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É tarefa da oposição alertar o govêrno 'quandn se faz. do segundo, crime, assumia as proporções de um escar- ,sÍculus da politicagem �-"--.,>1;';{g,ueje mUDlc,ipIO" _-evidente que os maus partidáríos que o apoiam, ao rev�s I nío ao I�O�-O _?e Lages, E�oríerá.lo seda, pelo mínimo, I prcs:os �m pedidos e :soliCÍ'�at;ões imo:·ais. !�OÍ'4.U� �;;.(:�mde lhe levarem informações corretas e exatas, qu: o 01'1.
I
uma s�tJsfa�ao, :an�o mars esperada, quanto e�� certo sequencras em serem atendidos apOl�:ctVam lm�ermut(lvelentem no bom proceder, envenenam-no de 'mentuas e lJl'opalar' o sítuacíorusmo I) seu empenho em pacificar a mente para a desordem e para o cr rme.

jlltrigas. . polít lca estadual, com o estabelecer, préviamente, um di- O sr. Governador não quis crer 113: sinceridade com
Assim o caso dQ sub-delegado do distrito de Palmei.' ma de compreensão e de confianca em tôda Santa Cata- que o informavamos. Acreditou, todavia. nas mentiras

Tas, em I.ages.,Acusado de um homícídío, devia ser afas- riua. A .medida reclamada pelo d'ecôl'o, como imperativo interessadas de um part.idarismo sem esinp�has, que vai
tado do cargo. A politicjigem udenista de Lages interveio da própria dignidade oficial, foi ainda tangenciada: o go- aos cúmulos de comprometer a préprla autoridade do cor

e:o criminoso não só foi conservado, nas funçÕes, como vêrno nomeou 'um sargento da Polícia Militar para Í) car- rellgionárfo Chefe de EsÚl�o. De há muito ,tin�a S: Exa.lU!l(la. o proces�o a que respondia caiu esquecido na ga- go de PRIMEIRO SUPLENTE do sub-delegado crimino- motivos para recusar essa comprometedora sohdanedade
.veta uresponsavel do Delegado Regional.

'

50, para que este expontaneamente lhe passasse o' cargo, que ainda não se deixou penetrar do dever de colaboração
Contra essas imoralidades clamamos inutilmente. com todas as honras do estilo. A satisfação que o govêr- honesta, a ponto de sentir como Pl'ÓPr10S os erros do go
Contra elas pedimos providências, que prevenissem no devia ii sociedãde", deu-a a-um processado, E com isso, vêrno, mas que persiste' em comprometê-lo excusadamen

novos crímes. O govêrno restou hnpassive1. Veiu afinal aind� lima vez, pagou um tributo injusto à política, des- te e a expôr-lhe a autoridade em causas inglórias. , . _

� ,novo cr ime, covarde e bárbaro. O govêrno, então, tev� prezando uma oportunidade de agir com natural acêrte e I A Justiça acaba d.e decretar a prisão �t·ev..e.ritiYa do
um g_eslo: mall.dou uma autoridade experimentada e res- não se deixar desgastar na confiança dos seus governa- sub-delegado de Palmeiras. Esse fato vem dizer ao Gover
ponsável al)�r�-lo. Com isso ficou. ciente de que, sem dos e de uma oposição que lhe acabava de dar, de modo nador que a imprensa oposicionista não o enganava quan
sombra de d�vlda, a impunidade dos cr.iminosos já esta. -inequíY()fo,'exub:�r!tntes provas do senso de responsabili- do 'o alertava dos episódios tristes que as autoridades po

v� sendo a�dllosamente preparada pelas autoridades por I dade, da pcnderacâo, do, equilfbr io e da extrema lealda- lidais de Lages encenavam contracenando com a poli-
nos. denunciadas. Embora isso, faltou·lhe·a· energia para I de com que procede. , tica. .

se Is�ntar de responsabilidades, usando para com essas I No caso, o sr, lrineu Bornhausen deixou de ouvir a Que a decisão da Justiça, mandando à prfsão a auto-

auto�i�ad�s hídigitadas o processo que 'usou para os ad- voz da razão. que lhe chegava a08 ouvidos pelo nosso ela- ridàd� culpada, fale ao ilustre Governador a Iinguagem

V:rs�:lOs mocen;es: a demis�ão o� a remoção. A per':ll�- 1 mor c{)l�t�'a; as tropelias e o atrabiliarismo das a�to;rida-I que êle não quís compreender,
..

