
Gastrite? "

Estomacal' M A
CLEAN!

de um rigoroso exame. I '

Em resumo, os serviços da Cia. Telefonica são pes

simos e o povo não deve continuar a pagá-los pelo preço'
exorbitante estabelecido pela Companhia.

.

O exgoto de Lajes
O deputado Ribas Ramos. 'ocupou-se novamente do

problema de exgoto na 'cidade de Lajes, cujos serviços há

muito ee acham concluídos mas até a presente .ainda não

foram feitas as ligações domiciliares.
(Continúa nà 3a pág.)
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RIO,24 (V.A.) - Em ses-

T
<" i

'T h d P Ih d;!�o;e:r�t�;o��:� 3: l;�tO:� rumao ac O�-.' e a aça a
��'��C:�ã� �;l::!��e����olvou�� as acusações 'dos

I ·comunista,
nome do sr. Valter Jobim

,
�

llál'a':é��al\g-&.d.i BÜ1�do.l: WA,.SHINGTON, 2"1 (U. ap*elho das Nações Uni-

do B�?-�il junto ao govel'nb' P)�_::_-<i p'\-esjde�t"é Truman t' daBJJ�l�ba�deeu. a z�a �eu,-
"

do Ul'uSfuai. acusou os comun.istas de es- tra de Kaesong. �aIs adlan-
-: tarem faze};ldo uma, verda-I te,

acentuou que o governo-

"D, IA:' ,-,'�·D,'0,'·'/ ,S'O,L:, ··D·"".,'�A"�r:I,:J,�','O_""'9, '''����\�l:!��:�a�e��:u:::��Sq�:��d�����!OsS��!�':::�
, .

.

' ..- tão sendo-discutidos' e cujat',

·FoI I

"

Furtada
aprovação ímpldeaeia no fint,

'.'
,

'

"
, das hostilidádes na Corêía,

14 '8: C.,- várias sclealdades assínalarã» com emo- 'B�I-bl" Ferre'ira en�,�;uae �:c;aj:�:�li:��:�i�:
d 'd" E" N" I O

'chefe do executrvo norte ...

a lQ'ag1l8, ata o' xêreíte aCiona 11- programa s. PAULo', 24 (V.A.) - americano asseverou: "Na:"
, A 'conhecida atriz teatral I da há de verdadeiro na .�fir�
da' � comemora"o-es dêste -'r'aRde dl-a Bibi Ferreira, quando se di- mação de que um avião das

. .,;' r." .

.

.': ' IV·
.

" ,,' .

-""6 .., , .' .. .

rig ia da rua São Bento pára I'Nações
Unidas bombardeou

'i
Tôda a Nação 'Brasileira,�omemor"a hoje o "Dia do vài ao Paraguai, contJ;jl Solano Lopes, como Comandan- a praça do Patriarca, foi a area da conferencia". No

:;>old'ado". ", . te, em Chefe de hosso Exército, para escrever as belas furtada em 5.009 cruzeiros, I mesmo dO,cUl_nento, o Sl'�./

� porque a comemoração nêste �iâ? .

.

páginas .de nossa História Militar.tais como: )\lIumaiatá; retirados de sua" bolsa por 'I'ruman manifestou tambeni
Porqúe foi a 25, de agôsto que nasceu Luiz Alves de a marcha sôbre o Chaco, Itororó, Avaí, Lomas Valenti- um larápio. Bibi pressentiu a ,s'ua "confiança de que,

.Líma e Silva, Marechal do Exército' e" Duque de Caxias, nas e tantos outras mais, jamais tendo sido vencido, po- o furto e avisou a' 'um guar-' no fim, haverá um acordo

conslderado, por ato-do GOVêl'l10, Patrono do Exército. dendo concitar seus comandados: - "Eia 1 Marchemos da da Fôrça Pública que por quanto à questão petrolrfera; \
- ,É Êle o Patrono de, Exército porque foi 'o maior sol- para a vitória, porque o General e amigo que vos guia, l ali passava; o qual saiu no anglo-persa".

,dad6 de todos os tempos, dedicando' ao serviço da'Pátria nunca, até hoje, foi vencido 1". encalço do meliante, logran- í•••••••••� _,

'72 anos dos seus 77 de vida sôbre a túl'·.a:·· Foi ministro da Guerra por três vezes e igualmente do prendê-lo. Conhecida en-

Nascido em 1803 já em 1808, com apenas 5 anos de. Presidente do Conselho. Foi Presidente das Províncias tre os transeuntes' a identi- O riso da cidacl«!I.�'
idade, d..dedamdo Cadete em 22 de no.vembl'o,.pal'a. o;Ió do,Maranhão e Ri,o Grande do-Sul e Vice-Presidente da dade da vítima o fato des
Regimento de Linha, pois era filho, neto, sobrinho e prí- Província de SaQ Paulo. Comandante das Armas no Ma- pertou viva cur-iosidade. Eu-
mo de militares.

' '.

rarihão, Miriás;Gerá:is e Rio Grande do Sul. I caminhando-se à Central
Com 15 al}DS erá Alferes, com 18 Tenente,' com 20, Lealdad�, sentimento de dever, obediên�ia, amor à Bibi Ferreira foi acompa�

liZapitão; com 25, Major, :34, ,enente Coronel,36 Corone,l; . ord,e�, � �óra�e-;n bravur�, .iniciativa; dis-eiplinar e ca- nhad� l�or numerosos popu.
:38 Brigadeiro e Barão, com �9, Marec,haI de, Campo, c�In' rnaradag'em, foram apanagio na alma do- grande SQlda- lar.es, tendo sido pouco de-
42 anos Conde, com 49, Tenente General e' Marquês, com do, Símboló ,inequecivel, do patriota dtremado, do sol-\ pois restituida a impúrtân-
.59 era Marechal.'d.ó Exército e com 66' ànos de idade e't'a' dado, dign,o"e do cidadão moQ_êlo. . cia furtada.
))uque de Caxias.

'

. (. Personálidade inconfundivel é hoje Uhl Símbolo Na- ...
.

Possuia todas�s' condeeorações, �e então, inc,lusiye cional!
'

'

-,
.

I
'

.a da Ordem de Pedro I, que lhe dava honrarias de Prin- ,Câ�a vez mai,s ehalte.Cida, mais] de.staeada, sentimos, I Tr'-UI I-m'e'r·lc'UDt,cipe. :, ' ' .!.
pelos tempos �, fora, ,a figura de CaXIas, o gra;nde Sol- 8·

Honras, títulos Ilobilial'qu�os ou .Po.stos hi�rárqtiÍ- dado, 5uj� vida f9. i�.Qn�.. g;rada �o serviço, d.a, Pátria! ·para'" 8 l·ras,·I-<Cos, ou outra qualquel' dignida:de,óma.ís não ha:via 'que 'se ';"; JamaIS se deteve na confusao dos'yartldos e nunca '.'
,

lhe pudesse conferir, pois"já':'eta: tudo ,�ua'nto ..f{, Nação'· enveredo1,l pOl' carn�nhos�'tórtuosos, p<1rs seguia --fil'me a
.

WASHINGTQ_N, 24 (U.
Ul� p,odia dar! Foi O únicó:,que'no Brá'sii teY�' o titulo. de róta do cumpri�erhto. do dever! .

- P.) - O Departamento da

iDuqué e fói agraciado com {t ordem de Pedro I. I I '. Como" !Soldado. soube abatêr o orgulho. insopitável e !Agricultura
determinou que

Iniciando a sua carreira guerreira toma parte nas a insolericia dos inimigos do Brasil, elevl}ooo o Pavilhão O· Brasil será um dos sete

lutas da Indep�ndencia, na Bahia."Segue para/a Guerra vitorioso, cob�rto de glórias, em campos estrangeiros. Na países (Ipe receberâ,o um to�

da Cisplatina, no..Plat�. Do.mina com' 'bravura, -a-liada á época soul?e elevàr o nóssó Exército,' reproduzindo todos I tal de sessenta e cinco mi

-magnanim,idacle, ag'dutas int.ernas, a sedição,-de Miguel de os gl'andes

fel.'tos'
da hiS.tória mil'itar mundial. E era mag-

�lhões
� meio. de "bushels" de

Farias; a Balaiada," as revoltas de Be:baceria' e Soroca,. nanimo com o vencido, implacável com o inimigo.' ttigo, centeIO e outros ce-

'])a, vem ao Sul e (lomina a guerra dos Farrapos. Nas lu- . Mas '-a 'sua ação, seUl precedentes, é como estadista. reais, que os Estados Uni-
tas com o estl'angeifO vai comandar as nossas forças D;ú o. ser tamb�m vertenldo comOi cidadão. dos exportarãó em outubro

, fontra Oribe no Urnguaí, Rosas( na Argentina ei"depois.
. \. (Co.ntinúa na 6a. pág.) próximo.

.

CAXIAS, _O PATRONO DO EXERCITO Grltic81 8 GOltro NA ASS�M8LEIA LEGISLAflVA
18 de Pre�81 lOS

REGRESSOU O PRESIDENTE DEPUTADO Vodu�Y;
E,B DU '" ",- < •• ,. COU.AÇO..DE'.OUVElij4" _. éONTRA O PESSIMO

• •.
. , SERVIÇO DOS' TEI�1!:F01�(F_j$" - O ESGOTO DE ,LAJES\

PAijAl\U,r24 (U.P.) -'-, o _:_ lUA DO SOJ.,DAD,O _:. MAIS DEBATES EM TORNO \

sr. Otávio Paranaguá, chefe DO,AUMENTO,
/'

da delegaçâo brasileira' à \ De· regresso .de sua viig�m, o deputado y'olney Col-

reunião d� Conselho Eco�ô- laço de Oliveira, que já na �spera reassumira o cargo

{mico ti Social Interamerica-, [liO fina,1,.Wl,se���9",Jlr,�:;;jdi�1 a,,$essão. de ontem da Assem.

no, criticou ris medidas 'de bléia Legislativa do Estado.

controle de preços tomadas Expediente
pelos Estados Unidos e dis- Careceu de importância\�Lexpediente da tarde.

se que aS' mesmas estão a- Critica aos- serviços . .telefenícos '

,

fetando as economias de .
O deputado Aquiles Balsini, primeiro. orador da ses..

muitos países Iatíno-ameri- são; discorreu sôbre os serviços telefônicos, explícando
canos. Parariaguá fez essas ?S motivos que o levaram e mais o depu.tado Ri�as. Jla.·
declarações I depois da. ses- mos, ii obter cópla do. contrato entre a Ola, 'I'elefônica e

\

�o· do Conselho, na qual o Estado.
.

'
. ., -,

"
I

poucos progressos foram
.

O ilustre orador apónta falhas lamentáveis no re.-:I

. feitos no sentido da solucão ferido contrato, onde a Companhia exploradora recebe
�

I do problema de gal'antir'-se� favores e fica sem obrigações de qualquer especié.
(o poder aquisitivo do .dólar Mais adiante o dep. Aquiles Bal�ini comenta as �l�.·
J aos países latino-america- gações do Diretor da Empresa, relativamente ao prejui

nos, que vendem suas maté- zo mensal que estaria tendo, por culpa do Govêrno do

rias aos Estados Unidos. Estado, para concluir que tal afirmação' se apresenta me-
.

nos merecedora de fé, o que _se poderá verificar atravez

Aprovada a Indi
cavão, de .Valter,
J.bim.

No
-

ç�.,

Esse Janot que dizem
haver feito. chover em:

Joinville, :. 'age o.fici,al
o.U oficio.samente?

\
/

- Para o. Gover,nado.r, age
I

'

oficialmente! M�s para
Deus age oficiosameJ1"
te! Compreendeu?

.

-Não.! j
- Então telefone para �
Jairo.!

?
iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
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rua- CoiuJêlheiro Mal!'..
n· 160•
Tel. '1022,·_ 'Clt. PO'S- FUNDADA .EM i�27

, ,tál, 13�}' __CONFORTO _..., SEGURANÇA - RAPIDEZ,.'

Díreter : RUBENS A.
-

NOVOS HORÁIUOS .

RAMOS. Segundas�feiras � Sàídà agência 11t3' ·h.i·as. Fpolis, TS;Rt!prea1mtan�: � Màfl'f:t � CU.l:'íti�à +- Itararé e Sã�
.

A. ,& lIARA Paule,
.

ftua Senador Dantâl!. Terças-feiras - Saída 9-g�ncia: 5,30 horas::, F'Polis-.
40 - 50 andar r Cütiti.'ba "-- ,$ã6 Paulo e RiO.
TéI.: 2�5924 -- Rio de Quart.as-f-e'ira� � Saída agêncta 9',30 h0ra$. Fpolis,,

JaneirO' Curitiba ..".... São Paulo e Ria.
-

RAUL CASAItAYQR. Quartas-feiras - ,Saída agênda U,�' horas, FpqUs., TS.
Rua FéfiP.e' dê oiívéií't .....,_ J\.bfra· ....,.. Ci�dti8a ..,..._ Itl:\raré ..eI:,
at) 21 - 8. andàr �aQ;,�aul ... ' c.:"... , "".,"«"':"'<{'

an�!:�i�,� ,e�c,I�8iT���,pt. a. cdo:,. Tei.:, �9873: ,� �>Sl�j::'" "Qu'inias�Úr�as .; 'SaíG� agência 14,30 horas, Fpo1il:t ';.__
IBA' un- .ÁnYS"LA'V'A WOLOVSKA' M'U··SSI'- � Pauto : 'Pôl't� AJegn;. '

..

'. .

• nJ.Al1.Ii.
' . .

'�'o'
.

,Rua Saldanha M.-rin1t0, II. ASSINPaURAS Sext�-fein"s _ Saída agêüéi'a 5)?t beras. Fltolis. _"�"""""="'�":"'.."..".,�'�",: ."" E
,

Tele!o.. CM.) 7&.. NiI< C ...·p·it"l O ·t··'" Q-:lOI "1 'D"
'

_;;"":"'I� .. .. ... uci�tli-Ja � ;bliÍlj,�,àli(l'··.e;,n.Ü'}.;':,
i . DR. ANTêNIO DIB MUSSJ '

,. Ano,
' ..•.• pr', '199Al,Q '''',"' Sextas-felrâs: �'Saidª '�gêildíã; Ét;M 'HGl1t�f:F�âhs<:'�'"

�'" ','o r=r': ldédieoa /:"
.Ós Dr: '''AtvâfO de 'c' Seine:stre ."cr,' .6Q;ÓO

"

, / Sã€) l'ái.fl(i'� Ilti@.=VitórI:a'eSal"",k
- Ttlmestre _ CrI

.

