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'ONTEM, A Tl\RDE,'NO AEROPORTO "SALGADO FILHO", EM ITAJAÍ, O COMANDANTE CARBONNE, DO 'AVIÃO PP-VBN,
DA VARIG, EIU �RÂNSITO PARA 'PORTO ALEGRE, PRESrrOU INTERESSANTES DECLARAÇÕES, AO CORRESPONDENTE
DE "O ESTADO';,"DETALHANDO INFORMAÇÕES EXATAS SÔBRE O DISCO VOADOR/QUE VIRA AO DECOLAR O SEU APA

.RELHO DO,RIO DE JANEIRO - A TRIPULAÇÃO QUE VIAJAVA NO PP-VBN, OUV.IDATAMBÉl\1 PELO NOSSp·CORRESPON-
DENTE ALI,. CONFIRMOU As SENSACIONAIS REVELAÇÕES. DAQUELE EXPERIMENTADO· PILOTO DA VIAÇÃO AÉREA

RIO GRANDE _.

' .

I.

porteres d� .o CRUZEIRO, vado o místerloso aparelho vam ao conhecimento

PÚbli'l7'i'ilhO'"
sobre revelações em listas Silveira Júnior" o

fotografando, na Barra . da no espaço. _
.

co todo ° notíciârío que lhe torno do "disco" que, on- fotografo Braga e, entre ou

Tijuca, no Rio, em várias O fato, que com maior diz respeito, mais como fon- tem, à� 20 horas, teria visto tras
-

pessoas, o correspon-
posições, o extranho corpo, insistência, há. sido razão te de informações. no Rio, fato comentado pe- ,dente de O ESTADO,
a que convencionaram de para 'observações de têcni- Aqui, em Itaja í, o aasun- íos jornais de hoje. . Homem. polidamente
chamar de "discos voado- cos e apreensões, dos' que lto do dia' de hoje, foi a en- Às 13 horas de hoje, des- t'i;';CTeto, também bacharef
rés", já em' outros' pontos, não tem ainda explicações trevista que, 'ao correspon- cia no aeroporto local, o em Direito, muito cont.ra-'

principalmente neste Estado satisfatórias para o assun- ;dente de O ESTADO, pres- PP-VBN, da VARIG, em gosto na berlinda, esquivou
de Santa Catarina, como em to; vem ocupando, ultima- i tou o valoroso Comandante trânsito do Rio para Pôrto se, a principio, de prestar
Blumenau, há dias; há quem jmente, a atenção dos' to-: Carbonne, no aeroporto 10- Alegre. "seu depoimento sobre o pal

Depois de o "furo" dos 1'e- afirme e até jure ter obser- rnens-da-ímprensa, que Ie- cal, denominado "Salgado . Para alí, foram os. jcrna- pitante assunto que, naque-.
.

le momento, estava sendo
_,. w.tY'......

�.
razão rpa rà perguntas .de

O·.mais anti�oDiá ..

·

quantos ali se achavam. Não>
., desejava ele dar a impres-

rio de 5_ Cátarina são de ser um visionario ou

. .

�
um leviano. Por isso, reser-

Ano XXXIX vava-se para opinai' ou, pelo.
menos, para revelar o que-

I

�
vira no espaço.

::. N. 11
•.408� Instado, -porém, e com a

ajuda de um verdadeiro a':'
"�"!·"__·_""""""",,,_,,_,,_,,_w,,,· ·

..

migo dos jornalistas, o sr;

Saturnino Caonve, facilitou
a entrevista sensacional com

I
aquele valoroso az da avia-

Ia· AsselObleia
.L�uislativa· 'Duas· Crhlocas "Carbonizadas.!

·

,:�:�J;���:i�;�:E::,u a� ��
----

. ._�. ..--" "'-';"-'''' . ....., I clarações que seguem�

'4gêocia Postal Para Calmon', soa Dlorte, boras tardias' da noite. traDsf�rmDo! at�T�çl���'O)���:aP:�-� l��ne:�
VíeÍl��'eSi�iU a sessão de ontem, o d&PU.;��O Protogenes.. _ O lar de um lavrador eio palco da mais' I :r��ehuo v:�;'?sOe �upn��:�: eq�::

DIREITOS AUTORAIS
d

.

d tidO \Cendia: tendo aceso 'um ful-
O deputado Braz Alves apresentou projeto de lei no

.

Bnte! ca as·' rage las gor S91a1', quando a torre

sentido de ser autorizado' ó Governo do .Estado a adqui- .
. do aeródromo chamou-me, a-

I'ir os'tJiJ:eit.os autol:ais de uma gramaticá latina do pTO- .BLUME�AU, 27 (Do Cor- (la,s, e�� seu interior,
.

du�s I O i.n�end,io �corr�u< á n(��: Iertando-me a l''(S����O" do>

:fessor:$W:'t�?io do. (?h:nPDS; dada a' extraordtnária utiti-. réSl;ond:�nte� :_ A.j�calí�. cr !3;'i.ç.\;&, . ""'1" . �,�,c_� �. ·1 te, 1)1 �s).l�l11do-s,e sua ,0Il
j mes1'10 objeto. E,.u esta, a 11-0

dadeidésse nvro didatico. de de Piratú na divisa ele Faltam detàlhes sébré e3- ;gen.1 nun[:"'píinh'ad� de gra"'IRiO, �;reúisam�l1to(! depois ela'

SUBVENÇÃO A UMA ESCOLA Brusque tom Ri� do Sul, nas se impressionante drama,' vetos que fora deixado so- chamada do controle, qua.n-

Ocupou a tribuna a segu ir ° deputado Cassio Me- lmed iacões da Vila de Lon- não se sabendo, até o mo.-I bre o fogão. De algum n:o" d? esse. objeto des�pal'ec€u.
deiros que se ref'er iu aos relevantes serviços prestados à trás, f�;i' palco de dolorosa menta, nem ao menos os no- .do os gravetos se íricendia- Ja havia decolado' quando
instalação publica pela Escola São J'osé, de Blumenau, tragedia, que consternou mes\ dos infelizes' pel'sona-I ram, comunicando o fogo á reapareceu a uma altura

Depois de acentuar as dificuldades financeiras por que profundamente a todos que gens que o vive-ram. Sabe-. habitação.
.

não superior a'mil metros,
vem passando aquele estabelecimento de ensino parti- dela tiveram conhecimento. se que a f'amilia era com- As pessoas que se encon- apresentando uma cauda: de

-eular, o nobre parlamentar apresentou uma indicação A residencia de um agrícul- posta de 11 membros: mari- travam no seu interior con- intensa luminosidade como

no sentido de sé concedido ao mesmo, uma Rubvenção tOl', recentemente construi- 'do; esposa e 9 filhos, dois seguiram escapar em teiTI-! se fora. um, cometa. Em vão
anual. da. foi presa das chamas e dos quais pireceram. Co�ta- po: exceto �� duas crianças It,ent.�i· obs.ei·var �etid.ame:1te

PARA SANTO AMARO l.·eduzida. a· um montão. de I valn eles 7 e 9 anos. de lda- <ic.1111a· �ludl�as, que
,

. dor-I' aquho porq�e flquel .SH!1-
Dois projetos encaminhou à Mesa o deputado Ivo dnzas, perecendo carbonlza- de. , . n:nam no sotao..Um dos seus plesmente ofuscado com a·,

Silveira, um para ser concedido auxilio ao Hospital em
-

irmãos tentou salvá�las con- sua luz. Nôtem - continuou.
eonstrucão no Distrito de Santo Amaro, muni.cipio de Pa- .._ _ -.__,.".. ,.......-.-.-.- ..-....... seguindo arrasta-las até as o Comandante Carbonue _'-.

lhoça, e- outró para autorizar, no mesm9 distrito, a cons- .p;'oximidades da escada. que não· falo em disco, pois'
. txução de uma ponte no local Sul do Rio.' ,

.

.; nOJoE'I '011 DO ES'TATIST'ICO Nesse instante, porem uma' o que eu vi foi um objeto·
A apresentaçãe desses 'projetas vem de encontro a -- A ,

.' das vigas de' sustentação da oVóide, difíêil de ser des�
duas das mais inàdiaveis aspirações do iwvo daquele casa caiu em chli-mas atin- críto, grll;ças ao fato de pas-
Pl'osperodistrito'.', .

I gindo ·as crianças. Seu ir- sal' a da mais estonteante·
. A data de hoje· é grata a quantos, no Brasi, -

Com efeito, Santo Amaro, pela sua força economica mão foi 'atirado pal:a fora, claridade à mais' completa
( empl'egam suas atividades no Instituto Brasileiro de

e· pelo s�u 'crescente progresso merece as atenções do go- com uma pancada �'ecebida, escuddão".
.

, Geografia· e Estatística e nos órgáos que lhe são su-

vemo, tanto mais que a constl'Uçã,o do Hospital. está! bordin.ados.
salvando·se. (Continúa na 3a pág.)

sendo ·executada por iniciativa particu�ar com apoio de

I'todo o povo. , É que, nêste dia, transcorre maÍs um anivelt'sário 'Y'.y.·.·.·.-.·...............•.....·.-....-_�ro.-.·.-.....· ..........· ..........·_·.-.-................,.."....

Espera-se que ambos os projetos recebam pleno apoio I
•

da. fundação daquêle departamento, no País.
dos nobres deputados. i Nêste Estado dois órgãos técnic.os da.quêle Ins- PreAso il-nalmente" O' )tÍaponeA C!>,

" . ., ... . ...

EXPEDIENTE
.

.

.' ..

I Ütnto vêht '$e ençarregando da estatística - !,l Ins·
'

.,
'

_, "'.,;'
. Constaram do expediente oficio do Serviço de Caça e petoria MUllicipal' de Estatística, com 52 agências Kasu'a', auto'r d'e falcatru"ar ...Pesca e do Comando d-o Quinto Distrito Naval d;mdo' e o Departamento Estadual de Estatística, aquêle

,

�
dencia à Casa das pro,videncias tomadas para pôr ter- dÍrigido pelo dr. Haroldo Caldeira e êste pelo dr-'

.

e.m . JO'I-O"vl-I-lemo às cl'iminosl-ts incursões de barcos de pesca de outros Roberto Lacerda..
, •

Estados, nas nossas praias, os quais estão prejudicando Ambas vêm, de há muito, prestando irtestimá. "

os pescadores e inutilizando milhões' de filhotes. 'veis serviços à Santa Catarina, no conhecimento �xá- \ . ' , .. ._

UEUNlÃO ,DE PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS to da' sua vida econômica, politica, .social,. ora infor-, Em dlas do corrente mes, p-ecebldo eOJ1'1UlilCaçao 'dá,'
.

I LEGISLATIVAS
.
màndo sôhre as nossas possibilidades econômicas, noticiamos corresponden�ia Rio Grande do Sul de que.

, Em oficio à Casa, à ._I\.ss·embléia do Espirita' Santo ora esclarecendo em tôl;no de outros aspétos, reali- de Joinville, ,relatando faJ- íoi preso na cidade de Ja-

convidou o presidente para, em reunião conjunta de to- ;lando levantamentos de al1.l} int-erêsse para. aferição catrúas do japônes Kosva guarão, naquele Estado, o-

dos os titulares dos Legislativos EstaCluais, afim de ser
.

do progresso ou regresso da coisa pública, como as V,atanobi,' que, naquela ci- jal?ones Kasua Vatanabi, au'-
estudado e elaborado um regimento interno unico pará estatísticas ,do ensino, da exportação, do movimento dade, adquiriu e pagou, com tal' de varias malandragens'
todas as Assembléias Estaduais. da p�pulação, dos cadastrós de. identiI'Jade, firmas, cheques sem fundo, obJetos praticadas aq.ui, q,uando tam'

AGENCIA P.OSTAL da produção 'agrícola, animal, industrial e fabril, entre os quais llma limousi- bem tentou passar um che"-

A Camura Municipal de Porto Uni.ão criou o distri- do bem-estar social, 'da cultura, da reUgião, do cri- ne, 1952, pela importancia que sem fundo á firma JOI'-
· to de Calmon com al'ea dn'Clistritci de Matos Costa, e is- me, etc. etc. de 150 mil cruzeiros, �ste ge Trinks. Imediatamente!"

to em virtude de merecer nquele nucleo, o beneficio ora Vale assinalar, ainda, que são prestadas infor- da' firma Jorge Trinks, da- 'o Delegado dr. Tupi Barreto"
· 'concedido. Com a c.riaçã.o do Distrito torna-se neeessa- mações especiais aos 'órgãos da 'segurança nacional, quela praça.

• comunicou a Secretaria de·

l'ia a' instalação na Iocalida,de, de uma Agencia Postal às )"ôrças Armadas.
..

O ·fato foi comunicado à Segurança Publica, na Ca-

para pleitear tal melhoramento, ocupou a tribuna o de- No dia, 'pois, que regista mais Um aniversário Secretaria da Segurança pital, pedindo que Kasua se... ·

putado Siqueira Bello,que, depois de apoiar a criação do da fundação do 'Instituto Brasileiro de Geografia e Piiblfca, nesta Capital,rten. ja recamb,indo para esta ci':'

· Distrito, em belo discurso espendeu judiciosas conside-:-I Estatística, no Brasil, saudamos, na pessoa do dr. do sido solicitado, � vários dade Mim de ser .iulgad(y·�-.
rações a respeito. é conc'luiu requerendo a transmissão Roberto Lacerda, diretor. do Departamento Estadual Estados, a capturá daqu·ele las autoridades locais ..

ele mll telec;rraroH ao Ministro dà Viação e ao Diretor

I
de Estatística de Santa Catarina, repartição modê- chantagista. No Rio Grande, Kasua era

Geral dos Correios e Telegrafas �o sentido çle outorga-' lo entre as demais do País, quantos ·no empl'êgo de Ontem fomos informados conhecido como Tacliio Ka-

rem a Ca�mon, a .referida ,age:lci�, concreti�ando, desta' energias nêsse setor da administração publica traba- na Delegacia �egional . de sua Vatan8.bi é Taquey JÜ�·

fonHa l\).a1.O: uma Justa aspll'açao ao povo. ,
lham para a maior grandesa do Brasil. \ Policia que a mesma hãvia ry.