:renc1cl do sub-d"legado d,e Pahueaas, entretanto, depOiS [des POliCIaIS de Lages, para acolher, e amparar mteres- ,Rubens de Arruda Ramos.

ESTILAÇ' LEAL, RETORNA- A situação Econô-
RÃ À A-rIVIDADE IDICci do Brasil Criticou o Devêr-

RIO,3 (U.P.) _:_ A repl'e-I tal' examinou várias

<lueS-lgaL
Etchegoyen não reter- ,�'IO, 3 ,(V" A,) --: Na reu-,

classes "prod,utor�s. do. Rio 'no, Cadela!'sentação do general Etche- ,tões ligadas à execução do :10U ao C,lubc Militar, o que lllao reabzaaa na sede da e S. Pa�lo na Capital Fede- GUAYAQUIL, 3 (U, P,)
goyen contra o general· Es- i programa eleit<{ral vitorio- ;;lÓ fará no dia 26, quando Federarão do Centro de 111- l1'a1, a fIm de. deba.terem as I O' C 1·0 1\,T

'
•

L' I
•

. ,
,- sr. ,ar os 'uevara 1Vj,0-tillac eal continua em po- : so., Desde que foi eleito, o será empossado"'. dústl'ias de, São Paulo.' a, f mt>dldas a serem f",urgel'ldas '

�:r: I -Ir .' H
.der do ministro da Guerra!

'

.

.,! ren:) e ,".lgnc lhaCias, ur-

I .' qual compareceu o S1', Ben-

'.1''''''0' r"OI"'I"l PI"'O ')e" ,
,

h' t' w.._� ��_.,---- ,�-
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_ anllnCHl. oJe o ·'Vesper J-
I

.

.-�-���-��............- jauún Cabello, presid,ente da a Comlssao specIa CO\1sn-
O' ,. to" d

.

,t' ;,. -1.
"T

"

I " .. .
' . .

1 'd t' d R ",e,j .�I; e tn\ es tllaCdO 1.,)
no TlDuna da mpl'ensa·; I·

'

COFAP, o sr. NHo Seva1ho, blida pe.o preSl en e a :ce·
'. tI"

,

t1' , ,.
-, ,

gove"no cen 1'a por eremE acentua: ".De acordo com

IC
., d- f· -". Ih do' representante do comércio pública para exame da atual'l r' ."";;.,,.1; ,�' 1 ,,' t "�1

.a lei, percorrerá todos OS .. aso '. I' ICI a esco a nesse órgâo propôs no en- "ituaçã.o econômica do país, I �p-lI1,":'_' 'A,e "bl�,.en�a:,:nI0;!:, e '-".,0, ,

A. L f
.

d
- a�a. m - LS sao Clllgent, ,,.;tramItes necessários,� a fIm
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da
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'U�."O·�N·
<:'on1T0 dC),,- _delegaJns ,da" • p1'o.1)08La j)'I. aD_J'ov.a a� l·d�!;:',�.ç�(.BtaI.l1·'\c-ao� l,FtS' "fi!"

de ser julgada procedentet.
'novo
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.1 ps 'popuI.ares". '

,

ou não. No primeiro caso, , .

...,.__"'__�...........,..._..-.. _

;����unl�elm��jl�:aJ�o, Superior RIO, '3 (V. A.) _ Logo\finitívartt.ente'afastado das Um m' ·llh'a-o de cruzel-ros CU'sto'u João Cleofas
o resultado do pleito 'do �pos a morte do sr. Soares

I
conclusões da liderança do I,

.

{;lube Militar, do qual saju Filho, a bancada udenísta partido porque se os depu-
t J . t d

-

I operado .