3&,00 vad·.';'�r.·/
..

.

� Cirurgia-Cliiiie.a Ger,l-Parto. Ca I'h
...

-&trvi�o eomp.ietl>' e e�-p.e�íali$lItlo/da& DOENÇAS D. SaNl!IO-
, 'rva' O

A
Nú Iiltce�O'r120" 00 Sábados' � Saída �gênc'ia 5;3lJ h&l'a.s. Fpolis. - ..

-,

LtS. _

eem moe.ernàir,métodos .de dia.gn6sticol e tratamuto. Doenças dê Crianças,
no •.... rjP.' •

' CUf'itiba ..... Sãs Paut{) e Rio.
-

IlQLPOS.cOPIA - HISTERO - SALPINGOCItAFIA .;_ llnABO- Oonsultõrlo: Rlfa Tr.ja- �mes.tre.. Ct'(1:Q.OO Domingos �. SàÍe.a a�ência 9,36 heras. 'F:PQ!is'. -'..
,

LISlIO 'tiA'S' L 1'rii:ne:s1r&. C,J.'f 40,OQ PÔ1'tB Ale
.. gre. ",i iI>, A

,.
no s/n. Edit, São JOl'l1A ,-rv

' .

f » ::lIõ><"'.

I Anúnciõs medianteeón·,._ Domingos - Sa·1-1<>. agênc.·1··a1cl.,:3'" horas. Peolís, TIlt:t, .._dj9te!'!'pI� por, o,�dat curta.�Erétroeo.gI11àçlo Rai., Ulmi 10 aadâr. Salas 14 e 15. '
Illa" "" p .,..

f· 'I·.ay.,'o ,,"�' ••.
_

..

I
'.

trl{o.. .

- Mafra � Curitiba - Itararê e ·S ·.1I>.UI • :.tnrra vermelllO. Re-:sidêhciã: Rua Bri.k- J,1 ....
.", • 08 erl ....inaÍa mesmo, '

.
Paulo;

,

Pon.ult6nl>.: Rua 'l'rajal1l>, pó. 1. 1" andar -.,Ji:dífici. d••oate- deíro Siltra' 'Pa�"., a/n _ 30 ....,.
'i não pub'üéã<los.. não s.......

lÍoririo: DaE 9 Ali' 12 horas' _ Dr. Musa!." ':����. (c-hâc-ara dO'

ES,a:j
rã,1) tfevólvi(lOà. ,

Bt ' A di�ção não se f'es-
.' nas 15 á" 18 horas - Ora. Muas!. ) Atende di�riamente das ponsabiliza. 'pelôs' con.Jt.lidencia .... Ru.a Santos Dumõnt, 'S, Apto. 2. ,14-ns� em 'dia-nte. -

cOitos emitimos noa &'t.
Bit. A:LE1t�O ti�os &ssiilàdos.

����:j! CL�;CA ,-'�
� CUrto !:��B!' 4�nçu
;II.atais.

r /� DIt� GUEltlt�IR8 D-Á F_.NSECA
ElgIecialista efetil-o 'iac(írospitaJ de Caridade. de 4ivenell •

V,ENDE-S-E �� Atl}GA;;SE'-

Ir.Ao" Itniz: .de Irau'"a-,'
- ''':'

Magnifica residenc1a, si-
V'ma ca'a para comeI'·CI·-,ta no inicio da Avenida De�

. " . .

.....-

,Collluáica..a seu�!'(�liénte8 e amigos Q.ue rei:'
_ zembargadoi' Pech'o Silva, escl'itorio ou Repal'tiçã0 re-/,

aiciou &A,1HiíC�-'-.hes'bi J�illital. .

�
,

.

.

",

em-Coqueiros �. "Prailt das cem :onstruida-; a R'tl� C()n-'
.

ceNsDLTt.1tIÔ;:i' ':ltua Nunes: Mà�haclo, Saudades", servjda de ti'e!l se1he11'O Ml/.fra, �s:�u.ma da"
.

(con.8llltófl�"t. &Âíràldo Cà1Jral';r �- Das .11) às-� 1. espa.ssosos qüartos, barrhei- ,Padre -I�oma com CInCO pOI>·, -
.

l%�(ph(lrils.-' : . /'�" 1'0 de luxo, cosinha, cópa' e
tas. .' ..... -- '.

RESID�NCIA: Rua B.caiuva:. 13'5-- Tele.·
\

de dois amplos salões de

Vi-I'
� tratar na Rua Conse..·'

fone M.-114.,- sitas e jantar. Porão habita- lhelro Mafra, 23 Gom os sr5..;. ..

veI cnDl tre� quartos, lavan- Apostoto Pa�Ghoat & irmão,"
.

O'r DtostO" RI'UJDS da $1·'v8· ae�i:e;odepOS��Ô,tlOO,OO" - Fraquezas �m s;e;;t .

.

• I" .

u:
"

'

"

.

.

condiçÕes'a combinar. '-lU'bo Craosofa"'d.}>.Os intel'essados procurem V {i I.
Advogado c./

o senhor -ANTONIO AL- (Silveíra)
R S D 2 A 4 THQFF�, altos do Café Na- .__.--'--,...----

. ue anto' umont, 1 ,---:.' p.
,
cionai}.

nal de Medicina. Tisíl>legista e.i-interno do ',Hl>lipitalPli-· 5"Tisiocirurgião dI> Hospi�l Nerê_
-

I'.Íluíitrico e Manicõmio Judici'rio
R' ; -

.a Capital Federal.·
amO&. Curso de es'pecialí.zaçãll

D' Jose' .....
, '&,del·ros·, V.·e."ra � ESCRITORIO DEpelo S. N. 'l'. Z;lC"nterno e Ex- r. m'O&JIx-internt> da Santa Caia.,de ':

ADVOCA'C,'À.ill.eric6rdia do Rio de Janeiro.
ass�tente de Cirurgia ,do Pro!.

Af'I\VOGA'"O
,...

.

'

Ugo Pinheiro Gllimarães. (lÜó). .

V· .. ". LI'
'

:: DO SOLICITADOR WAlrCUniea Mé<jica - Doenças Ner- Cons,: Felipe Schmidt;' 38.

j
f. DIR CAMPOStrola.. C-onsultas, diàriamente. lial iii "�;xa P·""tal·15t

'.

Itaj·al·· Santa 'Ca'tar·l·na Ad'vocacl'a em' geralCODsult6rio: Edifício Amélia: às 18 horas.
. .

/. U'IH ""
•• ••

_

X.to - Sala II.'

I R 'n . •

C' A
•
..._ F!lnciona junto aos Insti-

�����._.-"Wllua nom Janile a.ara., ..

t t
' C

'.

d t\ t r .11esidência:,Avenida Rio Bran-
20 .t 2' . uose alxas eAposen,a· AUTO,.�OV(�SAM'NHÕES

1ro.144. .

'

. ap:o.., dor ia. Acidentes do Traba· CAM'NHO�(TA�
Consultas: Das 115 às 18 hora•.

,
Fane M. 2�2. -,,_ :... -,

-

lho. Inventários. Sociedades �, '

'!'elefone: -�.
, Naturalizações. YIUZA LIMA & IRMÃ'oS::

, C�nsult6ril>: 1.!tl8.... ,p , :cO ',.41 Escritório:- Rua VitO'r Cons. ':Mafra, .. 37
Residência: '1.185. DR. AaMA�I?,� VA ...

" '.'-

S
'

.ao Meireles,_nO 18 ...... 20 andar Florianópolis

DR. NEWTON
LElU....EASSIS. �

I ., \.. 'E
.

J'"I
> ..•••

Ud' ,

I>.. :�; !?:§�ça� d. S.- ;:;��:'€:ª;::�I:f;�;· '�K_:f IlIno'-'5 �=JT�OfJOS" 'Tra���:�t�� de
8���!:sR;tageg�DS:nhora�:- Proctol�gJa' CLllI'1CA MEDICA DE CRIAN- . I" ." ft/l(L," �,

.

. RIO DE J_ANEIRê
-

J:letncldade Médica ÇAS .l!!�AD.L'r��
.

.';.

',.'
.,

t
SA0 PAULQ

Consultório: Rua Vitor ,Meiro- - Alergia -

�."�""';�,._.-.... ,'"
rJ.""

CUR�TA!BAlu n. 18 1 Telefone 1.607. . 'CODlIuit6rie: Rua Nune.' Macha- .,-:õ _

/.
Consultas: 'Às !l,SO. }íl>ral • à 't. 7 - C.nsultas daa 18 i. 1%

.

,ii(, s 4' S:-..::, .,/ FL6RIAN4)POLIS, (Vic�-verilaT'

/"��8i:::C�::���:s :i:a:i;::�lI: "'�e�::é�i:� �u:o;:�ec:.� «_i-I .' �"_" >t.
�""

.

�"
. ,

SEl'tVlçeS ;;l��:�!:'e��l���!!!�l�sES, PRéPRiOS- Telefl>ne 1.422. lhe.me, -li - Fone: --'- 7�a. Rua Ályaro de C i:tl'valho, 2 - Fone. 1.677.
? '-

2 o ESTAnO-Sabado, 2:5 de Agosto- de 1951

;
I _-_

DR. ,W{S NEVES�
Diretor dlf'-Maté'l'Jiídilde e mê-

.tieo' dQ)Hospitàl
.

de .Caridad.e:

_���ICAS. D�_ ����OR�S __

-

CIRURGIA - PARTOS
....�SISTENC}A, AO P1-Rl'f)" II.

OPERAÇOES OBS'f.'&'rlUOAS
D��nça·. glandulares,_ tir��ie.

••Arioa, hipopise, ete.

Dbturai". nenoso. - Jl:ít.ri.� .

:idade - 11egimos.
C.n._It6rio·:· Itua ,Feraaade II ...

"ua••, - T.eI. 1-'81.
Relid. 11. 7 de Setembro - .dit·
Jn•• Seuza - Tel.' SUo

DR. M. S� C4.VAL,
CANTI

"

Institutos' e Caixas

b'di:retor dó Hospital C..t..i.
'!laat'Aaa.
Dou'çaa nervolla•••eataia.

Impebmcia;-gextiIlL
.11& ',Tirad:eat'éno�"
G.·lÍt.ll"lta,f�aii>:lii ás II herà..
FOl'{Ell '� .... !i98. "

lt... !tua ·Santo. Satãiv.. ..
'. - .ítreito,

'

DR. MARIO
WENDHAlJSEN

Clfnica médjca. de adulto. a

arianças.
" Cona'lllt6rio: - Rua J�ln. PInto;
11$ - Tei. M. 7i9 •

,

Consultas: das 4 ii 6 horas,
, Itoaidência: Rua Esteves· Já
ni.' .6,' Tel. 812.

.' �.

"-.j)-

0)rVlDOS/ Nl\RIZ. e, GARGANTA

J :t·. Trâta.W.ento e Ój)eraçõel
. BReNC.-�S(8)U � ,ESOFAGÓSCOPIA

Retirada de corpos. extrahh�8 de. Pulmões e Esofag•.
,.:....o'�-'

RAlaS x

Moderno alláielhé })ara radiografias' da Cabeça,'
Transiluminação, para· conIPréte ct� cura das SiBltl!jte�. I.fra.

t'ermelhos.
\

-0-

:a_ORARIO DAS cONSULTAS

/'

(Pela manhã - Hospital de Càridade).
(À tarde' - -Consultõril> Visconde de Olll'O Prete, •. 2. (Altas

Ia Casa Bello rHpri�ohte),
_

- ,

Residência ·Felipe Schmidt 101. 'l'elelone - 1.5GO.

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

DR� A. SANTAELA:
(Formado 'pela l'âcu.1daCle 'Na-

'DR. I. 'LOBATO
FILHO' �,

ttlollal de:Med'icina da Univerai
Doença. do ap�rêll.to relJ)fratirl.�.de do·�rasil). T'UBERÓU"LOSS

.édicl> .por éoncurso da AlUlill-
Cirur,la do Torax

tlncia a Psicopatas do Ojstritl>'
'.deral.

/ Fl>rmado 'pela Faculc1ade Nacio-

t

.

"

, AGENTl1,S
MACHAD0 & CIA. S. A .

_
COMÉRCIO E AGÊNCIAS

FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12
. fone, l.5.@O.)

.

B-LUMENAU - Rua 15 de Nevembro, 1.328 � Tele-:- '.

fone, 18,-
A_gêilcÍas em;' , "-'�

'Ita.jai Luiz Nocetti __,_, Rua Lauro Múllev_,
TUQarilo -� Gonzaga Industria e C0mél'ClO_
J(linvilIe - Douat S. A. !.
Laguna - Lages-- Umão àa Vitoria � Joaçaba-:._
Mafra.

Sub - Agêntes em:

S.ã-o Fl'ancisc.6 ---'" Brtlsque - Canoinhas - Cr'iciumac

. fiNTAS PARA PINTIJf{A,(
C (l -t '1 1) I: A I

'

...--'" -,-,

. 'F.brlacint. • dl.tl'lbuldol". dali .f:madaí o=:.rM�' !II_,',ToiIIl' ,:'.'féogrs•• -DISTINTA- � R!VET;� PGlaUIi um GI'tIIIl1
dé .ortlmo.to d. oa••mlrcal' ,lloa'do!l.' "ri•• :.

bons I barato.; aJ.godl't!,'fmonDIÍ�••vlameatol.
. '! . pá,. .1'alat••,· qUI

I No.h, db.tamente c1ial
'" ,I�SElr.� OO.llol•• ta. cio late.!o. DO ••ntldo_ d.:lh. la3cl'Ôà!. \.o.1e

,

.illlte "mote. d••f.tu�r.m lua.3 aomilll'«!I1!j MATRIZ 31m Florf••6po!�ll� iFIlaU\lS IM DlumlnGu "!�Lui•••
�:;«:G'�;lf�q...1"�"" .�."...,...m· iiiCMMiÍIIS__iIMIIllIII!I lI!IIIliIIII!lllill!lililÍ m�I!I.CJmllIfl!ll!:I!:lIII •

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Ft-'!'A PO- Sabs do d' 19 1 I'

Cille�Diário
'

Eletrictstas-Mecaânicos

'.

:�.

A mais perfeita e moderna oficina ie.
RECAUTCHUT�GEM

REC.'\PAGErM .;

cQ.�cert�e pn�u;:; � camaras d�. todos as ta-
manhos) .