.

, \

.

I'I'AJAí, 29 (Do Corres-
_; pondente -- Pelo telefone)
-'-7 O "disco voador" volta a

preocup?-r os homens dêste
planeta, que, agora, voltam
a sua atenção para � seu

gensacio�al·' aparecimento
periódico, nestes últimos
.dias, em oSQvários pontos do
Brasil.

".."",..._._ ,...- -.!' .".. .

(-
.

I OIRET�R 1
Rubens. de �

. Arruda Ramos !GERENTE '.

Domin!o F. �
, de', Aquino �

�....._......_-_..,....·�-_·.-.·.·_.....-.w

Edição de hoje - 8 pags. so CENTAVOS
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Qui,nta-feira, 29 de l\'I.aio d� 1952

Serviços de Clínica Inbntil da Assistência Municipal e Hos-
'

pita! de Caridade
,. 'l'<:d�s os demais Trabalhos Protéticos pela Técnica mais re--·

CpNICA MÉDICA D-E CRIANÇAS E ADULTOS cente.

- AI�rgia,- , I
Consultório: Rua Nunes Machado, 7 .-- Consultas das 10 às

�21------------"'_e das 15 às 17 horas.

Residência: Rua Marechai ,Guilherme, 5 - Fone: 783.

I
A V I S O

O, Dr. Dja.lma Moellmunn avisa à sua f�istinta clientela que..

testará ausente até o mês de setembro em viagem de estudos 2...•,

Amêrica do Norte.
.

..'
Comunica ainda que o se�' Instituto de diagnóstico clínico co�-

.

. ,.

I
tinúa funcionand,õ de maneira, regular, ficando como "" :ubstituto .•

o competente clíni co Dr. Orlando Sc)1roeder que ha ma is' de um-.

ano, vem acompanhando, passo a passo, os serviços clínicos da".

I, Casa de Saúde São Sebastião, e de seu ccnsu ltór io.

Os serviços de rádio diagnóstico, radioterapia 'e os de labora

tório 'clínico ficarão a. cargo: do ]')1'. Paulo Tavares, nome sobeja-s
mente conhecido em nosso ineio, pela sua- proficiência e dedicação-:

.Das ditas especialidades.
,',,".:- ..

DRA. WLADYSLAVA W: MUSSI
E

DR. ,ANTÕNIOvDIU M'uSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especíaltzado das DOE:r:ÚJAS DE SENHO-.
RAs, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

SOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - .METABO-
.

LISMO BASAL
'

Radioterapia pôr ondas curnae-Ele trocoagulação Raios Ultra

Violeta e Infra Vermelho.

Consultório! Rua Trajano, n, 1, 1° andar - Edifício dó Mon

.' -tepio.
Horário! Das 9 às �2 horas - Dr. Mnssi.

Das 15 às 18 horas -- Dra. Mussi.

Residência: Rua Santos Dumont, 8, Apto.
- 2.

, '.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacional de 'Medicina da Universi-·

ifade do Brasil).
Médich por concurso da Asaiatência a Psicopatas do Distrito

Federal.

Ex-irlterno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio Judiciário da

Capital Federal.
F.;x-intel·no (la Santa' Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Clínica Médica - Doenças Nervosas.

Cousultóri\>: Edifício Amélia Neto

Residência: Rua Bocaiuva, 134.

Consultas: Das' 15 às 18 horas.

Sala 9.

Teltifone:
Consultórto : 1.268.

Residência: 1.385. ,

•
DR. JOSÉ BAIDA S. BITTENCOURT

.MÉDI<:;O
Clínica Geral - PEDIATRIA

'Rua 13 de Maio, 16 - Itaíaí
PUERICULTURA -- PEDlA1.'RIA -- CLINICA GERAL'

Conlmltóriõ e Residência _c Rua Bu1cão Viana h. 7 (Largo 13

de Maio) - Florianópolis.
Horário! 8 às 12 horas Diàriamente.

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
, " -

DR. 'GUERREIRO DA ·FONSECA

" I

Especialista do Hospital
'Moderna Aparelhagem.
LâmpaCra'de Fenda - Refrntor - Vertometro etc. Raio X. (ra-'

�jografias da Cabeça) - Retirada' de Corpos Extranhos do Pulmãe

e Es·ofa&,i>. I

Rece.ita para uso de Oculos.
\ .«oneuItório - Visconde de Ouro, Preto, n. 2 - (Altos da Casa

Belo Horizonte).
.

. Residência _. Felipe Schmidt/101. - Tel. 1560.

DR. ANTÔNIO MONÍZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

,

'"

Ortopedia
C'OflsuIt,óxio: João Pinto, 18.'

I

Das J.5 às 11 diària'mente.

,!) M!lJIoS aos Sábados.

Res.: Bocaiuva 135.

Fone M. 714.

\

ROLDÃO CONSONIDR.
Cirurgia, Geral - Alta Cirurgia - MoIésti<ls de Senhoras

- Cir�r'gia dos Tumores -

na Faeuldade de Medicina da Universidade de São Paulg.
Ex-Assistente de' Cirurgia dos ,Professores Alipio Correia

Neto e SyUa Matos.

Cirurgia do estomago, vesícula e vias bi liares, intestinos del

gado e' grosso, trroide, rins, próstata, bexiga, útero, ..{)vário� e trorn- I'pas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia, '.

Consultas: Das'2 às '5 horas, rua Felipe Schmidt, 21 (sobrado). i
j , t'

- Telefone: 1.59�. I
Residência: Avenida Trompowsky, 7 - Telefone 1.764.

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e Buenos Ayres

OUVIDOS - i"<ARIZ - GARG.Ai'IJTA

Consultório - João Pinto, 18 - 1° andar

Diàriamente das 15 às 18 horas

\.

DR. I. LOBATO }:i'ILHO
Doenças do aparelho respiratô .. i�

T U B E R C U L 0_ S E

RADIOGRAFIA E RAOIQSCOPIA, D�S 'PS-LMÔES .

Círurgfa do 1.'orax

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina, 'fisiologista e I

tj�iocil'urgião·do Hospital Nerêu Ramos ICUTSO de especialização pela S. N'. T. Ex-interno e Ex-assistente de

Cirurgia do Prof. Ugo Pinheiro Guimarães (Rio).
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38. :�,.

. Diàriamente, das 15 às 18 horas.
. Residência: Rua Felipe Schmidt, -n. 103:-

DR., ALVARO DE CARVALHO
Doenças de Crianças

Consultório: Rua Trajano slu, Edif. São Jorge �- 10 andar.

Salas ·14 e 15.

Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, s/n. -- 3° andar, (chá

cara do Espanha) ..
At.e;lde di'àriamen te das 14 hs. em diante.

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

DR. M. S. ' CAVALCANTI
,

Clínica exclustvamente de crianças
Rua Saldanha Marinho, ÚJ. - Telefone (M.) .736.

\ .

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica....,. Doenças de crianças

(Tratamento de Bronqüites em adultos e crianças).
Consultório: Vital' Meireles, 18 - 10 andar.'
If'-.rário: Das 10,30 As 11,30 e das 2,30 às '8,30 horas,'
Residência: Avenida Rio Branco, 152 --o Fone 1.640.

O ESTADO
ApMINISTRAÇAO

. Redação e Oficinas, à rua Conse'lhetro Mafrá, n. 16(\.,
Tel. 1022 ...;_ Cx. Postal, 139.

'

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Ge rente : DOMINGOS .:B'. _Dl'; AQUINO.

DR. NEWTON D'AVILA
Cirurgia geral -:- Doenças de Senhoras - Proctologia

Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n. 18 - 'I'elefone 1.507,

Consultas:' As 1-1,30 horas e à tarde das 15 hora." em diante.

Residência: Rua Vidal' Ramos, - 'I'e lef'one 1.422."

DR.. MARIO WENDHAUSEN
Clíníca médica de adultos e crianças

Consultório -- Rua João Pinto, 10 _ T'el. M, 769,

Consultas: Das '4 às 6 horas,

Residência: Rua Esteves Júnior, 45. 'I'e l, 812.

•

DR.. ARMANDO VALERIO DE ASSiS
MÉDICO

Dos

·DR. ALFREDO CHEREl\'I

Representantes:
.

Representações A. S. Lara, Ltda.

Rua Sl\n�dor D�ntas, 4Ó - 5° an�ar.
'I'e l.: 22"ú92·1 - Rio de Janeiro.

_

Reprej or' Ltda.

Rua Felipe de Oliveit7a, n. 21 .-;- 6° a)1(IRl' ..

T'e l.: 32·['873 --- São Paulo,

ASSINATURAS.

CIlI'SO Nacional de doenças mentais

Ex-diretor do Hospital Colônia Sant'Ana.·

Doenças nervosas e mentais.

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n. 9.

Consultas das 15 às 19 "ho ras.

FONE: M: 798.

Res.: Rua San tos Saraiva, 54 - Estreito.

Ano

�a Capital
c-s 170,00

.............. ' Cr$ 90,0'., Semestre
No Interior

Ano Cr$ 200,00
Cr$ 110,00Semestre

Anúncios mediantes contráto.

Os originais, meS\110 não publicado_;;, não serâe

devolvidos:
t

.

Pr. dí reção não' se l'espons�iliza pelos coneeltos,
emitidos nos artigos assinados .

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

ADVOGAD'O'S,
DR. CLARNO G.' GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meirelles, .60. - 'Fone 1.468. - Florianópolis.'

DR. RENA1�O RAMOS DA SILVA
- ADVOGADO

Rua Santos -Dumont, 12. - Apt, oi.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA·
- ADVOGADQ -

Caixa Postal 150 - Itajai - Santa Catarina
�
,

. .

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
- ADVOGADO-

Rua Trajano n. 12, lQ andar, sala n. 1 - Edifício São Jnrgee

(Escr, Dr. '.....aldir Busch) ,

,Telefone - 1.340.

DR. DALMO BASTOS - SILV_A
-ADVOGADO -

RUA HERCILIO LUZ, S6

Edifício I? Dora, - sala, 4

HAJA!

Santa Catarina

I
,

DENTISTA
DR. OCTACILIO DE ARAUJO

,

CIRU�GiAO DENTISTA

'tua Felipe Schn�idt - .};dif. Amélia Neto - Sala 1

Tratamento cí rúrgí cu e cura da Píorr êa Alveolar,

Tratamento cirúrgico e ,cura de Abcess'Os, Granulmas, Q!líst�;·

radiculares, etc.

ATENÇAO: -- .Grande· redução de preços nas DENTADURAS ...

para as �e�sôas que vivem de ordenada,
.

Labo ratôrf o Protético sob a direção de 'I'écni'co contratado e5-·

,

pecialmente no Uruguai, formado' sob 'a orientação de um, dos

I credenciados especialistas d,a América. .'
.

1 Dentaduras sem, o Céo da Boca (Abobada Platina)

Pontes MoveÍs e Fixas

111ai sw

EM FLORtANOPOLIS
Brevemente no ,Clube t , t 2 de Agosto" maravilhosa festa dançante intitulada Bonqu.
em FloriÇiDópolis.. Desfile de modas Bangu por senhoritas de no�sa socie-,,,

dadf, em beneficio di Soe. de Amparo aos Tuberculosos,� A.s mesas esta:rã:o" à- v,enlB&�
,

\ da, brevemente, ao .preço de Cr$. 100,00.
,
,
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3

"Julio deCastilho e a

} Festa do Trigo, '

I ESCREVE: JOSÉ SOARES 'los (18.600.000 quilos), se-

BRANDÃO FILHO guido do trigo (10.368.00&
. ,(Do Serviço de Expansão quilos), mandiosa (6.000.00&,
do Trigo, do Ministério da quilos). batata-doce ..... _

Agricultura). (2.500.000 quilos), feijão
, A cidade gaúcha de Julio (2.160.000 quilos), fumo ...
de Castilhos realizará, em (975.000 quilos), batinha
novembro próximo, a 2a Fes- (384.000 quilos), cana de:

I
ta do Trigo. Concomitante- açúcar (330.000 quilos), al
mente ao certame, vamos ter fafa (178.000 quilos), ceva
no berço do Patriarca da Re- da (150.000 quilos), amen

Ava GARDNE Re James publica t) 2° Congresso de doin (72.000 quilos), tungue
MAISON 'I'riticultura,

.
assim como (21.000 quilos) e madeira

, uma exposição, de animais. (1.400 m3). Os produtos
Para tal f im.. foi organí- mais exportados foram a.

zado o respectivo Comissa- carne e o trigo.
rio, que já vem dando provi- A cidade de Júlio de Cas-

'I de:1cias para o exíto 40s fes- tilhos é uma das mais apra-:

tejos, zíveis do Estado. Sua popu-
Fizemos bem, os presen- lação rural é morigerada e

tes ao 10 Congresso de 'I'ri-: acolhedora. Dispõe a sede
t icultura, levado a efeito em do município de abasteci

Bagé, em escolher Júlio de mento dagua, telefone e te
Castilhos para sede das so- 'legrafo, energia elétrica,
len idades deste ano.

'

bancos, e cooperativas, Iím-
Para quem não conheça o peza pública e domiciliária,

município, de tão ricas e, 'hospitais, farmácia, hotéis,
belas tradições, aqui vão al- clubes recreativos e asso

guns dados a respeito do ciações culturais, bem co

seu desenvolvimento. Com mo médicos, .advogados, én-
29 DE MAIO ..

uma superf'lcie de 3.405 km2 genheiroa, agronomos e ou-
.

A data de hoje recorda-
e uma população superior a tros profissionais. É ,bem.,

nos que: 25.000 habitantes, Júliq de servido de escolas, achando-_' em 1549, o zovemador .

trucã� Castilhos produz de tudo.
, se em adiantada cons ruçao

geral do Brasil Tomé de
o prédio para o gmasio.

