste,

frescos.

D1RETOR

Rubens de
Arru�a Ramos

. GERENTE
DI. F'omlngos •

de Aquino �
�_"__.w�_'"

o mais antigo Diá ..

rio de $. Catarina

o TEMPO

� N. 11.t01
� ------------,------.,...,..,..,.�''_' Jtt;r.r."� _ •• - - ••��� �

c.

Florianópolis. - Terça-feira, 7 00 Agosto de ]951

Os comunistas· realizamIoleDsó �,Esflrç,� no· sen!i�o da CQDr�I'�t:;:f:v::lla
,

< -ata.. '�q;'.u�"; 'de;"., "a"�t'l',.t·L�l··a-'--�·,.';:},�'�;�� ""';�·:�·'-"''''�n'a'-�18 ,d..S .�aJl.'·ld�..des" ·d'e' .. ''1 PRAGA, 1,), (u.:r,) -- Se-

.
Ç' ,_ ,&'" , J�Uu'&�' J

•• ,

"
UIi'" \RI. iHI <

, ,II _",' � te pesso,as :-.�OlS sacerdo-

QUARTEL GENElRA� m�nistas EIpoif!:dos por mor- ,ferroviário .de �E:-ewon e toJlos OS p.a'rIJ""do'S
.

tes católicos-e- cinco "cam-

DO 8° EXERCITO NA CO- texros e artilharia. As ações Wangiu sobre a linha fél'- ,

. ponêses ricos" - foram e-

REIA, 6 (D.P.) - Os co,:: foram travadas a oeste de rea de Pyongyang ,a Sad. · ,

'

, �. xecutados, depois de conde-

munistas efetuaram, sába- Yonchon a uns 10 quiloIl\e- ;RIO, 6 (V.A.) - O Con- Assim é que, tanto o lidcI' nados- por traição, assassi-

do, um dos mais intensos a- tros ao norte do paralelo 38.
wQn.

gl'esso est)í vivamente in- do Governo, na Gamara dos nato, espionagem e sabo-

taques de artilharia desde A í.orça .. aérea informou Pro"es"o do
teressado em cumprir sua Deputados. quanto o da mi- tagem, na Boêmia.

:sua- ofensiva da primavera, que .novamente v.ei,cnlQs co-I. .

._ ..
.

tarefa, desobrigando-se, em noria se mostram empenha- A 'notiêia foi publicada.
pam apoiar dois assáltos às mum.stas ·"-congestIon.av.,oam IJorDal «,Arriba» tempo util, das incumben- dos em adotar -providencias ,pelo jornal "Lidova Demo-

1inhas da ONU na Coréia 1 b t t
cia.s que lhe cabem como 01'- no sentido de ob�er-se o ma- c·racie". Este infor.ma que

C t 1
'

f h
as VI:=tS (e a �s eCImen o

MADRID 6 (U.P)· _ O g,ào legisferante. Disso de- ximo de :r:endimento dos tra- a selltanC'a foi pron'·lllcI·ada.
,
en ra ,porem oram rec a- n.o norte da Core� durante, ..' .

'; '"
-

'

çados. as noites. (is pHótos' dos J�rnal Aniba, que é um 01'- pende, em grande parte, o balhos legislativos, na qua- a 14 de julho pelo tribunal

A _sudoeste da cidade de bombatdeiros "B-29"", equi� gao da Falange Espanhola, exito de uma �dministraçãÇ> dra atual.
.

. do distrito de Jislava na.

Kumsong, que serve de a-' �' protestou contra a presença no quadro de nossas insti- A REUNIAO D9 p, S. 'ISl. Boêmia e a execução
'

tev�
pados para voos noturnos, d ba d' b 'tA'. b t'

-

d 't' C m C b
'.

P·SD p. t'd II' d'
'

pôio às linhas comunistas, ' .

. a n eIra 1'1 amoa so re uIçoes emocra lCas. o .ou. e �o ,:. .a_:- 'I o ugar
.

epols que, quarta-
mformaram haver destl'Ul-

h d G;b lt·' f't d 'f • o m t t va f
.

S T
.

1:êstes empreend�l'am um a� . .

I
o pen asco e i ra ar. e _eI o, que po era azel

.
aJol'1 ano, a lllIcIa 1 no eu"a, o upremo l'lbun3.

· taque com um pelotão refor-
do ou aval'lado 160 v,eic.u os

Diz que há 247 anos, Gibral- Poâei:. Executivo se não en- tocante ao assunto. Não se negou provimento à apela-
de um total de 800 aVIsta-

t f' d'
-

,

t
.

d L
.

I t t'
.

I
çado, às 2,30 da madrugada,d'

- .

ar •. ocupa a por uma con 1'ar, no se·lO o egis a- ra a, e preCiSO esc al'ecer, ção dos. réus, c-onfirmando-

porém uma hora depois fo-
os.

força naval inglê-sa. Tod� a tivo, a nec.essal'ia l'ec.eptjvi- de falta de eficiencia nas 'a- a sentença.
l'am obrigados.fl. retirar.<!e. AI' "Super-Fortalezas' imprensa espanhola evoca dade para as providenciàs tividades de Congresso. E: Qs condenados à mode,
Mais a leste, duas compa- Voadoras" bombardearam 'este fato, no aniversário 'da que se fizérem mister ado- fora de dúvida que, na pre- entre os quais se encontra

llhias comunista!:) atacaram objetivos inimigos" com a a- ocupação inglêsa, hoje,
"

e tal'; no interesse da adminis- sente legislatur;:t, os t\-aba- vam os sacerdotes Vaclav:
as p'Osições aliadas. Os vere. juda do radar, no porto de declara 'que "Gilbl'atar é, tração publica, já que, na lhos se vêm processando Krbola e Frantisek Pari1.
melhos iniciaram a ação às Chinnampó, na costa oci- de direito, -propriedade do 'sua ma.ioria, sua adoção es- coro l'egu.. laridade, dentro de foram declarados culpa,dos
21,30 de sexta-feira cóm Um dental, assim como (> pátio 'povo espanhol". tá na clependencia do pro- um ritmo apreciaveI. O q,ue do assassinato de tres fun.

nutrido fogo de morteiros, ' I
nunc.iamento das duas Ca- acontece é que, dada a gran- cionários comunistas, em

metraihadoras e canhões e
sas do Congresso? Esta ver- de quantiãade de pl'oposi- Badíse, na Morávia,

não se retiraram até às 7 _,., dade vem sendo compreen- ções, os ti'abalhos dos 01'-

horas de sábado. O· SR. CAFE.. F.ILHO dida pelos representantes gãüs/técnicos são dificulta- O riso. da cidadé .....
Durante as cinco horas e

do povo, cujas respollsabili- dos pela ausencia de um cri,

quinze minutos que durou o NA. NORUEGA
dades perante o eleitorado tério seletivo, dando-se que

-combate, os comunistas dis- brasileiro, não são pequenas' muitos d,os projetqs de

pararam de, 400 a 500 gra-
' -, ' e. os recentes prominciamen- maior urgencia se acham

nadas de artilharia sobre as OSLO, 6 (U.P.) O· sr, João Café Filho,. vice-nre- tos, a esse respeito., da �r- preteridos por ,outl'es ante-

posições aliadas, à. razão de sidente do Brasil,. chegou ontem, à tarde, a esta capital, te' de alguns dos mais au- riOl'mente api'esentados'
.

e

quase duas granadas por procedente de Estócolmo, tendo sido recebido pelo sr.
torizados ,proceres polfti- sua ap�"eciação segue, de 01'

�inuto. Anibal de Sabôia Lima, ministro do Bra,sil, e Halge Leik- cos, refletem, com nitidez, o dinárió, a orden1,.natural de

Esse ataque de artilha- 'v:'\ng, alto funcionário do Ministério dos Negócios Es- senso de tais resÍJonsabili- precedência.,
'

ria, o mais intenso desde a t1'angeiros noruegueses.
dudes, ' Ccmtinúa na ,63 pág. letra C

{)fensiva comunista de abril O sr. Café Filho comparecerá a um banquete ofere�

ultimo, ocorreu depois que cido em sua honra pelo genel'al Riieser Larsen, dh'etor
o Supremo Comandante da na Noruega da compánhia aérea escandilhava "SAS", e

ONU, gene."al ,Ridgway,' in- amanhã a um almôço na Legação 40 Brasil, onde se en

formou às Nações Unidos contrará com a colônia brasileÍl'a.
.

"

que os vermelhos aumenta· ' O vice-presidente do �Brasi1 deixará amanhã, esta
J:am suas forças durante as capital, para uma viagem de carátel' particular pela --Es

negociações de trégua em candinávia setentrional e regr�ssará para entrar ém c'on
Kaesong. tacto com os principais. exportadores n.oruegu.eses. O sr.

'Nã frente ocidental au- Café Filho está particularmente interessado pelo des�n
mentou tambem a intensi- volvimento industrial da Noruega, bem como pelas suas

dade da luta. Patrulhas" a� :l'ealiza'ções sociais.
.

Hadas el1contra,ram sena O sr. Café Filho procurará reforçar_ os laçós econô-�
-i-esist,encía de pelotões co- micds.entre os países escandinavos e o Brasil.

50 CENTAVOS

'I'emperaturas - Extre
mas' de ontem: Máxima 21,8.
Mínima 12,8.·

Ediçã.o de hoje - 8 pazs.

Corlisone e 8ant�ine .- Perdã.o, cav:alheiro .. ,

Recebemos nova remessa destes- produtos,' a pre

ços mais reduzidos. Atende-se pelo reem"bolso pos-

tal. .

R. FARTO - Impol'tad-ora de Medicamentos
Americanos - R_raça Sé, 371 - 9° - s/916 - Fo

nes: 32-0821 e '33-6498.

Endel'eço teJegráfico "GALGO" - SãQ.. Paulo.
, - j

",mas, .,

_ Já s�i! Estranha que
tenhatnos trazido o ai·

moco! Mas se você se

ho�pedasse, como nós,
no Hotel das' Caldas da

Imperatriz, faria o mes

mo! Som.os' ex·calda

dos ...
I..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sextas-feiras

RADIOTERAPIA
RAIOS.X·

Dl. ANT6NJO lIO(lESTO- 0/
........ $iria.•eate. ••. iI...... 4. cm.:...

)
Estreito - Florianópolis

PllA�.I,'. .r!,"SCO.l ESCRITÓRIO DE�AS PARA l'It.'TURA'
/ ,AI. ADVOCACIA C O T T O 11 A I

�li_:_ " DURANTE TODO DIA DO SOLICITADOR WAI.r Tome Café l\f I M 1.

/71� . DIR CAMPOS' -

'1 ,,- nos VAf)�JOS .' Advoéacia em geral DO"!) I1n!oc!l"a-of1! I. Funciona junto aos Insti-: iR II U'U u\)
1

,D":'._��,:::" ,",,", rv..
tutos e Caixas de Aposenta, Á base de comissão.

.� -. doria. Acidentes .do Traba· Trabalho facil
• pod.�nde>·

lho. Inventários. Sociedades tambem ser eX.ecutado 'POl'"'-< - iii. """ §::� �

1!P
- � Naturalizàções. moças.� � ,

Escritól'io: Rua VitO} Tratar á pl'aça 15 de No--
,. Meireles, nO 18 - 20 andar vembro, 2.0 - 2° andar.

/

�""""""""""""""."""""""""""""".""I""""""'''''''''''''''''''''''''''''.)''''............�

"A"
.

C'.''$',.,.":
.-.

_:.c�..tI,..,.. r.bl'laaftte. dl.tl'lbuldol'•• da, .Iamada, 001'
. .

.

,

.

" _. .' '11 '11 I.ag&.. ·DIS�INTA· • "RIVETi� POIJl!ue um 1I"C!'lIl�
d. ,0I'tlm_tO' de aCl.�lI'a.. .heado••r 11.1••
bon. • bal'ato.� aJllodl'u. 'moda. • ••lam..tol
pa.a .lfal.'••, .. qUI I MM. dlletam••te, .al

" I."eU,o,.. \Idb.lo�., A CaM ·A CAPITAL- ihan"... ·-at••gao do. Sllr.� Com.,diit.. do la•••lol' ao ••ntl.o de:lh. fa....m�.ID.
",,1'. ant•• d••fetu.,re. 'UQ8�': oomp.a.' MATRIZ :._ Flolf••6po!!••ttlllFIId&IS.� Blumeftau ��LGt•• ·

--------..... &'êaa Mi Eil· (rm__ 't 3QD 1ZlII�!I!!!!II !!:i

�1tA. WLADYSLAVA WOLQVSKA MUSSI
,

, E·.·.·
·DR. :À.NTõNlO .nw MUSSJ

,

,
'

. .M�k�,
.

Cirutgia·Cli'l\Il'8 Geral-Parto.
'8êrvlço «omplezo 'e eap.ecia.li:;ad.o.' das DoE..."IlÇAS D. SDBO

....8. cem uHldernuê métodua' do! Ji.agUóstieoe e tra.t&Jne�to.
OOLl'OSCOl'lA - H.lSTERo - �PINOOGR.ÁFJA - DTABO-

LISMO BAsAl.
-

RadioterapIa por :·;iJ.das :���El�tr,oco"111aCiO Raio. Ultra
YiGle� e Ülfrll Vermelho.

CouUlUrio·:· Rua ,Trajano, nO.l, l' andllr ,- J:dificio do Kont.

Bot"':tio: Da" {} as 12 horas - Or. Moss!.
Da8 16 b 1& ho�s - Dra, Mussi.

.ui4eneia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2,

I.

L
Jts-'

CLINICA
do

DR. GUmRRElRO DA FONSECA
EspeciáUsta êfétívo dó Hospital d'e Caridade, de diversos

Institutos e Caixas

--0-

OUVIDOS, NAR� e GARGANTA
Tratamento e Operações

BRONCOSC0PU, - ESOFAGOSCOPIA
Retirada de corpos extl'anhos de Pulmões e Esofago.