.

' GARANTIA ABS$LU'l'A'

.I�
.�

-- Heli.o .Teive, Coletor

_/

-
-.-.-:� - ..

-.-

��� .. ".��.��'''''::'':-'�'��
�......_���1 .. ,,.._�...�..:1t��"""�.:...:...c?_,
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. o ESTADO-Sabado, 25 de} Agosto de lb51
--

'E .S··- p. & R T I···-S TA:" CÓLABÓRE "COM �Á. FEDERAÇÃO ATLÉTlCA- CA-TARINENSE·NA-CONSTRU...
-

ÇAO DA QUADRk· ·DE BASQUETE PARA O PIW.XIMO CAMPEONATO BRA&lLEIRO.- DOAÇÕES COM O ES-
PORTISTA MILTON LEHMKUHL.

'

... -

',- , r

.:o.:.••.:""""":'-- �_-.._ _•••-.._ _ �.."�•........'.-...:...., ;;,.._ :.'<r.. - _ ;. .,: --..- Y..---.,.. -- --

�, �.
.

't.. � 'y..,;:�
.;

.:;.._. _" '..;...-
. '("

�

E�tado ." 'Esportivo
a: 7V771tr=xTflWPM' rzA4i1ã(SszÕaf f'

Federação Aquctíco luxilie ao Calp.. BrasileirolEm !,:s'as, à _Âssociaçã.
d �. - '1" p- :- - -

' )
i ',- -' Atle'tlca Barriga Verde

.r : e '- an a ",-,alarlna E com prazer' que recebe- a FAC um auxílio-para a I

f\ . I.h'. S _";'. N t Âf··'·· jnos as noticins 'sobre ,O,.p}"g- .realizaç�Q destemagnocer- Gru:tissima p�ra o espor- da - Duplas h. 1; 5a parti-lJlaSe O, . u-pert Ir .� .. o. ·a·�-: D' lela,." .�imo certame nacional
.
d� tarne. Esperemos agora,

.

a te catarinense � a efeméride lIa - Simples n. 1.

'!-
O Conselho Superior da regata de 15 de Novembro' basquetebol que se .rea liza- ,colabol'ação dos nobres' De- de hoje que assinala o 120 Ás 20 horas - Sessão Co-

Federação' Aqúafica de San- do corrente ano: rá breve nesta Capital, 'Ve� : putados para a.. aprovação. r aniversârto de .fundaçâo: da memorativa e Show Dansaa-
ta Catarfna en.1 sessão rea1-i- 1.0 Páreo -- Estreantes _::_ -gios com agrado como t6dos.; do projeto que- permitirá a Associação Atlética Barrí- te na sêde socíal-doclube.
·zada em 16 do corrente deli- "fole a 4 remos 1000 ms. ta- -se apro.ntam a colaborar .. i F�C a��nder melhor �.�f!1�is ga Verde, fundada é'dixigida

> 'Ama:ríhã _.:_ Grandes dís-
1::>erou o segu.l�te: .... ça Sulacap Inscrição Obro

. �Fom.os"·mforma-dns: agora dé I c?nv�l1lent���te a mcum-
por elementps da Polícia Mí- putas de Voleibol. e basque-

1° - Ratificar o ato do 20 Páreo -- Classe Aber- que o nobre Deputado Leo- bêncía que lhe cabe. O ta- litar TIO Estado. Em quasí tebol entre Barrtga Verde.
S.r, Presidente da F.A.S.C., ta �. Out Riggers, 2· remos berto Leal, _ilustre reprE;sen- to ainda demonstra o iúte:�' todos os esportes, notada- local e Sociedade Esport'iva,

- que aprovou "ad
...

referen- c /patrão 2000 "ms, Campéo- tante catarm{n;se na ,Ca�a-: re�se de l��!l_sOS]epresen�n�. mente no .Atletísmo, Volei- Bandeirante, de B.r..usque..

tum" do Conse�lio SuperiQ.r, nato Ins, Obr, \
ra .�ederaI, apresentou um., tes em aux,:.i,liar a causa de bol e Basquetebol, vem a ÁS,14 horas .- 10 jogo -:-:

as regatas realizadas nd dia 30 Páreo � Classe Aber- projeto de leí que concede esporte. nacional, .gloríosa e querida agremia- Voleibol (equipes masculi-
28-8-51. , ta - .Skiff 2000 ms, taça -'< ção dando a sua colabora- nas) - Em homenagem ae,

2°_- Aceitar os pedidos Campeonato Ins. Obr. ção ao progresso dos espor- tte.-Gel. Paulo Weber Vie�
de demissão dos S1's; Eduar- 40 Pál'eo'- Classe Aber- tes em Santa Catarina, pelo ra da Resa; comandante de-
do �. Cabral vice presidén�e ,ta - Out Riggers 4 remos '.Pr.cure.os inceatlve.r _ 'que não passará desperce- 1,4° B. .c.
�UrIco. Hosterno .S-ee�.:_�tano. e/patrão 2000 ms .• taça Go- • . bida a data, tendo sido orga-
G�rãt. Haroldo MIcní"2° Se-

.. verno do Estado Campeona-
. O' �••d(Íristlí. nízado um programa come- Ás 15 horas - 2°· jogo.,-

cretârio e Alberto M.0ritz te inscrição 'oQr�gatória. - morativo, 'o qual damos a- VoleibOl . (equipes -: femini:.. .

- �embi'o do Comú�lh?:Tecní- 50 Párieo .:-:0- Novissimos POR LOM-AGOS baixo: nas) - em homenagem ati'

. co, em faee dos motivos ale- - Canóe 100{) ms, taça
• Em' sequência à série de crônicas que .inicíamos sob Hoje -. Grande 'l,;'orneio mar;jor;;:aviador Roberté

gados,-· Confeitaria Chíql..1in,ho.· lntemo de 'Tenis, em home- Brandini, comandànte: dit-
o O'

.

o título a<;Íma,. apresentaremo,s, hoje� novamente; mais .

",'
.

3
. -:-

.

�i�.iar .

aos' 81'S. . 60 Páreo "- Nôvij;Bimo�, nag'em ao primeiro pre·siden- Base Aérea.

� d
.

b
.�. - Hlguns dados com referencia no n.-osso quasi naufragado '.

dual' o V.. Ca hll, Eu1'icó - oue Riggers 4 remos cl te da agremiàçiio, CeI. João . Ás 16 horas -:- 30 jogo -

o,stel'Uo e. ·A!.pexto J\lIQrit�; patrão '1000 ms. ta'ca �Ford: esport� amador.
,'. .

.

\. . . ,...
'

'

Cândido Alves' :Marinho Basquetebol - Em homena-
ag'r'adecendo" '0's' ho"n's' serVI' '''{C1 P

- CI' Ab" " Entre"'"()s eSpúTtes amadores eXlstentes' em nossa ca-
d t d P 1;' 1\$'1.' gemO ao'- C'ontI'a alml'I·ant-..•

1,> .P";',· '.
- '. areo � asse' er'. . . '. '.

"

.. ,.
.' .' _ : ..y....

.
_ coman an.e . a o lC1a .lul 1- .

. '. ,....

,\,os qoo.'p,l'�taram a F,.A:f,).c.. h.l �Yole 2 .remos �OO,O ms, PIta!, l,rem,os �nc��ltJ:ffr�os se��:�teB: atletIsmo,' na�a_ç�� .tar. "
,. .', ;. .'" ,I,' 'i '�<1l'1�, da.�iJV'eil'a' C�u:nei�,

e ellalt;..Aendo "'s esforç'xs"do' tE" M 1'1' �emi.)ol'a quasl paIlahza.do); úH:.hsmo, ».{lsguete,. vole.l,. le ., � 1'0 h' ,... l'a
.

t'd' c' manda'nte do' '1;0. Dlstrlt-"'" '" v. aca ugenIO. u e1'. . . .,.,
.. --:. "'e" <� ... - .'

·,�'I" ,.".
. . , As'" oras -' ,par l·a .�). . v .' ""

Sr Secr"tario Geral que tu- ·80 Pá'
.'

'J
-

.. .' "O�t" mo;'·veln;.fi..ltebo! amadar .. e varzeano, bo (m e os eg.pol'te� D' 't' ') •. na· t"'d Na"al
.

... . �

'."

'

.... �' . <1eo - Uluor -- u, ....._,. _ . -
. up as n .... ,''::' ,par l.a. >'. '.

do �ez para melh�t �lLiràii- Riggers 4 remos c/patrão 1,.1l11H'lsIt.arOS> .

. .,:.'
,

.

..
. .-

_1�.SimPles
n. 2. .

- Todos os jogos terão por -

d.eçl�.ent?..
,da
..

e.n�l.d..ade... 200(j 111S ..Bron3e Inco.

.'
�on: I:feI

...
�l

..

lcla fi

..
o�

U,ltl.�.�, s.u�.0:�.ll1adOS
a Federaç�� .' Ás.14 hora.s � 3.a. pa.rtWa. local ..

o

e.stád.i� ,Re��to 'ra--:t� �, CredenCl�r o� Srs. 90 _ Novisshno � Yole AtletlCu Catanne:r:'Se d�� ..Unrver�ltaI10S, pouc"O o� quasl .;_, Du las mix:tas; 4a parti.r. vares, da PolICIa MJhtax.
Alberto l,\!IoTitz: CO�lO repre- .4 l;emos lOOO ms,� JBJ.,o'd�e na�� :.?odel'emos d�z�r� ��;,'���,1'rll?�a,..eEl,con'�ra mtegral .,.

- � '.

sental1te' 'dô' C.' N,' Ca- Caixa Econ.oirtica.
.

. UP-OIO de nossas autondades·e- outros benfeltorea.
... .

,.'

�:o::;aO���e.��r�yo���,·l':p�� talO\> �_��e�igg�,;���e���� fren:: d: :��������hl"o!t!é��gaut�lli���7;:s�d:;0�;��·d!'
-

. '.� "",
•

��"".,.
"

,

,s.'.entante do 'C. N. "Afuerica (!:,/.patl'ão 2{)l)0 ms.· Honra Osm�l� Cun_?a, atrav�ssa, como sempre tel1ka:ravessado"IOrU'ell Pr'e','.·I-:d·e·.1I''''··I''r''·8.. '
....ile �BlU!nenau. --o .,

Federaçao"Aquática de ,San-
uma -sItuaçao precana, quer por falta de ap-olO de quem.. .

_

II .

"'SQ - Autorizar o Pl'esi- ta. Cataril1à Bronze' Carlos de direito, quer pela má situação fÍilanceira.· . l '.
.

{lente da F.A.S.C. á. adQui- Hoepeke S. A. Gom. e Ind. ;Jfor.que .esta} si�açã�, pt€l'gUntarã? n;ssos llei�-i'�'l No proximo dia 26 de a-, do pelo Sr. Diretor daqueI&
l'ir no c'Omehiio desta pJ:ãça II1!'i.C·. r:1'ça�o ·O-r.:rl·g·a:t.o'l·l·a·.. '

.ltÜuto stmp es. s espor es patrocma os pe a . .',
�

,

,

.

d' d
,.

d
.

.
.

- . U
C tI t' .

'

'1' b t
. I
..

h .gosto, s�ra comemora o o e uca]:l ano. . \., .

.:as"medalhas das regatas de 80' 'Transferi' p
.

. ., a e lsmo, C1C lsmo, asque e e vo el, pouco ou nen um. - . _'- . -

Aproveitando-se d�$ta 0-
28 de Maio dó COTl'eí1t� '''li'' : ·t-d'· AI. "'1

I
. �ra da luçro Uíe dá. ;São .esportes que são praticados e não aufe� '13° ,\an:versan9 ua cnaçao

• •.

w -v l;rega a.� ",II o paleo e.
. 1 .'1' '.

.

-. ; do InstItuto'de Aposentado� portunidade, o· Gremio Es-
.:ailm de premIar os' remado- C·a

.

e E t, ,t .;__ t
I em nen mm ueIO.· .

. -

d .

. , .

'IAPE'l'C t
. .

•
"

.
'.

_.�_' 'c.
no s Ie�n .es

.'
aça Federacão Aquática de Santa Catarina e Federacão na e Pensoes. os Emprega- pOl'tIVO "'.1., pa rOCllla-

les vencedores.. '. Osvaldo MOl'ltz (Vadec.o). .' .... .

-
'

.. . �. d '
'. -�, > ,t C'- .JOI' do TOI'neI'o prevl'dencl'sr

.

.

H"
.

.

.,

.

J Catarmense de Vela e Motor por serem esp.ortes·aquátI- os em J.lanspOl es e aI 'U '.
'. ,...

6° - omologar o a to. do 9° -'-- Convocar o Conse- ..

'
." .

". �'. 'ta' do pará isso 8e11- rio, homenag-eará com todlt·
SI' Presideúte da F A'S Ó' ih Q. P ., .'., eos e por consegumte realIzados em logradouros pubh� gltS, es ? '

,-
,

'qt;e cabografou à C B ri _'i;� ;:ao .'-'11. �:IOI -padI.a ZU-:<dt no- co.s, nenhum proveito monetário conseg-q.em. .'
.

q: do or�n�sad� um programa va. l'djel!nstcLl.:aS·OoCl:.'ar.liaddooBr r�a�s'l'lP.re�.,
..

, ....� ..,' .IeunlaonO,la , ..
ea-

D Fd'
--

,t
.

d' F-C'F
'.

-. de'festIvIdades. "" U'.

lormand.o qüe esta. entidade' gosto' d ." t. .
. e no.ssas e elaçao, les a 1llIl a.a

, '.' ., que, 1'01. . - S P 'd
.

d R hr
t' h ""J.":" ., � c ..

'

,- •
'. �

o couen �no .pala ser-patrocinamora dü futeboI-. profissional, obtem uma 1 Constara deste programa, r. reSI ente a epu I-
m � In�eLeS�e n�. pelma- elelçao e preeclllmento dos

, .' ..
j _.' , ..••...... � • " um tomeio de futebol entre ca, Dr. Getulio Dorneles

nenCla p.-ol'. tnnta· dIas 'nes- cargos 'ag
"

d'. t .' d
lenda apleClavel, quel na Capltal c-omo pelas demaIs. . -

Vargas.t
... .'

.' - ...

v os na lI� ..Orl� .. a fiiiadas do inLerio'" ... '

..
' .' . • as l'epl'esentaçoes das autar-

D�O·:·LEFst;;tKdE.o'LL,dEoR:tec�lct·�' tROd - F.A.S.,Ç;:..:� ..