Souza, mandou para São Vi- No ano transàto, contava Dois mil quilometros de
cente o Ouvidor Geral Pe- .

d tcom 140.000 bovinos, boas estra as cor a� a pro-
dro Borges e o Provedor-

65.000 suínos, 43.QOO ovinos, gressista COmuna. percor
mór Antonio Cardoso, para 11.200 equinos e 120.060 ga- rendo-as cerca de 250 veí
regularizal:em a administra-

linaceos, não se cornputan- culos registrados na Pref'eí-
cão naquele ponto de nosso

d
.. .

t I J
- o a,SSll11l10S, caprll10S e mua ura oçal' ,

território;
res, em -regular quantidade. E um municipio que hon-

_ am ,1827, o corsário ar-
O parque para exposição de ra o' Rió Grande do Sul e o

centiuo "Vencedor de Itu- ,

d
' '

20"3c» animais, existente na se e Brasil, com suas . 'J pro-
7
.. a igo" ( ") foi 'repelido per- '"

, do município, é um dos me- priedadés rurais em .Lran-

to da barra da Vitória pelo Ihores do Estado. Em Julio ca prosperidade.brigue"transporte 'Uruguai', de Castilhos encontra-se o Vale 'a pena visitar J'úlio
sob o comando do 10 Piloto

maior rebanho Charolês
'

do de Castilhos por ocasião da
José de Souza Pico; F t fi T'mundo. próxima • es a 1-,0 ,n�o,
_ em 1828, o Marques de

Em 1951, sua safra de pro- oi-ínclpalmente a Estação
Tamandaré (Marques de

'dutos de origem animal foi Fitotécnica da Serra. Fun
Souza), com sua escuna

assim relacionada: cera, . .. (;ionan,do há' alguns anos, é.
"Bela Maria" aprisionou o

4,500 quilos; mel, 5.000 qui- um estabelecimento de q-ue
brigue-escuna ai'geritino L 20000'1 Ih

I •

los; banna, '. qUI os; se orgu la a agronomIa nu-

"Ocho de Febrero";
carne, 2.848.533 quilos; chi- donal, nele p:r:estando serVÍ-

_ em 1840, em Miritiba"p fre, 42.000 quilos; couro, cos, dentre outros experi
Capitão Domiciano José,Ai- 777.000 quilos; lã, 75.000 l'uentados agrônomos, o Dr�
res repel.iu um ataque dos

quilos; leite, 800.000 litros; Benedito Paiva, criador dos
insurretos do Maranhão;

osso, 280.000 quilos; tripa, trigo� "Calonias", "Patriar'-
_ ,em 1857, foi firmado o , T ". I30;000 quilos; ovos, ca" e

'

rapeuno , Val'lef u-

tratado de aliança entre o
250,000 dúzias; manteiga, des !'lue projetarani extr�'-

A seguir, respondendo a

Ima
secreta ou co.isa que o Brasil, Uruguai e Estado de

5.000 quilos e queijo, ..... fronteiras o nome do ilus-
outra pergunta do jornalis- valha pertencente a esta ou Ii;ntre-Rios; 18.000 quilos. I tre geneticista.
ta, declarou enfáticamente o I àquela pot�ncia. Investi- _ em 186{), nesta então

Com refencia a produção Convem conhecer de per-
Comandante do PP-VB�: I guem os srs. mesmos quando :-.idade de Desterro, nasceu

vegetal, 1951 foi tambem to as realizações da labo-
_ "Posso afirmar, com tambem virem o que se con- Hel'cilio Pedro da Luz, que pródigo para Jú!i.o de Casti- riosa p'opulação castilhense,.

segurança, que não se trata- NencionoH chamar de disco veiu a ser o' dignamico idea-
lhos, a-pesar-de a seca que povo da' fibra de quem lhe

va, de maneira alguma, de voador. '!izador da magestosa ponte , O
. ,

assolou o sul do paIS. ml- legou grande nome, que e

um aviã,o ou aparelho sim'i- À uma pergunta mais, metálica que liga a Ilha de . .

I '1
.

lho veio em pnmell'O ugar para os brasI eu'os um pa-
lar. Duvido, outrossim, que respondeu: Santa Catarina e o Continen-

com 310.000 sacos de 60 qui- drâo de virtudes cívicas.
se tratasse de um paraqueda te e que tem o seu nome;

1 umlnoso,
I

como querem ex - "Reitero' a assertiva - em 1867, o Almirante

plicar alguns 50'ruais êàrio- de ter visto, na realidade, o e Visconde de Inhaúma bom

eas, quando a possibilidade tal ovóide luminoso" - e, bardeou CUl'upaití, ocupada
,S de se tratar de um fenô- para provar declarações, a- por tropas paraguaias de

meno celeste ,e inaceitáveis presentou ao jornalista a Solano Lopes;
às hipóteses, segundo o pon- tripúlação do avião que, co- - em 1867, na margem

to-,de-vistá de diversos cien- letivamenté, confirmou, pOll- ,esquerda do Rio Miranda,
tistas. O objeto engenhoso to-por-ponto, tudo o que re- no Passo do Jardim, falece
deslocava-se com grande ve- latára. O Comissário do apa- ram vitimas de colera-mor
locidade, pal�cendo-me im- relho referendou -essa noti- bus,' os COl'onél. Carlos de

possivel qua.-lquer estlmati- cia pois tambem vira o tal Morais Camisão e o Tenente

va a respeito 'da medida do ,ovóide luminoso ou como se coronel Juvencio de Mene-
.

h
'
/' I

seu movimento, se era silen- convenclOnou c amar 'la;;, Comandante e Sub-co-

cioso ou se irradiava algum disco voador! mandante da Expedição do

rumor. Nada posso afirm'ar, _Terminadas essas dec1a- Apa, isto é, uma dasmuitas

porquanto minhà àtenção rações, o PP-BVN, da Varig, Forças Expedicionarias Bra
era visivel e não auditiva e levantou vôo, rumo à Flo- sileii'a. Fo�al eles os bravos

se se tratava de 'alguma ar-, rianópolis e Pôrto Alegre. guias dos "Soldados da cons-
-------------------------------------------

Vida .Socie 11
ANIYERt\ÁRIOS': tem, em sua residellcia à
_ Decorre, hoje, o an íver- Avenida Mauro Ramos, nes

c.Bário 'natalício do -sr. Os- ta Capital, o sr. Jorge Ha -,

<, .waldo Pereira, viajante C;:J- víáras," comerciante nesta
,meróaL praça e genitor do dr. Nico-

_ Passa, lwje,' o 'anrver- lau Haviáras, diretor-geren
-sário natalício da -menina, te da importante firma C.
jl?au1n-M>tria Barbato, fi- Ramos S. A.
::lha do sr, Alberto �Ba:l'ba't@, O sepultamento do seu ca

'oficial- da Marinha -Mercan- dáver se verificou, à tarde
.te. de ontem, no Cemitério Pú.

_ Faz 8110S, hoje,'8, 'se- blico do Itacorobí, com gran
-nho rínha Maria Jrilíeta VI- de acpmpanhamento.
;ri:;:s1mÚ; filha do sr, Fermi- À exma. família enlutada
''Pio Vir-ias imo, comerciante. ,a expressão de pesar de O

- Transcorre, nesta da- ESTADO.
'ta, o an iversá rio natalício SR.' JOÃO CONRADO
-do menin(; Max S. 'Pereira, PEIXOTO
'filhinho do sr. Ar-i S. Perei- Faleceu, sábado último,

vitimado por mal súbito,
nesta Capital, o sr. João
Conrado Peixoto, -funcioná
rio da Comissão de Pesca.

O extinto deixa viuva,
dona Joana Aguiar Peixoto.
Era cunhado das exmas.

viúvas Nonata Cordeiro Tei

xeira, Carlota Cordeiro
�
da

Luz e sr. Marcos Manoel
Cordeiro.
Seu enterramento se efe

tuou, domingo, no Cemité
rio da Trindade, saindo, o

féretro de sua residencia no I

Saco dos Limões, onde resi
dia há mais. de quarenta a

nos, com grande número de

autos, conduzindo parentes
e amigos.
À beira do seu túmulo, fa

laram: pela Loja Maçônica
"Ordem e Trabalho", o sr.

Clyto de S�uza Dias; pela
Loja "Regeneração Catarí
nense", o sr. Mário Clímaco;
e pela Associação Benefi
cente Maçônica "14 de Ju
lho", � sr. Constantino Fer-
rari. Ás 7,4$ horas
À f'amilia enlutada, O ES- Em ultima e defÍ11Ítiva

TADO apresenta' condolên- exibição.
cias. Errol FLYNN 'e Patl'ice
, .

Sensacionais
Revelações ••

•

1'a:

- Festeja,' hoje, o seu a

niversário natalício, o me

nino Henrique-Hudson, fi
lhinho do sr, Jonas Carva
lho, funcionário público es

.tadna l, aposentado.
-:- Aniversaria-se, hoje, a

galante menina Wania
Grarns Ribas, filhinha do sr,

Oswaldo Ribas e de sua e�
ma. esposa, d.' Waleria
-Grarns Ribas.

- Faz anOR, hoje, O jo�
vem Hermes de, Ataide, es

'iuda1'lte.
FAr,ECIlVIENTO:

SR, ,JORGE HAVIARAS
Vitima de mal súbito, fa

Jcceü, na madrugada de on-

isto
A vida, dos homens-de-im

.-prensa, em Santa Catarina,
',principalmente, oferece as
- pectos interessantes aos

que, por algumas horas, plro
curarem 'deter a atenção em

fatüs que determinam atitu
,.des que, aos alheios ad me

"üer, constituem razão para
..

.

/,..,
lThCumpreensoes.

Não há quem desconheça,
,em nossa Capital, que ser

aq'ii jornalista, e não pas
'Quineiro ignóbil como o sen

ten.ciou essa classe de j01'
:nalistas o nosso poe.ta Jáu
Guedes, é ser quanto de útil
]i;9ssa contar a coletividade.
-I\: ser advogado, que ao mes

mo tempo exerce função po
liciai ao procurar conhecer
,das razões das ,injustiças,
1!flS erros' e das causas de
terminantes de atos que fí
rmu pessoas" tornando-as ví
timas de agressivas atitu
des. É ser; em muitos casos,

. 4} próprio juiz, no estudo e

-nu apreciação dos fatos. É
ser um intelectual prontó
para servir, para defender
'.e, também, pa.ra acusar.

Muitos fatos aí estão para
. -que se infíra. razões que jus
:tificam êste comentário. Do

I ;repórter, que é, co,rno já se

afirmou alhures, a 'alma do
,jornal, muito se poderia fa.
Jar. Do redator, cuja função
ê a de dar vida aos fatos, es
clarecendo-os nos comentá
rios, criticando ou elogian-
,.do, a· afirmativa é a de que
precisai ,êle de éa,bedal de ..

conhecimentos para CUIn-
. pr;r a s11a função. Do dire
tor. dêste, então, as respon
SE hilidades definem ao cer.

to a função que' eXerce.
R todo êsse pessoal, sem

Cf1lntar os que são a parte
técnica, que "trabalha nas

ofjcinHs, o'ue foda o mate-
rial, distribuindo-o para dar
à fôlha a feição elegante de
presença" são os homens-da
im'ptrensa;eij,ue muitos desco-

- ,nhecem é poucos valo'l'Ízam.
,p CI<,K'\,R AUGUSTO

I

Vine-Diário
\>VY:MOORERI'FZ

Ás 5 e 7,45 horas
ODEON

em :
�

OLHANDO A MORTE nE
FRENTEÁs 8 horas

Uma historia tão real co-
mo a propria vida. . .

,

Maria FELIX e Orlando
VILAR

No programa:
Cinelanàia Jornal.
Cr$ 6,20 e 3,20 I

Irnp. até 14 anos.

IMPERTO

Nac.

em:

UMA - MULHER QUAL-
I'

QUER
.

No pi'ograma :

Noticias da Semana. Nac.
Galmon Bristh. JornaL

Preços:
Cr$ 6,00 e 3,20
Imp. até 18 anos.
,

ROXY
Ás 7;45 horas

Em ultima exibição.
Mickey ROONEY e Pat

O'BRIEN
em:

O_FAISCA

em:

PANDORA
'I'echnicolor
No programa:

Cin e JornaL Nac.
Cr� 5,00 e 3.20

Imp. até 18 anos.

r
:

No programa:
Cinelandia JornaI. Nac.

Calmon Bristh, Jornal.
Preços :

Cr15 5,00 ii 3,20
Imp. até 14 anos.

,

RITZ
Sábado _. às 4,30, 7 e 8,45

horas.
Van JOHNSON e Katri

ne KRAYSON
AMOR VAI AMOR VEM

RITZ
E

ODEON
"Domingo

?,/faul'en O'HARA e Viven
te PRINCE

em:

BAGDAD
Technicolor

IMPERIAL

tanda e do valor" que eSCl'·e- Camisão, ao sentir a apro-
veram a retumbalí.te e glo- ximação da morte, vitima d�
riosa "Retirada da Lagu- "coléra-morbus", poude ain

na"; dá se lembrar do dever-mili-
A grande epopéia que os tal': _ "Salvador (era 0',

Soldados de Camisão 'reali- seu Ordenança) dê-me a es

zàram, na trajetoria forne- pada e o revólver! Façam
cida pelo Guia Lopes e que seguir a força, que vou des-
'a p.ena brilhante de Taunay cançar!"

.

imortalizou em sugestiva E d�scançou, para sem

narração, serve-no,s nos dias pre,. o herói, nas, p�ginas
do presente, c'omo um farol imortais da História!
a iluminar a estrada de nos- Honremos a memória de
sos dever�s, que percorre- tão nôbre vitima do dever-
mos, queiram ou não, os pá- militar!' ,

rias difamadores dos gx:_an-l Hom'�mos a memória do
des -capítulos de nossa His- Coronel Camisão!
toria! - <t\ rufr� Nilo Tadasco

•AVENTURAS DO ZE-MUTRETA .' .1.