,(�om a vitória o gal. Etche- daCà�al'� estudou o ca�o tados' udenistas resolveram n empas e,amen Q e um jorna RIQ,3 (V. A,) _ o titu
g:oyen, não tem nenhuma da :t_Jova. J.Id�ra�ç� P01� dOls esperar pelo sr. Afonso Ari-' RIO, 3 (V: A,) - Tele- do está conderi,ado a pagar· lar da Pasta da Agl'ieu.}tu
correlação com a aludida re-

. motI�os. prr�cIpals: 1. ) - nos para eleger o lider, não grama de Maceió diz que em mais de um milh'iio -:1'3 cru- 1'a, minísü'o João Cleofas'
'[)"es�nta�a-o" nem t:-,1'1'a l'n-,

em Vlst.a de dIversas COl'l'en- seria crivel rru-e mandassem A"

d d- 1
" .'

,

,L ." ',; '" -
... consequencIa o aeo1'" ao (O zen'os, o governo vaI pl'omo- costuma passar seu fim de

flu-encia::sobre o remédio le- t:s que s: .
fprmaram em um candidato cuja C'andida- Tribunal de Justiça de Ala- ver uma ação regressiva semana na fazenda que pos.

gal de que se valeu o co-
torno 'de vanos nomes e para tura persiste.

goas sobre o empastelamen- cOl.lt!'u o ex-g'ov€rnador Sil- sui no munidpio de Cam�
mandante da Divisão Blin-I dar tempo a que ,as conve!'-

...,..".,."..��. to do jornal "Diário do Po- vestre Pericles, re�polls-abi- pos, e ontem, como praxt!,
dada. I sações se desenvolvessem

VI)':/ ocoJ.!l'ido em dezembro lizando-o. pel�, destI'Ui<:ãO, sÚbita,mente, foi v�t�ma du-
Quando 'voltar do Rio G.. sem pressa; 2°) -'-

pOl:que Collazo' "Spara de 1948 e pelo qual o Esta- daquele Jornal. .

ma cns.e de apand1c1te._
-do Sul, o gal. Estillac Leal send?�o' sr. Afonso AI:nos : li tí _

-
_
..
_ _ -_ .._

- :. - -�.•."..,....-.r_.
I Transportado imediata-

. "deverá assumir de novo o
candIdato natural� ,em :o1'no "Iemanel-. da . I! mente, via. aérea, para esta

.seu posto 110 Exército. Sen- do qual s� estabelec:ra lo:" 11 11 O BR4SIL -Góis pensa ,capital, foi internado llÜ'

do general de Divisão, ser- go uma corrente, _?ao sera

Tr·DlDan ' Hospital dos Servid�re$ do
lhe-á confiado ul1l· comando elegante para co_m ele .:resAol-

•

reconbeceu assim ;
Estado, onde o cirurgião,

de Divisão ou de Região. ver o assunto na sua ausel1- WASHiNGTON, 3 (U. P.) .'
-1-- Raimundo Brito,. imediatá-

O
.

1 '1"
. cia a não ser se fôsse ,para - .A Supl'en-Ia Corte fl"'moll RIO, 3 (V, A.) - O ,Ita.-

t DS CIrcu os mI ltares all� L'\.' men e o operou, _ epois de
iorizados admitem, entre- elegê-lo imediatamente. As- a convicção da participação maratí fornec'eu" hoje a se- RIO, 3 (V. A,) -' O ves�

submetido a intervenção, o
'l'm qlle SUI'gI'U o pI'obl�ma d ° C' II 1 gUI'nte nota, ahll.n<'Íando' o' per·tino . oficial, "A Noite"

tanto, que o ex-ministro da '" " e scar o azo num pano - �
.

sr. João Cleofas passo.u bem
_ adianta um vesp'ertino - 'r 'de reconhecimento, por parte publica, hOJ'e, a seguinte no·

Guerra passará alguns me-

�
para assaSSInar o p. eS1 n- toda a noite, sendo ótimo

" .

.

t
�." .', TO' It t' 'do ,BI'asl'l, do n,ovo govêrno t,'1- em sua sec,ção "Flasch do

ses sem pOl3to algum, muito cnou-se uma corren 'e par. te 1'uman. malS a 'o 1'1- �

seu estado, segundo Ínfor-
, �mbora não esteja gozando, sustentar a candidatura, do bunal 'dos Estados Unidos boliviano: DlaH• "Um a.migo 'conversa-

maI'am à reportagem' -hoje
1\'1

.

d C t (A 1
-

d C l "O Govêrno.Brasileiro re- va há' dias com 'o gen, era1
'

,em suma,' de licença espe- ili'. 1.ontell-o e as 1'0. recusou a ape açao e o - - cedo.
t d

. f'" d 1 f t '0 a a "011hecell, lIoJ'e, a's doze ho- Goi" Monteü'o, a reBpeüo de - � - - -. - -
.