� '., Dos �e�'a�s es�.ol'tes praticados nesta capit(l,I . vemog_� qt�j��.,�e pxevidência, socia!.· 'l'ambem em virtude de se
.

.

.' COl1.. r� a o Sala ele Sessoes 16 de ae _.' _. ..,"
. , ...... A

.
.. t· ,- m choque ter como certa a vinda d"

. '1, 'e '''''D
.

;'" '"

..... ' ..... --

. I ._'-':- .. ·c .-

lO
·bolao futebol amador e�·VlírZe'ano. '!fi. SSlml :es aIao e .

.

.'
_.

pela- •.D. . para .se�eclOnal ,gosto de 19õ1. ,:"'
.

. .• .•.. -: -_. ;-
. .::-

.

. '.
. T ..• ,' �as e ui es do I A.P.T!j.. 'l'.C., Dr. -Mánoel Vargas, d.ignis-

valores. ·para·:o "prOXlmo S·01 .' Hel't 'r F'" .' _.p
.' ,Do pllmeno,. o bola0, teretnos em bleve. 01gal1lzada .

q � . ,�\. ...,. S
"

dA' ,1'

',l.. ,': 'd··' ..n·'· ',' .

o e .. ran
. : r��l- a resnectivll\ Federação e qne intitulaJ"-se-6 Federação do InstItuto dos IndustIla- simQ ecretano e 4�gl'lCti-A"'"

..n.m.encano o". �emo. dente. .

. . -.. '. .
.

,.
.

d. I t·t t dos Co- t'úra do vizinh<5 Estado 6Q·.
70 ", 0'. ."

" :.
.

'. Catal'mense de Bolão, ., .
. 110S, o ns I uo

.

- AprovaI �, se",umte f'ady ('� Berber - SeCl·e.,' , , , > . , , ,
" .! . I cIl).el'ciários e do IPASEt' Rio: Grande do' Su11 ;

o -Gre-.
programa ..para a pi'oxima tado _ "AD HOC". POI seI. 11.:1 esporte n,o qual t.odos·seus �mlfntes����, ��, .. . .' -. 1 _ mio Es.portivo Iape�c, ofer-..

suem o matérIal. ad€ql1ado, como tambencn'ó' iems, ..
' Este tomel.o, tera, P?I °

,

• �

.' ,-
.:. . - .,

'.

J

que por um lapso' ia deixando de enunciai', pouco traba- �al-. o Campo d� Coleglo C�- tar-lhe-á uma honit!l f.lâmll-

�.c·ao,',O'.,,'M.'"�:.' .t.r;.--� ': Ifa� " 2.I.r. ·D.I·V·I·S:8-0 lhq' virá ácarreÚir a' futura ]federação. ..- 'c, tarmense, gentIlmente cedl- .la,

0.11 '.
. Agora, focalizemos os "chamadbs futebol' 8:madot .........................................�• ...�:

.'

·e varz·eano".

_,./"
. :. J",Sl � .e- ole- e, aallhá, .

Do alJlador, q� já teve inicio seu campeonato cor-
'.

C
�

.

E ,.'
[

Em o.ntmuaçao ao C;itP- �'iodo:da manhã teremos dois resP()!Hlentê_ ao' ano -corrente, :ne;p:hum lucro tl'àz' a seus lIeo.ç.a-_·I·,,'� 'r�l'DI.slas . SPI.r IV.�s _

peon�to,� Segmida I'>ivi'São 'jogos, á saber: Flamengo x
partiCipantes, 'já'que -as partidas são i'ealizadas ·com os

_

d�. A�la.dores, hoje à tarde Hellcilio Luz e !ris x Amé- portões aber1ys.
.

' A Fedel'ação Atlét.ica Catarinense, com ° obJetIvfio
ser,ªo :disputados os seguiIi� rica. " .

" Assim' sendo, apenas prejuizos ac:;t:rré.ta aos seus di- de aból'dar com a crOlllca esportiva, assUlitos referentés..
tes jógo�;- ·.Ai 13;30 horas: . Nos .fogoS d6 certame a-

retores, pois as despesas" concernentes -a
. aqlÍisição do- a realiz�ção do xx Campeolia:to Brasileiro de Basket-

G·
. ...

B
' ,

.

lllatel'l'a1 neceSSa'I'!'C) tal's COlno bola- balll }.. cal o-e ba'.-t aoll·ol-t.a·· aos 'OI'onis'tas esportiv.os ó seu compareci-uatUJa x ang:u e as 15,30 madoristà'c- da 2a Divisão, a

.

.' c " ,c e I a,
.

ç. s, li,... ....

horás Atlântico x PosIal Te. entrada no estádio da F.C.F. cámisas, chuteiras,. meias, tOl'l1ozeleiras, etc., ultrapas- mentô � suá sede, hoje às 14 horas,

l,egrá..fico. 'Amanhã, n,o pe- é franqu.eadéi ao pu'hl' sam, em cada tem�orada, a uma quàntia de cinco mil,
, lCO. �/ .• , . ,

_:;. • --'- _

:::__�-----.,_--_-.....--�_--...'----_...:.. cruz�Il'OS, no mIlllmo. _
-

P· .. A

-, d' N· lj
Situação identica, atravessam os clubes val'zeanos,ara maior eXI o • aCl008 P?is êstes;-mais do que aqu:le.s, tem SURlS ?es�êsas aéres-

..J I k B I
-.'.

. CHias com o transporte de olllbus ou cammhao, para zo-

Re" as tl- - a..l--· .,' :nas·di.stan�te�; o que. lhes custa, nO-'mínimo; cem cruzei-I
T '. . .' , '1' 1'08 pOI' partIda n�ahzada. .

a;��O, 2:: (V.A.! '-:--, �e�a-I �ão �)ara ° oerta,me, -QU; �e�� '.

Assim send�,: eórno podêr�10�. te� um cel.eii'éi d�,
J? �cen; a ameaça da ,ausen-_! re.alIzado em

o

Santa Catall:-j:.�a�:Jes;. para Vlllltarem amanlja, em npssas eqlllpes pro�,
.'ela de Sao PauIS' no Campeo- no.

. .�. flSSt.onals?" - -. .

.

.

I sOnato Brasileiro' de Ba;;tq-le- J'
. '..

.

'. . .

.

.

_

. '.,' -

I amaIS, pOIS com o abandono ,em qu� VIV'em estes pe-tebo!.
. , .'

.

Além de São Paulo �. as

I quooos clubes, aos poucós vão se eS1TIorecendo .seus' âni-Por I�Lte�medlO de. .seu d-l-. outn:t.s enli'chtdes inscritas mos, até que chegue o dia fatal, o de.. seu_'éxtel:minio'..re101' téClllCO o sr 1\5a'1'1'0 alltePl'ol'nlel,4-e 't"
-

",. _1·" •

f
.'. .

, ;-.� '.....:.1 .' H, paI lClparaOj .i'l.canúD nOJe por aqUl, 'aço aos bons' desportistas:.Amal1�lO Dual te,� a entIdade do ce'!,'hl,me Alagoas, Minas

I
florianópolitanos uma última pergunta: .

i
.

,band.enante ve.m �e solici- ,GeI"ai,.; e Plú'aTi&, .que igual-
-

"PODE CONTINUAll A SITUAOAO PRECARIA
,t�r �l Confederaçao .Br8,s�- mente solicit�;ram' ante-011- QUE ATRAVES:sAM OS ESPORTES AMADORES EM:aeHa de Ba "'''''''''-� 1-. � I , __ �,..-.. ..

��

"'!?':: inscriç5eo;;.. ; "'T r;��!� ":- éPí'TTQ. ?"

Rua Deodol'o esquina
Rua T�;ue:utt: ,::'iilveÍl'lt

Viã'gelJl,-çom segurdnç�
ê,� ranidf{Z

..... .t" ' 4-

NOS C@NFORTAVEIS �iICRO-ONIBUS DO
. ftA?IDO «S.UIJ ..BR.ASI�ElROn

Itajaí - .joii:ivitle - CuritibaFt� rianópoUs

da

,.
,

f

.
>.
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"--"��'-:'Auxílío Federal ós
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"

1 •
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1<�
<
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\ J'>fadeIQ ARC-5-P

o EbTADO- Sabs do, _.

.

" �. , ,
'".' '.'

,

, '2;\
. �

,

'

�ur:rol.l�hs
_

A MÁQUINA CEM �O�ENlO:·PEIFEITA

,.�,

,

o lucro razoável a ser apurado é neceseário pal:a
'.flue o operador da usina possa adaptá-la sempre mais

'-'"fl' melhorá-Ia. além' de lhe dar a conservação' imprescin-
-divel ao seu+quotidiano funcionamento. .>:

.

A entrega do produto elaborado pelo rigoroso preço
, -de custo, valer-ia, caso as entidades beneficiadas fossem

,

-

-sõmente as Assoc�ões Rllrais;e ainda assim com cer-
/

·,tas reservas, /

No caso elo meu substítutívo, a falta de interesse
«das Associações Rurais, extendidos os favores (la? lei a

,<todos quanto se pudessem interessar pela atividade, há
'

''''qUe, se ·permihr, sempre uma taxa razoável, .de lucro cer

�.to, ao empresárto pessoa fisica ou juridica.
. �A.Uás, o projeto prevê a existência -de lucro quando. v'' c.c Ó.

• "j �",,:,. ,,:;" .. ,I", ......,:".". <,. .,.:">-.,,.,' ."f.... '

,.i) produto fôsse., vendido a. agricultores não associados,
.

:::fácil portanto, admitir, que o lucro seja um fator pen- ,.
. . �

.�e�k
.

'

•

De outro lado, n9 § 3° do art. 4° está contida a pos
;sibilidade de a Usina/ de tratamento vir a, ser' explorada' .

'

.

�l}Ol�· enUdád?,c.:_p�àicuhu�e,s. A�estas, se admit: que po
.

·.de-l'IT receber as instalações, nao se lhes poderá negar o

«direito a lucró.
Não é, portanto, de se excluir em função do auxí

..lio, o lúcio Justo..
"Admitimos que as entidades que fizerem jús,as van-

"

·;tagens da lei sofram f'iscalizaçâo por parte dos órgãos
..competentes do . Ministério da Agricultura. O que esta

::físcálizução não pode ser indefinida, Haverá um p€río- o

-do de -témpo enl que a fiscaJização,' alécl de necessária," .

-será útil. O' cidadão ou a' entidade juridiea que s,e qui-
:?ze.r valer das regalias da lei.. inverterá, também êle, ca
'pital próprio, nunca ínferior a 50% dó auxílio, mas, po
-dendo' ser :.iliiiÜtadaI_l;leilte superior, dependendo o vulto

,'_'?"dai ínstàlações. E, está claro que, quem inverte.: não
nàve:l'á 'de querer,' por desídia ou má �é perder Q mon-
.taute· do seu invéstimento. Daí, não ser ilícito atribuir- . .._o-

•

«se :;i.õ·l\1inistérlo 'da Agricultura o direito de. fiscalizar, m· t., Ib .. �
/ -:

�
� .

.

d f' "d' 't"�d'd' d' E
'

, -VIS,l�1 U.laQr:les,:··.--------'TU .e Üll amente as a 1V1 a es·· a �mpl'esa. " ." ,...... "
.

�\ '.

.. c','.l'.h.im,.p..eI.:to tempo,
.. a,põs,a,pres.taçã'i,.4os:·'Se:rViços q�'e.

-,
. . .' . . ..... '. "" '. ".

-eabiarn as vantagensj-ecebidas.: a .Empresa. podia-ser- ,i-, '.' ,(. .:
. �4"u."I..�.. ;n..",,';�.,..'

'� 3(4. COMÉRCIO E AGÊNe,tA'S:'btü:ad'à daquela obrigação: E' o'-que sugérlmos. -"7
I IIF.RllilnRM4 o;flJ r

Por'outro lado, impor-se como. venalidáde a··per,du' -<i

RU" iOÃO PINto 12' .

"'total :das instalações em proveito .. de qtiem, para ela na-I 2 ." .
/J: ,�'1 • ','

.. •..
.,'

..
" .

."ua .fez ou coiltribüiu, parece-nos um tanto e�agerado, ;. l
.. /[tlifícieJ 'SRnTA "

TERESIt1HA .

--ao n1ell0S 'q,ue Ó empresário(fôss� indenizado;·das suas 4-,"

,;��. r:",.D.lb,;lI,u.á,'PO""L,.I'S ..... �.' ("fI),'�fl'1 (!/J,l�l'1"'lRa.'·-dt'"Sl'�ãs, ded�i2;iàoK' os prejuizQs. que.., por má.·fé ou de!. ,\., ,,"1\ nq . AJc;ulIa a'IaJ.
lBidrtO 'mija ,':prôvDéadó ..

"

".
.

.

' .'

<' ,

"

""-

."V'2id.em
. BLUMENAUA entrega das instalações n(iste CllS0, se>í'ia além de '.

. ,"},0 ,_'. ,.../' .�. ..' y , / participam �- s�ús'pa.':i)l'ovidência saneadol'a, salvadorà.. .

'.';'-;"-",;,,--'""C"-,-��-,---;----:-::-:--"_���--;--'--::- ,_..i.__ -�-� _ . .,;;.......�-.-.. rentes épess�s de slias.-; QilaJ:ltoã mariuí;.enç�()/ Jlel,�,�Jitida(L$l,J;l�J��f�çj{tg,!)-,�4e -1�àeb'er' ú a�liíÚo:> ",
<.

�. ,� ..

F.ERI�AS, REUlii\TISMO relações_!.. Q nasd�tõiI1st�ta'Ç&�s/: â:r!l'ôp�l�das,'�a- :ffiôir '-l?edra"; êa]e.{tt;�}l ati :,€J\l�,' "'a)' sul)meter a tratam€l1to tod.� o -!patel'ial q.ü;po-. lt1, PLACAS. S!F1LITIC...\S· dé sUa primogênità !'IA.·otto'S: fe-rtilizau,tes minei'ars, padá 'a objetar, t.mtú 'mais nível; ,

.

d N
.

RtA TERESA, !)C.rrielo'<1J.lÍ'e· tal medida l'e)lJrltará 'em meHrores van'tagens e ren: b)... vender direta e preferencialmente, a agdculto- EIlXtT u1'. JQPl81ra dia 21.dó, corrente, na
"'Liímentos à empre�'3a.