/

I
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"

azzurras � !
Agora, 'mais do que nun- rze" alvi-celeste recebe tre- tentará com o campeão tu- siorrais onde pontificam I Jogará o conjunto azul as BoósvMínela, Nenem, Pauli-

ca, 0 dever de todo bom flo- mendo "banho" Relo, quilo- baronense, domingo próxi- "ases" de primeira grandeza i partidas em disputa do ti- nho, Balão, Saul, Manara.

rianopopitano animar com o métrico escore de 10 x 1, mo, possivelmente. do soecer harrigaverde, CO-( tulo máximo, com a sua ca- .Nizeta, ' Américo .e Lísbôa,
calor do seu aplausos '0 pe- para não falar na anulação O' Avaí de tantas e tão mo Teixeirinha, Moaiman," racterística vontade de lu- festarão firmes nos seus pos-

:'''-�'lotão avaiano que vêm en- de sua partida com o Her- gloriosas jornadas conheceu Otávio, Pilolo e outros.
t
taro E' vai' .Iançar-se como tos' para levar o conjunta

frentando todos os 'obstácu- cílio Luz, de Tubarão, sen- seu maior revéz, onde menos 'O quadro campeão 'ilhéu 'nunca as próximas lutas, a grandes e rehahílrtadores

los de ordem técnica para te-se a necessidade de cE)rar esperava: na pacata e prós- ainda não perdeu a ·ba1lRlha demonstrando mais uma vez trfiunfos que por certo te

fazer voltar á Capital a he-lfileiras em Torno do tetra- pera Brusque, orgulho do do Campeonato Estadual de seu invejável espiritó de rão ampla repercussão nas

gemônía do futebol catari-I Campeão catarinense de Estado. E foi autor da es- 51. Apesar dos acon tecirrien- luta. quatro cantos .do Estado.

nense.
'

, 1946,' incentivando-o no má- petacular proesa o Cluhe A- tos recentes, o ssquadrão Adolfinho, Beneval, Dan-

Após a malograda atuação ximo na nova luta que sus- tlético Carlos Renaux, com "azzurra" está com a moral da, Morací, Niltinho, J'aír., Para a vitória, "azzm...··

de Brusque, quando o "on-I notável conjunto de profis- Ierguida.' ras"!
����j""()4""{�JoWIIa·••••••"...... ,

"O Estado Esportivo
DOMINGOS C,ORRÊA VEN-

'I
FUTEBOL EM CURI'rIBA

CEU o 2° CIRCUITO/ DA
'

BôA VISTA .

, Na única partida dispu-
•• .,.

.

f tada domingo em Curitiba,
O cicliéta joinvilensc Do-

Palestra Itália conseguiu.

C' 20
o .

rmngos o rrea, venceu o
empatar com o Monte Ale

Ci�ito da Bôa Vista" na

distância de 70 quilómetros.anualmente no dia 24 de ju- 'o presidente Ormar Cunha e sendo processa�os, v:isando Só compareceram cinco
nho. o superintendente técnico transforrnama Corrida da .

li t, " ·t ncentes ao
E ti t ti D' d C F' '" . CIC is as, ú per e
s ivemos ou em na en 1- m.aJor o.mmgos a ost,a oguell:a na maior prova

IClube Atlético Operário. 1
dade controladora dos es- Iiino Sobr inho, nosso aSSI- pedestrrna de todos os tem-

G" ti 1 Moto.
,

I
ao mas ICO e ao m

portes do atletismo, valei, duo colaborador, que nos pos. Os dOIS destacados es-
Cl

..

De' d com'petír o
b t

.

Ii de l ci 'f' d
'.

t 'f
une. IXOU e

asque e e ClC ismo, on e cíentí icaram os prepara- .portis as in armaram-nos
PI'

.

f lt fOI'. " _:.. d' a rnerras, cuj a a a
palestramos longamente com tívos que desde ja estão i mais aue e pensamento a

tid
.

melh 'r'

,;, . senta a por pOSSUlI' o no

i F. A, I.J. fazer c.ompetu n�s- plantel da cidade de Joínvi- RUMANO PARA HELSIN-

Isa prova. o� maiores fUn?IS- le, O Clube Operário con- IH O HIPISMO BRASI-
. , tas brasfleiros da atual ida- uist t "'r' ograf ia J.EIRO

T bot
' . . quis ou a aca IP .

. -

venceu o au . ale dCe, parücIPanstei Ado re�ente Ipiranga" POl: terem os seus
"

'

-, 'damAPelon.ato uf-t mdencano tres representantes chegado Com destino a Helsínkí,

t
..

t' 1 I e t etísmo, e e ua o 'em. . ..

J Oe 1 U areS B s Aí • E tr tI' na frerrte dos, dOIS outros onde diputasá os ogos -

.

! ueno""t l�es. � leFos; �- que não completaram o per- Iimpicos, seguiu por via-
, tas cog i a os pe a '. .

'curso. aérea, domingo último, a

Iniciando a 9a -rodada de quipeido Taubaté oferecido f Quadros e Cestinhas: figura o vice-campeãot SU!-�, ''''"'1''''' �
,

�, r·· .. ' ,.

seleção hipica do Brasil, in-
'campeonato, defrontaram-se resistência ao 'quinteto tri-: UBIRATAN - O. Meira �merlcano ,e r:osso çon: el:ra- tegrada pelos seguintes ca-

os quintetos juvenís repre- calor. No segundo tempo en- (2), N. N. Pei..eira, E. Strae- �:OpôV��ld���: at�;���:��;� VITóRIAS DO RENNER
valéiros : chefe tte. cel.

sentativos do Lira T. C. e tretanto desapareceu a mar- tz (11), C. Brognol i (18), . ,
. Franco Pontes; Alvaro Di-

do Ubiratan. O primeiro cação dos comandados de H. Livramento (12), S. car_lemprestandoc seuFI valioso EM CRICIUMA
as de Toledo. capitão Rei

t d e uilibra S
..

t d
.

d Ih L B t I A
concurso ao . R. amengo E

.

d
., 'd G' a-e tt ceIq 11 ar o ecorreu q 1 -

oucml,. en o os Joga ores va, O; . ar. o omeu, .

'do Rio. ,

xcu l'SlOnan o ao mun lCI nal o -lUmar s, e.- .

do, teÍldo terminado com a do Ubiratan 'jogado' com OlIveIra, S. Faucz..
I\G d pio catarinense de Cl'iciu- Eloy, Menezes e Major G�r-

contagem de 8 a7 para o Li- tranquilidade, alardeando �.���!::._.._••__._•••.•� ma, o Renner extreou qui.n- san Borges. Os cava'los se-

ra. No segundo qua-rto, hou- su1]. sup�rio!'Ídade no placar- TAUBATÉ - A. Andrade INGLATERRA 3 X ÁUS· ta-feira abatendo o "onze" guil'am pOl' via marítima.
ve ligéira vantagem para o de. A la fase terminou pe- (1), J. Meireles (9), C. O. TRIA 2 local do Atlético Guaraní'
Ubiratan, que marcava e la contagem de 16 a 13 e a Soncini (7), H. Bitencourt, Em Viena, teve lugar do- por 4 x 1. Concedendo' "re- -...._-------.-

conchlia hem, jogalido o Li� segunda foi nitidalflente pa- J. Camargo (1), J ... Rodri- mingo o esperado encontro vanche". ao clube da terra
EMPATOU EM JUIZ DEra com a sua produção cos- ra o quadro de Rubens Lím- gue's, G. Simas (2), L. Mel- ,das seleções da'Inglaterra e dó carvão, o pelómo conse-

FÓRA O.BANGÚ·tumeil·a, tendo terminado ge 'q�e �ez 27 cor:tra T ,/ dO! lo, A. S,iq.ueira, Z. Lima. IAustria, vencendo os bri- guiu nova vitória, domingQ
com 3:. contagem .de 19 a 18 a,.ntag.onlsta, termmal1ào.a Os JUIzes foram. os se 'tânicos,.pelo. escore de 3 x2

.. último, desta vez pelo es-
J d

�. '

J
.

f
-

1 Ub t D d 1 d.i! h C I D j
,

. . ogan o <lommgo em 1HZaVOl'ave ao Ira ano
. �- partI a com o resu ta o 1.1- In ores, ar os antas' e J.. O pl'lmen'o tempo terml:- core de CInCO tentos a dOIS.

d F' i\Ir'.

d d' ddI' N b I e ora, minas, O ,esqua-pOI b escanço' e ez mI- ,na de 43 a 20. unes que atuaram em. nau empatado por 2 tentos. Ambos os ,embates foram·
d

-

d B '..l R'nutos, começou o go quarto
'.

travados deba:ivo de fortes! rato o angut, "Ot _

10, em-,

d
.,.

t h
... pa ou em um en o com ocom pre omlllanClU acen ua- c uvas, o que.lmpedlU maIOr .

tIl d T Z'da do LI'ra que consegu.e 10 fI
� .

d 'bl' I conJun o oca o upy. }-,
, .a uenCIa e pu lCO ao 0- .. ,

.

Bcontra 2 pontos do adversá- O Campepnafo Juvenil' de ,Allejismo cal dos interestaduáis amis- zl�ho �O�Slg:OU par� o an-

E�:;t��::�:n�:�1�:;; .

empolga a Juventude f1orianopolitana
tosos ,g.::.::.::::.:__

ruleo aumenta a sua

supe-I
.

O PAL�JEIRAS VENCEU
,'. rioriçlade, cOl1seguin�o 14

°

Estamos infOl:m�do.s que o categorias, Para os venc,edo-. para o encerramento da�
O GUARANI EM JOINVI� 16a C 'H'"/ contra 5 pontos do _UbIratan. II �ampeonat� J�ve��l de a- l'e� individu�is serão insti- pnsérições será o dia 14 de

'

_ • ".

'I' terminando a partIda com o tl.etIsJ;11o a .sel leahz�do no
1
tu Idos ��da.has. I?everão junho.

_.

LE

N O T .&.
. escoy;e final de 42 a 26 p'ara d�a 22 de Ju�h?, esta e11tu-1os _partlcIPa�tes nao te.r I As provas sao as segum- Defrontara-s,e em Joinvi- . �
;

os campeões estaduais. Os sIasmando a Juventude dos' maIS de dewlto anos referl- i tes: , le os dois tradicionais ad- . O Chefe da 16R C. R. M.r
quact:tos estavam assim es- clebes filia�o� a }i'AC, �s- ;d� ao dia' 31 d.e .agosto, e, I . M,?ça�: 75 m., 'Saltos em versários, que s� encontra-lconVida Os seinhores O:nua
cI'Íturados nas súmulas: - tando o Atletrco Ja seleclo- nao terem partIcIpado em I dIstanCIa e altura e Arre-

vam sem derrota. Os bugri.- l'ino' Antônio Soares, José
LIRA: R. Oliveira (2), L. nando os seus �lementos pa- i'competição oficial, em qual-lmêsso de peso (3Kg). nos não consegtlÍr;tm supor-1Paulo da Natividade, Nestor
.Alve� (11); E. Hog (18), O .. ra o sensacIonal certam� ,em! quer parte .do _país,.a não ser I Rapazes:. 100m., 200m., tal' o jogo verdadelramente Eduardo Bazalona Dutra,.
Boabaid (2), J. ·B. Soares disputa da "riquissima taça jlUl c�,tegol'la J�lvelll1. Segpn- h ..OO?m;:. z:l X 100m. Saltos em técnico posto eni ação pelos Osní Manoel Coelho e VaI
(5), H. GOllveia (4), E. Pala- denominada "Ten. CeL P.au- ; do ll�formaçoes que hos

I dl�tancla e altut� e Arre- periquitos que c011firma- dir Nozaris, a comparecerem
díni e Lenio Machado. lo W, V. da Rosa". O UbIra- : prestam no Departamento messos' de peso, dISCO e dar-

ram assim ser a melhor e.- à 3a. Secção daquela Repar-
UBIRATAN:, D. Álves tan pretende inscrever-se 'de Atletismo da'FAC, a data do.

. quipe presentemente no Es- tição, afim de tratarem de:
'(9), R. Pereira (3), L. Bar- em t9das as provas, estando. I

'

tado, conforme as declara- seus interesses.
reto (2), A. Sabino (4);" E. lo seu técnico tratandodas,. c5es dos mentores do Ate- Cyro Denticé Caldas-

����:�. �idf�: �:�s�S�i'ã�a� 1:����IÍ;::'��!�l�a a�l:::���
.

Express'l·v·'8' V·ltO�r·la� d-o' ame'r-Iea �::�;�����:a sua visita ao MajOI_·-_C_h_e_f_e_._._-......---
Ronaldo. A partida foi. ar- Clube 12, segundo a palavra,

.
. Pondo em c,ampo uma táti- V E N D E - SE

bitratla pelos ��nhores Kalil'do abl:egado treinador, �i-I A

b OI'· ca de feição americal1a,,'pou- Uma bicicleta mar-
Boabaid e LlqZ Carlos de ram L,�vramento far-se�a

re-j 50 re O 1mPICO de o tri-campeão do Estado
� MONARCK

'

M'ello, com sa:tisfatória a- presentar no importante tor- ,

'

denotar facilmente o seu jta .I. .I. •

tuação. neio do' esporte-base. Os clu- i Prossegue firme o Amé,' pico, pelo magnífico escore ,;ontedor p.ela 'contagem dei Tratar nesta redação
A partida entre os aspi- bes, como se sabe poderão' rica 110 seu propósito de de quatro tentos a um. A 39 a 25.