-0-

\

RAIOS X

Moderno aparelho· para radiografias, da Cabeça.
Traítsiluminaçãó, ·para eontróle de clna das Sinusites. Infra-

"

-

Vermelhos.
-()-

HOR,(mo DAS CONSULTAS
(Pela manhã - Ho�pital de CaridÍlde).
(Á tarde -:- Consultório VIsconde de Ouro Preto, 11. 2: (Anos

Ia Casa Bello HOl'izonte).
,

Residência Felipe Schmidt 101. Te!efcme - 1,&60.

__r __

Qlt,•.A. SANjl:.� DR.I.LQBATO,
{Formado ';p&)a I!�urd'acie'Na-

.. muO.lonal de 'Medicina dà Unintsj·· Doencu do .a.pllfilho I"esplrat6do
dade do :Bras11J. , TU:BJ!üicULoSE .

Clrnrgta do Toru

(Formadll peI� Fat:ul!láde Náeio
,nal -de M�íÍldna.. Ti$iologlata •

JIl:-intemo do �.pital .Pai· . 'TiBlocil'urgião d� Bo�pital Ncrê.Q .

q1,ljátrico � Manic(hl�io Jildiciári'o
,RamO!l.• .(;urso de espeeializ'àçioda Capital Filíii!ral. .

'"
.

'pelo S, N, T.....x-interno e Ex- .

��iní�r�() da·.$anta Calla d-e
:asaisJ;ente 46 ,Cirurgia do Prof,

.

mse'ri�õrdiã �o Rio 4!l, .Janeiro. 'Ugo Pinheiro Gllimarães, (Rio).ClfnI�a Méd�ca '7"' Doenças Ner- C()na.; F�npe �chllljd�, 38.
•ollas.

.

Consultllll, diàriàmellte, <ia. 15
COlIsultório: Edifieio Amélia

1',àS
18 1.IOr&S, .

. Neto - Sala 9.
R n J' d C

�

'D 'dA"
.

"d R'
.. ua .170m alm'f amara., .

aeal enela: Avem a 10 Bran-
20 t 2

.

.
. Q� ..eo, 144.

- FOlle M. 8:02.Cona,uIta'!: Das li) às 18 hora•.

,Telefone: _

'.. �

Consultório: 1.%68. "

DR. ARMANDO VA ..

LEmO DE ÀSSIS'

.: . Jilêdieo por ç.onc:urso da' Assis
tÁucia 8 PsicopatáS ao Oistrito
r.deral.

Residência: "1.186.

·00' Servi�08 de Clínica Infllntil

•• Ass:istência Manici'pal e Hos-

pital de Caridade
•

CLINrCA MEDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
.... - Alergia

Consultório: Rua Nunes Macha.

io, 7 - Consultas WlS 10 ás l!

• rlas Ui ás 17 horas. - J
Residência: Rua �arechal GUi-!
!hll"'llle, li - Fone: - 783.

"l\JEDICODR. N:EWTON
D'AVILA

Clr.rila :eral - Doenças de ·Se·,
.

uhorall - ProctoJogia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire
Ie. D. 18 - Telefon.e 1.507.
Consultas: Ãs 11,80 horas e à

tarde das 15 horas em diante:,

\
Residência: Rua Vi'dal Ramos,

- Telefone 1.422.

cdanças.
ConsUltório - Rua João Pinto, .

18 - Te!. M. 769.

Consultas: dali 4 às 6 horas.

Residência:, Rua Estevell J4-

Dr. AalôAio �o;ii�d;·lralãO.· i-V-ja-ge-m-c-om-,-se-gu-ra---':'n-ça-I
CoJllonies a seus clientes e amigos que rei-

,

e :.r"apíd,ez I:; �f�
nieiou. a clínj�a n�sta �Cátlital. '

A $' S DO
.

CONSQLTóRIO: RDa Nunes Machado, Su NO� CONFORTAVEIS r\lrCRO-O�I�U"
'.

J(co'Íumitól'i1:> DF. Oswaldo Gâbrií:l) ._:_ Dás,15 às .8'1"10'" . «SUL,;.8RAS'ILmIRD»17,30 horas.
_ ." .. 1

'; C U � n
. RES'ID.tNCIA: Ru� Boeaiuva" 135 - T'e!e"- FI�l'iariôp(Jlis 'I ltaj�í - JoinvUle - Curitiba ;:fane M-'114.

.

, ,;:

·1
I
I

o ESTADO
Administraçlo

Redação e Oficinas l
rua Conselheiro Mafra.

.

nO 160.
.

Te!. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: RUB�S A.

RAMOS.
Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
.40 ''_ 60 andar

Reaid. R. 7 de Setembn - Edif.
.

T�i.: 22-6924 _ Rio de
:nul e Sou-za - T,eL 846. Janeiro.

. "

"

RAUL·CASAMi\.YORDR. 1\1. S. CAVAL·
- Rua Fe)� dé 01tvelr,.--

CANTI 'no 2J. ""'": 80 andar
.

Clfnica &J:c}l)8i'vamente de erí- Tet: 2--9813 -, Sio
ançu.

.

<". " '-:-P4-ulo. '.

Rua .. ��a �tinJ1�;-19.,"'" ,".' "'�':'ASSINATúRAS '

TelefolHl (M.)'738. .' "'Na Capital.
-----.-:.__,.�,.,....-...':,-••,. i' ·"Ano •••• er, 109t00,
Dr. Alvaro: âé:�'",��e::� :-'g: -=
.Carvalho No .Ílt�riO�

.

,

. Ano • • • •• Crt, l2O,.OO
Doenças de Crf�ça9. SénleSire , • '. erl' 70,00

.

(',oo8ultO�: Rua Traj,�. ,Trllnest.;re '. Ct1 4�O'O
no s/u, Edii. São ,Jorge -- 'An'án<iioe mediante COR-
19 nn�llr. Salas 1-4 e 15:. tráto. <,

.

•

Reaidên�ia': Rúa
. Briga-. Os originabJ. mesmo,

deiro Silv"á. Paes. s/n - 3° lião publi-cados: não se- .

an�ar" (ebâeara �do Espa- rã«(��v�lvi<f8" ."

Q�a). .' A du'eçao nao se .res-
Atende díàrtamente das ponsabílíze pelos COD---

14 hs, em diante. ceitos étilitidos n08 ar';
DR. ALFREDO

� tigos assinados. -.

CHEREM

J

FUNDADA EM 192.7.
.

CONFORTO. - SEGURANÇA - RAPIDEZ
MACHADO & CIA. S. A.

. COMÉRCIO E AGÉNCIAS
FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12 -- Tele...

'fone, ,l,5{)'O.
BLUMENAU - Rua 15 da Novembro, 1.328 - Tele-..

fone, 18:
NOVOS HORÁRIOS

Segundas-feiras �. Saidt agência 1l,3e horas. Fpolís. T�
.

..
'

.

- Mafra - Curitiba - Itararé e Sãc.
Paulo.

.
";�

Terças-feiras' - Saída agên.cl,:i: \5.30 horas, Fpolís. -
Curítíba :....". Sã<> J�aulo e iUo .

Quartas-feiras - Sáid8 ag-êIl<;lá 9;.30 horas, Fpotis, -
-

Currtíba _', São Paulo e Rio..
Quar1:a.s"feiras - Saída ag€n.cia" U,ZO' horas. Ppelís, TS;.

. � Mafra.-·Curitib.'\ - Itararê e.

São Paulo. '

Quintas·feiras_ - Saída agência N,30 hOl'a� Fpolis. -
. �rto Alegl"e.
- Saida agêJW.ia 5..30 horas, Fpolis. -

.

Curitiba � São .Paulo é Río;
Sextaa-feíras "- sásdá agên-cia, 6,80 'heras. Fpolis. -.

.

Sáo. Pmlo! - Rio..,'.- Vitória e �.;,

vador. '.
.

- Saída' agência 5;SU horas, Fpolis, -
Curitiba- - Sá'D ,Paulo e Rio.

-: Saída ag®eHH}',SQ horas. Fpt>lis. --
Pôrto Areg,re;l.. I

- Saída agência- 11,30 horas; Fpolís, TS;..
.
- Mafra, - Gúritiba - Itararé e Sã�.
Paulo.

Sábados

Domingos

Domingo-s

.....
-

Agências "emt
Itajaí - Luiz Nocetti - Rua-Lauro Muller.
Tubarão - Gonzaga Industria e Comêrcio.
JoinvilIe - Douat S. A.
Laguna - Lages - União ,da Vitoria - 'Joaçaba,
Mafra.

Sub - Agêntes em:

São Francisco - Brusque - Canoinhas - Criciumãc.
.

DR. UNS NEVES' I
Diretor da Maternidade e

mã'jnee do Hospital de Caridade.
�LINICA8 DE eENHORA�'

CIRÚRGIA - PARTOS
tSSISTENCIA 4.0' PARTO •

�PERAÇ9ES OBST�TRICAS
Doeneas glandulares. tiroide,
9;trio8, f1ipopise, etc.

Diaturbios nerV9SOI1 - Ellten.
,Idade - Regimell.
C�>nal,ltório; Rua Fernando ....
'.ado, - TeL 1.481.

,

Ag�ncia _
-

. Rua DeMoro e.sqUina da
- Rua ··1'enenre SiIveira

. RIJa Tiradentélf l).� 9.

Cliuica médica de adulto. e
,

t� -

-

�;
, r

. Vulcanização
DE

PD�US e Camaras de Ar

�oenças

Serviço Garantido
,;-

�
,"

Cura0 Naclóiiill
eutai.a.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

COMÉRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A •

Ih-diretor do BOlpitàl Colonia
Ia.nt'Ana. ,-\�.

DoenÇllll lu!rvosas � m-entai�.
tmpotêiiéia SauaI.·

Con8ultas'du'16 b 19' h'ora••
FONE: M. 798.

�
f

Res. !tua Sltntol Saraiv�. "
- Elttrei:to.

- Posto de Serviço "ESSO�' -

Telefone Manual - 44 \

D:r. ReBato, RaUl'os da Silva
Advogado'

Rua· SarUos Dumof1t, 1:2":"'·Ap. 4

Medeiro�-V-,ie-i-ra-- ('
•

José

AI'J'lÇ)GADO
C.âixa Postal 150 •• Ilaiai·· Santa' Catatina

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GARANTIA ABS()LUTA

o ES�ADO-Terça-feira, . de Agosto de lh51 3

Da Bancada Pessedista
na Assembléia

IDois P�ójetos-de-L.;i .apresea'SilOtados ,elo De,. _fraoclsco Nel8sANIVERSARIOS: posentado do Tribunal de
:;STA. MARIA BARREIRO� Juatíça, O deputado Siqueira Be- 'ligadas à indústria extratí- O 81'. deputado Francisco 1 blicação, revogadas as dis-

Ocorre, hoje, o aniversâ- O extinto, que serviu ao lo aprêsentou à Casa o se- va da madeira: , .Neves, 'apresentou à cons-i-11posições em contrário.
;"].,jo natalício da gentílissíma [Estado, durante 35 anos, guinte projeto de lei: Como decorrência dessa deração dos seus pares na. Sala das Sessões, 2 . de a-

;;.set1ho�inha Maria Barreiros, I sendo grande parte ao Tri- Art. ,10 - Fica �iado, na concentração industrial, o' Assembléia Legislativa, ano! gosto de 1951. .

filha do Prof. Francisco I bunal de Justiça, gozava de Vila de Matos Costa. muni- que se deve ao fato de se te-ontem, os seguintes imo! Francisco Neves - Depu-
::sárreü'os Filho e destaca-! sólidas amizades em a 80- cípio" de Pôrto União, um conjugarem a proximidade portantes projetos: .'

I
tado P. T. B.

-do elemento do corpo - dO-li cíedade local, sendo a notí- Grupo Escolar,' que terá a de reservas florestais e a e� PROJETO DE LEI PROJ�TO DE LEI
-cente do Grupo Escolar "Jo- cía do seu falecimento rece- denominação de Grupo Es- xistência do transporte fer- Cria serviço: -�Com'Q A.U�O:lza promover a
:'sé Boite�x", do sub-dísti-íto I b�da com geral .constema- colar "Dom Daniel Hostin". rovíárío, o primitivo núcleo denominacão de DIRE- aq:lls�çao por \lesapro-
-do Estreito, ,çao.

.

Art. 2Q - Deverá o GO- populacional. éresceu e to- TORJA DO PATRIMO- priaçao da Fazend.a Re-

.,

A anive�'sal'i!1n�e, que! O, se�u}tá-mento �� S€U vêm? 'do Estado consignar, mou tal vulto que as escolas NIO FLOH.EST.Al:i::- voredo, de propriedade
- con,ta com vast? circulo de

I
cadáver se e�ettl()u aIS 16,30- !lo orçamento da despesa públicas ali localizadas se Art. 10 _ É criada a DI- d?s 8en�o��s .: .G�le.�o .

e.�;am,lj1,ad; na SOCIedade loc�l, I'
horas de domingo, com gran-

I para � exercício de 1952,., a tornaram pequenas para a-' R.ETORlA no PATRIMOi,;. ... Br..!l�,.:r<ev,ol'-ed,(}; -, de :Ttt-:veI-se-a homenageada; hoje, de ac<:�p�nhame:lt�,

parat,qua?tla
de G�$ 500.�O,oo c?1nodar a população infan- NIO FLORES�AL D? ES- ba�o. o

.

,�,.,�l�s.seUSCOleg��SdemaglS-jO��ter.lO Públ:�,'.O �€

!ta.- .,(�,.,u.mhento� �=l_cruzelros), til de idade escol.fil." tTADO: subord�:(a�a a Se-

,�rt,l�o.l.. -. �lcao.P,od:r,batuta e pessoaa de suas' corobí.
.