.

res o adúbo 'elaborado; �
.

'. " ,'. Medicação auxiliar DO. tta- Maternidade "Dr., Cat-"Seremos também, por' que a le·i -autorize a. abertura c)" manter' a iniÜ'gem de" luêró que, ·em cada caso, tam-enw da .ifiU.. l()s Corrêa'\. '

.

",de crédito para qt;!e,' desde togo, pO,ssa éla produzir, efei- fOI; fixado pelo órgão fjsGalizaÇbr;
.

,__....:.._ __;, .......�...... --:-_...,_-......,,�
-;;tos,

. /
.

,

dI aceitar e fac"ilitar a fis-calizacão "pêlo. órgão I _,

V"
, .

I''S� O'
-

Assim, 6 CGriíp�tehte
'

do Ministério da_ AgÍ'Í�ultll;'a, das suas jns- A :" /'
, ....�., c

'

,"',' :,:/ ,

�Strbstitutivo· t.alações e liv'ros, até. d�z (lO), anos após o seti funcio- ...._.
- .

'v
Autoriza a co-ncessão de -au- naménto;" _

- �

';'

'

_

.
.

_

>
......;xílio' e:t;ll dinheiro. a quem e) instalar, tanto quanto possível, maquinária a-

i�stalar. �si�as c1e'ber:efi-j p:l'opriada ,à' ma_rgE'ún de .pedra caleáre�' ou .�utr����er�i:�;.
,.

,CIRlUento ue- llxo e detntos, hzantes mmel'alS, de acordo-cQm a onentaça{)rdo orgao
:traÍ1sformandol-os em adu:. :!omp'e.tente;

. ,.' >'"'

-,'I) .....; • .:.:l.,.\<O��, i'i"
.

..-

bós, e d<á. outras providên- . f) con:co:t;dar em que, verificada pelo órgão fisea- "
<'das.

" lizador a má. gestão elos negócios, tl'ansfira êle a outra '

Art. 1° - O Podei' Executivp atr;:tvés do Ministério organização oú pessoa o a-cêrv.o ,·.da empre'Sa, res_s.��rddó: �
"lia Agl'icultm:a cOllceôerá auxilio em dinheiro, a quem

l'
o "çapital-ínve'<\tido,. salvo .os pre'jiiizos' a qlle houver da-

'

j,nsta'lar jitli'nas .de beneficiam�n�o de lixo
�

e dem�is ·de:"'do·<càusa, 'p,or (tésid{a, dôlo/: OU ,,-má f{; .

_, .)

1tritos jllll'a a t.ra,ns�orn�ãç�,em·a:dub,o.,' .

) g) cumprir tôl;l.as la� çemais disposições 'do regu-' Ú ESCRITéRI� Il\>u,iULIARtlií "A: L. ALVES",. cQ:"
Ad. 2° �"o"auxilio seTá. variado. e o seu limite má- i lamel).to que foi hÇl.ixado�, soh' as penas nêle previstas. munica a seuól c1ientes e ãmigps (i(\le está apál'e1lia�rrpa'-:�ximo de Cr$ 500.000,00. . .

'. .' Ai't. f.i.0 - Q Ministério da Agricultura fornecerá, i'a atenclei' os setviç,õs dé" cOl'reta·gém em, ge,t�l,1 e' ;e�'e",Parágraf() unico - Eru nenhuma hipótese o auxi- gratuitamente, a quem· se 'habi,utal' aos benficios <desta cialm€:n\e"venda (�ê casas e :._te1'l'ê:i:Ié's, �i�GU!ras, ávál��--':;ijio· pode�á ültrapassar a' 501( d.o custo ·total das instá- lei,; "os estudos técnicos, plantas e desenhos das instala- ções '- admÍllistl'açã6 fie imê.veÍs etc., espe.'li·andQ cbntl
\'lações.'

"

.., ÇÕéS" a serem consh1uidas"fiscalizando; tali1bém, a apli- nual' a �ereceÍ' a més"íi'la p'ref�l'êtléia ,e cOl1fi�nça; ..g�i'e.Art. 3d ....::_ F'�rao jús aOR, henefícios desta lei, por <:ação do auxílio.
..

_ .

I. . .....-.' vem a mais-de chlco at.u)�, re<;��"f;)ndo. � . '. ,",
.

':(}rdem de précedên(da: AI;t. 6a \-;-- Dentro_ �m novénta (90) "C11as o· Póder .. .'

I - Associações RuráiS;':'""'-- ExéGl1tivo balxará'�deereio regulamentando a'ptesen:te' ·C"lo'··
..

k-e':
.. ··'::

1·1'1'"
._

�·e'
,'-: .

'1"1.''-,\;1'1'-III
:...:c_ EntiiJad� que. }':u.nam a!S�ic�ldt9.res.;

. )-lei) que en!l'al'� em vig.or �w. mesma data.
.' .

'

'. .... ...;.�: �
, '...

. '

..
',

_..

lI, ;- Outras· .. pessoas ÍlslCas ou; Jun· icas:.'",:
.

Art. 7°'- Para, ocorrer as, despesas oriünda.s desta
.

_

.

. �.1°·- Em cada município brásileiro \Hu,a.única en- lei, fica o P()dei: Executivó. autorizado a abrir," pelo Mi� Sáoado pró:){imo, dia 25, haverá uma brilhante reu-'
';::: '�i�ad-e ou pessoa ter� díreiü/ áo auxilho p'Í'�v:isto nesta nistério da Agrieultura, u:n �l'�dit? especial até ,: nião n@s sa10es do 01u'be Doze qe ���st€l.,:, . �e�)o��na(l.a, .&el. .; t

"

.

:- Cr$ ·6Q.OOO.O"OO,oo que tera Vlgencla em' tres exerclcloS "SERÃ0 DE: INVERNO" festa exe1"uslvamente de �salS>§ 2° � Caso ô's intéessados n<l auxÚio l1ão. sejam eonsécutives._ -

..

'
,

,

I-e
que terá inicio' às 21 ho;'a�, em'· oen�ficio 4� Cai'xá "Pr6�

cas éütidades de, quê tratam os números \f.i II dêste ar� .

Art. 8° -; :Revogam-se as disposições em contrário. Lázaros". 'c. C" • �
,

tígo, li ela"s se·.-clará ciência para, em (3'0) 'dias a êkse. S�la.:-arIO..
s Peixoto F�lho, e111_10 de agôsto de 195�

>

Reserv{ de mesas a �eO""cruzeiros �ll,�ja. Tel�Íôni�ahabilítârem, snp pená de perderem a prefef,§ncia.' ,(ass.) L�OBERTQ LEAL .- �elator. e not.e-se que a,.procura e gral1de,_ser�do que potlcaEj eXlS.Art. 4° - São obrigae,ões da entidade ou.pêssQt:l que
'

(DiárÍo' OficÍal da União, de 1<1,-8-3J). - t�m . . .

, i
'

co

._-:'\

,

./
I .. "J

.i
J

., .... ,

B.lsa� .de
Estudos
PARA OS CURSOS DO

I.,N. E.,P. .

O Departamento ele Edu.:'

carão acaba de receber, do

In�tituto Nacional de Estu

dos Pedagógicos (I.N.E.P,),
a PORTARIA N? 25, de 13

de julJlO de 1951, que expe

de -f'IÍ'struçôes regulares da

concessão> e 'distribuição de
Bolsas de Estudo, para os

cursos a. se iniciarem no e

xercício de 1952.-.
"

Até o presente : mg.rri.�nto,
acham-se Inscritos. pára os

diversos CU1'SOB, os candida-
· tos seguintes':'

1ri Adyt de Araujo el su
.

va 20 B:el�adete MaÍ'ia Ber-

11I:a:
3° Hélío:-Alves. 4° Hilda

l\.l[üllel', 5.
° Jai!' SilVã.'li

..

, :0 Lv
dia Alves Reis, 7° MaI'1a.B_�-·

lisária r: da Luz, 8°; Mal:ia
do Carmo Víeira.: 9° Maria

I da Conceição' Vieita," 10°

Osvaldo Soares, lW Osvaldo
,J. Fraga, '120 Otília ·�lrene

F"i:ieprich; 13° Renato Wen-
dhausen, .l4Q Valm:{)l' Rosa,'
150 Zenita Lemos. "r,
As BOLSAS DR' 'ESTU�

IDOS'cue"Stinarrt�se a professo
res prtmâeios e pessoal da
admin istração de Serviços
'de Educacão, Prim�Tia ..

·

Diária�ente� no Deparca
merito de. Educação, das '11
às 12 horas e das 16 às .1:;7
horas'

.

serão
.

prestadas in-
· .foi,rru:çõ-es 'aos jnt�j'êssados.

.

.
..�..

"

\ ,

e
'.

ZILA MENDONÇA,'
SANTOS

-........v-
.'

«'artiei;�.Çâ,•.
WALDYR DE OUVEI- .

R.� SANtoS
'

):

',aUâltilla Rídi8� ,Gàlariltense limílada,

a:pr8seBt.a,.IIÍ�is 2' ios,uperavels ·'Dlode.los�"4Jara�'··19'5l·'"�:<
.P'

••�

·,CARA·CTE'RfSTICAS,:.'/
. .

:. 5 �alv:�tlas:: ®n€liá�: long{!g de 550 a 1:700 kc[s; curtas fj a 'I8mcs. 50 agT mts',
;)t.A lto-fa�anfe -61[2 :polegadas, ,tipq pesadõ: Tomada vara toca-scos.
..- 'TrGi!sfor"flsdQT' u1}lVer.sa� pa_r{L:rYfBJ.A,l�,.J8Q),. 2�(j_ e 220 vaUs '",di

,

::_ Val'iavel tte�3' sec�es:�':F}t:(:0m·'1.WcIe" Gte ter"tlli : Caixa de, IMBUIA' ·de tu.Te. _

:- Grrrn,de �lcancê ,:,; "A7ta;� 5-€11:sibilídaâe,,: Som nat1i1·á7..

- '7'

',.-,

/
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O ESTADO_:_SI1bado" 25 de Ag6sto (te -lb51
,-

------------------�--�-----------_/����--------�--------------�----------�--�----------�--------------------------------------���

l
6

: Dia'1I0,Soldado
,

,

,

PR'Ó'� LJ.\:Z)ÂRO "

ri
I

' '. ,�-� .

O Comando do 5° Distrito Pinheiro, Nabal' e seu con- (
Naval, desejando cooperar junto';:'-"i':"I>o:""

'

<,OficinA Mar'e)
na CAMPANHA, em favor 20,40 horas' - BeI}lonstra-: I Sua"vi()á, suaeapacidade militar, seu acendrado amor dos LAZAROS, organizou ção de ginástica pelas alu- CONCERTA, REFORMA e PINTA

f ã Terr�,/8eü .respeito à Ordem, tornaram-no, com justi- para o próximo dia 30 do nas do �
Colégio Estadual á Pistola com tinta "DUCO�' Qualquerca, N maior figura de então, tornando-se a "Estrêla '

t ' ma abai Dias Velho Desf'il d '�' ,

t
- � corren e, o progra � ,- '; ,�,

- es 1 e
,

e

tipo de REFR'IGERADOR c,ómercial
.

e, Do-'guia" do nO,ss(),'�Exército; 'pois sua espada' jamais sentiu KO, que será realizado' no jbandas militares e civis.
�I

urna delTo�ã;'1itrit_�-i,s esteve ao lado- de insurretos.' Campo da Federação cata-l
21,15 horas -rrr Jogo de mestice

I
Dêle se, djs:"e "quê "convenceu para vencer", que rinense de Futebolc futebol entre as equipes do' �EM BREVE"serviu 'máis,â Páta-ia que ao regime", que "até namorte' Paula Ramos Futebol Clu- �

j
I comandou" -quanto pediu que "seis praça-s de bom com- 20,00 horas _ O Exmo. be e combinado da Marinha. 'Para Pronta E�tréga_.REJfRIGERADORES_-'1 jJortamento lhe acompenhassem o corpo". Sr. Contra-Almirante Entregá da Taça 50 Dis- HVESTINGHOUSE" -'>,

li J
Sua gloriosH'espada, sempre ª serviço da ordem e da Carlos da Silveira Carn€íi '0, trito Naval, ao VENCEDOR, ' -;

O 2
li lei, foi desembainhada nos compos de batalha e serviu Comandante do 50 Disb:: pela Exma. Sra. Almirante

'

Rua Francisco 'Tolentino N O. ,: ", ,

II para guiar os Soldados do 'Império 110 milagre da unif i- Naval, dará inicio aos res- C�n1os da Silveira Cari1€ífo:', "'","�I·li- .i, ," "/'"'
"

, /-. ",' ',�

cação na integridade' da Pátria. Sua .espada não tinha ,tecJf}s.".,:v'.' \,..