. com o sr. Lino Cúnha.l'autes do Ubiratan e o Tau- inscrever por prova, dois conquistar o título máxi- renda foi bem fraca para Os quadros: PalmeIras: 1 _

baté deixou de .ser realiza- concorrentes, podendo cada.mo do Estado. um jogo de tamanha enver- Huba (10), Pemp,a (6), Pe-,Ouarfoda por não ter com'parecido participante tQmar parte em: Domingo, em seu's domi- gadura: Cr$ 10.010,00. rini (8), Strohmaier (7) e
I

..,
o quinteto secundário do três provas, excluindo-se a 11ios, o campeão da Liga O segundo cotejo entre os Bibe (2) e Padeiro. A la fa-I h-Ia d'Tanbaté, sendo esta ri gà vez prova de. revesamento. São �oinvilense de Despo·rtos, dois conjuntos será efetua-

I
se terminpu pela contagem mo I 18 o

que os alvi-azuis perdem por nove provas para a catego- cumpriu mais uma grande do no próximo domingo, em de 19 a 10 favorável ao I Procura alugar, sem re-
fo'deit. A partida entre os ria m:sc:lli.na e quatro

Pll'-I aut'ação, .cons:g�1Í.ndo man- Blumenau, basta�d� 'um em- quinteto venced�r, que os- feições, um se�hor só. O�er-'titulares dos dois clubes te- ra a lemll1111a, Para a con- ter sua ll1veclbllIdade ao pate para o GremlO rubro tenta atualmente o título de 1 tas, na gerenCla dêsfe Jo1'
've um desenrolar equilibra- quista do troféu; serão levar de �tmcida o quadro clalssifidr-sce para as fi- campeão do turno do campeo I na!, ou no Estrela HóteI,.

, d.o no 1° tempo, tendo a' e-' somados os pontos das duas I'do Grêmio EspoTtivo Olim-! najs. �nato J�rü<movldo pela LANC. I para sr. Janis.

A prova
a

, lá

rust.ca
de

de ·24
todos

de junho
tempos

. ,

sera

gre, pelo escore de um ten

to. O nosso conterrâneo
Leonidas, elemento visado

pelo América, do Rio, foi
autor do tento com' que G'

Palestra empatou a pugna.

m

maior QS
Pouco menos de um mês

nos separa da "Corrida de
São. João", mais conhecida
como "Corrida da Foguei
ra", sensacional prova rús
t.ica que a Federação Atlé
tica Catarinense promove

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

o Ubiratan
nos ospirontes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta .. feira, 29 de Maio ,de 1952
�
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�1DIA 21 DE JUNHO - SABADO -- TRADICIONAL FESTA .JUNINA, AS 21 HORAS - CASAMENTO NA ROÇA. - QUADRI-,
:LHA - DANÇA DA RATOEIRA -- CONJUNTO DE ACORDEON EXECUTANDO M,USICAS' CÀRACTERISTICAS � ORNA
__MENTAÇÃO A CARÁTE� -- DISTRIBUiçÃO DE PINHÃO, AMENDOIM E,QUEIMADA -,OUTRAS SURPRESAS. RESERVA DE'

MESAS NA JOALI.IERIA MORITZ NO DIA 16 DE JUNHO.

II,

-

Por diversas vezes nestas tenções para p relevante as

; "ern"U1f.::, tivémos aportun i- sun to, não me ative a situa
. ..rláde de salientar o fato al-' ções pol itlco-portidarias, vi,
tamente auspicioso, de se apenas, o supremo interesse
terem OH representantes do, da coletividade que, nesta

'�'PoV(\, colocado ácima de di� I Câmara, represento, trazen-
,

vergenvias e de interesses i do, tambem, ao plenario, um
"partiDários afim de, unidos, :adendo ao requérido no sen-,
"qlelboT defenderem a coletí- i tido de que o ExmcBr. Che
''V'idade.

.
- I fe do, Executivo Estadual

Mais um exemplo e dos

I
verifiéasse a péssima distri-

, -mais expressivos, no-lo deu buição da rêde de ilumina
. o verelldor Bruno Schlem-I ção pública dó Estreito, Ca

'per, representante da UniãO�\1 poeiras, Coqueiros e Barrei
-Democrática Nacional, que, ros,

num gesto de alta compre- E, si lá na Assembléia, co
.. 'em;ão democrática, foi à mo nesta Casa, no ardor dos
"tribuna

-

para hipotecar in- debates, criticas injustas fo
·teiro apõio à iniciativa da rarn feitas à atual admin is

.deputado Ylrnar Correa, e- tração, a menos culpada, pe-
�eito pelo Partido Social De- lo descaso com que foi sem

�m(}(�r�tico, com a' qual �isa"1 p:e tratada a �ossa cidade,
autorizar um emprest.imo nao posso e nao peva, 'por
"déf�tinaDo a instalar os ser- isto, deixar de considerar 0-

'vicos 'de esgoto no sub-dis- portuna e necessária a apro

�tri>to DO Estreito. vação' pela Assembléia Es-
, Para .que fique com a li- [ tadual, do projéto de lei de

",::;ãd' digna de ser' imitada, I autoria de -representante do 8·779

-damos, abaixo, o teor de dis- lParttdo Social Democratico, ---.D-EPARTAMENTO SOCIAL
-curso do ilustre vereador I porquanto vem ela equacío-
-uden ista :

'

I nar, praticamente, o urgen-
"Snr. Presidente - 81'S. te problema, concedendo re-

Vereadores. cursos para o Executivo a-

Foi com .grande satisfa- terider às despesas com as 0-

,cção, que tomei conhecimento bras da instalação dos ser

'ontem .por intermédio do viços de água e 'esgoto, tão
matutino "O Estado" que indispensaveis para a cres

'o. Ilustre representante do cente prosperidade do Es

"Partido Social-Democratico, treito.

na, nossa �ais alta Casa Le- Atendendo a êstes- meti-

,:gislativa, Deputado Ylmar. VOg e coerente com os pr in- Eletro. Técnica Indústria,
-Correa, havia .apresentado à cípios por mim esposados,
consideração de seus dignos requeiro, senhor Presidente, e Comércio S.A. -

-pares, 11a sessão de sexta- que, ouvido o plenario, ,na '

feira última, um jprojeto de forma regimental, se tele- ASSEMBLÉIA GERAL I)E CONSTITUIÇAO

lei autorizando o Governo grafe ao deputado . Ylmar
la CONVOCAÇÃO,

São convidados" os subscritores do capital da "Eletro
do Estado a contrair em- Corroa, felicitando-o por em técnica Indústria e Comércio S. A.", a comparecerem no
-nréstlmo destinado a insta- tão boa hora, procurar solu'te' dia 10 'de junho do corrente ano, às 19,30 horas, à rua
lar no próspero sub-distríto cionar tão importante assun-

Trajano, 33, sal� 4, afim de deliberarem sôbre o laudo de
-do Estreito, servicos de á- to, e solicitando-lhe que ,

- ':lvaliação dos bens ofeltcidos para integralização do ca-
. --:gua e esgôto. examine as possibilidades it 1

. 1 - .

t d t t t it
.

pi a SOCI3_. aprovaçao o proje o e es 3 u os, constí UI
Brilhantes foram as con- de ampliação de seu projeto, ção definitiva, da sociedade, eleição da primeira Diretoria

-síderações que teceu S. Ex- com o objetivo de. abrir re-
e Conselho Fiscal e sua remuneração�'

'

.. cia., para justificar ampla- cursos para atender, tam-
F

.

<lorianópolIs, 27' de maio de 1952.
mente sua proposição, ter- bem, a conclusão imediata' . .

Fundador. I.EONEL T. PEREIRA -e-r-

minando por afirmar que o' I
da {rede' de energ�a :létrlCa \

h'Estreito sempre esteve' em I
de todo o sub-dIstrIto do .

piores condições' que qual- Estréito, resolvendo, desta eante ao término da rede e-I
É impresCindível, que a

-qU€l' lugarejo do interior, e forma, os justos reclamos tétrica do sub-distrito do Es- Secl'etaria de Viação, Obras
, 'que os poderes púbI'icos de- de 'sua população, no que tI·eito,.o quar, I reunindo a Públicas- e Agricultura, a -Fpolis., 26-5-52.
'v:iam dar mais atenção às diz J:espeito a êstes serviços, quarta parte do municipio, cuja orientação ,estão afétos

-reÍvindicações daquele sub- e, 'ao mesmo tempo, que se não poderá, por mais tempo, tais encargos, e que poúcas
. <distrito. telegrafe, tambem, as dível'- prescindir destes serviços. providencias tomou até ago,

No mesmo dia, nesta Casa, sas bancadas daqnela Casa, Com a rede condutora pron- 1'a para a solução definitiva

"por sÍllgular coincidencia, ti- por inte.rmédio de seus lide- ta, como ene�'gia elétrica su- de suas muitas obrigações
"vemos ocasião de, pela pala- res, encarecendo-lhes a ur- ficíente pa1"a atender a ou- para com a nossa cidade,
'-vra fluente do."TIOSSO caro' gencia da aprovação do pro- tros municipios, corno v�m procure, incontinentemente,
.:colega vereador Flávio FeJ.:- jeto, pelo grande e real be- se fazendo, não se justifica," resolver tais elementares 1'e,

'Tari, ,ouvirmos cOllsidera- nefício que trará a Floria- de forma alguma, que gran- quisitos de cel1tro populoso
'ções a respeito' do mesmo nópolis. de.pàrte da população da cu- ,e moderno, que é Florianó
problema, focado na Assem- Na oportunidade, senhor pita}, exatamente aquela polis, dotando_nossa Capit'a-J
--'bléia Legislativa pelo nobre Presidente, sóficito à Mesa que mais soma de l'esponsa- com uma iluminação pública
lJ3rlamentar pessedista. que, ào encaminhar o oficio hilidnde tem no 'futuro de, condinzente" com sua situa-

Ao aprovar, aqui, o reql�- ao ,Exmo. Sr. Governador do Isenvolvimento de Florianó- ção de séde do. Governo, de t'nfDJUl. UUJll.AYI8Xe:
:rimento' do vereador Flávio Estado, com o meu adendo, e polis, fique ,as escuras, com um Estado próspero e labo- • PLAO.A8 8:B'IL1YIO.ll
':Fer"�ri, dirigido ao Exmo. ao telegraf,a!' ao sr:, deputa- dez�nas de �uas sem ilumi-

I rio�o, 'como o de Santa Ca- ",1'xi" da NTOQUniln'l-;sr, Governador do Estado, do Ylmar Correa, faça notar naçao alguma, entravandO-jtarma.
n � .' tu, \1H li

i'2Zenclo-ihe sentir a neces- COrl ,veemencia a sugestão. se, assin;, .suas possibilida- Era o que tinha a dize�' e t ••4i'l&'iÇlt) .u:dU.. :r çl" pi!

;sirl.<lc1e de suas melhores a- pai' mim apresentada, no to- des de rapldo progresso. a requerer". . 1>Wla!!ltt- ('I. ",1f','h .

�&.I: C A

M·· I;r.na ':. amara UftlClpa

torce�uras'!
.

:t '�'_r8ador Brolo Scbl8mper� da
lIDA, acima ,dt, partidos,' apoia a

ioicl,ativa do d.ep� limar'
. Corrêa, do 'PSD.

/

nas dores de

Acabe já com dores de torceduras, dores nas

�
costas, nevralgias, Iumbago, reumatismo. Apli
que Emplastro Sabiá, que leva, calor ao lugar
dolorido e traz alívio imediato.

EMPLASTRO
�

,

SABIJ[

O Departamento Social do Lira . Tenis '

Clube comunica aos dignos associados que a

festa denominada "No Mundo elo Baião", pro
gramada para o dia 31 - Sábado _' foi adia
da para o mês de julho em data que será pré
viamente anunciada.

Diretoria' da· PrOdução Anilai
EDITAL N. 2

Torno público de ordem do sr. Diretor, que até às
10 horas do dia 6 de junho próximo, esta Diretoria, rece
berá propostas para a venda de um lote de 15 bovinos 'da
raça Holaridesa, cuja idade oscila de um à dez ailOs, que
por suas carncteristicas zootécnicas - recomendam a sua

eliminação de plantel pertenéente ao Estadô .

O referido lote poderá ser visto na Fazenda Ressa
cada, dependencia desta Di retor ia, no 'horário das �às
12 e das 14 às 17 horas. '

As propostas deverão ser claras, sem emendas ou
rasuras, e entregues em envelopes fechados nesta D.P.A.,
em Trindade - Florianópolis.

. Diretoria da Produção Animal, em Florianópolis, 27
de maio de 1952.

' '

Oscar Nazareth Capela - Escriturárfo do Serviço
do Acõrdo Unico.'

'Participação
VIÚVA ISAURA G. GERBER e CARLOS LELMKUHL

E SENHORA J

participam o contrato de casamento de seus f'i
• l�os ANTÔNICZ. JONAS e TEREZINHA.

.

Lajes, 22-5-52 -. Estreito, 222-5-52

Participação
ONDI'NA

E
ALOíSIO

•

participam aos parentes
e pessoas de relações de
seus pais Aloísio Ma
chado e Maria Concei

ção Fernandes Machà
do, o nascimento' de seu

irmâozmho, ocorrido na

Maternidade -r». Car-
los Cor rea, no dia 26 do

corrente, que na pia ba
tismal 'receberá. o nome

de Silvio.
Florianópolis, 26 de

I _��_o de_19:2. _ Aluga-se
Parflclpaçao Aluga-se uu: ap�rtamento
Eleonídio Pedro de Souza recem-construido a Rua Pa

e sra, Irene Monteiro de dre Roma, n. 52.

Sottza participam aos paren- i Tratar com o sr. Antônio

tes e pessoas de suas rela-I Apostolo. .

'

ções, (o

l1,ascimento,
a 24 do

I'
Rua Conselheiro Mafra«

:

corrente, na .Maternidade n. 23.

"Dr. Carlos Corrêa", dos ------------,-

;;�� filhos TELM? e TEL- Vende;'se
FPOlis.,.26-�-52. _

'

, Snouke'r .

ParflClpaçao .

Altô Café Rio Bra�co., .

José Benccenveni e sra, . Tratar com o proprtetázíe
Hilta Teodoro Benccenvení no Estreito.