<
rr

-. para a aqursrçao do terreno 'Torna-se necessário, as-lcretarIa da Viação, Obras j Executívoeutoríeado � pIO-
cTela(.:oos.

.

I A exma.� fa�ilia;:"�.mlutad:l, 'ttp., construção do prédio ne- sim, a ampliação da assis-I P.úblicas e Agricultul'.a, ,'mover � a9.i,IiS-i�o)21??l'\,�e-
-

"

�'O ESTA,D.O", cumprI-_! as COl1,?OlenCIas d'é "9 In�� .ees.sário. ao funcionamento tê�cia eduê�cional, o que se Art. � _. Compete � sapI:oprI�çao: nos termos da
zmenta-a, cordialmente. I !fADO . do referido Grupo.

.
objetivará 'com a construção nIPE (Diretoria do Patl'l-I Legislação VIgente, da �a-8RA. BAYER FILHO I SR. ALBINO ZOMER

f Art. 3° - O Podei' Exe· de um Grupo Escolar. iusta-!monio Florestal do Estado): eenda Revoredo, de proprie-

�ra�&ó)ne, : �oje, o ani- V!tim� de ma,l �úbito. fa- c�ltivo,'" dentro de se�sen!a m�nte o que prevê o p�'ojeto a),:-':: Executar, em to�o Idade dos s:nhores Galen� e
-V-e!&allO natalício da e.xma.' Ieceu, sábado ultuno, em I días da data da publicação acima. fterrItóno do Estado, as leis, 1

Braz Revoredo, em Tubibao.
�:_sra.. d

... Catal'il1� Galloti lsua re8i�e?c.ia, em capoei�,' desta lei, declarará de utí- Ao apresentar o. projeto, regulamentos e demais dís- t .; Artig� - Es�a.propríe,:Ba!c�" dlg�a �Jl()�a do

d�"I'
ras,

m.umcipro
de. São Jo�, Iidade pública; para efeito- -de criação, tive em mira, em I pos,'�çÕéS f'ederais ou

e_sta-I' dad�,·u im ,a�qUlrIda� sera

-J"?80. Bayer .

Pilho, �ecreta- o nosso Pl�..ado C()Dtel'�� I de desapropriação, o terre- denominando _ Grupo Es-; duais sobre a pres.ervaçao e destI?ada a ll�stalaçao e

:)(} da Fa�enda e p�er da. neo sr.. Al?IUÓ Zomer, ant�- no necessário à cO)Jtltrução colar. "Dom Daniel Hostin": m�lhol"�mento de nosso pa� I funcIOname,nto. de uma �-U.�.N., nes� E�tad-(). go comerciante nesta C3i)l- do Grupo }'eferido no artigo o Grupo de Matús Costa, aa- tnIDoDlO florestal;

'1
c'OJa Agrot�Dlca, D,OS. t�l

..

As bo���ens. qUE!: por. tal e .. pessõa . gfand.ement� 10 de.s� lei, ,0. qual. deverá lient,al: e dal� te.stem_Ul1ho de � .

b) � �ugei�r e a,dotar me- m?� do paragrafo un.I�� �Q"'Cert-o, recebera. a.!lu.stIe l1a- relacIOnada. ter a area mmlma de dez gratIdao públIca à pessoa 91das, VIsando estud�I', de. BltIg� 172•. da ConstItmçuo
. {rma. no� assod�m<ls, com

..

O sepultam�nto ÜO se9 mil ro.etros quadrados. do piedoso BISpo de Lajes, II s€nvolver e ·p�'e$servar a� : do Es�ado: .

. .:l'raz:er. corpo . 8� roohzoQu,· Qnte-on-. Art. 4Q � Esta. l:ei eil.t1·a- lfigUl'a de realGe. nos meios matas do Estado; f ArtIgo 3° ,- Adqu.Irlda es:,
· SR.. NAZARENO SaIAS t-e�?S 16,3� horas,. no ce.. rã er_n �i!,Qr n� dat� de' sua. culturais··e 9Mist-endaia- do. c) -. P�niricar, organi-::. �a l)l:opr���e,. dever&

.

o
Faz anoS; b<tje., () sr. Na- �lt6rlo PúblIco de. Itacofo.- Pllbbcaçao, l'evo-gadaa: aoS nosso .Er:;1Aldo. '

. , ..
'

!zar e .supermwader parques l POdli)l�. Exec;1tlvo propor a
:..zareno

.
Sima.-s, dest.aoodo bl. com grande acompanha- disposiç� em. contrário. Creio ser _ desnee€ssârio le hOi'tOS ftOl'estais em todo cre�çao do quadro de Pl'�f'liesportista; atualmente l'é�. ment�. .

.

. ,Sala das .SesBOOS, em 3 ·de tecer a biografia do pátrono Estad�. "',' '.' fessores e j'()rma de prO'l"l�
:.&idente no Rio de.Taneito.' I., "O- ESTA�?"., apresenta ag(jsto d� 1951.. 7- dO.'GrupO cUja Cl'iação' é ob- �rt�?D _;_ �Siie órgão' e� mento:'.· .;-,SRA,

..)�DU�RD<? SANTOS a exma._ famlha enlutada .a,s 8iqneira, ReUo. - Depu- jeto do -presente' pl'ojeto de xercerá 'sua açã? em �1:)do ? Artl,gO �� -=- PromovIda a

�a�&, ho�e. & data nata- expresfloo8 do seo peUl.r. tado �lo PSD� . lei. . . ' ., o Estado, ati"av:es de. "lnspe. desaplopllaçao•.. .0: Pod�r
"lícia, �a �a.��srá':c..d�.�óra· _ ,.

'.... ..,,;; -Justjfie�'Çâ'c:I' . "'T(l'd'o' 'o' Etrtaclo' de' Sànta' Wl'ias flÓI�staís D"OS'< muni;;· ,".' eC\1ti�o ._��jci�ará..�,.c;é-.'<de. Otl\'elra S�u,s.' digna .,
, .' .' ,_." . MatQs Coota sa�m-no Catãi<ina: -'- O.: 6ESIfE' e a cipioB. ..... dltO neeessal'lO -a deflU'ltí:v;a'�s}'lÕsâ d{l ·ir:"'Edu.ard()'S�m>

. AS·ESCOVAS -muit6 bem tod;s oe senho- EGIÃO� SERRANA' espe- Art. 41) _:: Cabe ao PodeI' l:eal�zação do" ato.
,-:tós f�lmAcêutko().', ',.

'�
res deputálÍ<J�' é· um 'd�: fialmente. - já se, a�ostl.J- Ex�utivo, na,forma d6":in.:; . Al'tt.g()"��5� ---:- :pell�ro, d�Mt1�ta�. sel'ã.o, Sé� duv_Ida, ;' _,' .

·ma.is 'i>í·ósp.er� díSt1'i�.,·
.

cf
o,, m.ou 'P.,'O

vethO· .sereri,O-, vi"· iciso·II d07arti.gx') 27. da: CQri's� 60 �&etrS��l.t� dIas) �� PUb,
h-

·;as hGffiooa.gens que ha-�e! '. 'munkipio de Pôrtú

uniãO'lbrante
e eminentem�nt€ tituição do Estll-do, propor c�çao da plesente 1.�I, deve-o:rec�er a llu.str� dama, �s 1 . J .In.icial�ente um�;, '�9tie- cristão d� Bisp� de La�es. a, est�'utu!'a 'iúterna ao refe-' ,:a, � Poder ,�xecutrro , �Qr�uaIs nos

assoeIamos,' pIa- "

n,a' estaçao ..ferl'OYlarlá P,a- Sua' açatJ SOCIal. pro.}em- n�9 orgao, bem

.como.
res- mI(:Io .aos �vO� nlceSSarl<lS

·�erosamente. _

.

' l' -_ ",,,.� �. :_'" '
. raná-San� Catarina. foi, Ó' (la'·�m· irt({mera�. oo.raB de, pectivo qtiadro d-e,pesso�l. ii. des�l>rOP!laçao. .FAZE�·�NOS,

__HÇJ�:., _ f --:
" �, pequeno,:n6cl�o deinográf·ice' cati(fudé e ·"S�tnpiej i10 seno:! Art. 50·� Cabe ao Poder' Ai'bgo.6 - Es�a, leI en-

· SENHO�ESl; . se �ndindo é

g�nhandô'ltidO
de aliviai" e'minoral' os jExecutivo p�'opor e s<ilicitar tra e,m v:gor na �ata de sua

_.:._;_ .. -,; l!l\ J�li� 'Ti��antªnnt 1 ' ,coo.Mstência .irÍdul;!trial, �óm sofrím�mtos doo desfav.oreci-ja. esta �ssembléia ?s. meios P?bhc�ç�o.. revog�?,� as

.=promoto� Pubheo em Brus- i.. _;

.

Limpam . a localiza<:,ão:de B-ertanas, dos dá fortuna, constitui �_
.

fm.an�el:08 necessanos à .dISpOSIÇoeS em c�nt:l:arlO.·»que. .' . . t· ,,-

f·" d t Ifábricas de <$.ai:x:as e apla- xehlpl-p saq.io e marcante a t eXlstencla do. orgão ora Sa!;l das �esso-es, 2 de a-

.

.

- Ceho Menezes' d'AqUl- i �l, por ora e por, en ro. naidofl e outras. atividades s-el' seguíd'o e imitado pelas � creado. gosto de. 1951; ,_
JH(). .' 'j,........................................... novas gerações.' .•

. Art, .60 - Cabe ao Poder FranCISCO Neves - Depu- _�,
- Dr; Eneas Vaseoncelos :

ti �
.

O,' e-
. de 'II'ISII ColociÜl_dQ o Grupo.de Ma- . Exe-euhvo. dentro de 90 ()lO- tado P. T. B.

. �� Queiroz, en.genheiro ci-'. I ,e Z· .', tos Cost� sob .a inspiração; ven� dia�) da'vigência des- ----------"VII.
"

.

.

.

.
. do n.ome Impoluto de 'D, Da- �.ta leI, baIxar o Regulamen•.

�
.

� M:ajor.�rion,�la:t, ofi-
.

BAILE DE ANIVERSÁlUO
'.

niel Ho·stin,·cre.io e�tar pres- to �,noce'ssário a sua exe-I',.<!�$. ' �-Jjtltri�.' elal da P�hcla Mlhtal.
.. De'ordem do sr. Presidente, convido a todos t�rido 'tlm serviço a POPll�- cuça,o. o

.

. .. .

"
b�.;:, "., .. , '. 9�f.1\.C.;A..- Regmal.:<lo

KaZallJla�'1 os srs. associados e exmas. fammas, para o Bai- çao .

de Matos Co�ta e aS!!l-
,

AI�. 7 - Esta leI entrü
I
V1(�t ,rt,. alvulas � ��Ç9�·.:,ax:-consul dos. �stados- Um- .

le de G�la, qúe será realizado sábado, dia 11 do nalando um v�lor ,humano em VIgor nadata de sua, P\l� Rua,<"p.sellunro ,M'àfra:d?s da AmerIca do Norte,
I con'ent"e "com iníCio às 22 horas e em comemora- 'lue tanto honra e enobrece.:neste Estado. .'

.

.�
I

çào a pa�sagem de seu 790. anÚ'ersário de funda- o n<!sso �stado:SENHORITAS.
ção, .' Sala- das Sessoes em 3 de

--: Regina Taulois. Levo' ainda.ao conhecimento dos 81"S. asso- agôsto'de 1951.
'

---; ·NH�a-Helena,. filha �o I ciad{)s que não haverá reservas de. mêsas, excepto
.

Siqu�ira ·BelIo -- Depu-,:-sr. Arquimedes'MIlton SI1-,
para as autoridades e associações convidadas. tado pélo PSD.·

.

-va.
_ Laci Caetano.

.

Traje; CASACA - SMOKING - SUMER. N. R . .,- Est:ranhou um
Arnaldo DVtra.- - Secretário Geul. org-.:io oficioso qUe o deputa-- Ida Neves. da Silva.

� do Ribas Ramos não assi- I- Ana-Maria Lins, filha SEBAS1'lÃO MELO E VIúVA ALVINA SCH·
�o sr, Zamzibar Lins, comel'- MARIA SALOMÉ PE- ROEDER MACHADO nàsse este projeto. Podemos
·ciante no Rio. REIRA DE MELO garantir que toda a banca-

JOVENS: da do P.S.D. vai dar-lhe o

seu voto. Os deputados ude
nista.s f,arão o mesmo?

Florian.ópolis, {} de agõs
to de,1951.

" Pneus .... BeeautcbutouelD
Becapogem - C8Bsert8�

"

Vende-se

A majs perfeita e moderna ofieina de

RECAUTCHUl'AGEM
RECAPAGEM

E

- Erasmo e Erico Spo
;ganitz, filhos do saudoso
'-conterrâneo sr. Brunó Spo,-
·
. .ganitz,

NOIVADO:
· Com a gentilissima senho
':rinhà. Maria das Neves Sa-·
]omé de Mello, funcionária
··do Serviço de �conomia e

Assistência· ao Coo�l'ativis
,mo e filha do sr. Sebastião
Mello, ajustou nupcias o

.

:nosso prezado companlleiro
'ile :redação, jornalista Pe
,dro Paulo Machad.o, funcio
'.nário da Imprensa Qficial
do }<Jstado' e diretor de "O.
ESTADO ESPORTIVO".

FALECIMENTOS: I)SR. JORGE FERREI�A IQUINT NETO
Em su.a l'esidencia, à rua J

1'tui Barbosa, após longos l
.padecimentos, vejo a fale- I

··cer, 'à noite de sábado últi
m(}, o nosso prézado cqnter
:râneo, Si'. Jorgê Ferreira.-
'QUhlt ::::eto. � ·.lc·rl'·:r�()}l- I

Participam a v. eu. e

exma . .família o contráto
de casamento de sua filha
.MARIA, com o st:. ,Pedro
Pal!lo . .Machado.