6aA'no",:.B�SD-"sE'�,R"DV,'dE'·,"e1-,'\:,','�s]Ã:"IO-,':,':":f':"�',-�:"t'b"'.'''rT,ardda,�,,�'j'p"r'�im',"'e'>'i"-r!(')_' 'c·'o'n'E:g'�'I'.'e'S'i.SQ,d'�e" l.-fiS',-
FAÇA UMA

"

VISITA A'I partidos. Sua esp'â��c'6'iisolidou a obia':ãê"<Jpsé Bonif'á- 20,10, horas - Animado
-', c

_"
'

_

FÁBRICA DE .MóVEIS-cio e ,consnbstanci�'u, o apêlo do Impera�or�J?edro I, l}.-o. Show com a participação de, ,DE
,,"

-céleb.-r�,manifes�o de Gonçalves Lêdo -: ,\Nii,o se ouça �l-: Artístas 'da Rádio Guarnjá. Uf)1 preço unico de Cr$ 5,00 toria Catarinense, com,,'
tre nés outro gdto qu� não seja União":',', :- Tomarão ipa:rte nêste Show (eínco ''crúzeirós) '\pa11a ar- qual visava a alcànçarme- R .drigues -,

Mas�Caxias, o tColl"d-estável do Impél'iô, não v�iêia os seguintes artistas: Neide quíbancadaa.e g�rais, .sendo, didas le.gai§_ paru_.,p,roteçã.o "

;somente' p�Ja rigidez' de -sua discipl ina féi'1fea. nerw-:rtam- l\táf1a, Aldo. jacinto" Zil1F de c-s 3,00 '(Ü'es 'zru·z�·ir{)s)
,

dessas jaaidas arqueológí- '& Sa.f.s
pouco pelo fulgor de sua brilhante capacidade. Ele sa- nho, OUOi' Campos, Daniel, para' os' ]\fILlTARES, 'cus "(H� inestimável valor,
bía vencer porque, antes de tudo : sabia amar a Ilberda- não só para o _estudo dos
de: com aqúele seu espírito democrata, que o tornava, " ,

,',

S5' I&5
primitivos habitantes do li-

zespeitador ti (J fazia respeitar-dor dos dir�itos do cida- CHA,',

' ,

"",
toral brasileiro, como pro-j:

dá{), quando dentro da '10rdem e da Lei.! E quando ven- ,', "
• r

: " 'I'"
, vavelmente, para o esclare-

I' cía pelo coração magnanim_o que sa1lÍa.aquilat�a -dOI' que l' P.\RA 'CA:r;.rINHÕES DE 3 E 16 T()NELADAS
'

cimento ao povoamento da
a derrota produz no coraçao dos vencidos! ,

'

E
' ,

I
América". Lendo. essa indí-

Caxias foi militar e homem de Estadq! ESPECIAIS PARA ONIBUS DE 30 E 35 Luê;·ARES .cação, apelou ?ara os Depu-Eis- porque tôda a Nação se ufana no transcurso do
FABRICACÃO INGLESA E EQUIPADOS COM MOTO-, tados Estadl!aI? �presente.s a

�'Dia do, Soldado' homenageando o Exército, 9l.Ío pre- RES DIESSEL,' DE ARRANQUE A FRIO palestra, sohc,ltando-lh�ssente é aconfirrnação de seu glorioso passado é em quem "

que a tomassem 11a devidaDamos a representação em excluvidade para este " :', Ul� ""
'

"

,

dep(}�ta a sua inabalável esperança nos dias incertos do
Estado, Entregando OS} c,hassis diretamen,te da fa,bl'ica,' conslderaçao.futuro! '

i Materiais de Construç.ão�para',o que possuímos já as devidas licenças de importa- '

B f" t
I

G '.
I

Salve Exército do Bras-il! " Tiveram assento na mesa; ene IClamen 'o em el"th...

, lUva e siga para à frente para a grande jornada do ção" -

. \,;. , ,', q"e pr'esiditl a�,� trabal,hos" 'IM.adeíras pa,rá todos os
,

" So..,tomamos em consldel'açao propostas de flTThlaS u- -

Fatm:o, o Soldado do Brasil! -
"

alé,m do. p,re.sidente, do Insti-' Fl,n,S,; Abert,uras, Assoalho�,� I idoneas ilhe _P°fisam negocial' por conta própria,,"
tuto lhstónco os Srs.- De- Fouo Pauhsta, etc., Madel.-

P'RO'qDA'M'A DO 140 B. C.
I

Responder aos distribúidol'es exch1sivos para o Bl'a- ,,' 'd p' h L' Q 1-",fi
' ,

sembarga�or Edg-ar Ped.r�i� J ras e 111
•
o, el e oa ,lua-Em cumprimento às DIRETRIZES REGlo'NAlS pa� sH

l'a, D�putados Dr/j,., ,EIP!dlO' de. .", '>- ; ,"
,

.

ra I) anO de 1951/52 que d€1termina a apresentação Sole�
Avenidâ Pr�siden!� ���;�':S5 130 --<-_ 'sala' 139'2" »!!:1·��,��1J-•. �" ,�}.\tt)Xljo .q,?me�" _ �s:cntorlO, /'DeposIto

, :
e,

��/�_ BAN'o�IRA aos _��onsci-it,os da cl.as�e ,q_g,),�32,nç -��:,'RÍ(nle Janeiro, ,'", c -

""."' '", "j> ,.-c, \
,

'
,

> de<Nlmelda; Drs. AUJor nU2 Of�cmas "Rua 24 de Mal@,
.:ha 20 de Agosto" consagrado ao SOLDADO BRASILEI- ���;,;._.___

"

� Josê Carlos Horta' Barbo- 'nO 777 - Estreito � Flol'üi.-
. ,I-tO, aprovo' o programa abaixo õ'rganizadó' pela comis- sá; e: Prófessol'es Padre Ai)' ,nópolis. '"

'são:
'.,

13: P A R TE., .: .. , ;"liastad8,,-r.ra _acl.iQ,a_ j8 PregaI ;!n�e����an'ec��:�oS,Jt�q�t�:, .' r. � fjXQF meus'cabelo,?
'.

- 0.6,00 horas, _;_ t\�_JVOR�l\.DA festIva na frest.e dü ,,'." P:r_e�Jsa�s.(i�-,.d��' u�:� aJU:staqo�_ipi�a;-tlçQ,��'pa):a ttàbalho Ma"é1�êlra Neves. H_avia� n�
/'

Já tenho o ele!t<). .. �

Qua;'te! pela B&J1d� de ,Música e de:�ot�etas dn em, maq'tl}�las;dé'pregos" e um ll;i%jl,iar especialista em auditório sennoras, homem, BRU""R'EI!,

,Batalr.,ao,
com

Q,U01maS
de bDmbas e raJadas d€, preparo tl� fe,rra,mentas para

m,aqUl,',na,s, ,para serv, iço de, estudo�, professorês' e

I
_

' ,&." r;
.

"M lh'd" ,

',' -.,"
C'' ITJBA CJ fixodor l'Iu:d. GUo perfeito t

�'�'� ,i}e.tra a oras., ' "permanente em g-rande �ndustn&,,,,cte�, iJR .

,
"

estudantes. '

",O;-
_ �OS,OO horas --..,-: Haste?-mento da l?a.ndeira"� Glj.n:�,o .�. Os,.cíl;ndida,tospoderão se..-di:rigiW' gü,�,!nl(*te, L:." "'. ;',' 4 ': ,,'.' c,' ,,'

_", ,;;. '
'

?-Y _ ,;.

�' t�,�����s à .C��,X�;��tur� do Batalh�o
P,
ara iní- �{�a �!��.��:a��f��!:� l,����;o,' 4'7'7 :.,i,·�ij�,!1;\IT,l,B�,:,: ,,�,,:,,'--", ,�"" ·1:'"I'

,

r'I,'de',.C'I'I'"e�âI;I:'-elO das:JSúle11ldades mterna,s: Parana - ou pessoalmente no armazeu'l, ;J'O&O :Korfu, _""� , U , "nll
a) RE,�CEBIMENTO DA BAN'DE_IRA PEL� TROPA, G�es Fredericü Rola (fUlútOS, Hotel' :M�tl'OPÓ.V:C Nest:�-:' ,'"

'

',' M'
�' '� ',:

'

b} LEITURA DO BOLETIM DIARIO alu�lvo a datM,
I
CIdade:- .... .

." '�,,= ;" 8;)',\ ,,' lSsapelo S;1. .' , .
.

c), ENTREGA DE CONDECORAÇÕES: .�.-.()�)��(),_.o__� Viuv� Ira'cetr1tl M:ii�oso RUÍz e filhos,; ainda COD;1pun-
l' _::_ :Medalha Cruz, de Combate de la Classe com ,":

�d{)s pelo falechrento, de sewinesquecivel'e:sposo e, pai.,
,

passàdeira e 'Diploina ao resf:l'vista da F.KB. D -I P J�:::(j��:'M A cumprem o indeclinavél' dever de tornar publico os seus;

TA'DEU ZACrrZESKI; ... I. 1)1\ c

' \

agradecimentos ao ilustre cliríico Dr, Ilmar de Almeida:
2 � Medalha de'Bronze de 10 (dez) anos de bons,'

'
'

Correia, pela maneira dedicada e grande amizade que
serviços, com passadeira e respectivo Diploma C R U Z D E e o 1\1 ,B A T E dispensou durante o 10ligo pe�iodo de, enfermida�e; A8
ao .20'Sargento ACELINO ASSONIPD CAn- 'CIUAJ)A POR DECRli}TO-LEI N. 6.795, DE f7 DE Exmas. Irmãs· de Cãridade pelo.desvelo e.mpreendldo nft.

. �.d' DOSO AGOSTO DE 1944 ,tempo em que esteve internado mo H<?spital de Caridade;.
d)' - Qómpromisso dos Oficiais promovidos a-o pri- 9 Presidente da República dos Estados Unid�s bem como ao Exmo.· Sr. Govern�4m\ do Estado e dema�

melro pôsto 20�. Tene!}tes ELMO DIAS DA MOT- do Br��!l� ��oIY,e�1'�,1!L�f,W�lo"c�nn �:'��,l'e�� ,de 9,,,,,,, autóridi'des;'Mãd·re'hmã's e alUnas do Colégio Coraç�o de.
TA" LUIZ SY_LVIO _ _TEIX_�IRALEJTE e AN.'m�É; .!!e _.]anerro de :f9;tFfrtonceder a Cr!l:l1 deto�,bªtede

. JeS:QS, amigos em g-eral que o acompanharam ate su�

LINO NATIVIDADE DA COSTA. Pl'imeit'a Cla88�, ad!Sóldado - TADEU ZACI\ZFJS'K., ultimamorada.' /-
e) - APRESENTAÇ110 DA BANDEIRA aos cons� .

,�luito inteligente e que em tôdas as ,op�:rações )

-

Viúva hace.i'na ,Mimoso Ruiz e filhos, convidam m(
critós incorporados à 4 de maio nesta Guarnkão, desempe!lllOu missões fora de, suas funções, com paTentes e p.e:ssoas "a:I1.!_ig�-s" para ",a��istirem, a :missa \d�

f) �

DESFrj'
LE EM I:IONRA AOS AGRACI�,n"os,·i ,llluita iniciativa, .��e�" !Sa,�""e Irit) �,e.��r�t,o"de '

I
sétimo dia, 'em &ut.r�gi��talecimento de seu '. satidos&.-

g) - RET ADA DA B_A-NDEIRA. ,sa(�l'ifí�io. tais tomo golpes de- mão, patrulhas de re� esposo e pai, a ser l'eâlizf%dk as 7,30 hpra-s da manhã na..
.' 2a. P A R T ,E

"

- conhecimento e de combate, mensageiro. telefonista capela do Colégio Coração de Jesus do 'dia 27 do corre.ntô., ,

-.- 9,30 hóras - gsporte,: Jogo de Voleibol Fe:rni- e em tôdas as quais demonstrou ser ótimo auxiliar, ,"

"

,

/'

nino (Colégio Coração de .Je::;ús X Instituto de tendo, mu, Ita, :?8S. veies .desempenhadi) fllnç?es ,d,e ,C'a',·x',a Te'leg"a"'",t,I'a' B. -oal'-I',e,a'leEducação} -- e Masculino. (Escola Indnstrial X eabo. Na defenslra de lftV€l'no. quando- a Cla. pus- : "

" .. I :,." .'.� ti· "'.

Instituto de Edneacão). suia na média de efetivos dos Pelotões de fuzileiros f ).1 S' t' '�LI' i
"

- ,14,45 horas - D€�Qfi8traç.ão de Ginástica Àcro-) SÔ,mellt� 24 (�vi�te ,uatro) homens pron.tos p,ira as t Ue ',ln 8f·,,*,1I ar aa I

- -
.

- bática pelo Ten, ,\:'eixeira Leite e Soldado,> do B:a-
.

op,eraçoes. tO! com estes homen-s que a Cla. defendeu t'
'

, talhão.
.'

"I· durante os rJgore���,,"neve e do gêlo � J)os.ição mais .; Assellbléla ' h'll8r�,ltri.
'

--�-o-'-'-"-':' 'avaú�'â1ia tia' Di'liisao\'com 1\ frente-soperÍOl.> 'li 'de um I '

De ordem 'clt) Sr. Pl:'esidente convoco os srs. associa.-"
O comâ�1(Io (;la Guatniç�o Militar de Florianópolis, quarteirão (ficando ainda táticaménte à disposição . -

. , .

l' .l'
. '

f do R. I.). Jámais êste,_ho,m"'m deixou /estam}),ar a m,,e-' dos para a assembléia geral ordmal'1a, a rea Izal'-Se ulac
convida 'as atitoridades CIvis, ederais, estaduais. muni- ..-'

...
, 29 do corrente, às 9 horas, em sua séde, para a renova-, ,/cig.ais e eclesíástieas-",a imprensa escrita e falada, às ia- nor falta de resistêndâ 'moral e física ,de maneira . ,

'1' 1 b 'Ih que, a -Cia. cumpJ'i�,"4ri"P',l','�gr,ama de, maior atividade cão d{),Conselho Diretor.
mI Ias e o povo em ge-ra para a ri anta!' os atos cívicl:f -

'-

'

Florianópolis, 22 ,de ago�to de 1951.
e Recreativo coústal;lte,s 'do pro,gl'ama,' de patrulhas c' ainda 'seniços nas p.6siçães, indo até

,
_,(a} Paulo Gonçalve�'}Veber Vieira da Ros� - Tenen- as linhas de resistênciasinj�!ga por meio destas pa�

Carli>S Schi�tidt - Secr;e�ário,.
te-Coronel Comandante.- ' trulhas e inúmeros golpes de mão\fora do sub-quar-

'

ft-'
,-,' �-

-

,,<'
' teltão que a Cia, defendia, ."" l1\" j'a,:.',c:.1,''" '"a,'.' ,,'A COI�ABORAÇÃO DA POUCIA l\iIILl'rAR Foi êste u,tri, dos- soldados inflamados pelo amôl' , "'," '

'

,J..V1:, I, K:JJ;:J ;,

>:::���:E�Er!!����:�ii!d�an,� :eO��v���:�

'l� :t�ij;:{�I�;I:ij:�;;.dd;:�;i:.
com·

',�:, lif:tt: �� �».iyer�ár�O "

- Márciano Teixeirac -- Dobrado por' R. ReI, (a) GEN. CANROBERT - l\finistr.o da (;úerra. AMRROSINA VIEIRA �UtõES
1 Ll;lxémbu.tg - Gi'ande Valsa por 'Franz Lehár.

'

SEVERO SIMõES, senhora e filhos, convidam arut

Lúcia ,d,e �jammermoor _ Cavatina po'r Deniz!lttI. !:..
NA 'MAR''I'NH'A

:seus p�rentes e amigas para assistirem à MISSA que iS&-> I

Tesca Fan,ta::;ia por G. Puccini, "I
-- .' ,

' ... .,' - ,.' -- rá celebra�!iia no dia ,28 do, corrente, terç� feira, às 7 'ho.-.

,,,' , '

2a \;t\.RTE, .