Rua CeI. Pedro Demore D •

1.640.
participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

I1nscimento, a 24 do corren

te, na Maternidade "Dr. Car�
los Corrêa'.', de seu filho
JOSÉ EMANUEL. -

Parjicipaçào
.

OTTO ENTRES e SE
NHORA,

Participam aos seus pa
l:entes e amigos, o nasci
mento de seu filho Alberto
Entres Neto, ocorrido, a 25
do corrente na Casll' de Saú
de "São Sebastião".
Florianópolis, 26 de maio'

de 1952.

A.vlso
Dr. Wn'!!on Paulo Men

donça comunica, aos seus

distintos clientes que nlU
dou seu consultório para a

Rua João Pinto n. 16 (altos
da Cia. Souza Cruz), onde
atenderá, provisoriamente,
das 10 às 12 horas.

'

j Pi,
)� ".'10.

,
I

/'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

M' .; . '. - '. A chuva que desde óa feira cae sôbre nossa capital,
Uo1(::lIp05 I tornou intransitável qu�se, que tôdas as ruas desprovi-

-

das de calçamento. Aesim e que a Av., Mauro Ramos se

acha cheia de água e esburacada, no entanto, segundo
informações, a estrada do Saco dos Limões é a que mais

sofre, pois lá o trânsito é intenso, acumulando a· lama

cada vez mais. Moradores' dêsse bairro nos pediram para,

pelo "O Estado", transmitirmos o seu brado de revolta

pelas promessas feitas e não cumpridas. Dessa, mesma

fonte soubemos .que, com a' chegada sábado: do ilustre

Governador paulista Lucas Garcez, a Prefeitura em

f)êso levou seus homens a tra-balharem afim de que a es

trada, "cartão de visita" de Florianópolis, se tornasse

mais apresentável. Assim, somente o lado direito, de

quem vem do aeroporto foi "remendado", para que o 'Go

vernador, Garcez tivesse, talvez, a impressão de que,
mesmo com chuvas, nossas estradas permanecem estra

das; em vez de lamaçal, na acepção da palavra..
Todos que conhecem a estrada do Saco dos Limões,

sabem que há, no trajeto, 'diversas curvas, bastante pe

rigosas, com a lama 'e água podem muito bem virar os

pesados onibus a outros veículos que lá transitam.
Como disse o diretor do nosso jornal, quando de sua

visita à Blumenau, n�ta-se lá o cuidado com que a Pre

f'eitura olha as estradas: os 'buracos são obturados, o

calçamento estende-se pelos bairros tornando a progres
sista cidade do Vale do Itajaí um orgulho para nosso es

tado. E Florianópolis, a capital, c'ontinuará sempre com

suas ruas cheias de buracos � lama e; um morador do
Saco dos Limões, nos deu uns ·versinhos para ,oferecer a

alguém, com a esperança de: que uma luz célica desça
sôbre éle e o faça lembrar.

,

O sr. Dep. Siqueira Belo, vantagens não só para me

do ,PSD., proferiu na sessão lhor à�er suas obriga
de ontem da Assembléia Le-= ções fiscais como para asse

gisla'tiva, o seguinte discur- gurar maior normalidade à
so: vida das respectivas fami-
"Exmo. sr. Presidente. lias ..
Ilustres senhores 'Deputa- E Calmon não merece só

dos: a criação de distrito. Mere-
. Nossa missão, nesta Casa ce, também, outro melhora

do Povo, nada mais pode 'ser mente "indispensável: 'é a

do que ir ao encontro' das instalação de uma .Agencía
aspirações daqueles que nos do Correio.

'

elegeram e que aqui esta- Fica aquele, .. núcleo, 26
mos representando. quilometros longe, de Caça-
Foi para que lhe auscul- dor e 31 quilometros longe

tassemos as necessidades e de Matos Costa, onde se en

lhe objetivassemos os an- contra as agencias postais
Como em geral os Grupos seios, que o eleitorado nos mais próximas.

Escolares' tomam o nom€ de confiou, e indigno dele se, Não preciso acentuar, sr.

grandes mestres como seus riamos nós, se
_ esquecesse- Presidente e srs. Deputados,

patronos, sugerimos, aqui, mos, depois de eleitos, os com essa distância causa a

seja dado ao futuro Grupo nossos compromissos e os hor'recimentos e prejuizos,
Escolar de Lauro :Müller o nossos deveres. principalmente ao comérciov'
nome respeitável do �rande Eis a razão, sr. Presiden- e às Indústr-ias, dada a rie-
mestre que foi em Orleães te e S1'S. Deputados, que nos cesaidade que sempre tem
o Professor MAIA.

'
.

fez hipotecar o nosso intei- as forças produtoras, de
Quem, dos antigos, em 1'0 e irrestrito apoio à ini- contar COJll meios de comu

: -;1", Orleães, poderá olvidar o ciativa da Egrégia Câmara nicação faceis e rapidos.
I

" nome' dêsse mestre augusto, Municipal de Pôrto União, Afim ele sanar a def icien-
simpático e respeitável? criando o distrito de CAL- cia e conerefi'zar tão justa
Não será um preito de MON com parte do territó- quão necessarra aspiração

5c!stiça a homenagem pro- rio do distrito de Matos Cos- do labórioso povo de Cal-
'Posta? ta, e cujo processo se encon- mon,
Lauro MUller teria assim tra nesta Casa, para a ne- "

a honra de homenagear o 'cessáría Iegítimação do ato I REQUEIRO' ,

mestre que ensinou, há digno de, louvores daquele Sr. presidente, que ouvido
mais de 50 anos, uma das legislativo. o plenário, se dirija esta au-

primeiras gerações de 01'- A coletividade social de gusta Assembléia ao exmo.

Ieães, Esperamos 'que o sr, Calmon, pelà sua expressão sr. Ministro da Viação e ao

'Prefeito Municipal desta econômica, pelo desenvolvi- DD. Diretor Geral dos Cor
«omuna patrocine esta justa

I
mento de suas indústrias, reios e Telégrafos, solici-

homenagem ao Professor pelo adiantamento' de sua, a- tando o interesse de suas

MAIA. gricultura, merece ser trans- excelencias para que, quan-
_Orleães, 19 de Abril de formada em sede do distri- to antes, o centro de CÀL-

1952. to, porque este melhoramen- MON, que já podemo1? consi-
(Do Correspondente) to 'Virá 'trazer-lhe enorme derar sede de um novo dis-

PELOS

A concretizar-se a alví
çarcira notícia, estará nova

mente êste rico município
integrado na senda do pro

gresso :que o tem orientado
r.. -

dêsde tempos afastados.
Seus .minérios, não só o.

carvão de .pedra, mas o coa

Iim, poderão s·er explora
dos com mais 'intensidade
dando assim ocupação e ga

nho farto a maior número
de individuos.

Os trabalhos de remode

Iação de tôda a rêde elétri

ca, aumentando-a de 600 pa
ra 220 ciclos, estão para se

rem in ic iados dentro de

poucos dias,
POSTO DE SAúDE E •

GRUPO ESCOLAR DE

LAURO lVIüL�ER
A recente mensagem do

Govêrno pedindo a abertu-
1"8 dos créditos de Cr$ .....
150.000,00 e o-s 400.000,00
respectivamente para o pro

metido ,Posto de Saúde de

Orleães e o Grugo Escolar

de Laudo Müller; causa

ram a maior satisfação- a-

qn i' .

Corno-o povo já anda mui

to descrente dos atos do

govrrio, a maioria não acre

dita no cumprimento das

promessas com a simples
mcnsagem de abertura de

crédito.
.o que o povo quér vêr é

::I pedra e o cal se trans

formando realmente em

construção concreta' e os

serviços instalados e fun

cionando.
Da justiça do Posto de

Saúde, o primeiro neste mu

nicípio, dispensamo-nos 'ile

comentar" pois, já v.em mui
to tarde .até.
o Grupo Escolar de Lau

rolMüller- é, um grande que,
a concretizar-se, o' governó
presta á imensa população
ínfantil . daquele rico dis
trito. O povo de Laiiro Mül

ler merece de há 'muito um

bom Grupo Escolar para

seus f ilhos e' é de admirar

que só agora tal obra ve

nha a ser construída. Qual
quer governo, de qualquer
outra parte já de há muito
teria vindo de encontro, a

tão imensa necessidade.
'Enquanto o governo abrir

e remodelar escolas, 'pode
Tá o Brasil estar certo do
seu glorioso futuro. Faça
mos tudo para bem educar
e preparar a geração de a-

I

manhã,
I

IJ

'Espiando
.-1

a tnare It"

A NOSSA ESTRADA (Saco dos Limões)

de J. L. VIEIRA

-,

A nossa estrada, pobre, coitada,
É 'uma desgraça.
Uma chuva, e fica logo elameada... .

A nossa estrada, é lamentável ...
Cartão de visita da cidade,
Num estado-péssimo, deplorável!

Falam em cimento; asfalto ...
E tudo mais.
Mas 'Deus lá de cima, lá no alto,
Vai Ouvindo nossos ais.

Porém a Éle não cabe isto fazer,
I

.

Nem. tampouco ao povo, mas,
Ao EXECUTIVO, sim, é seu dever!!!

PASSONI J'úNIOR

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

o. Bancada PesJedista na Assembléia

,-

Publicidade WaUl<>

Representante:
�

Comércio & Transportes C. Ramos S. A.

� ....

ALEGR'E E; FECUNDA O'�e>nde do
com nervos fortes e saúde

perfeita?
GOTAS

MENDfLI :A C;
"As gotas da Juventude"
Dão vida nOV1t aos fracos

e nervosos, de ambos 08 se

xos, cedos envelhecidos pe
lo excesso de trabalho f.ísico
e mental.
Não tem contra-indicação.

Nas farms. e droga, do Bra
sil.

tangue. O ungue i a vid ..

'I'onilique-se cóm SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais coma:
Fósforo, Cálcio, Vaaadato G

Arseniato de Sódio, etc.

OLHOS - OUVIDOS - NA'RIZ E GARGANTA
,

..,
DR. GUERREIRO DA IFONSE'CA-

\ EspeCialista do Hospital
'

gc:.;�� Receita de .Oeulos - Exame de Fundo de Ol�o para
.......

�.

,�.PI' .

. . Classificação da Pressão Arterial.".
.

.

_
'. I Modernll Apare}hagem, "'! �.:

IA.......",...-.:r_.....u-......w.,_"" ........__",;".....,.....,.. C!)nsultório - Visconde de Ouro Preto. 2. !' .'

i
'""li: \.,

trito, tenha sua Agencia I'� ",-",.."....
'

Postal, transmitidos aos .

-. _

mesmos o seguinte telegra-

;;*;�::��;,�:;�:;:�:;��lpA·!6!.I ,'#!'"s···�O.l.,.··da vg o quanto antes vg A- 51 -..
gencia .

Postal' Vila Cal- l /' fli
' f'mo�:_ vs :nunicípjo de

PÔ1:t0'7+E-,. "
.

"C'
UJollao, visto tratal'-�e dls-

.

'
0UIIAIfTE TODO DIA �'l

tnto. grande express�o eco- / -, "O.� I/AnFJOS
.. ,

normca vg desenvolvimento ! . I " .J � I-tI<L '
, !

���=��;t:s��aS�l: a�:\�u��: I
.

/. ft�,,It ;,Ia pt. Cds. sds. Ela o qu,e I ,.:' ':: � .

tinha a dizer. Sala das Ses-I ia.
;;; � §;: � "'"

:

sões, 28 de maio de

1952., 1fI' "'"

Siquei,ra \BeBo _ Deputado _

.h

'.�
pelo PSD)". •
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Sabão

\(irgen1 E:Spes:iã lid ..

"de
da Cia.� WETZEL ,IN'DUSTiUlL-,JohnnUe. (marca raglstrad,�)

:Torna i) roupa bral.quissima,

, I •

Flortanépolls, Quinta-feira, 29 de, Maio de 1952 7

APRECIAÇÃO
Da leitura do presente

,

-comunicado, s,egundo os a1'

�umel1tos de Artur Ramos"
'acima expostos, concluímos
com o autor dêste trabalho
flue a maior culpa pela má

fl'equência' às aulas cabe
:aos pais ou responsáveis
pelos alunos.. Até\ certo
.:ponto esta 'afil'maç,ão é ,vá- Ah,lI ��'\.,líH..4.!H.A .l"",

, lida 'porém, analisandó bem 13íClo;lI'. dOI 'JU.cJu LlJ.A
a 'matéTia, verific-aremos '·Fr.,1' Vtll""Ql.... Dã.aoa
'!lue a maior dose de respon- �' ••�. w .....- ..

Eabilidade, no caos, como em' -----------------:----,--------- --------

��:���r.�l��;����
.

o [, IR
, !��f:;���;:;;;�:�;�:; ll�IRti mw:nIR'l'l�m pnuçacão, sem posses

,-,-----....::..-----------:-----------.7,----

Falta de [requêncío] O O N V I T,E 'Não pinte lIIais.sua casa"às aulas ! o Tribunal de Justiça tem a honra de con- Está se usando nas grandes capitais .

. .

'- i vidar as exmas. autoridades civis, militares e "O PAPEL DE PAREDE"COl\lUNICADO N. 2 (f:'lJt.a de alimento, falta de l ,I ",' t" ,� amigos e admiradores dos de- Para sala de jantar copa quarto de crianças, etc, _SUNTO ....'" lt d f "a -'" (' ío) , in tere ! ec estas lcas e o!S ,

..

' , ,
,

_

AS, 1 : J.' a a e re- vestuar io r,
_ s� 111 �leSSe�'l , sembargedores.Urbano Muner Salles e Edgar de Lindas Padronagens ..quência às aulas. :A!la educação de seus f i-

Lima Pedreira, para a secção especial. 'que realí- Representante e Distribuidor neste Estado:ENUNCIADO: VerifÍcan- Ihos ? Como podem, pergun- ",,' di 31 do corrente às 14, horas em me- IVANDEL GODINHO/ '1 " .

d .' J I Zara no la " ' ,
.
do que o uúmero de faltas ,() am sa, crianças ma c 01'-

", I' udosos extintos.' "
,

'

I 1 tr id
' mOfIa (OS sa ,

dt1l'a�te o mes de março "11( as, .ma nu:dn as,_ serem I"loriailópolis. 27 de maio -de 1952.
próxImo passado .. na classe'l pontuais e a,SSI uas as au-

que se acha sob a minha re- [ Ias. '.
.