-tratou casamento· com a

senhoriUt Maria das· Ne
ves S. de Melo.

,-

Concertos de pneus e cama'r,Rs de' todos os ta
Inanhos

:Florianópolis, 5 de. agôs-
to' de 1951.

'

Participa a v. exa. e

exma. família que seu fi·
- lho. PEDRO PAULO, COD-

PEDRO PAULO e MARIA
noivos

Uma casa, reconstruida

I
com todo' o conforto. Ver e

tratar na mesma. JU,stifica-se a venda. -

Rua yila Lopes Vieira n.

" , .

Em suas novas instalações (provisória) com maqUI-
narios modernos á Rua Francisco" Tolentino, 34, FO
NE 805.

AVENTU,RAS DO. ZÉ-MUTRETAo_
• _ ,�. •

.. . •

..",��!f�O
ú �CACHOeQ�

I
i
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_

. .1951

.Hoie â . noite novamente Carlos Renaux x Coritiba
Nova e sensacional peleja, que terá carater de desempate, 'será disputáda esta noite.
·no Estádio da FCF. entre os quadres do ; Carlos Renaux e Cerítíba, Campeão dD

Estad« e Vice�Camp·e·�ó. Paraaaense, respectívamente,....

�

f

Síf,ilis

" o Estado 'Esportivo
Direção de: PJU)J{O.PAlJ.LO MACHADO

�

" '2 ,_,' u··..,. :ZC;;;;;Z"r�' =tfu'7%"7TS'f -----%:sa�?-_v- -mn

"
t .

Caries Reoall slube diunifi- Batido por a a I O Venceu facillente 8 .vaí
cl'r 8 lu'_·l.ebal Calaraloense ":'Flgu-eit"e'nse'" .9 Cl�� A�létic() Guara- m.ão.e Eras.roo.,· '._

F'ioou mais uma vez ela- período, não se observando UI epceH;>U, sábado, <Js sel�s � Os teetos f�JIam assmal�
--..

ramente comprovado que a modificações no. panorama lcompro.mls.&os no TomelO. doa po:-.Wal-du· (2), Benteví,Apesar 00 fdo: reinante" tos 'índíscutiveís. "MÍ1tj'nho� força máxima do futebol.ca- da partida: continuavam os li No.ttu'u,? de �utebol, ,ba�ue-lMorací. é Paulin�o.e. do retardamento do eu- sem jogar o. que sabe, .sou- tazínense reside no- interior. lccaia.sendo ..
atacados, Mai81?n�o diante do. AVal, lide!"

I
OS QUADROS. AVAl �centro, motivado pela f-alta be convencer.' O extrema Na sexta-feira, o Carlos Re. tard-e, porém, o. Figu

..

eirense invicto, pe.�a alta con:agem I B�og'IJ..oUi, Beneval. � Da.ndaJ••de luz, grande público eom- Renatínbo coordena e: serve
naux muitõ embora predo- menos preparado flsl<:amen-1de fi x 0, f!cando:, assu!!, de Mmela, �()S (Ja,lI). e Ja. r

pareceu ao estádio da' Fe.... muito '�em aos companheí- minasse durante quase to- te não pôde reaístir.. de�an.lpos� d�, Indesejâvel lan- .(Nei'l�m), M,?raCl, �i�ta.,<i�� Ca�arine'nse de Fu· ros. Um grande ponta. Mer,. do o desenrolar da partida, do-se env_?ly_er inteil"amen� .te�nlllha . DUnl;nt� "os � Waldir (:aulmho�, Nlltm� .t-ebol. . sexta-feita última. tiro alimenta bem o. ataqu-e não venceu. Não. poeque, lhe não ampliou a. contagem t01 MInutoS. da JXlrful..� ,b1l1t1: e Bentevi. �UARA�I '

..

AI "

.dando &e' bi-lbeterias a·:·e,.. e'Mártina possue um "sbet" faltasoo artilha-da. mas, porque encontrou no. guar- esteve: lrreoonbecl:rel, .

nao �bl"-eu (Valva) e_fUM, .Ze-.

'fIlreetávd 80m3 de vint�. 6 que metê'medo até aos maís
'precisamente, porque lhe da-valas l)oll'y um ob-.stáetl� dando gran�-: �,.d�ic?ld.a.de zmbo:. O�RndO 5F��r.leo},.'

i.'.m mil eruzeíros, .

.

1)el'fe'ito", guarda-valas. Os ftiltou maie feHcid-ade em 10 difícil de. ser,. tt:-a:nspoeto\' ao �eu advel'"sa�'lQ pa�'� �na- e Amb.al, A.l�lm�, Tom�.

O Orim-eiro ínterestadaal restantes atuaram bem.
. concluir os- lances. Domin-: '..

.

_

.
� trUlr a. goleada. �9 melho-, (Lebesínha), E1:asmo, -, laI-.- . .tl.QtUl'flO 'cm Santa C�tQriM. No Cart"oe Renaux todos

ge, porém, a torcida acorreu Assim, o Ü<lr.itiba .

mere-: 1:'$; Q.-o·.�ua�::O'·v.�e�ol' fo- me e L�u.t'O (Tombo},
'. ,_0..

,,�ué.l�Unh! ,a� esquadrae do deram, t?: maxirno das. ·BUM
11 praça de- esportes da Rua ceu ganhar. FOi um quadro Iram ��ll, Brognollt, ,Bene-t .

Funcionou bem nllJlt.fl.lbl
C.orltIba F. C•.e do Cl-ube A. possibllldades, Todos fora� Boeaíuva cel't.l*<de' que oJ'i- mais'

.fXJBiti\"'O'
maia h�rm<: val, �}zet�. e ,�ent?Vl.. No. tra�em. .

o, sr, Newton 1\100-
Caríos Beaaax, agt'a.dou à glga?tes na c�ncba•. desde gueÍl'eo.se,. com .a inc;t.u��o n4aso, mais forte e maIS' Vl- v-e�<ndtl. . so�l��I,rarn:-se gudhet. .

.'
.�ran�e� de ,. tOl'Cedo..-- Moslm�n, ti !aIme, a. no"Va

de tres elem.entos-�.q:ue.- 'não voo Não foi, tQd,av�a, o �i- VaI�, Zezmho., AnIl5al, �e. .' Renda� Cr� i,165.,.OO,
3_'es, emlx>p� sem�8P�n�t Bensaç� do. '�team", _

�:.
lhe pertence,. �at-érià o con- sit�te. ��ma equipe P�_ ',.

. .' .....
�_

_um,��imento téoow.o ma!S' � �A�Ç�I?�RE ...
_ j-qntQ araUC6rl;anO, que, ,a;n- ��!_ �1��;S.l�" ,��I�� .�,.te�-. .

"
_.

.

... ' -;, 'i
_'..

".

�eclav-el.
. .' .,. q J{)� �.ol,l�!.CI.ado •.

-�S'ltÚio{m-ente,
deixara 'm-üiio ·nica. Tem um b-om trl{) f1-

A' ! �.• "'. , ;_'I
-'. � -C ·B. n,

·�sar das. falhaS havl- 21,45 hora_s, com um .�h'a?<;. á- desejaI'. Não faltou quem· nal, on-de ctespont� como, fi- SSlsttiutla lecwca Ua , .' .•IT....

-

�as nas duas falang;'S. o pOl't�nto, de 75. mmutos. diS-B€s&e Sei" O- 'C{)J<itibJ�' uma gu'ra d-e primeira ordem o _

.

:. .: _

.

.

'., 'I'. .

'

. .'
.

p�io pl'(J?Ot'C��lQU U1stJ:a- �os 2 minuto�,de J�, Mi�- presa fác1l -�-ra:' () alvf-V1'�- arqlle.i.ro N.iv��d�. P?s&ui '.(,AAS, remador" .:dô's·'!Eslàdes ..

�e veld�eua emoçao, tmho, numa. mv�st.l�a feh'Z"lto� TOdav�, à&>n.teceu :ius" "um;.:t. mtel'llle�hana IDalS _ou,'�· . � ....'.: •
,

, . ,deixando muitas em �tl-Spel'!"� dec�'etou ,o tent<> .mlCla�:'·r�-',tainooté ao c6ptráriô. D�d lnenos boa e um ataque pe- PubliCa o "Diário'.de Noti-1enQQad,r.ado
6' cert,flIlJ:� con-

,.�O.' �ouves8elll as 'duas r: l'e:-la que as' COl.s-as
. J.Tla.nq os minutos iniciáis' ô' iiiVl. netrante e malicÍ-oso. _O R�- cias'�, d«(Rio: . _.,' tinepta,i no �u p1'O�m!lla:f-enslVas �tu.a;ndo �:om ruam Salr pretas i)a:Í;t o.' q1,ladrp 1-\<erde 'aos "pH1nelrai-s�- ttfci�--" gu-eiTem>e�·te'\f�;�ape,?as,·tre�

·-·

..�Tu.du-r,a��cl;él'���{) ---:ve�.a· tlfil�"''ê'Z''qu-e' t'f-Sulamer��.(J---d�sembaraço e tenamo� �lYl. brusq�ense, ma� eIS qU�'ltrou mais dMembataço, e figuras t!Ignas de ll:e8taque� ser a,�C. B. D. sUl�Pl"eendlda ,Bera efetuado em Val4lVra..
'embat(\_ como, nunca fO.l J� d.?COrrl�os li mmutos. Ota· iniais harmonia

.

eritl''6 'as DoHy, Chinez e ·j3·o.kmjl1L I à ultima, h(l1'� c-om os pre� jChUe, e� f�vereirp ,de 1952.
g:.ado em canchas catal'l:rum- V1O· a�slllaIa, de "c���a a�; suas -unhas,. não chegando, Otávio e Ju1io nãO .realiza.;, pa1'atiyas d�s-. e�uipes �ue I

Com os l'esuI-t:idus, daquele·ses. proveIt�nd-() �m. �1l0. .d� j entretanto,. fi conv.ence'·. \ ram boa pa:rtida; telldç> .0- devexão p-a:!1;ICrp�l' d.as 011m- camp.e!:mato po�era o Con-
'O "plaoord",. a.cusand.o, escantew. Aos .23 mmutps j

Na réhtguardá alvi-negra estren�te Adãos�nhó .deixa. piad�s .de HQn:�inJd, em ju- selho T�cnicó com ;nais fir-dOis póntos para cada lado, desempata o CaIlos Renaux"
notava-se claros grita;nt�s.� do mUlto a deseJa,l'. nho de 1%2. Auwa dev'em meza, f1xm' as eqUipes bra.-

não expressou. bem o dese�,: novamen.te de �a?e:Ça, des.ta Prin.cipalment.eyno setor es- '.''__:_ .'
"

.'
estar na· lembrança de todos. sileiras, que ainda

.

serã&
.�lar do_cotejo entre o Vl- vez P?r mte_rmedlO de JÚh(). querdo,' onde Garcia, A.dão e ··A arbitragem d�' Carlos os ep}sódiosque as-sinalaram' submetidas às eliminatóri�s>

c€-can�peao pa:an&ense e o. Te-rmma o 10 tempo ,com 2-1 iRotonini,i que s,.,é. encontrava de Cámpos Ram(ls (Lel�o) a 'participação da noss� en-· promovidas pelo Departa
Cá�tl-O <:atarmense. Acha- no marcador, favo.ravel ao� I quase sempre caido nêss-e f?i boa � �. exp}lls,ão de. M.il- tid-ade. máxima, en:: .

remo, mento de Esporte
. de. SãQ

mos, sem. exagerar, que o brus�uenses .. Na fase ,d�r : lado, falharam constante- tmho fOI JustiJ,. nos Jogos. �an-�men�.anosi Paulo, 'em março e -abnl.
mareador foi um tanto in": rade,1ra. depOl,s de ver vanas !mente cdando situações de- de Bue.uos AIres, certam� e.s:' KELLER TREINARIA NOS
justo.par!l- o.,valente-:e ex- vezes baldados.os-..esforç�s ,Ucadas para o a·rco. confia- ; 'GOLEADORES se'em:.que a equip�de·remo. ESTADOS'
periinentado

.

"team" de de se.us �ompanhe;íros, LUIZ ;'do a Dolly. Romeu, Chinez Marcaram; pela órdem brasileira só fo.i inscrita de- Pretende o Conselho. Téc-
Bl'usque, 'j�<C{�l,�' a-t'Uou com Martms mv�de a area e em-l e D{)lly estiveram, no pri- Miltinho, Medin, Toni e pois de embarcada a dele- nico pTopOi-eionar' melhore3
mais segúrança' e desenba- ��a a peleJ�; .um ten�? 1;'" meiro tempo, muitos furos Helio,. ga.ção nacional ... O�alá n�o cõndicôes d� treinamento. ".

r�ço 4��e��en��:. bem e
.

a- ,gItlmo que o hnesm,�n L.. •
abaixo da sua real capacida- �uce.4a o ,mesmo com relaçao aos r�niãdor�s bi'asiléiro8�

tru��nd.?,,1I��,,"� de
. �modo zaro Bartolomeu qUJz a�u- de tecnica, mas, todavia; nOO .' OS DÓIS" GRANDES à Olimpiada de Helsinki: Como a concentração, nesta

que ':��r!i!C1à .. trIunfar.·� O, �ar a �retexto de ter haVIdo -

comprometeram, fàzendo
.

o As figuras mais impres- PLANOS DO . CONSELHO capital, se tornaria impossi
dete��or qo cetro barl'lga- ImpedImento. Ao S�l� decre-

possivel para acertar. Se o sionantes do embate foram . TECNICO DE REMO vel., não só pelo espaço. 'deverde sur�l'eendeu a todos ta�c o empate�.àla�a o
Coritiba, na la fase, suplan- Dolly, arqueiro do Figuei- I

.