,
, Associando-se às comemorações do' Di .. ,do Soldado,. }'as, na C�tedr�l. Metl'opoht�na, por motIvo �a, passa�e1l!l_

�1'0
§�lve Irmeu Bornhausen ! '''''::' Dobrado por Brasi- o EX,1110; !?r� Comandante do 50 'Distrito N'aval, detel'l11Í': Q..o_ 4°�!,�1,lVer�ar:o do faleCImento de sua

, me�quecl'vet
'" Machado,

"

. '_, .-

I nO!l 'de,)oft'o haver,expediente no dia, de hoje, nas repar-, mae, sogla
e ayó. AMBROSINA VIEIRA SIMÕE,S,' �

�orma -:- Ca v� tm�l, Ca�ta :p>iva,� ,da ópera, V. BeHini. ,tiç.õe."l de' :tVla��illha s�diadas nesta Cidade, e '(:,omparecerá Aos,que, t�v.ei"em a .�ondàde �e comparecer a, esse

l'-rasqUlta -- G.rande Pot-Pol:ln,�, po'r' ""'-"'a"z' "Le'h.';r ' .

-t
'_ ,_".

h-a� do! "E -'d -M"- --1'" <>,�-d'" -f'tl'-en"'t'a- desik·�l.a S-€--<:''OH!tlssàm -su-mamente g.:r�_,'_
,- ,-,

,���' ,1' 'L' L< ' L'. pessoalmen 'e, acomp�n a o 'e seu sta 0- �lOr e o l-.!
<oU/... �"" J

(,ançao do Sold'1do por N. N. "

J 1 cialidade, às cerim6ni",-, a serem rcal:z.::.d;;';J no 140 B. 'C. tos. ,

,
"

, ,

�, I

,.

a.ladelraS:

/

\)
J

'.i

), \
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R-E-fR1G-ERIÇãQ:�,
;"-

/lBACCE1LIII
COMERCIAL e

INDUSTRiAL$'

I
';",f ;'

" .

'"'.-

A fabricação esmerada, a excelência do

material, a alta eficiência 'e durabilida
de tornaram os produtos "BACCELLI"
os' mais procurados em ctodo o BrásiL

V, 001
PubllfeC'

Refrig�ràdorês
Balcões Frigorificos
Sorveteiras
Fontes-S.odas, garantidol
pela famosa marca B4.C_9ELLI.

Beso'uros:' Jo'vens ,.

Por AI Neto gum Liaquat Ali. ,

Quando. já tinha os cábe- A mensagem da Begum é

Ioa.brancos, Mark Twain es- simbolica porque encerra em!

ereveu: poucas palavras o verdadei
"Ê preferível ser um be- ro ideal que deve orientar ii

Bouro jovem do que uma ave juventude de todo o mundo.
,g'O paraíso velha". "Os direitos humanos -�

,

E Byron, rengo e heroíco -diz a mensagem - acham-se
-disse num poema famoso: ameaçados em muitos pontos MO'VE,IS'"Só -os ·dias da juventude da terra. \
são os dias da gloria". Não .basta combater os a:- '.' Vende-se ... por motivo "de
ljo mundo. de hoje" como gréS-s-ol'es

�

sóiiien-té �êciin 'ar- viagem, urna sala de jantar
UI) mundo de ontem, a mo- .mas na mão, onde a' agres- de Imbuia, e urna cadeira
cidade é a maior razão de são é pela força. giratória para escritõr!o .

otimismo e de esperança que "É pre:_iso repelir tambem f !ratar à rua Almirante
podemos ter.,

.

a agre.�sao espirítual, da,-j La�elií,0,..l�4. .." '. "

!-., ju�e��ude.:é a-força .. da ;q.ueleil que <jlerem"matar a

V. ',' " ,,'nossacivílíaação.
,

Iiberdade. eode.•,se casaEntretanto, neste momen- "Sómente os Jovens si 'se '.'
. .

-;:
to as fontes em quea [uven- unirem em todo o mundo, Vende-se com 9 �Qm})�.ttj-tude trata de bebena agua poderão "salVar, a. Iiberdade mentes a Rua Ten,ente sn.
da vida nem sempre são pu- ameaçada, e assim preservar IveiJ!óa 67, toãa '

refOl'i'flada"e
zas.>

' .

, a paz"'. desscusada,
�Há 'fontes envenenadas, e -------...._-------------_-

:.:s�neno vai fazendo viti- N"a' Cã'�I'a.ra· M·UDljCI·p',3"1'.'Basicamente, c.venenõ se
destina a matar o ideal de N� sua-sessão. de di� 20

IdO
cust; da vid�.

liberdade l individual,
-: que a Câmara Municipal de FIo- O sr, vereador Flavio Fer- I'constitue o principal' alicer- ríanópolís tomou conheci- rarí, alem ,de um projeto de

.

-

ee das sôcÍ.edades livres. mente de diversas e\ impor-,'lei para instalar cemitériosOs vendedores do veneno a- tantes iniciativas. '

. 'públicos em- Canasvieiras e
tacam o individuo, e in vo- Assim, pelo sr. vereador'Cachoeira do Bom Jesus,
cam o grupo, a massa, a co- Osmar Cunha, lider da ban- encaminhou outro, dando. oletividade, os trabalhadores. cada do Partido Social De- nome de General Falconieri
E à seguir apontam o de- mocrático, abresentou'; indi- Ida Cunha à praça f'ronteido acusador contra os pai- cação relativa' ao nivela-

J
ra ao Miramar ..sés onde o individuo é livre: mento da rua Vitor Meire- O sr. vereador Antonio

e os chamam de imperialis- les, na parte conhecida por Aposto leu um projeto de'
tas, colonizadores.

_

I

pedreira, melhoramento es- jlei que instala u� cemité-A idéi� � vender o veneno

,Is:
ha muito reclamado n�o I rio públ�co no. sub-distritodQ coletivismo. ,so pelos moradores dessa Via do Estreito.. r.Em 'nome do coletivismo p1.!blicâ como pela estética Como sê vê, estão o� da'

se destroem todas as liber- .do centro da cidade; indica-' maioria. animados dos me-
- -dades individuais, desde a ção relativa a' reparos na' Ihores propesitos para', pró:\',libér4ade de expressão do estrada de Pantano Sul,! porcíonar progresso. e. 'bempensamento até a. liberdade. outro melhoramento da po- estar ao .nossc põvo. \ :':de p()ssuir proprtedade. - .pulação do Interior da ilha.

., ,

A, juventude 'é sempre ,o O sr, Vereador '" Miguel -, .rllrini-ipahoPJetivo, dos ven- Daux conseguiu aprovação
d:e�6!:es d1)' ven'eno:colet�:��:1:' º,�_�,1i.m:.._�'leg,ra:tna., ao..Mini.s� 4--'

tai-�1:i�7:n'ó�ijin<W:ê-
..

'iiPE,mà,s tro.dqTrabalho, no sentido '101'''.'uma lonTra. do '�erdadei;:o e .de ser San ta Catariria, 'prin - '.v .......lIiiIiiIÍII
mais 'terríveÍ,- imperíalísmo cípalmente a Capital, 'eon- IIIAlADOR VICI-do mundo atual. templada com um plano de Repleto de eficaz medicamento que;Neste momento, .porem, .

a ·Casas Populares,. desentupirá seu nariz obstruído-cem\
propria juventude .já se es- O sr. vereadQ�' Raphael] segundos! Cômodo. Atua depreqal
tá organizando para. comba- DigiatOmo requereu a íns
:tetO os._ envenenadores. talação, nesta cidade, de

Em lthaca, ·no estadQ nor- uma Escola de Enferm?-gem
te-americano de New York, e ainda imediatas. providen
acha-se reunida a Assem- cias para o ·barateamento
l>léiá Geral da, Juventude
11lte�rÍ.aciónal..

.

'Há 400 delegados,' repre-
sentando 63 ilações. \

O objetivo pr_Íncipal des
ta Teunião é alertar a juven-
tude de todo o mlmdo para
que não'beba nas fontes en
venenadas pelosc 'inimigos
da liberdade.
Jovens de todas as raça.s,

de todas as religiões, falan

do-::.?,:s \�iomas l�a.is �i,�e!'sos,lmem�g.e.numa cruzada Juve-, .

RÜ conÚa a propaganda ten
«en'ciosa dos países totalita-I
:rios: '

.

_.

A reun:ião deõ'Itha,éa tem
� ,apoio 'de'lideréscdo pensa-

,

mento .intei-nacional tais co

mo Eleanor R�ósevelt, Wins
ton' Chu'rchiH; '0 Stlmo Pon
tífice da' Igreja CataI ica' e

muitos outros.
Da 10nglnqUa terra do Pa

r quistão, veió a �ensagem de
uma lideI' feminina, a Be-

./

". ,--

CURITIBA

MIII, O· MELBOJl ..
GAFE' P-URO

,/ C O n C e s s i o n a r i o.s p a r a SAN TA � AT A R Ir A
. /

CARLOS, HOEPCKE S. A. ..

Padaria Brasil

.I

I·

"
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\
I

TUECRAIIA,PROSEBRA:O ,pARA� \-., De ordem· do COlega Ti·e ...
'-.��;.:.�

sjdente são c0nvoeados to ...

.

,"

'1
dos os colegas para a leu ..

Agrari0clmel�1 O' nião que te�:á lugar, dia 2$" ' �_U 6 '

"

do corrente, �erça-feira pró ...

M'
.

xima, com início às 17130 :1:)-

e Is�a ras na sala tia 5& série da.-------
, U .' Fa�uldade. com ()

<

fLn de se�
- \ rem resolvid<is importan te3

A Víuva de assuntQs rélitlvos-'à letlta de
• f· .

.

,-'. formatura.
,

'

ARISTIDES LOURENÇO I Florianópolis, 21 ae agos�·
DOS SANTOS

Ito de 1951. ."
.

.

.' Héliõ Milton Pere'Íra - 1Q'
faz público seu perene agra- !Secretãrip. '

decimento ás pessoas que I�__;'-_\:.__-_._-----

cornparêcera�l aos

funer,aiSl'Pàrt, iCipaçãe,de seu prantdado 'esposo ou , ,
.

,." que a confortaram no d�- -

Ademi Abreu' ."-roso transe; ao mesmo telll- e ;\
lt.ua_Bocf,liuva,· t p_o :onv�da a tod?s. a assi�- Senhora 'i

til' a Missa de SetImo PUl participam aos parentes'
ql;e manda celéDrar 'na igre- e pessoas .àmigas o nas-n. 28
ja de Nossa Senhcnt dó Ró- cimento de seu pTimoge-
sário no dia 25 <).0 corrent.e, nito RICAR:qO, .ocorri-
às 7 'hoi'asl confessando-se do as 11,15 horas d� 2@"
desde já agx:,adecida a quan- do corrente. na Materni-
tos comparecerem.) 'dade Dr. Carlos Corrêa.

CASA'MISCELANIÀ distri.
buidora dos Rádios R.C.A
Victor, Vâlvulas e :9iscoa.

Rua Conselheiro 'Mafra.

'-.oBt!bâ um bom' café, torrado com grão ,seleciQnado da ilha,

moido à sua vista, adquirindo:

.da

Mercado Públic�

».37

Armazem Almeida,.

r fi
i "�'L.:.2t:ti �

.

fLW, o.�•• � /

"
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'\t' d! ltsetar" as O Caso da «Invasão» da Area de.
esperall�8�.,-. .

,.

I C t
la

;�:!::.:�?r:::����:!� Pesca, no Litora
"

a angense
""

Chic à rua Felipe Schmidt 'O Exmo. Sr. Comandante sentamos a vossência pro- N. R. - O assunto ventí-i-

com 'a Trajano, àgua mine- do 5'0 Distrito Naval, Almi- testos do mais elevado res- lado, originando o telegra-
tal à razão dé UM CRUZEI- rante Carlos da Silveira peito e consideração . .Aten- ma ao sr. Comandante. do:·

: RO o copo! Carnelro, recebeu o seguin- Ciosas Saudacôes. 5° -Distrito Naval, Almiran- .

Produto nosso, a .poucos te telegrama:' (as.) Mári� Couto, Olrefe ,te Carlos da S�l,veil'a C��I'nei'"í'
passos da' Cap!ta_ por êsse "Encarregados colônias .Posto, Fernando José Deus, 1'0, mereceu, ]a! hã dias, ar·,

prê�o, é de seêar esperan- pescadores Sta. Catarina, Z-20 Praia Inglesa; João atenção dêste jornal que" ..

ças ... reunidos sob presidência Belarmino da Silva, Z-19 sabedor de que ba;'cos de·

uin dos que °reclamavam Sr. Mário Couto, Chefe Ser- Pantano Sul; Tito Oliveira, pesca invadiam a area de-�

êsse prêço, comentou: viço Caça e Pesca, apresen- Z-31 Canto dos Ganchos; terminada aos nossos pesca- ..

Nas provas realizadas re- lhantemente, tendo Élio Bal-
_ E quando O· petróleo tam a Vossência uma mo- Luiz José Batista, Z-37 Se1'- ,!lores, arrastando com l'êdeí!,�l-.�mtemente em São Paulo, Ilstaedt consegu.ido o pri?,ei- fôr o nosso? A quanto paga-, ção .de congratulações pelo ria, Pedro ?ermano,Ml�lle�" miudeiras � criação e, em"

prin'â& estas de selecáo e ro lugar 'e Lídío Martmho
remos? Veja o dã água ... -ínterêsse que vossência ve

..

m ,Z-29 C9,q;,U,��I:OS. ;,.J,.()!?e ,G.�rr��, �o��s7qu�ncla, ... �a�an,do�c:,.,.-I·:',in�nlente. ; tlg"Ol'ósaS', don- CaIlado o quarto. j J Z 21 T minosamente mandou' a.a� .seriam' escolhidos os e- Foi uma bri1hante vitória 'Contr';a'�;_.O. Pr·oJ·écit·O··.... �:�����:a��.;e�':a:·��:�t� ��c���·t�io,:,p�{o:�r,�r:d;·a,d�: �rl�rna�ã� do
.

�ân:anb .. dO-:�l'llUentos
.

que' Triám fazer e que bem demonstra à fôr-
.'