.cial. Ontenl; etn Itaipauva, '·en encla. 01 supera a ou azo, que, en, ren 'a ag r- '
- - � .. or _ •• _ .- _ _ __

I ,Â. 'd' 'b'l'd d d' d l'as o no"o govêrno estabe- um certo cavalheiro e uma 'O" •

d ••-elementos d;J., Cruzada De- De o menos amOI"eCl a com pOSSI.1 1 a e e ser eon u- v, -l_
i "1'

-

d -d'd t 'd' l' I 't
"

lecido, n'a' Boliv',ia, sob a pre- determinada sensação: riSO a Cf .v....
..lllo<;rática pl'omoveram uma a me lcaeao o can I a 'O Zl o, a cac eIra' e e rIca,

llomenagem intima ao gaJ. pará ir a'Londres na delega- Nestas condiçõ�s, Collazo sidéncia do sr. Heitor- Paz "No Brasil chegal'á a epo

Etchegoyen, comemorando ção parlamentar que atende terá de cumprir a pena má- Estensoro, de acôrdo com a ca em .que os desonestos bo

sua vitória. Entre os presen- ao convite do parlamento iima, bastando �l.pímas que r�solLlção 3� "da Conferên- j tal:ão os honestos na ca-

tes destacava-se o gal. Can- inglês, Esta decisão faz 'pre- seja marcado o dia da exe- ela de Bogota . dela ...

rOGert Pereira da Costa. Du- ver que antes da partida cução. Apenas o presidente
rante a festa a 'ala vencedo- do s��hor ME)nteiro d� caso! Truma,.� p...oderá impedir a

__ __,..ra do pleito do Clube Mili: tro, Ja seu nome estarIa de- exeeuçao.
.

ç-�"---:---"--"'" IO TEM P O·

lqmais antiSOD!á-!I· .1Pte�ifl.&0 do, tempo até às

10 de S. Catanna" L horas do dia �, ..r, � Tempo - Instável, SU,JeI-

�,.' 'I' to a chuvas e trovcadas..

< Ano XXXIX � 'temperatura '_ Em, de-

> , clinio.

:; . � .. 11.413 � I
' Ventos - Variáveis, f'res ..

:., .

� coso .

•

•••_-:.-...w-'l• .,-......._"

•.
'"'-"'-�_._-••__••_ .......-� I T.emperatur�s�, E���'e�

,--- , ... --"----".--. -'----�-_ .. -.--- -- __._ _ __"-- .---
. --'( I mas de ontem. Máxima _I,�.

_____E_d_i_���-o'-d�e-._h_o_je-�_-_8_p�a_g_�-·.----�-__F_fu_r_n_a_n_o_·p_o_l_is_,_Q_l_Ja_l_·t�a_.Mh�,��Jm�o�1952 8üCENTAVOS Mi����L ..._��•
._------"------- - �

Lá é Assi�I.�.

klpu�D�S fuMm S�VOS

O B d� 8 -I d
·

e IDAda a· RIO�. 3 (V. A.) :_ Noticias tripulantes do pequeno apa�

aoco O rlSI a qUlr vindas 'de Belém informam l1'elho, que era pilotado peio,

-

",

"

'

qúe quando fazia evoluç.ões I sgto. Aguinaldo Gonçalo _fo-

produça-o algodoel-ra de Sa-o Paulo �::��d�.I�:;,:O�::lm�J��ne�a��' ��I�d�a�:��e�������:�'�\�i�
. ,

_ I. dente, fOI motIvado, pela Im-

J
compra pelo Banco' do Bra- próximo à Vila Icorací u,m :Jl'udência do pilôto, que ,fa-

RIa, 3 (V. A.) - Falando sil da produção algodoeü:a que o Banco do Brasil já I um
.

avião "teco-teco", do. zia verdadeiros atos de lou-

à imprensa paul'ista, o. si,. de São 'Paulo, diretamente gastou 'até a semana passa- i Aeroclube do Pará caiu no I cura, ,chegando ao ponto de

Ricardo Jaffet fEZ interes-! dos produtores. Ilustrou da, 'mais de um bilião de Imar, mergulhando quase que assustar a tripulação do na

:S3.,:"tes de'.'l0.1·"r:'õ,?S f'Obl�e a I ma;; declarações diz,endo cruzeiros. ; instantanem;nente. Os dois vio com seus vôos rasantes .