Ao que sabemos, o Couse- tempo que requ'ei'éria como<.
peh� manel:a como se con- dOIS cr�mometI�s 88 m,mu- tou o. adversário no I<pla� rense e Toni, llleia-esquel:da"rlho Técnico de Remo, já tem tambem pelo fato de que-,
-dllZIU, ,na �lç_-a, enf:entando ·tos de.Jogo, portanto �altan- card", deve mais;aos clarões do Co.Í"itiba.· ..... esbocado o plano para trei- tratando-se de amadol'es:
um advel'Sar}9 d,; Classe �?- d� �OlS pa�a o termmo da da defesa do alvi��egro do

.

nam;nto e ·organização das não poderiam abandonar oa
�O ��be _ser o ca�pe�llls- peleja.

. que, própriamente, a sua me ANO.RMALIDADES guai'nições brasileiras. Não seus estudos o.U os seus em-
Slmo , Na�amos d.1zeI que OS. Ql!:AD�OS . lhor desenvoltura. Veio o 20 '. Ifaltará ao Conselho Técni- pregos, a .assistencia técni-
o foot-ball araucal'lano de- As eqUIpes Jogaram aSSIm Aos 41 minutos do 2° tem- ! co,· inclusive, a bportunida- ca seria dada nos proPI:ÍQ&
clinou. O nosso futebol; me- constituidas: .. po foi expulso de campo por I de da realização de um Cam- Estados. Assim é que deséjalhor dito O futeb-ol do Vale CARLOS, REN�ÜJX ?e�resp�ito a .aut?l'�dade do Ipeonato Sulame.ricano para o Conselho Técnico que a G. _dõ Itajaí, é quê sé agigan. Mosiman, Afori�o e Ivo; Luiz Martins, Medin, MiltI� JUIZ, o Jogado.r MIttmJ;lO do 'uma avaliação. mais convin- B. D. contrate' um técnic.o -=
tou. Em poucas palavras b Tes·oura. Bolonini e pilolo; riho, Toni (Ivo)

.

e Renati- C�ritiba.. EI�meni;'?· indiscj- 'cente das condições dos' re- possivelmente Ro.dolfo. Kel-Clube Atlético Ca1"l-os Re� Aderbal (Júlio), Otávio., nho. plmado e _cuJ.a� .atItude� e� Imado.res_' na.cionai.�..�. Con- ler, ex-preparador do Bota.-
naux soube dignificai' o fu� Júlio (Helio), Petrusky e O JUIZ campo. sao. mcoml?at�vels selho TéClllé'O, alIás, Já tem fogo _ para aquele mistér�
tebol barriga-verde!' - Jaime. O inglês Mister Rowley, com as tradições do Clube

.

O "teaP1" coritibano con- CORITIBA - Nivaldo, do quadro de árbitros da que defende..
venceu plEmamente e o que Beco (Fedato) e René Federação') Paranaense de
vale.é que possue um bom (Al'aujo); Fábio, Fedato Futebol foi o dir�gente da
sistema de jogo, graças aos (Branco) e Sanguinefti; peleja. Boa a sua atuação..
ensinamentos do famoso
"coach" Félix Magno. 'Des
locam-se muito bem no gra-
mado e, com perícia extm- C to B d B q'O t boiordinária realizam- admira- amp �O,Da _" e' as e e
"Vel jogo de passes, curtos e RIO, 6 (V.A.) - Aprovei- mo Campeonato Brasileiro,
longos. Nivaldo/foi uma tando a reunião· da Direto- que será realizado em San-'
coisa assombrosa. O. guapo ria· da Co.nfederação Brasi- ta Catarina nas cidades de
guardião conter:faneo pri� I'leira{ de Basquetebol, efe- Florianópolis e Joinville. O
ticou defesas incríveis, de-, tuada terça-feira 'à noite, mais

-

importante foi a fixa
monstrando encontrar-se na compareceu à entidªde meÍ1- çii.o da dáta de abe)·tul'u do
melhor forma. F'edato cor- tora .0 dr. Os-n"Íar Cunha, certame, na capital barriga-

, l"espondeuc ao' que dele se presidente da Federação v7J'de, em 22 de seten)bro.
esperava. Um grande za-- Atlética Cauu!Ín.en-se, ,-.que. ASB.i.zn,· ,as ül.scriç.ões serão
gueiro. Sanguinetti, estu- tratoll de vários assuntos abertas até 23 do mês em

pendo. Um ;iogador de mél'i- relacionados com o proxi- curso.

A . 22 de setemb,o o iaicio do
OS DOIS QUADROS
Os dois teams entraram

em campo com a seguinte
constituição:

Ataca todo o organismo
EM Sl-FILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA .. OH,I

-

GEM?
tJSE·O PUPULAR PREPA-i

�ADO

FIGUEIRENSE - DolIy,
Chinez e Gârcia; Romeu
(Laudares), 'Bolõnini e . A
dãosinho (Papico); Helio,
Otávio, Braulio, Enguiça e

Hamilton ( JuEo) ..
CORI,TIBA·- Nivaldo,

Beco (Fédato) e Araujo
(René); Fábio, Branco. e

'3a-ngHÍnett-i ;..Gaspa·l'im, Mer-
1:\n, lVIiltinho., Toni e Rena
�inho.

Aprovado pelo D. N. S. P., 'como auxilia-r no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem: _

lriorensivo ao organismo, ag.(J.tdá-vel "Climo li-
.

cor,

;'
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Amigos leitores, da vez então resolvi p€l'guntaT-Ihe
porque alguns colegas seu

tinham licença acompanha
da de umà' chapa presa / a

caixa de engraxar p€l'mitin
do trabalhar daquele modo,
e a resposta foi-me dada
com símplicldade "É porque
.elés- são uns tolos", a

,Prêfeitura- a principío c-o-

,,"." , , o seu futuro ao nada, nao breu-nos, a to-dos, 'esta' taxa
_A 'r,ilação in,tole,ável e os ardores procurando saber o di-a}e 11- mas, como alegamos, qu-e
; prodl.lzidos pelos distúrbios do bexigo, manhã, não procuram 'uma não tinharrrs o suficiente
·devem ser cembcndos, logo 'de início, escola ou mesmo um livro para pagar ficamos livres

:Serr(i� a be.�go Q I)O�to de s,,;,ida das
pªr!l:_ cultivar .um POtlC() de para trabalhar sem esta

.-S,Ubstar'lCl�5, .tOXICas e Ilnpurezas� que os
sua iiitelígêneta

-

preferem preocupação. Leitores,' esta
-nns separQm do 'iangue, sofre·se deres '.

'

lt 'Ih' . } be I 'v' m t
_ -crucieores Qua�d� &sse delicado orgão vJver ma, rapl os

_

e mco- cu pa ca e ex-c USl a en e

-está inflamado, deVido 00 contocto com modando a população com a a Prefeitura: porque alguns
:tdis substtrncios. O elCctgerado desejQ sua celebre- fl:·ase: "Vài En ... foram obrig��s a pagar es- .::
,�& olívio, (I beloiga, os acdorclaS a Q$ graxar ?", Sim é justo qu,e a tá p€quen:a' 'Impertancía e " ' ..

,JrritQç.,ães -dos vias urin'cWQ� &vem Ser cidade tenha engraxates outros não-? Se O'S funcionã-,

;�o"mbottdos., {01II<mdo, �ÍIlc'lO j,Qje" as_�as, que. sejam licenctados ] r.Io8 doo Estado incumbido de
_

��,"';e W'at I)QrG ClS .m5 .... (ttJ�1l. OU.' mesmo em prédios prô-. realizarvtal cfaçaaha t�ol,;,u",.ac;:õ" cotmant�_e ontlsehco,. OI S&
i tal f' Di _ vessem cassar estas críàtu-sentir lDgo no !;,elCl§O, nos- rinS e elTl pr {IS para. irn, as a

.
_,"

"

·'t&das tâ' viO$ utin6rios, traz sentei-me num' banco 1 as e dessell'! 11 um nümeró
'" 1'>'_1 I' f:\ 'W- i t t ' _. f b.?' da Praça lendo um vesper- limitado uma espéeíe " de

.,-n! ,1"1 U O! 1018 I soQ a 11-
." • " ·t· d h l..U·...

'� "

-..cO';Q� especidtmente PQro os t.íno, eis que.me aparece um cal' a, e aa _.!L-açao ',�:0
�d_o-enços�,dos Rins. do Bexiga, destes engraxates com a sua restante que fosse �ncaml-

. - ,

'-,
, celebre frase, _.,l'esJ)(lndi ..lhe. nhado a diversas empregos -_

,

'

'

.I.·�I __ ,

'- . q.ue não nee�8-S:itava'd,e'Seu"i pal� tor!l-�r-lb�s avida ��i�' .' ,

, ,
, ." 'VIVS ,"C

sel'Viç�, �as. ocoi'reu.;me a facl!. S�flalIl �le�·oa prIm�l'" :':, <,�, '

,.DI:WIJ'_" "�"'-�:u���e,:�����l:k�l!n:;��� 'i:�� ����Jt���i������::� �;}:i . :� :
,

.

meu < int-ento, ,sendo li - p'l'l� rocem t<Jl11ando o seu 'l'Qturo; x
'�_ t

......- 0$ Iln$ ,e a leJÚg_' b' ilh L • ;.� d
'

'. 'III vidfes ele 40 e�OO pihl!iS meh-a pe.rgÚ_nta o que lle.�a� (1' _ a�,\e :.par�, !MlS Ut.; � - ..
'

,

,

fi
. va 'da -V:l�a, .. r.espondeu·me"",�r<ntll a soeled.ade.

�arilIl8eéllla!H(.I)l1!J!I!{Oa'" 'que ,era I�car& de mais" "e" Fl'�erko Vauier:
. , .'..

',.

,------,-�_!._;--------�----�--�-,��--!,_.,'----��---- �.---����-----

;. '
. .5: \ '.--

',�ATRO JOVENS FUGIRAM DE AVIA0
DA POLONIÀ POR NAO MAIS SUPORTA:--

REM O JUGO COMUNISTA
' ,

ESTOCOLMO, 4 (U. P.) das nuvens do Baltieo. Es
-'Um avião, marcado por es quatro j.ov'ens constituem
llalas, voou por sôbre o Mar o ultimo grupo- de fugitivos
-Ealtico pará aterrissar no a pedir asilo em outros paí
�stll'da Suécia,_' hoje, condu� ses 'desde que os comunistas
.-zindo em seu bordo quatro assumiram o controle da Po
_jovens polacos qu.e declara- lonia. A sua aterrisagem te-
ram não poder mais supor· ve lugar pouco menos de 24
'ial' o jugo comunista. horas após Li.m caça.minas

Os qUátro jovens, três ra- polaco, c.apturado 'por sua DR. NEWTON D'AVILA..(, ,pazes e uma moca de vinte n'ipulação, ter lançado fer-
Ausente até 15 de Agosto,

;:anos de idade,
.

p�diram a.s�- 1'08 num porto sueco, 64 km.
fazendo curso de aperfeiJo c0IIl:0 refugIados pohtI- a sudoes�e d� Malmoe. Doze
,coamento no Rio de Janeiro.

'-Cos. Segundo suas declal:a-_ dos mal"_nhelros resolveram' '. .

'

,

''Çõe,logral'am levantàr vôo, 'pedir asilo, p.ermanecendo d� Iug'oeslávia, de que a Po-
na - escuridão, de um aero- no país,. lonia está a caminho da re

..porto situado perto da cos- O re.cl�udescimento. das I volta: com a� quais respOl�
,ta, apesar do fogo que 'con- pel'Seg'Ulçoes .na Polol1la e a 'deu a repentma advertencla
··tra eles abriram os, guardas fuga de inumeros poloneses do vice-primeiro' ministro
-poloneses: que té�ltaram im- para fo,ra da "Cortina de soviético Molotov ao "titois

, pedir a stia' fuga, e da per- Ferro" tem .tornado bastan- 'mo", comunismo indepen
"Beguição.de úm caça que 10- te acéitáveis' as recentes de:.. I dente encabeçado pelo ma-

�_gl'aram despista-r no meio. clarações do marechal Tito, rechal Tito.'
.

..._-----,�----------------......:=====.::.:.....:.=.:.:...:.::.:........:.:.:.::......--__...--_:_,......----------

""""'�l&tI!P'i, ;

O -ReméDIO de Confiança da Mulher

'RE<iULADOR XAVIER
, Duas fórmulas diferentes para dois males

N.I! 1- EXCESSO * N! 2 - ���l�s�� r

tênas .' Calarinenses,

_ ......./_

., ··"tllcml.· la.cl·.. Brasil
'é.;e�t'e�s-e convenientemente �?'tllirindo _�s apostilas- de. 1uli-o Cunlla,

." (fl1�c:i:onál'i'() d'O Banco do Br,a�m em. sua 4& edição, c�l1tend'() as niatéÍ'ias
ne:ces�ã:i:ia-S a� can:didato: PQ;tugUêS; ma-témáti�a, contabilídade,- inglês, e

.

fl·ancês.
,

.)' ,

,

'
. .

.
, , ,

Pédidos, _ao autor) rua Jac-eguai, 663� St Pa:ulo, por ,cheque reem�lso.

Cr$ 4()o,OO. Remessa a pagaI"
. .

"
f,

Vende-se
Uma eRsa, reconstruida

com todo o -CO'uÍI.)rto. Vel' e
tl'afal' na mesma. Justifica
se' a vend.a..
,

Rua Vila Lopes Vieira n.

�A..ls.

I Seu carro vede uma fortuna I

fttlântida Rádio, Catarinense limitada
apresenta'mais 2 iosuperaveis ,modélos para 1951

, CARACTERISTICAS :
;; 5 vál'l>ulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas tJ'a J8mcs. 50 a9I mts.

G:III Alto-falante 61f2 p_olegadas, tipo pesado: Tomada para tocG-�cos.
_ TTQnsforrnador w1werscÜ para 90, 110, 180, 200 ,e 220 volts vdt
....

Va1'iavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro
-

Caixa de. IMBUIA de luxO:
......