� ..
gência (3° ano X!), elevou-se { Se n6s, que por títulos ou � , ",.� 'D-.ar.·o da ue'ro"p'oleao número de' 72 (sententa e méritos, .desfrutamos de

•

P CI b
1......

-duaa) , julguei ser necessá- melhores situações muitas CO'quelros
'

,'U" '.

��:t�l��rddo�� noê�l�es:���n:�� ���::e:e��:a�i�':;: �:��: "ASSEMBLitIA GER�L .', .� E'XI·S·�t;-I'ra"'"O . os DI·se'D'S Voa'dores 1municado. les a quem tudo falta? , _ Convoco os associados dêste Clube para, no "dia 31' .' ,

,

UJ
'

•ARGUlVIENTOS: Do nú- 'Por paradoxal que pareça do corrente, às 15 horas" em Assembléia Geral, elegerem "(Alvarus, de Oliveira) Imos 'ser de alguma nacãomero de faltas acima citado,' H culpa que jogamos a COXl- os' membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes O disco voador, anda na I poderosa, porque Os expeni-apenas 13 (treze) foram [us- ta dos pais volta, com a, mes- para o biênio 19l;i2-195'4. ordem' do dia. Recrudesce o mentes de descobertas novastificadas. As demais foram ma fôrça cóm -que a arre- Não havendo número para o funcíonamento da, ses-,!mistério da, sua existência não podem ser fáceis à paijnjustificadas por falta de messamos, a nós, à Escola são será 'convocada outra para meia hof� após, quando I de quando em quando. De- ses sem recursos pois cusjustificação dos srs. pais como fração que somos do deliberará com qualquer numero de associados presentes. pois cai no "bru-a-á" .da vi- tam muito dinheiro,dos alunos faltosos. todo, da sociedade.
'

Na forma dos' Estatutos somente poderão votar e ser

Ida.
Anôs volta sensacional- De qualquer modo o discoPergunto" a quem deva Compete a vós, sofrendo votados os assoCia�os. pr�Pl'ietários que estejam no pie- mente 'aos ,acontecimentos voador existe. Não se podel'esponsal:.>ilizar como eau- muitas vezes o que qualquer no gozo dos seus direitos: mais importantes do mun- mais descrer dele. Se ele 11m.

sante de tal descuido ou po- ! outro indivíduo sofre" com Se'l'üo admitidos votos por procuração. outorgada a do. " lado os repórteres ganha-r'Jlo'uco interêase pela f're- abnegação, com patriotismo, outro associado proprietário" mencionando especialmente r Os repórteres de "O Cru- rarn pelo sensacionalismo e
quêncía diária ás aulas? procurar sanar, sinão. r:mo- o poder 'outorgado. ,

'

Izeiro" e doF"Diál'io da No i- pelo fÚTO tão prof issicnal-:No livro de Artur Ramos vendo pelo menos modifican- Florianópolis, 26 de lVIaio de 1952.
.

te" fotografaram o disco! mente desejado, por outro
"A crianca problema", há c1,o situações, os motivos que Manoel Gonçalves - Presidente que veio olhar os brotirihos lnão é fato que se julgue ir-"vlh·ias considerações sôbre obrtzam as crianças a fal-

da Bana da 'I'ijuca. Os in-: real.' ,

o assunto. Uma delas êa se- tal' às aulas, chegar tarde, crédulos fazendo muxoxo, I Que os discos existem, e-
guinte : Na maioria dos ca-I [!'azear a escola.. Via."-em c.om, segurança acham ser recurso jornal ís- xistem. g não é de hoje que
sos a falta de frequência O mestre,.o verd::deIro sa,- & tico para ganhar circ ulação. jisto vem preocupando a hu-
ue-pende do interêsse dos "enlate d� mstruçãq deve,

I
"

' e" rapidez '.,
,Entretanto passa a notjcia man idade.

;'Pais pela educação dos fi- r-ara cativar os educandos
do inverossímel para o real, -,--_

lhos que se descuidam dêsse forçando-os a frequentar as
80 NOS CONFORTA.V.Ii;IS l\1ICRO-ONIBUS DO se analizarmos o que se tem EDITALdever que pode serde conse- 'wla<.: corno uma J�éCessid�de

'R4QIDO SOL BRASILEIRO
dito dos- discos voadores, e

' ..
rquências funestas para o a satisfazer (todo ínterêsse "

C '«, -.
,

»
,

se pensarmos que emoutras
I O sr.:ten. cel.-cmt. do 140

futul'o da criança. repousa sôbre uma necessi- ,-, J \

Curi-tíba I partes.
do mundo,pessoas o jR,C., cO?Hmica qu.e será r�--Diz ain'da o autor, que o :lade), ser, antes de tndo. FhrianópoUs - 'Itajai - JoinviUe

tem VIstO. , ahzada as 14 'horas do dlaambinte escolar contribue pontual e assíduo, ,magnâni- ,

I Algo' há, não resta dúvi- 4 de junho, uma �oncorên-.

'tO Ih d A
A ..

J

12ua Deodo.l'o, esquina da .:de maneira especial para a mo, SJmpa {co' aos o os os

gen·(ta _.
....n

,da. E qliem sabe a mecal1lca I cia para a venda das seguih-1 1· Rua Tenente Silveira

j
f

'frequêncJà do', aluno, mas a ? unos pe as suas maneIras,
I adiantada como está, o u- tes viaturas consideradas in_

falta de autoridade dos pais, iU!'ltieeiro no diRtribuir prê- turo que espera a aviaçã.o. i s'ervíveis para a serViço do'
<flxêrce m'aior influência. mios ou castigos e, princi- Quem fala em força atômi- Exército: '

CONCLUSÃO: analisando '-;almente, ser um colega '

ca, em viagens interplanetá- i 1 Caminhão Ford, modefo
as considerações feitas pelo -'laJo!' e ma_is avisado. .

B,anco' , d"e' ere'dito Popu.lar e rias, quando aviõ'es superso- 1937.
'

autor do livro mencionado, Nós Que temos enveiheci-
nicas já são ,experimentados,! 1 caminhonete Ford, mo-

conclue-se que os responsá- 'b fLsic;,mente dentro da ep--
A

' I' d "S t C t
,,. quando a propulsão à jacto' dela 19'42.

, .J" ". ;.'oIa observamos, que há'pr'a- grItO a' 'e '" 8.' a arlua, é fa,to eoncreto, será demais i,,' Os interessados poderão
veis pela falta .ue 11'equencla "

� ,�. n,-
.às aulas são os S1'S. pais ,es,ooIe",;uJas clas"es sao,

(SOCIEDADE COOPERATIVA 'DE RESPONSABILI- pensar em disco voador, 'examinal' as viaturas no
que, descuidando-se da edu-, 'mo'! apo� anos, sempr; for- DADE LTDA,)

"

ultra-rápid'o? '

'próprio quartel e apresen-
cação e formação- moral e rna:::ls po� alunos assdl�u_OS, Assembléia Geral, Extràordinária Não cremos serem veÍcu- tal' proposta, devidamente.

t I ,t I d
.

eus filhos "nUhO em.,ora as con Içoes
la CON'ÜOCACÁO los provindos de outros pla- selada, datadà e assinada,1n e ec ua e s ! das famílias destes não se-

v
-

'dva-o ;lOS pouc',os se esqtlI'''aI1- F' I t d' S h s A' netas, embora não se eva em envelop'e lacrado, at,é a,'s
'

•

, tcam pe o presen e, cOllvo�a os os en ore CIO-
do dêsse alto dever de patri- iam dif�rentes, regIa geral,

rristas do "Bânco de Crédito Popular e Agrícola de San- levá-lo na conta das coisas 16 horas do dia 3 de junho.
-otillmo e, por cónseguinte, da de -tôda,S as famílias. Es-

ta Catarina", para em Assembléia Geral Extraordinária impossiveis se n6s me��os' i Pela c0l1'l:issão: Jack Lo.
da, f (/·J,'m,ação de uma naf'ão tes são mestres que sahem

1" d' 10 d J h d t' 20 h estam,os pensando em VIa- pes, 10 ten.(1 ".

'ativar o's seus alunos. que se rea Izara la e un o o corren e, as oras
'1 'A 1 d'tamo" F I

.....,a'.·8 fOJ,·t,e e feliz, o Brasil.
m sua sede socI'aI a' l'ua' TI'aJ'ano nO 16 dell'b,pl'al'em a gens a ,ua. c 'e 1 "

t' "

".' ..:' Coqueiros. � de abril' de A eRcola compete hoje,' :espeito do seguinte: ".., mais ser arma nova estra- I ,aqu,cza, ..m g ....r. '

Delos seus' mestres, formar ' ,

nha, secreta, diferente e re- V.,enho Cr'eosotad1l1:952.
'd d- h-

-' ORDEM, DO DIA
,

�, (a) Fern',l,neles Marques :;,1 a aos que aman a nao
10') A t

. -

'D' t
.

t
.

f'
. volucionária, de alguma p'0'-, u Orlzaçao a Ire ona para con 1'alr manCla-

'(S.,
.

)'l�rilha - Prof. 3° ano X. yenham a repetir a prática
mento até o máximo de cinco milhões de cruzeiros tencia mundial. E afirma- hV8.ra

'lOUCO recomendável de seus' , ,-

(Cr$ 5,000.000.00).
2°) Outrós assuntos de.interessé:imediato.':

Florianópolis, 26 de maio de 1952
Manoel' Fiuza Lima � (Presidente d'O Cons-elho

Admin istração).

- Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito F'lo rida.

GR.ESSO:
. Coqueiros, 20 de maio de

i952r '

Angelo Ribeiro, Diretor, K.

"I ossos ensinamentos .o dís
tico contido em nossa Ean- de

lpira: - ORDEM E- PRO-
----,....-------------

'Jais - pouco caso pelo que
diz T,espeito à escola.
Tomemos como lema de

CO lIRA CASPA.

QUEDA 80S ca

BElOS E DEMAIS

AFÉ'CCOES 00

COURO CABELUDO.

(ompre pelo me ..

nor preço à'a cida
,i de o seu refri,era.
'dor NORGt,

,

mo

dilo 1952, com 9a
ran·tia real de

5 anos.

'1' �"COdeC�f�ITOPO'UlARI' � AGRICOLA �.' I
" '� ��

,

,16, ' " I .

• I' " .:flNl.d
. f'LORlANOP..OI..IS - 5ró..I?ó.�õ.rlnô...

Osny'8ama & Via
,

Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
C:oelho, 1:4

FlORIANOPOtlS
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lHOUCIAS . DO -ESTREITO Pelos MUDici�ios
QUE NOME T.ERÁ O Ida chegada do onibus do

,

NOVO l\1UNICIPIO? [Matadouro, para alcançar D Orlea-e's'Em uma das, últimas reu-I êste, precisam", atravessar e "

n-iões da Sociedade Amigos perigosamente, por onde se '

•

,��S�1:��e�t�'n��e�:.Ssl��t�a��ti�����1�; ��;;.:��s� oni�us \ O p'roblem'a da· falta de enerUIl'I ao futuro l\111111ClplO do Es-

i
Já fOI' d irigido um pedido I .'

f
" • • , •

I

treit f' d d Secretário' Um dos fatores que mais pelos aestmos do murncrpio,

.:el.o,a'lm equeo.mesmo ao exmo. sr. r.,. "'t -e iudi d progres- tudo indica que 'se vai ter'
ja fIgurasse no Manifesto a da Segurança Pública, no, em !HeJU Ica, � ? "

1
_.' , ',' r-

ser dirigido ao povo, sentido de s. exa. favorecer is?' deste ml�n�clplO e desa- uma .solução satIsfa�oua:.,E
. " E'- d

' I fiado a argue ia de seus ad- o que se comenta hoje e isto
Foram suger idos muitos ao PQVO do üstreíto,

eter-I
" '" '

,

,

Respondeu o Prefeito ao nomes, porém, a
f

maio-ria minando tenham os onibus mnistradores, tem SIdo ,a traz gr�ndes esperanç_a.s, a
( opinou pela conservação do do Canto e 'do Matadouro, crescente falta de energl,a po�ulaça,o �'<l:0 .. co�elclO"
Ver,ead,or fia'V.·O ',F'errert " " lele'trI'ca A USI'na' constru í- pOIS notáveis m iciafivas de,

atual, tendo em vista que a lugar um ao lado do outro,' , .

'

'

., .

, 'tentativa de mudar o nome no ponto de parada e espera ',da
com a canalisação do no i emprego .de capitais tem sr-

o Prossegu�1do em, sua,s .atic readores su�s impressões so-
,

. ,_
.

" ' ' ; C y Laranjeiras foi aos pouc9s do relegadas �ara melhor'
vidades ''1, Câmara Municipal .bre a matei-ia: e acentuando de Estreito para Joao Pes- ce olllb.us, Junto a asa, 0-

, .

'
.

1 .J" tê id.<, ' i "

" , ,", '

- -t'; d'" d 1 d 'C' 't. I se tornando precarra para pportun íc fv,,,e ou em SI O',

de F'Iorianópol is se empenha, que o mesmo estará conclui- soa, nao SUl 1,1 o eseja o an a, na api ai. id d 'I 1 d
.