�

.

li
transgredindo si tematica- Z-9 Canasvieira; Dauro. Se- Sul, um ,dos seu� .�edatoles •.um CÜ1\f\lo).ilitenshoo di(espe- ça dê 'vontade, o grau de ca- 0·lv·'or"·,s.18" '� mente as leis que'.�egulall1 a raf im ,A,lves, z.ái. Ç}anchos; O que la se venf�cou, con-·Uidizàção n;',.�io,· destaca- pacidade e as llOssibilid�des. \I ., ':;'. �../0' pesca nas aitlas' eatarinen- Ra�lnundo.;P,ereiJ.ta Machado; firmando' as

, que�}{as .. do8'f;,,:ram-se, dentre os i�Úmel'.o� da. nova geração' catarinen- A Congregação Matlanu -.

C t d
.

.

.

te�. 7.;' ·c';'cu�< 'A1'ú\ro Nelson pescadores, . o [ornalista,
, >. -

d ses. ,e1' os e que '111 e1' s- �'-;J " I'poe, • �

.candidatos, dois jóvens ca- 15e, Competindo com gente da Imaculada Conceição, a
d

. A ., assunto Coelho Z-26 Barra Lagoa ; Adão Miranda, do corpo re-·... '

id l' se e vossenCla no "
.

.Lrinenses: Élio Ballstaedt I' de capacidade, pOSSUI ora Catedral Metropo itana, en-
trará ':1 -

João Procopio dos Santos datorial de O ESTADO co-·
h . . 'encon rara uma so uçao pa-. .' .

e o dr, Lídio Martmh» Cal- de mais amplos' orizontes, VIOU aos Iideres catarínen-
. AO Ih . d ce- ,z-16 Garoupaba ; Aquino mentou em· a reportagem�·.. .

I .

I
'

b CA F d . laIa esse ve o caso, agra e \.

bli
lado, .

VIvem o num meio em ses �a amara e .eI� ,-

mos vossênciá as providen- Silva Z-6 Pinheira.
. .

que, i1u_stl'ad�, pub IC�10&'.O Brasil, para estas pro- maior, os nossos jovens sou- seguinte telegr�ma. '. cias que tomar e das quaes (as.) José �everlllo O li- sob O titulo Deshumanida-c-vas, foi dividido- em zonas
I
beram se ii!!_por,. .

A Congregação Mariana
h' ri .... ..

.

t. com- veira Lagoa. .

• de nos Mares do SuW,
I d f d

'

do' G
. - a e surgrr nlalO, .

.._,'diversas, por Estados, Na Élio Bal stae t, orma o da Imaculà a onceiçao vem
-

t d _.

zona sul ficaraín Rio GJ;an. pelo Instituto de Educação. apelar para o ilustre lideI' e preednsao ?n. ,re os p.esbca �- -

. " ..

d Ih res as 'varIas zonas raSI-. de do Sul, Santa Catarina, D)as Velho, e Professor de. sua bancada sohc!tan 0- es
I ,', N t

.

rc-Pal'aná e Sã� P�llllo, E.J ca- desenho no SENAI, p'erten. que repilam projeto divot- ellas. es e ense,lO ap

da um dêstes·"Est.adol se· cente ao grupÓ-da Revista cista contr'ário nossa fraqi- ......
riam feitas .provas prelimi- "SUL", que se edita nesta ção cristã. e nocivo/para es- Num só d·.3 .4
nares, de seleção, sendo a- capital. '�'em vários tr�ba- t�bilidad� �.dignidade �amí- 'I
}lroveitados. os três primei- lhos pubhcados, como sejam ha braSIleIra. AtenclOsas

("OU tos do1'os colocados, Éstes segui- contos e críticas literárias, saudações. 4) \I
l'iam para São'-pau]o, onde e' dedica·se em especial ao' (Ass.) Bernadette'Fontes, bl'tlbetese deveriam realiiar as pro- estudo dai sociologia e psi- presidente.

)
.... ,

vas seguintes. Dos doze can- coJogia: . BELO HORIZONTE,' 24
didatos saidos dos quatro O dr, Uídio Madinho' Cal- O deputado Wanderley (V.A.) - Apenas no dia de
:Estados, somente ,os, quatro lado; formado pela nossa Júnior, em resposta, passou onteÍn foram registrados
primeiros colocados seriam Faculdade de Direito, é Pro- o telegrama do seguinte nesta cidade quatro "contos
aproveitados, fazendo um fessol' do Instituto; de Edu- teor: de bilhete" 'que renderam
estágio de seis meses no .cação � jornalista bastante B'ernadette Fontes para os vigaristas a apre-
Rio, para depois dêste está- conhecido, tendo já traba- 'Çongregação Imaculada ciável soma de .

gio, realizad.as as últimas lhado em vários jornais da Conceicão Cr$ 32.835,00. Há cêrca de
provas, serem nomeados terra, FloriaI�óI)Olis. 1 ;umflês qu�e regis�ra diá-
"Orientadores Educacio- A êles, pela brilhante vi- Receba e transmita Con- l'iaIl1ente na delegaCIa espe�
nais", da CBAI, junto às Es- tórÍa conseguida, aqui dei· g�egação afirmação nossa 'cializada um caso de vítima
colas Industriais: xamos as 'nossas congratula- atitude eh1 defesa estabili� ,do velhissimo "conto", o que.
Aqui no Estado apenas ções, e a certeza dê que, no- dade e dign�dade'�familia\ prO\7a ser quasi infinito o

doi:s candidatos se apresen- vamente nas provas finais brasileira. Com' respeitoso', n,úmero dos otários que es·

tara�, Ambos foram apto- do Rio, após o curso de seis apreço, cordialmente. .
.:, ,tão sendo l�J'gamente ápro-

vados, Seguiram para São meses, ambos voltarão a al- (Ass.) Wanderley .1ünio'r, veitados pelos ,larápios�Paulo, submeter-se às se- cançar expressivas vitórias,
__ ��O ÍII .....gundas provas, e ambos ain- cplral.smseif)'ricOasn,do-se entre os

A ,PALESTRA. '00da desta vez se sail'ãm bri-

�'Dr_' 'tas.'ro faria

Florianópolis, _. 25 de Agosto de 1951.
. -

\

, ,

VITORIA DE DOIS
Jovens (;a.arinen�es

i ,
!

� .

�

Foi muito agradável e a�� recer dúvidas e dar outros

V�lt·l.ma
.

d'a Píro"pr·la Arma tamente instl:'utiva a'pales- in-formes.; e, sendo

inteno-I'

U
, tra que o sr. Dr. Luis' de. gado, a tod,os respondeu �a-

.

. t Castro Faria, técnico do .tisfatoriamepte..

com q"ue ca·�ava
' Museu Nãcionkl, proferiu, a

....

Foi 'informação deveras
� convite do Instituto Histôri- interessante a d€ que o sam-

BLUMENAU, 24 (Do Cor-jpor traz e 'indo atingir seu co, na Biblioteca Pública, a baqui de Cabeçudas, em La
respondente) - Notícias portador em plena testa ra- 21 do corrente, e que verspu guna, não há de ser fol'ma
procedentes de lndaial, dão chando-a. ,-

I
sõbre os sambaquis. cão dos tupis que habitavam

conta de que 'doloroso desas- Transportado il11ediata- Grande conhecedor da � litoral catarinense no tem-Itre OCOl'reu na localidade .de mente para sua residencia e matéria, não só por estudos .po do seu descobrimento,
Warnow, municipio daquela em virtude da gravidade do teóricos, mas principalmen- porque eles já conheciam a

eidade, e em cOl1sequencia ferimento: pouco tempo de- te por pesquisas a que tem cerâmica e nenhum objeto.
do qual veio a faleeer o uni- pois _ para Blumenau, onde pi'ocedJdo em vários pontos de barro lá se encontra, mas
'co personagem envolvido no foi internado em um dos do território brasileiro e só de pedra.
fato. Trata-se do sr. Pedro nossos hospitais, somente a- especialmente em Santa Ca-_ O Sr. Dr. Castl·o Fariã foi
Inacio, 'que em' companhia pós algumas 'hoi'as é que o tal'ina; ,{Iemonstl'ou o ora- apresentado ao auditório pe
de seus filhos fora caçar, le- acidentado recebeu os pri- dor, com fatos e argumentos lo Sr. Professor Henrique
vando consigo. uma velha es- meiros cuidados médicos is- convincentes e com a compa- Fontes, Presidente do Insti
pingarda. Após aba\tel' al- to devido a démo-ra na sua ração do que se observa em tuto Histól"ico, que l'elem-.
guns passaI:inhos e como a remoção para esta' cidade:'" outros pontos "O globo, se- brou a indicação apresenta
hora do almoço ja estava Alí, a.pesar dos esforços mê- rem os sambaqúis - em fa- da pelo conferencista ao

pel·to, mandou seu filho se- dico env.idados para salval'- ce rlo que nêles se encontra Continúa na 6a pág, letra F
guir para casa, ii fim de que lhe a vida, Pdero-Inácio-não como vestígios da atividade

D\�eramm'eruall'a caça morta fosse prepara- resistindÚj; as dores, atrozes do homem - formações ar-
da. Avisou ainda, que per- que lhe martirizavam o cor- tificiais, sem negar que ha-
maneceI-ia no m�to mais al- po, veio a falecer quarta-fei- ja também casqueiros dife-

BraSlal.l.ense'. 'guns minutos, mas que' esta- ra ultima. O infortunadó ,rentes, de fOl'màção natur'
ria, porém, antes do meio- caçador" que era muito es- Para m,ostrar que /'nada

Idia em casa. timado em Warnow, deixou há de absurdo em admitir Sem nénhuma tendê'ncia
Frepatando ó jantar, dis- viuva e 6 filhos orfãos. enorme consumo de molus- sectarista; e em caráter ex-

puseram-se os demais mem- cos entre as populações in- pressamente biblico e cris-
bl'óS de·sua familia eSopel'ar dígenas, citou estatísticas tãd, será representada por
seu retorno que, 'entretanto, D/a "010tO'-18 ale relativas a consumo congê- 200 inté'rnados da Colônia
apesar do avançado das ho- "li D neres que atualmente se faz Sta. Teresa, a vida do glo-
ras,' não se vel'ifÍGava. Preó· 'BI"DOill!U' '. pa.r.. ,_ a

na França e nos'
-

Estados doso martir' do Gólgata,
cupados já com a demora de , . ,

Unidos, pude as casca� e num palco ao ar livre, à
Pedro' Inácio, sairam à sua d' ,,- J 'f."" f sub-produtos são industria- ir'ente de uma arquibancada
procura; indo' encontra-lo' e' aBO OSl:;"�· '.." lizadós; "não deixam;"'- pOl' para' cinco mil espectadores,
depois de .algum t-empo, cai- 'RIO, 24 (V.A.). Ó sr. isso, vestigios, ao passo que construida.· numa bela coli
do 'à beira de UnI ribeirão" Presidente da República as- entre os illdígenas; acumu- na; separada por um peque
em meio uma poça de sqn�' sinou, na pasta da Fa�enda, lados por longos anos, cons- no rio.
gue. Logo constat�u;se q'úe �to removendo "ex-ofício", tituiram verdadeiras coli-' Vinde assistir esta auten
o infeliz homem, a.,o disparar por interêsse da administra- nas. tiéa e genuína exibição tea
a ,arma par-a mátar, prova- ção, Lupércio ViJain João, O orador, tel'mina a pa- traI, desconhecida em. toda
velmente, uma nôva caça, escrivâo da Coletoriade Bi- lestra, qlle foi muito aplau- a América do, Sul e que será
teve o cano, da mesma arre- guaçú para a de São José, dida, pôs-se à disPQsfção; estreada no dia 7 de setem-
.,bentado, saÍl�do o cartucho' em Santa Catarina. dos assistentes para escla- bro proximoL".

-

1,'

.. ;I

\.

Quando, ontem pela manhã, abri a minha que
rida A Gazeta; que o Jairo ()fjCiosamente manda le-"-.

.

"ar lá,em casa _j em retribuição, penso, a uns pares..
de. anos que \u. dei de trabalho' oficioso àquele bl:i-_
lhante jornal -'- topei, logo à primeira pág'ina, com
uma alusão à minha costumeira deselegância de in-··
sistir, a caâa passo, em que aquela folha é um. dos>:.._
órgãos oficiosos!

A

Meti as mãos.à cabeça! Mas como? Nunca me"

passara pela intenção ofender A Ga��ta, Sempre ti
ve que oficioso não é desaforo. Jurídicamente, advo-·
gado oficioso é o que não recebe procuração para a...

defesa dos réus. E, geralmente, não recebe. hono
rários. Não era, todavia, o caso. Ao tempo em que'
A Gazeta defendia os Govêrnos Nereu Ramos, Udo
Deeke e Adel'bal Ramos da Silva, o Diário dn Tarde.
costumava tacha-la de órg'ão oficioso, como a este'"

jorilal também. Mas, apesar de tudo isso, corri aós,
dicionários: "Oficioso: _:_ desinteréssado, gl'atuito;.
mentira 'uficiosa - a que se faz para prestar servi-
ço a alguem; em caráter oficioso - não oficial, mas"
simplesmente informativo e não implicando compro
misso".

Li e reli esses significados. E neles, bem dentro,
deste último,' eu vi a minha velha A Gazeta, como>:

,eu a defení e como ela também se defeniu a si mes-
ma: oficiosa, isto é, não oficial, mas simplesmente
'informativa nas �uas divulgaçõe.ê" que não implicam
compromisso algum.

'

Emla nota de ontem diz a ·dileta confreira: ��A
êsse cQ'lega talvez nenhum. esclarecimento devesse
mos". Discordo! Deve-me A Gazeta, diante do expos-·
to, uma explicação, quê cobrô múito cordialmente, ..
sôbre a·minha coatumeira deselegância? Quando T;
Onde'! Costumeira, não ha-de ser apenas de hoje, mas;
de ontem também. Portanto: aqui, ·para onde vim e'

Já, de onde vim. Quanto as que cometo aqui, são de,·
minha �exclusiva responsabilidadb. Quanto às que,.

.porVetltura, pratiquei lá, gostaria de vê-las ·anola-·
das, para exculpar-me ou defender-me.

.

Diz ainda o popular matutino: '�Jamais co,ntou
�

A Gazeta com o auxilio fácil de capitalistas estra- .

nhos ao m�ier da imprensa, que por isso mesmo".
costumam �banjar dinheiro em negócios de -prejui-
zo certo".

. .

-

O Estado não é negocIO. que dê prejuizo celto.
Bem ao contrário, tem dado bons lucros. Logo, a alu
são, se é carapuça, não lhe s.erve. Fica devoluta L"
Quem a quiser que a use!'

..
,'
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