Grai/'l-dé' âlcance : fi I.ta Ef'nsibilídade: Som n<ztu�aI
�------------------------------------

Mnddo A R.C-.1-P

\

*QUI Ê 1�D1SGAllE INVISi.,L"? - •
Q desg81te pró,ressÍVo da. peça.

.

do motor; em fraçõH ínfiliNà. - de
milimétro, mas lIuficiénte para oro
v.ocàr 'o seu <1esaju$tame1lto total.

.

Ajudáclo peiã oxixiaçlo, eotT0110 ·�":Del.
formaiãO de "MrÍ''''', o.�'Dug••t. Ín\.!ll
vel"'r.sUita, 4. iubrifi�.9tó imPtlll"tà-'.
produz· quéiMà ..)\:cetliv.. ,4e Q�

-

redu.
ilo ête .U:Uoríie�JI}'p'r litro,4.-"'0-,
Una; coriserto.'di.ltendi91" _e, de.e
te, _inuielo ��'wI4a'4�l4.- ••ú �mo.

.
.-'" .,- '-

',� �
.

.
�

.,;.

-'*'*-*." '- - "'"

...�_-•• �AWoYaAS I OS MlNQU lU 'DLAS é in(uIPtn.tvêi ��e .haja--'.;�
prelDia. peUcilla d. e�". rui'ltiÍlQ1a. par.' e.vi'tar'ô;contato 'iii.,tO�,_ ,.ça,
m.ttUÓQ, cUjó .\rito '-pro.�. cra.�da,..�;': A' pfU�'i.rl'-'lúb�ê••t� 4. *lt*,

,
"

. . .
'

.deIÜCii·.·e�e'PGlon'ií r'Jiítfnti;�dó AtI_ntie
,

. �tol'Oild.. 94;10 D�í.;,. mq��. eae..
:_�: iob tio ·ire4ü -.;pl'eü�'-'; -lõir�tuUi .- .altr
';;·.y.�p�t�iô, contra

-

C1'�fi'$rif�1ia�i ã':�'�
'{�,,,p.iotoÍ', euQl�"t,.n4o�Uí��·O rç_dUó"lõ.F ,- ;:,

"'!" ., ',,..: • __ •

. ..... .' ...� ..

'�'.
_

: :..{", -� .....• :---T
�

.
._.,:-

"

_' _,_
.• �.: ," "" -Lt ��, ,... ... -h�....

� � ',�:" '!

�.ntirn",um U,.têr••n!. per. IImpor
.. as parte.' v!tâis do ,ftlot,r. '

evita Q oxidaçã..� c.rrosio·'. forl11.�
(
",

.'çl� d. Ilbirr.".

Isenta cf. .ntupimento os canais do '

silitema d. circuloçao do lubrificante.

, .
� .'.'

Ao ,T L fe. N T I C
-

I E F I N I N G - C O'M P A N Y ,O p � I, I A. I I L
.ASOUNA - MOTOR GIL - lUIRlflCA(jAo - PNIUS - IATlMA� , :

/

..

f

Trcin.port••

SÃO' fBINCISÇO DO SUL para NOVA ,fOBI
, 'nfo�mara,� Cjmoe Aoent••

"

l'k. lIIo6polil-_C.rlOI 'HoepckeS/A -- Cl -.
'Teletone 1.2J7 ( Bnd. teiea.

S lO �7r..ncilCO do_ Sul-Cartot Hoepcke ;;;>\ -CI -Teltlooe 6 MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM DE'FESA,'DOS'H,O!E-NO'PASSA'DO "U-"-"("-·'-�"-�-··"-""-'-'N t'
,

l
PR'OFES'SORE'S'

�

1 DE AGOSTO 'do e povoador da Capitania � o�gr�ss�, O a�
� >

'

,

'

,

,A data de hoje recorda. de Pernambuco, Duarte Coe- A cld�de maravilhosa, to- ,��:s caras... Felizes 08-
,

"

ih'O'
" da sorridente e acolhedora, ',fle1-8!. .. " ,

,
, nos que: '

,6'on')ra .
O' Y*ete do I.!ove

....

roo
- em 1553, faleceu em ,_: em 1680 ria Colônia do recebeu delegados doa qua- i, A finalipade do Congres-

". •• Olinda, o prfrneiro donatá- Sacramento 'travou-se re-
tro canto-s do Brasil, de to- "so foi estudar a FORMA-

, , ... ,
/

, V,' , nhído combate havendo os
da a América e mesmo da: çÃO 'INTEGRAL DO ADO-

�I-Art. dl88 �i""::' .,JSã°d estáveís: d ..
S"

, defensores, na 'proporção de EuroPdea, ta!imc de pal'tk.ipa-, LEShCENTE, fdazehndo dele.
�, epO,8 ue OIS anos e exercício, os tuneíonâ- '-' 1 para 17, reaíatldovalorc- re�, res. on�ress�s, �o iun: _ornem e _o ornem um

:rios efetivos nom�ados por concurso; )
O que &e deseja é pois, .sarnente Os atacantes, com- mes recem-fíndo : o 14 Na- i crrstão. Efetuaram-se !WS-

.

,

II - depois de cinco anos de exercício, os funero- estabelecer um critério de JilunhaÍn�se de 260 espanhóis cíonal de Es�udantes, o 1°

11
8ÓeS �iárias de estudo,. de

,itádos efetivos nomeados 'sem concurso. .... � prjoridade para a matéria de Buenos Aires e o 300 in- .de Estabelecimentoa.de En- manha e à tarde, e ainda
-',- I. Paragrafo �nico"_:_:'o dísposto neste artigo não se de maior urgencia isto é. díos guaranis das i)�is8�s sino Católico Superior e o, sessões plenárias, tambem

aplfcà ao� carges de, confiança nem aos que a lei decla- aquela que diga mais, .
de jesuitas sob o comando do 4° Inter-Americano de Edu- ! diárias. Estavam presentes

re 'de livre no�ea.çã� e demissão", perto ao interesse publico Coronel Antônio' de Vera, cação; Católica. �

delegações de todo? os paí-
.

,)'A'rt. IS9' -:- Os' funcionários perderão o cargo: as neoeseldadês da admínis- Mojica e os 110SS0S, apenas ,HoJe encerra-se. este ui- ses c,la� �re8 Amerícas, n:e�,
" _

'r
,�

: ;quan�o ,v,italicios,' somente' em virtude, de rst:�; ,t::a�ão\J!aJ�, J_s,�o. foi que .o ,d'e, 2(){) homena idos de São .timo, com yma ml�s� cam- "n?s HaItI" bem C?z:t0 da Bel
.

, •.�en� Judf.c1ár,la;
,

�h-S '1Met' ,d-0 Governo, sr, Gusta- Páülo li Rio-dê' Janeiro,' "
",paI .. " so��me. _no estádio

.
do I glclli França, Itália e Espa-

II - «t.uand? estáveis,.�o caso-do número.:�f\tir�r, vo Capanema, reuniu seus-
_ em 1837, o então M�jor Fluminen-se Foot Ball Club, n�ll;' Notabilidades mun-

1\0 dese exffImtilr o cargo ou 00 de serem demihdúS me- Iideradosvdo PSD, visando Luiz Alves de Lima e �ilva I a.,selo c��e�ada J?Or S._ En:- d�,�'us. e:np�es�ram, sua con

'diante' 'prOCesSo administrativo em que sé' lhes: tçnha '-áS-_" 'discuti�..
.ns bã�sêS de uma sUl'preetnie:u;, nos arred<>res:1 ��a., D. ".ra-l'tne Camar�-. gl��,

ti lbul,�ao-c valiosa, CQIPO O;","seguradó ampla defesa.
'" ,_,-

orienteeão 'a ser adotada no de Montevidéu um desta-ca- na d-esta boa terra catari- Edward Rooney, S. J., Pre-
, Parâiriifo único - Extinguindo-se e cargo, o fun- sentido �e ló�ial'. melhor merito ininr,igo'sob o coman- nense, Onte:n à tatd: reali-' fei:t� Geral dos E6tudo8.Je

dÓllârio, estável ficará em disponibilidade remunerada rendimento. para os traba- do de Pancho Oríbe pondo- zou-se a última sessao sole- SUltlCOS dos Estado-s Unidoa
até o seu obrigatório aproveitamento im outrc cargo de lhos da Camara. o em fuga;

.,

ne, no Teatro Municip?l; e �ir�tor executi:vo da "As-
natureza e vencimentos compatíveis com I) que ecupa- A V.D,N. -TA�BE:M IN'rE-

_ em 1831 em Belém do com a presença de S. Excia. socíatíon Educational Na-
va", - .

'

, RESSADA Pará, deu-se'urna, sedição o &1', Presídente da Repúblt- tíonal" da célebre "Natíe-
O I1tO�ETt;> DE J..EI N°. 497 da Assembléia Legís- _ Y,eJa voz do .sr, Soáres Fi- militaI"; sendo deposto e d-e: ca e de S,. Exçi�, o Sl\,Cal'- nal WeJfare Confel·ence':. o.

lativa do"Éstado'de Santa Catarina MAO 'MODiFICOU' lho, lideI' uderti-s:ta a -mino- portado b're-spectivo Pl'esi- deaJ -do Rw".sendo,ol'adores P. G. Déleu\1� S. J., Dlre
NEM AMPLIOU A NORMA CONSTITUCIONAL, DA ria pariamentar s� manifes- dente, Viwoode de Goiana' D. 'Aquin-o C<llTê�. Dr. Pe:- tol' da "l.lJmen Vitae", c-on::
.ESTAmLIDADE. roRQUANTO A ELA SE NÃÕ".RE- tou no mesm'o sentido, Em _ em 1-852 foi assinad� �"'O Calmon,Reitor da Uni· nhecida Revista Jnternacie_
FERIU, N'EM' DELA coGl'l'OU.

'

carta que dirigiu ao 'Sl.·, Me, um d�reto- _q�� autoriwu a �e�_'�id�e do Brasil, Dr, l1a� da Forma�o Religiosa..
ContInU811lOS a ànalisar o item 2'do oficio nO 800, -de feu Ramos, o repl'esentan� bonstl'ução ,da estrada. de Jo;�. Neves da Fon-tourn, �ltada em Bfuxe!as pelo

17 de julho de i9Sl. do éminente e hontadtr-senhor� Go: te fl�ininense e:xt.ernou, ° :fe1"1'o' kife..são Fran-e.isco' MUHtltro das Relações Ex- Centro Internael<>nal de
vernadot Irlneu Bõrnhausen.

. .

_', ". pensamento do· seu partido, ....... em 1941, depois de ha: hn'iores e Dr. Marino' Pe- E�tud<>-&, (Ia FOi:ma-ção Reli-
O arilgo-184 dai Coilfltit,uição do Es�do de Santa cá.. desejoso, igualmente, de :ver pl'esidido, em -P6rto rez Duran, l"ef)i"esentante

.

glOS�. 6 out:o.s." '

,

/

tMiua 00u. tax.atwamentit\ não só a garantia de INAMO- pl'omOVel' o/pom andamoo- UnIão, s Conferencia dos go,�
de Cuba. 1'. TlVe a feheJda� de �IjJ- .

VIBILI�ADE �s, professores nOllMad�. por concnrso to. das atividad�8, daqllela vernadQres dos EBtad<>s d-o tlr a algumas das g.es�

pua � in&tttutos 'ondais de ensino normal �secundário, Casa' do C<>úgr:ésso"�
, '

PIlNná e Santa Catáriua A s�são solene de. insta- pl-enárias, onde pude verifi.-.
.cOJBO taínbél,n 'd�u, expresSàltt4mte�, &08 citadó$, prcir,esso. TiúnWm os�outi'Q-Js 'p�rti-, gte.ssou o :dl;. Aderbal 'Ra: la�o se efetuou no mesnlo cu o grand_e intel'esoo l)e:-
l'es,-a g�anUa_ de V1TALlCIJilDAD�" ,

.

,'. dOs; eSf)ooiàJm�nt>e o· PTB, imos 'da Silva, chefe d{j Ex-e� Teatro Municipal, }lo· dia 25 "os. probI�mas tratados e a

O IJu�tre !" haruado-, ��r Governador, ,Ir-ineu cuja im�ilcia, n(')" Ço�- .cntivo,cat-al'inenae., .

do mes'íind_?, �ndo orad�� Isenedade das �ntl'ibuiçOee-
Domh.�n S�LENC'OU. ,nesse item 2. � ,seq. oI�io n�' �Si)O nao é �quena, mov�" .

'-

André Nilo Tadasco res o Dr: Jo�o VItal, Prefel- I para sua oolu.çao, todas de

,,�, d.�\7,���l{)�,.��lit.,a;,�,.de.CltaE.(}:ar,IgO' .t�4.. ,ltl��!a,tn�"no,,�smt,} $�.ti- �;_;;-:' �'!;';fP p' ,�:--(' ••L';"- ". :, t'?, ,d? ,.Q�c�\��1,:,F�f��<:Q�;t���nd€l allt�H9a��;,O _.re,...

����:��,�:����t-�����, �:r���!:n�ê��:ta:er::, VIda" :, 's·:,;:'"'c'ii !':i!""d}'t:Jlt"sft I:;::: �:,loe�iº��''';''n'.:i!
DE MODO EXPRESSO. -" --

';,
: .torno do ltSauntú quê tão d� ,

'

de e o �vdo. p, Edward;M.aris.ta8, no alto da Tiju-
, •
O �ti�'.��".�: ���V-tJliçãQ do-.��;de "Santa' Pt;�, �iz ,t��,&Q�'Jriai� '-- , __

, '

'
"

,
'

, Rooues:,. representa!1te dos �ca�. este,:e sempre fi tran,<J:�

�á-tatinâ�i:e�'�,:'s��HlJt�'�ed�io: ,.' "

,,:" ';,:i ., legi'ti�o,$ interess� 'nMi{)i�:' ',.,' :; 'IífTZ'"
. ' ',' ,

EsW.U6f('trnid'O:s�, Táhto nu";."b{)Í'dár� "isto'{mrq_ue a -Ce-
.,_ ,""'Ai·t. 184 -

__'Aos pl:óteSsoteS nómead� por concur'.. riais. ." ,

, "
As 5. 7 8 8%, horas m� como n:oútra sessão, ,,�missão Executiva 'd-o Con-

s� parli � -iI�ti-tl}tóS;'�fic(ais de ey\�ino normal secundá,;, REUNUO DOO LIDERES"
'

1W:à."Y ,

Tée-tro esteve l'epl�to.,
.