, 'ti"
. ,

•
• _, • I : ' • f it ' A"

'

I d
.

d T d tão c t de t atender as necessl a es 0- eva as pala ou os munlcl-

1"'1 concluir o estudo de dí- do dentro de pnazo rrrevisto. e elo. ssim, pe o esejo . a o os es ao cer os e que ,

devído x f It d t. l'
• •

" s I
" .' 'd

-

,t d' _' ,

'l'd cais. piOS, eVI o a a a e ak

versos projetos _de, leis. En-l Homenagem ao

deputadO!' ma,
iorra, que con�I erou nao s. exa

..
a e.n. ela ao pec 1 o�

t d d tr' h Agora, depois de ingêntes energia.
tre estes figura o' que íns- ( Soares Filho ser ou 1'0 o esejo a popu- que nao las nen um pre- (Centinúa na 611> pág.)

'I 1
-

d tIS b l' t it
' esforços dos responsáveis

t�tui o fundo de paviment:- .o vereador Antonio Pas�, açao o a na .u ,-�}S 1'1 O, JUIZO a que�.quer que seja ;

Çao, que concede subvenção IChoal Apostolo, segundo se- lia nova comuna cata rínense, pelo contrár io, beneficios .

� União Operária, e que au- cretario da Mesa, fez o ne- se1'� Mun icípíd do :r;;streito; ,aos que tem pressa em s.e
toriza emissão de apolice em ,crologio do deputado Soares I a nao ser que os sabidos que i transportar para o Conti-

,?cnefieio da Casa d,os P�o- Filho, cuja personalidade ,dera_fl a diversas local!,dàd�s nent�..
'

"

....

,:�::;sOl'es e que concede .arus- I enalteceu, tanto pela sua i d.o Esta�o, nomes estIambo-1 ReIt� an:o� a s. exa. em

tia oficial aos devedores em "cultura como pela sua enver-
I licos, nao apresente qual- nome dos mumeros morado

,:;trazo até 3� de' dezembro gadura politica, Concluindo quer um Tucanópolis, Ara- Ires do Estreito, que, serão
de 1951. requereu que, alem de um rópolis, Bugiópolis, .et ca- beneficiados, o referido .pe-

Quanto ao auxilio a ser voto de pezar a constar em terva., dido.

concedido á União Benef'i- ato, fosse, em homenagem ao "O ESTADO" DE CONTINúA O BARUI�HO

ecn+e Opera ria, a requeri- ilustre morto suspensa' a ,DOMINGO NA COLONINHA

menta do sr. vereador Gerei- sessão.' I O elevado interesse e sím-. Todos os sábados, impre
no Silva na ,Çomissão dé Fi· Com essa homenagem con- :-atia dos estreiterises pelo terivelmente, quer chova ou

�:anças,_serão solicitadas �n. cordaram o sr. vereador Vi- : cp�,�eituad? jornal "O Es�a-l não, ,�á fusuê na "�,oC;iedade
10rmaçoes ao ,sr. Prefeito' tor Fontes, em ,nome da U. do, mal1lfe'itou-:se mUlto

I
Dansa ,quem Quer .,. da

Ml:lllicipal, relativamente ao D. N, e Vitorio çec�eto; em : e�oqqen�eme�te domingo úl-
I C_ol�ninha, onde' �emocra-I

saldo da v,el'ba pela qual a- nome do P,T,E.
-

, ; bmo, pOIS, nao sabemos por- : Cla, Igualdade, LIberdade,
Iquele auxilio deverá ser pa- �Auxilio à Entidades Teatrais

I
que, os- que pela manhã fo-I existem de fato, pois nos

g(}.;'. Tendo, sido posto em dis- ram às compras do necessá- bailes que realiza, não há IInformações sôbre o Jardim cussão o projeto d'e autoria rio à alimentação" não en'-. preconceitos de CÔi', de ra-

, Atlântico, do sr. vereador Mario Cou: cor:t.r�ra�; n� ponto, costu- ça, nem tampouco �e quali� I ''O sr. 'Prefeito Muniéipal to, estabelecendo subvenção meu�. o B�l e �afe Alvo- dades.,.. _ �

,

prestou as informações SO-I a diversas entidades de tea- rada', o mais antIgo Jornal PodIa l1ao haver seleçao, I
licitadas pelo vereador Fla- tro, o sr. vere�dor Mig�el do Estado, cuja edição do- mas que todos se mantives- I
vio Ferrari sÔbre o chamado Daux requereu adiamento mingueira,' é dispútacla por sem na linha... Acontece

Jardim Atlantico,' em Bar- pa,ra melhor estudo da ma- todos,' daí a visivel insatis- porém, que entre as bebidas

l'eiros. O mesmo vereador teria." façã.o dos seus inúmeros lei- ali vendidas, encontra-se a

requereu copia dessas infor- Ao q_ue conseguimos apu-
tores.

'

tal de Caninha, que é, por

m'àções, afim de ,examina- rar, é pensamento dos S1'S. Muitos, esperaram, pelo exeelencia a champanha, do'
'las. vereadore� conceder a 'refe- jornal' até 8 horas, mas, aea- pobre. E os que a engolem
I Plano UrbanisticÍ} rida subvenç.ão, mas aYpar-

baram desesperançados: em demasia, excedem-se' em
Em oficio á Camara, o til' de 1953. chovia torrencialmente, e alegria, fazendo barulho ell-

sr. Prefeito, Municipal fez ,_
o jornal não aparecia! surdecedor, puxando brigas,

interessantes considerações ...,."._..._......._.....';'•••_._-.............,.,,�
Teria sido a chuva, a cau- descontrolando-se completa.

sobre os traba1hos da elabo- sadora da falta? Ou exgQ- mente, sobressaltando a vi-

ração do Plano Diretor da Uma Carta
taram toda a edição ha Ca- sinhanç.a e dando incomodos/,

Cidade, transmitindo aos ve- pital, esquecendo-se do Es- à Policia.
V"J"...J......;...-.-..........-_._................... treito? Por' que os morenos do

Recebemos: PON'l'O DOS ONIBUS DO Clube ,da Coloninha não se·

"Flol'ianópo'lis, 28 de maio ESTREITO NA CAPITAL lecion'am elementos para as

de 195�. 'j Ainda não foi, satisfeita
I
suas diversões?

'

,\
Prezado Senhor pelQ S'. S. P. ou r. V. T.} PJ a I Façam

I
uma sociedade'

" Os 'mór,adores do Barrei- Diretor de "O EstadO". 'I justissima aspiração dos composta exclu'sivãmente de
ros, zona que vem merecen- ::Nesta. i que residindo no Estreito, gente que não 'gosta da tal
do a at.enção de capitalista� Rogo a fineza de publicar. principalmente no' trecho de "branquinha" e tudo irá

J

desta Capital, com iniciati- no seu cOric·eituadQ matuti- ; compreendido entre o Mata- às mil maravilhas. Haverá
'vas que lhe prometem tor- 110 o s,eg�jnte: .

'

, I douro e o Canto, achando-se paz, ordem e alegria.
nar-se um dos mais pitores- Porque motivo o cine Iin,- I na fila do Canto por ocasião (COl'\resp.Ondente)
cos arrabaldes 'Vizinhos, es- perial não faz lançamento
tão, desde o dia 23 de maio dos filmes nacionais?
corrente, sem luz elétrica, . Lança filmes de tôdas na-

'Este fato nos foi trazido cionalidades que, em: nada:
à redação por pessoa res- ficám a dever aos ÍIOSSOS.
"peitavel, ali residente, que Inda mais que aciDe Im-
nos solicitou o levássemos perial é um ótimo' cinema
ao conhecimento do sr. SeL que ,em nada fica a deve ra Icl'etário da Viacão e Obras Cine Ritz.
Públicas, afim de que s. ex- .

h
!

Em mm a terra que é o

cía: determinasse, o restabe- Rio de Janeiro um cinema
leclmento desse Importante '

R't"
'

'd d- como o 1 z, e COl1SI era\ o
melhoramento naquela zona, - d b b"

- , .

Com ,este r i t . ,t:omo
e Sll ur 10, nao e, CI-

_

eg � o, quer e- nema para uma. Capitál que
mos ,c�'er que o. Ilu�tre Se- progride comó esta Floria-
cretarlO determmara, quan· ,

1,' t I t
'

t 't 'à
.

'

I
nopo IS a ua men e.

,o an es, s'eJ ,atendIda a po- D' t
- t' � -

f'� . uran e ,es ,e mes na.o 01
pu1açao de BarreIros. 'I . .

h' f'I
_
',' ançano. aqUI, nen um 1-

me nacional, será que o Ser
viço de Censuras daqui é
míope que ainda não poude'
vêr o decreto 30.170, que
obriga a exibição dos' filmes
brasileiros em todo o ,terri
tório nacional?

,

' Aqui fica o meu ap�lo,
caso não seja atendida, fa
rei apê'Io ao Serviço de Cen
suras do Rio onde conto com

a influência de meus paren
tes. '

Será que em Florianópo
lis nã,o surgirá outra em.

preza cinematográfica para
acabar coin' êste truste?' Já
está enchendo,
Atenciosamente.

"

. (a) Neide Sa!by.

Florianópolis, Quint.a·feira, 29 de Maio de 1952

r

CAMAIJA MUNICIPAL

Barreiros às
Escuras

AGRADECIMENTO
Doming� Fernandes de Aquino e filhos, com

o presente, vêm tornar público a sua gratidão ao

Di. Zulmar Lins' Neves, médico operador e seu co

lega Dr. Polidóro ,S. Thiago, pe'los serviços que
,prest.aram, de maneira dedicada e d�velada, à sua

esposa e mãe MARIA DE LOURDES CARDOSO
DE AQUINO, quando levada em estado grave, para
à Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", nesta Capital" '

no dia IS- do corrente, de .cuja enfermidade, com os

recursos oferecidos' pelos ilustres facultativos ci-
rurgiões, se restabeleceu.

'

Também idêntico agradecimento têm pai'a as

Irmiis da Divina Providência, que ali cumprem o

seu apostolado -' Irmã' Flávia (Superiora) Irmã _'

Cuningund, Irma Blandina e Itmã Teófila � à pra
tiçante de enfermeira,-obstreta Terezinha, às de
mais religiosas e funcionárias daquêle modelar eS
tabelecimento. de assistênCia, e, ainda, ao sr, Prof.
Flávio Ferrari, Diretor Ge:ral do Serviço Social do

'

CC}mércio" pela assistência que êsse departamento
prestou à sua espôsa e mãe.

'

A todos, pois, que dh�éta ou indirétamente; pro
curaram envidar esfórços para socorrê-If4 nesta
enfermidade, mercê de Deus vencida, consignam
aqui, o seu melhor agradecÍmentC}, a sua· gratidão,
no, dia em qUe se alegram cóm o retorno ao lar de
sua espôsa e querida mãesinha.

Florianópolis, 28 de' maio 'de 1952,
SILVIA-MARIA - MARCELO _:_ FERNAN

DO E DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO.

"

Em abril último, s'olicitados à transériç.ão' de'

uma cari'catul'a política do' deputado, Saulo ,Ramos.,.
atribuímo-la ao' jornal ULTIMA HORA quando, na

verdade, JÔl'a feita pela TRIBUNA J?A IMPRENSA.
'O engano, que derivaTa da falta de indicação no re-

corte que nos fôra enviado, foi retificado em nossa

edicáo do dia 16 do mês último .

.

Muito embora isso, o deputado Saulo Raro,os a--

caba de voltar ao assunto, como se lê do seguinte,.
estampad\) no jOI;nal de Samuel Wainer, de 23 do,

ocrrente:
/ MAU RECLAME

"P députado Sa:uIQ Uamos exibiu ao reporter:'
um exemplar dI) jornal catarinense "O ESTADO",.'
pertencente a adversários seus, no qual para valori
zar uma crônica estampada num ves.pertino cal"ioca,
sem circulação, ol-adversário de Saulo Ramos fez

imprimir "transcrito de UVl'IMA HORA". "Não é

'novidade esse P'l"ocesso" infame disse o deputado, sei,
até que isto é reClame para ULTIMA HORA, jornal
muito m�is divulgado e apreciado em Santa Cata-,
rina. :Mas o diabo é que muitos dos meus amigos vãll';

custar a descobrir a trapaça".
Como se vê, o que o Jeputado Saulo Ramos que-·

ria era apenas exibicionismo araquanesco, de vez:

que o processo infame fôra honestamente retificadOc
por nós, que fomos imediatos 110 descobrir a trapa- '

ça, poupando êsse h'abalho ao-, trabalhista que ,em
29 de outubro de 1945, segundo todo mundo diz, an
.dou quebrando o. retrato do sr. Getulio Vargas, ali na.
Café Rio Branco. Se o ex-chauffer do Brigadeiro, ex
camisa-verde e e�·vice-pl'esidente da, Assembléia bar·

riga-verde eleito pelo P. S: D. fôsr.e sincero, diria ao.,

reporteI' de ULTIMA HORA, que, quando êsse jornal
lhe publicou' urna BIOGRAFIA RELÂMPAÇO, dí-

,

zendü-o' super udenista - o que, aliás, era verdade.,
- o deputado catal'inense defend'eu-se, por aqui,
afirmando cobras e lagartos desse jornal. Quando"
ULTIMA HORA publicou as primeir'as críticas a,

Danton Coelho, o depufado,h.arriga-verde voltou a.,

agredir o jornal, que estaria faze!ldo um/ jogo sujo ..

contra � presid.ente do P. T. B., ao qual jurava ü:
restrito apôio. Cqm a queda de Danton, êsse jurEl
mento passou a valer para Dinarte. Hoje, deve es

tar com o Jango! E, amanhã, com o futuro, se o pre-'
sidente fôr outro.

F'ique claro: quem fez trapaça e 'usou de proces-'
80 infame�' no' caso agora aventado, foi o deputado
que escondeu áo réporter a ciJ;cunstância de este
jornal já haver retificado, uma trancrição que, por'
engano, atribuira à ULTIMA HO,RA.

'

1
Ao deputado' Saulo Ramos falta tradicão e so

bram histórias pará poder agredir O ESTADO"-�
humilde jornal de provincia, mas que" fiel, a uma.,

orientação política, nunea se. fez, campeão do p'ula-,
gallHl, título, aliás, consentâneo aos araquans ..

"

i,
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