O� "gres<so contava, no maxime--.
do C$betii as"gàr�ti'll'8 '�,' vitál'idedade e -a�, iruimqvibi� ',' O sr. Ne'reu,Ramos, pt:e�

, Ás 7%, hm:'as ,di4cUJ�o� � ;f�l�:m Ç-mui�Q.� a-! <;9m 6{)(). inscri-çoos, mas, na
lidade. sem, prejttizu das' restlições fcitas nesta" éonsti-, si-dente da CâmMa; támbem� Simultaneamen te. .

'

pUrti<l,i�ps;: ,;�9bretUd� o'" d6 ; l'ealidade;cOm gr�nd� é,mui
tuição";'-

,� ...... � -

int�ressado na e-OOl'denação S'es-sõcs das. Moças: 'I S. Eicia. ,o'Sr,'--Ministx't:da' agradáv'el &Urf)tesa, regi�-
, ,,' Nlio'há-i-estriçiÍ<t., :D� "QUALQUER' ESPÉCIE, ' ,na do�"tr�9�,I,h;JBd��la-Ca8a.;, '�lLlO:_PÂRA.._TDDQS_, .. , ,fulll��i9�j.re ,ª,-ntr�_ºg_tizª�f.(._t!'����._s!:l.,J?�r�_ ��i�L d'�..

C6nstitui-ção do.- Estado, a respeito da garantia de tNA-" cQnV?:$)ll par� hoje, uma Techni�olor;,', 1 coisas disse ,() s�gllinte: "A p.40�•.Os, �n.gres8istas que
l\'IOVIBiLIQADE do..q professores nOlíleados '!)Or--co�ur. reunlao ,tloB hd-eioes das di- ,N-o programa: : fortuna n�o· n()s ,podia pi.'o-. partlClpal'-:lm tambem d(js

.�,·para:os irlstitnt-os ofic�is iI� eftS�o normal secundá· fererites banca�a-s, 6_ fim _q�', 1):2._ -A Marcha da Vida� PorCi-onar ,mai_�H: bem;ã9 qu: itres pr:imeiros: , ?olomb�a.
nO,,;rázãn por'1lue'se,eqnlvoca o emmente e' honrado se· expor-lhes a sltuaçao 'em Nae. .' fa d-esta oportullldade, ao fa-IArgentina e Bohvla, afll�-
nhor GovemaAlor Irineu Bornhausen, ao expressar-se no, que se en'contram ás ativi- Preços:' ,- f lar como Ministro da Edu- fmam que o atual é @ mais:
item 2, do seu- ofído nO :i90: -' "mas, não lhes da esta- dades dos d.1ferentes Oi"�s- $�ás. e srtas. - Cr$ 1,50 I cação a um Congresso de notável, dos quatro, não S\l"

bilidade �o�entido �e inamovibilidade, tanto'-assim; que técnieo.s. "Vi� essa medida Estudan�e.s - Cr$ 2,00 I e-onsagraçáo religi9sa de�
i
mente pelo assunto tratado

a gáran,tla e concedida SEM PREJUIZO DAS RESTRI-, c.olocar os hdel'es a par dQ Oavalhell'os - 'Cr$ 3,20 I votado ao exame de proble-I c<>mo pelos estu.dos empre-
Çõh'S FEITAS NA CONSTITUIÇÃO. Ora, não tendo es. que &e ,tem feito na Câmara, "LIVRE" - Creanças mas da formação da juvell- .endidos. Não se enganou,,
sa estab.ilida.�e, não,-��e falar, em inamovibilidade aMo. no pecorrel' �a atual legis- maiores de, fi �nos poderão. tude'. Nad� .mais. animador !POiS, o Santo ;Padr� quand<:�
luta o CitadO, secundano ...

" latura, atraves de uma: expo- entrar na sessao de 5 horas. ,I do que VerifICar que a Igre- em carta a S, Emcla. D. Ja1-
O artigo 184 da Constituição do Estado dá garantia sição detalhada da marcha QDEON ja, grande mestra e legíti-,Ime Câmara, expressava SUR,

de VITALICIEDADE e INA,MOVIBIUDADE aos, profes- das proposições� Ás 7%, h<>ras Ima fundadora da cultura 0-
• gr�nde confiança no f�liz.

s�r�' �_����d?s,J��r�S���1s()- p._,ar!l ��).?,stttut.� :,()!icil;l;� ., Certa�e�t{\, ng :_d�co-rr�r Ç.QIQl:lsa�J�r9�.rIlUl� nlml�,l�id�ntal,. c�ntinua, Q. �.es-em- êXito' do Gon�ress.o> lé�-
�e ensll�o normal secundano., As restrlçoes'expresa�s'por des.s� enco?tro, ser�o'troca- 1) - GlUe Jornal. Nac: Ipenhar o set\ maglllflCO la- b;ando a experlan�la_adquj__-
este artIgo 18� se prendem a VITALICIEDADE (podem das Impressões em torno da 2) - ACUSADA. '

. I bor de edilca-dora dos p<>- l'lda pela As'Sacmça<;> de
ser demitidos s�mente em,virtude de sentença judiciá- adoção das providencia"S qure

.

3) :--0 POltT() 'D-OS HO- ; vos � .. Quando se aproxima Educação. Cat6liça, diri�ida
Tia - al"t, 191, item I. da Constituição do Estadó e art. foram consideradas út�i,s, M.ENS PERDIDOS

•

<lo {lcaso uma vida· p.ública� .peló 'P.,. AloGSo, S. 'J .. e • a

) 8�; t �em I' da Constituição Federa}). NÃO EXISTE" den,tro do' Reg-imento nó sen� Ol'$>5,1)6'e:,'3,20' já lónga-;'llâo seria 'êquâni�' 'quem fora �orifiada a ár<!_ha
'ém tÔda a Constituição do Estado', de Santa Catarina,' tido do melhor aproveita- "Imp. até 14 anos". me exigir-lhe que quebrás- tarefa, nos coug:ressos na-

QUALQUER RESTRIÇÃO· A GARANTIA DE "INAMO- mento dos esforços' conjun"- IMPERIAL semos a uniformidade de cion-ai"s dos Sindicatos de
VIRIL1DADE dos professores nomeados' ptu::' �c6ncurso tos de todos os interessados Ás '7% horas tranquilamente assentadas, Ensino 'Particular, "onde
,para; -os institutos oficiais de ensino n�rmal sêcundário, em que a Câmal'a ,dos De-- FLECHA DE F'OGO sob a alegação de que o sua ação foi 'decisiva para

� a- que se refere ii artigo'184 da Constituição do' Estado. putados venha alcançar, 3,0 Techni-Color. Estado, não tendo compro- obter conclusões sempre
-É, assim, ABSOLUTA, A GARANTIA DE INAMO. fim lia preserite sessão le� 1) - O Esporte em Mar- missos confessionais, o pen- conformes ao sentir da Igre-

VIRILIDADE dos. professores nomeados Por;, concurso gislativa, resultados �om- cha. Nae,
.

sarnento dos que o servem ja católica, no campo da fi

,para' os institutos oficiais de enslno n6rm.al secundário. pensaf}ores, redundaíl.do seu 2) - Metr_o Jornal. Atua� em altos postos de direção }<lsofia e pedagogia cristã".
Senhor P�esidente,

..

trabalho na maior objetivi- lidades.' fica interdito a perseverar. P. Valério Alb�rton, s.. s_
:Nobres Senhores 'Deputooos: dade e em 'proveito real dos Cr$ 6,2 Oe 3,20. " _.'

em idéias que lhe são- as 4-8-1951
. lá o d�monstrainos, exaustivamente, nesse estudo, interesses da' administração IMPERIO (Estreito) __

-

'...;........ • _

'face, aos dispositiv:os cóns�itucionais e à jurisprudênçia púbHc'a. ,Á& 7% e 8% hOi'as N r'- U -.

I�firmada pelo Supremo Tribunal :l"ederal que INAM()VI- '-Não há dúvida que um Sessões das '1\'loça:s. . a ..,amara 1...001Clpa .

,

BILlDADE NÃO É GARANTIA EXCI..USIVA. TIPO MO- movimento dess� espécie CLANbESTINOS '

A Câmal:a Municipal de cionará como cronista de o-
- "NOPóLIO, e pode ser, assim, deferida, a outros. recomenda o atual Congres- 4a FEIRA: Florianópolis reinicia, hoje, ESTADO o jornalista João.

Chegamos ao item 3 d(} ofício nO 390, de 17 de julho Iso no conceito dO_D-ovo e di.z RITZ - IMPERIAL às 20 horas. os seus traba- Frainer, que como sempre,.
de 1951, do digno e honrado Senhor Governador Irineu, bem ,das disposições dos . Sensacionais. reportagens. lhos ordinários em seu se- informará ao público o de--

'. Bornhausen. ! seus repres�mtantes em

darlv
ASCO 4 X AUSTRIA 1. gunqo período da presente correr dos trabalhos que se

A sua redação é, a seguint.e:. � 'à. stJa ;-a.refa um sentido prá- .JUVEN'rus 4 X PALMEI- legislatura.. 'pr,Qcessar,ão' no Legislativo-
"3) - Os Professores Pnmános na1l se >submetem tlco, ubl e sobretudo ohje· RAS O Junto àquele Poder fún� Municipal:·

'

a concurS1l para certa e determinada escola; fazem-no tivo. VASCO 2 X NACIONAl" O -- ----

para ingressarem no màgistério, ou serem
.' l'emovidos

'

'O ' Sang'ue é / ,a �'Vida
.,� �J>ara escola yàga. I)e 'acôrdo com a, classificação, têm êles um direito que llie confere a Constituição, .� qual ,.

, 4)pção pàr3' uma das e,scolas vagas. Mas êsse direito não não considera o professor inamovível. Úra, a lei �rdiná'. J).EPURê O SANGUE COM·

'eICtingue 'o de o govêrno, por conveniência' do serviço, por ria não pode impedir o exercício de um dü'eit:o consti-
/I

ELIXIR 914

:necessidade do ensino, transferir o Profel;lsor para ou- t:ucional. Logo, (azendo-o, é inconstitucional o Projéto". INOFENSIVO AO 'OHGi\NISMO

tra escola que não a escolhida; e isso, dentm da pró· O DECRETO-LEI N0 317, D..E 6 DE DEZEMBRO DE AGnADAVEL COMO UM LIr.OR

pria Constituição, que, no àrtigo 52, III, 'ah'ibui ao Go- 1946, QUE REGE O CONCURSO PARA I!EMoçÃO, IN- REUMATISMO I SIFILISI

v-ema40l' a competência de prover 08 cargos públicos, GHESSO E REVERSÃO DE PROFESSORES NOS ES- Tc»ne o popUlar depurativo composto de,

os quais, desn�essário é dizê-lo. não são· providos so- TAB1<JLECIME-NTOS DE ENSINO PRIMARIO, em o seu H�rmofenil e plantas medicinais dE alto
mente por nomeação, senão também por tl'ansferêneia, artigo p!'imeiro (lO), DETERMINA QUE A REMOÇÃO valor dcpnraíiv{>; Aprovado pelo D. N. S.
reallmissã-o., re"'ersão, l)r,o.moção e remoção. , "de oeupant{:)i; da ,carreira de Professor No;rmati$ta e do �. ,-",0010 medic'aç�9 ailxiJia,. on tratluuen.

Atenta, pois, o Projeto contra o direito do Executivo carg-o 'isclado de Reg'ente de Ensino Primário,-do Quadro'
,

'tu d'aSiTilis e lleumàt1Smo"áã-Jiiê§ma -,'

de prover os cargos, na forma�onstitucional, cerceia·lhe Único d j P,,,tar:n, RE F:\RÃ POR CONCURSO.-
.

,
origem.
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/

,

INIlAMACOeS,
C'OCEIRAS,
fRIEIRAS ,

E 5 P I N'H AS, E TC,"

.---------......_--..
--:-;

do no Brasil. convidando-os para .a missa d:e sétimo dia, a se realizar
.

na Catedral Metropolitana, dia 7 do corrente, às 7,30 ho

ras, no altar -de Nossa SellhOl'a:' -

_ .. '-,..... , ..... _. __

DALVYS/A
I

Matriz: Rio - C. P. 1859

INDUSTRIALizAÇÃO - S. Paulo

PLANTAÇ'ÃO - par.lmá

..

Faculdade de Dir,ei·to
.

Edi'a" D. 19
' ,'f

De ordem do sr. Diretor da Faculdade de Direito de

Santa Catarina, torno público, que se acha aberta, pelo
prazo de dez (10) dias, aicontar da publicaçã€J deste no

Diário Oficial do Estado, concurrencia publíea, para a
.

construção de acre�cimo a ser feito no edificio desta Fa

-culdade.

MAQUINA DE ÇOSTURA

11ullos'
de.-experiêncíci no 8rasil
cónsagram a Máquina de

• Costura AQUILA COmo o

melhor e sem concorrêncio
em QUALIDADE E PREÇO �Os interessados deverão "procurar na Secretaria da

Faculdade à. planta já confeccionada e outros esclare

,cimentos, afim de apresentarem orçamento' e especifica
-ções.

As propostas deverão ser dirigida ao Diretor da Fa

culdade em envelope- feehado ..
A Congregação da Faculdade se reserva o direito

de aceitar a proposta que mais lhe convier ou anular a

concurrencia se assim entender. ,

Secretaria da Faculdade de Direito de Santa �ta-
zína, FIorianópoiis, 2 de agosto de 1951.

.

Oswaldo Bulcão Viana, - Diretor da Secretaria.

Henrique Rupp Junior, ,-- Diretor em exercício.

S �ua Cluintino 8ocoiuVQ, 254 - São Paulo

i Cx. Pósta"1579 . I:nd. Telegr. "COMPRAS"
PROCURDM·SE OCUnES REVlNDEDORES

_ COM EXClUSI�lUI1DE OE PRa!;!!

,

'J'

"VIRGEM ESPECI L1DADE" da

tuf éONVALESCENÇAS

Aluga"'se
Uma casa situada na Ave

nida Hercílío Luz, 17, a tra-
tu lia mesma, ,

_rc:?!"'ilU1G 1.1iI' $$ f!3@',#!!F__
.
CariilSªS, Gravatas, PU.,.

mes
.

Meias das miilhol'e&.,
pelós menôNs- 'Preços 86 .a
'CASA MIscEI!AN'--" -. '.' IA Rua
.

Conselheiro Mafr..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 C8�$trDçãO: d� ftssiudo,. OÓIÇII, controlo para ex,foraçn

H:I�I:��:!)aui::·dl lolltrlissil8 pande bo.telf uella Capital
reunida a Diretoria

� FM.- ' Reuniu o sr. Osw.aldo
Ma· arrendatári,a, serão

os' que �oJab()raqã<?, que,
vem'mere-,

dação Laureano, para
estu- chado, diretor da c�nceitua- di:, z e m, �sp�ito a chãs, cendó a ,ih�ma dos srs. Go-"

dar a questão do ante-pro-
da firma desta praça: MA- so1i}Vs,�es�l1�, ,�" modas, ";vema�or,, do '�stado e do«

jeto do Hospital da Parai.
CHADO & CIA., ÇOMÉR.;. e�.,:sen?o P!OP�ItO contra- :r:refelto,tda:Cap�tal. �� .�en-

ba,

' CIO E AGil:NCIAS, à tarde t�r m?d,Is_Í3s e modelos 'de ttdo de que o
mõderrííssímo-.

BAU A''BRIGA':'::
"', '<

"

Os planos do Téferid�
de ontem, em seu eScritório São �auto�,�'iRio�a,�apre;. hótel,·

a' ser" instala�o,.�e,:-'"

• Ul� '�-"pi.o...esco Hospital que já'vinhaD:i
geri. 'i!. rua João Pinto, represen- sentar�,o ��e, a época, e- tio' em breve, no, edífíeío .

b
- b

do elaborados sob a -oríen-
tantes .dosjornais desta Ca.. xístír no Brasil, de melhor São Jorge, seja realmente-

alrfO 'lDa8� 08 Doi us... tação médica dos drs, Mário pi��� p�a lhes,
transmitir no m�ndo�as, modas, �, um fator de progresso de·

.� .Abrigo", .a alguns niio é possivel, mesmo que Kroeff e Jorge Masillac, em umã aüspic.iosa
notícia - a Ressalto�: o_.:sr. ?swaldo Flor!anópolis em 1;0<108 08','

mmlltfi$ �e autmnovel desta haja muita vontade, ir-se ao colaboração com os arquíte-
assinatlir� do contràto. com Mac},1a�o aos lorn'àllStàS ,a �!ltldos.

ap1tàl_ !��o�:!���::t� BO;,!���O�issivista tem ��se��i::a�::�o�:t�:� !���;t���"e����:.,�;� t;fii,'
,..

;
...

·(
..."'...-i!

....·

............:-t-
....· ....

·-a-
....-......

l1
.......

..,·y-
....··...

ílU�1
iiS& recantos, que 0- razãeno que nos relata, re- que

ofereceram gratuita- Jorge, à,.rl:la Felipe,
$cbm�, ltlll 1['al�1,

e, iôs fo"i'�steiros, mo- clamando contra a Emprêsa mevte
seus-trabalhos, serão

retem concluí-lo, p'ara-explo- SUSPENSA 'A :,SiSSÁO EM HOMENAGEM PóSTUMA\

�a'í'� ltl�fnorávei8 horas que explora aquela linha. agora
submetidOs à aprecia. ração de um

modemíssímo e AO SENADOR EPITACIO PESSOA CAfÀWANTE.

���o, à beira mar. Aliás, "O
ESTADO".,já te- ção do sr. Félix Lamela, grand� hotel.' '. ..• _

.

i� �,�o Coqueiros, ve oportunidade de referir- consultor em
admini8tr�çâo'

A :fJrma 'M�«h,a� e Cl�. Presldi?� a se�sao de.ol1-- quentes. fez o necrológio dÓ'>:

'Í« i:td'!fdia� de verão, após se a êsses .fatos. Mas, o a· e organização de, hosp��s �: A., ,�Ce9S}(JIl,arU\-:do ':d1-, �: da .A.�aembléia Le�lsla- eminente politico paraiba

..
' Iiif,à'!}ufa 'da. cidade, va- pêlo a9 próprietário .daque- das Nações' Unidas, �8en. ftcio, na parte �oDstruula ttya.,� :dEl��:ao Volney C?l- no" �ndo em evide,ncUf.pas

mos procurar uma praia em la, ao que parece, não p�- Umente no Brasil
em cOmis- para �otel,; respe.t_!adas' 8S laço de Ohve�'ª,

secretaria- sage?s' exprêsà.ivas
da vidã_

que possamos nos entregar, sa de um simples bilhete de sio oficial da União Pana. modernas m8talaçoe�, para do pe\9s' d.putauus Vargas pública do extinto,

longe das preocupações co- loteria: é düicil de ser 'sor- meríeana e a convite do Mi., êsse' fim,
. pretende maugu- Ferreira e_J!:Ipídio Barbosa

Concluindo requer -que.,

tídíanas, .alguns momentos tendo, mesmo com peque�o,s nis�rio dito Edueaçj9; .

r,a-Io, dentro no .prazo de 3 O expediente constou tio. em honra ao grande morto.,

de efêmero bemeestar, exaus prêmíoa; , .

'
J J,' i ":. ...... :

I ! • ., i;! ',' , ..... ' _ \;'. a, 4 meses.
seguinte: .

,sejam suspensos os traba-

tos da ,barulheira infer- Registamos a reelamaçãe, CiS'10', '3'3' ·80
O mod�rnis�i-mo estabele- ,_;_ Telegrama de agrad�"': lhos e que dessa homenageJn;,

naI que o movimento diário mas não crêmos que 'o ser,- .'
cimento, qu�, nos mold�s dos cimentos pelas homenagens sf dê cieneia à exma. viúva,

da Capital nos �nche ,os' ou- �
melhore! Cumprimos

)t ,t melhores das CapitaIS do prestadas.a Abdon
BatÍsta. do pranteado senador, ao,

vidos .,' .
,

.

a missão da imprensa, que
ESsa peq�a gota de .-Braái!, ;i_:;:fornecerá .

apenas
- Requerimento do dep. senador Marcondes

·:Filho &

Fugindo da Capital, va- é de fazer-se a voz do povo.
cruzeiros foi ga�ta. segun· quartOS; com

confortadissi- Francisc,o Neve�' para, que ao presidente Getúlio Var

mos encontrar, em Bom Mas, para quem' tem ouv),.: do o D,iário Oficial d� 2 do mos apartan;entos, co�
di:" conste em _ata um voto de gas.

Abrigo, uma praia
encanta- dos de mercador, q\le adiaii�', co�r.ente, c�� a rem� ex- rena ª?'_cafe da ma?�a. pezar pelo .f�l�ciment�o .

do Solidarizando-se com ao.

dora,- um pitoresco recanto ta? Talvez a Inspetoria de O.�1C10de dlvel'� funclon��., Vossl��lmente sera m!,ta,- senador EpltaclO .Pessoa Ca- homenagem, falou o deputá-,

que nos leva a esquecer, aos Veiculos e Trânsito
Público

rios. ,Esses dlversos,.- nao la,do moderno restaurante a I valcànte.
do Ylmar Corrêa, lider dOc.

'mingos, as preocupa_Ções possa
i�terferir. ,É o recur�

passam d� ,quatro �� l� �-arte, em 0_ -salão
do edi-

Partido Social Dem,ocráti--

e' os contra-tempos dos dias so,. quando
outros canais

As re�oçoes".�ooaVJ8t ': �. ÍlclO. '" .' ".
Hómenagem póstuma co, que, enalteceu

a figura.,

de trabalho.
'

competentes e exgotam...
bem '�' v'i'rms

.centenas.l Cont�ra, a_lDda, .0 ,�ovo Ocupou a tribuna, na ho- do extinto e apresentou à..

Então, procuramos aquela
Enfim, 'aguardemos pela Q�a�to� ,co� �la$, g�ll o hptel. qu� se locahzara n.()- ra.do expediente, 0- deputa- bancada .petebista na As-

praia. Tomamos o ônibus, o sorte. Talvez o bilhete ain-
erarIO publIco. , IP?nto maIs central. da Ca- do Francisco, Neves, que sembléia, as condolencias

dIP

velho veiculo da Emprêsa da saia. premiado. ..
•

_...
pltal de Santa Catarm�, c�m justificou seu requerimento seu partido.

que ma?tem a sua linha des-
i

"'..... Dinheiro _ :
' ,um departamen.t9 de tUl"1�- de homenagem ao senador No mesmo sentido se pro'::

ta CapItal para aquêle pe- T Café MIM I

,mo, afim de que os forasteI- Epitácio Pessôa Cavalcante, nUllciou o deputado' Bulcãn>

daço do Cont-inenti. Mas,
orne acbado· ros .pussam

conhecer as ma- grande figura do Partido Viana, em nome da bancada

então vem à mente do pas-
PlD

,. IM' 1·
ravIl'has que apresentam os Trabalhista Brasileiro. da União Democrática Na.....

.

'
.

.

••••••••••••••••••••••

e o sr. ame arce 1- to d ·Ih b
"

,

f I' 1
'

,.

..sagelro, o «eselo de preferIr
h d t·

. d I
Tecan S a I a" em �omo O orador;'em rases .e 0- ,«lOna.

.

.,

no, onra o esoureuo a I
'

t d· d b'
-

Ir .. Bom AbrIgo a pe N ·01
· d 'p f·t M·· I f'

,quan o Igno e o servaçao

...
,.

. ..

O I erlOr 8 um
re el ura unlClpa ,

01
.' • •

p'orquanté são observadas
t d C f·t

.
contani os dIversos dIstrl-

.

, '.
• .

encon ra o na on el arIa: t
'

b d' t ,·t

val'ms dIficuldades, que um B Id 11- Ch·· h
'.

t b I
-

I
os e su - IS II os. ,

'

m91'ador de Coqueiros, e� ar. am c 8 ao d IqUlDd o'dJun_o
110 da

cao Assim, com êsse departa-

missiva que nos dirigiu,' a-
e tve�

a � pa.o, e . oce�:,mento turistico,
Florianópo-

o ta:

. fOi fer.-do
ceI' a Impor anc�� ,que "sera; lis será mais conhecida nor

II n -

•

entregue a quem provar ser
. .

�

a) - velculos usados, ve-
I 't· d

'

quantos nos VISItarem, tor-

lhos, sujos,
,As 22 lióras d�, domingo

o egl Imo ono. nando-se, por isso, preferida

h) - falta de cavalheiris-
últjmo, em "'um bar à rua

pelos que, aqui, virão para

1Il0, 'condição precípua para
Delminda Silveira, nas pro-

as suas grandes férias.

os que oferecem �ransporte
ximidades. da Penitenciári{l /'

"

Outras inovações, que

eoletivo, dos seus motoris-
do Estado, estabeleciment.o

'Q" iOt
e'o ntAmerO

constituirão, sem dúvida al-

tas e condutores.
de propriedade do sr. Wal- ',,' que V.e5. I guma,

preocupação da firma

;'f. d I ·f· ��
devB dl$e6Ji! 1""1'''

Com êsses inconvenientes,
un· e ta ,

verl Icou-se
uma ..ese..vo,I' .�.. I

'

.

cêna de ',sangue, presencia-
�CiWVA • L B I

- A

Br. J8SA-U.'a'bald
da pôr várias pessoas, entre t"AC - CAT�"'tNE'"'S..

·

II • • • laG li
-

ti as quais Saturnino Teixei-
K n.. ·

d
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(Dos Jornais) to da Base Aérea, no pri- Era mesmo! Era a nossa! _
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Da paternal comissão,
foi o seguinte:

O homem, seu protegido, Avióes: - 1.597.

Parece ter cotação .. "

Passageiros: - Em. 8.596,

-Des. 8.063, Trâns. 8.832.
To

tal: 25.491.

Correio: - Emb. 2.593

Des. 3.598, Trâns. 6.312.
To-'

tal: 12,503.K.

Carga: - Emb. 103.570,

Qes. 188.466, Trâns.
439.893.

Total: 731.929.K.
,

Flol'i�nópoli8.
- 7 de Agosto de i1Jr;T

,

Bas.ilal 'e Caridade
tht IrID8udatle do S. J. dos Passos

, Fundada em 1765

VISITAS
(

D.e ordem da Mesa Administrativa e por sugestão do

Dr. Diretor do Hospital ficam
terminantemente Pl·oibidas

s�m exceção, visitas das 12 ás 14 horas aos doentes do�
apartamentos, quartos _e salas reservadas e tambem a

permanencia das mesmas depois das 20 horas.

.

Consistório, 3 de agosto de 1951.

Luiz S. B. da Trinàade - Secretário.

DeIxando as partes de lado,

Nem cuidando de nada anô

nimo

Querem fazer Delegado.

Santa Bárbara, "geu" Jero
nimo.
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