Caiu o 'eco-.eco mas,o�'

- Junto com o sub-dele

gado ele Palmeiras, não!
Eu sou um homem de'

bem!,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. TOBENTINO DE CARVALHO

'---.:-----......----- -----------.. e das] fi às 17 horas.
I

Resid.ência;
,

Rua .,Marechal ,G,ui !herme, 5 - Fone: 783.

,E .

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

Cí rurg ia-Clfnfca Geral-Pal'tos

"e,-viço completo e especializado .das DOENÇAS DE SENHO

R."::>, ,",)lU modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

sOLPOS'COPIA -- HIST�R9 �- SALPINGOGRAFIA - M�TABO-
LISMO BASAL /

Rarliotel'apia .po r ondas eurtas-Eletrocoagu lacão Raios Ultra

)' inletn e Infra Vermelho.

ConsuÚõrio: Rua 'I'rajan ó, n , L, l° andar - Edifício do Mon

t",...�. '

Rorário: Das 9 às 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 às 18 horas _ Dra. Mussi.

Resitlência: Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da Universl

thtde do Brasil).
Médico por concurso da Assistência. a Psicopatas do Distrito

jli'e,leral.
.

Ex-interno do Hospital Psiquiátrico e Manicômio Judiciário da

·.capital Federal.
Ex .. interno da Santa Casa dé Misericórdia do Rio .de Janeiro.

Clínica Médica _ Doenças Nervosas. ' I

Cousuttérto : ,Edifício Amélia Neto Sala 9.'

Residência: Rua Bocaíuva, 134.

Consultas: Das 15 às 18 horas .

•Telefone:

f)u,nsultório: 1.268.

'i!esidência: 1.385.

� .. __ .._-----------------------

DR. JO�E I1AHIA S. BITTENCOURT
MÉDICO

. ,

Clínica Gerál - PEDIATRIA
, Rua 13 de Maio, 16 - Itajaí "

PUERICULTURA � PEDIATRIA - CLINICA GERAt�
Cunsultório e Residência - Rua Bulcão 'Viana n. 7 I.Lar·go 13

iDe Maio) - Ftorfanópnlis.
..Borário: 8 às 12 horas- _ Diàrial11�nte.

J

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

Moderna Aparelhagem.
Lâmpada de Fenda _ Refrator - Vertonietro etc, Raio X. (ra

<iliografias da Cabeça) _. Ret.irada de Corpos Extranhos do Pulmão

� Esofago.
Receí ta para uso de 0<'ul05.

Consultório'- Visco�de de Ouro �reto n,' 2

�elo Horizonte).
Residência - Felipe Schmidt, 101.

(Altos da Casa

Te!. 1560.

DR., ANTÔNIO �ONIZ DE ARAGÃO
. CIRURGIA T.R'EUMATOLOGIA

Ortopedia
Consultório: João Pinto, 18.

Das 15 ias 17 diàriamente.

Menos aos ·Sát�d;s.
, Rcs.: Bocaiuva 135.

Fone M. 71<1.

DR.. ;ROLDÃO CONSONI
. Ciru��a Geral - Alta Cirurgià -:- Moléstias de Senhoras

- Ci'rurgi,a dos Tumorei; -

Da Faculdl!de de Medicina da Uníversidade de São Paulo.

Ex-AsRis-tente de' Cirurgia dos Profes�ores Alipi'o Correia' ,Neto e SylJa Matos.

Cirul'gia do estomago, vesicula 'e 'vJas biliare.s, intestinos del

gado e' g:t·osso, tiroide, rins, prÓstata, bexiga, útero, ovários e trom� i
•

�8. VaricoceJe, hidrocele, varizes- e hérnia. I.
C9�U)taS: Das 2 às .5 horas, rua Felipe Schmidt, 21 (sobrado).

'

- Telefone: 1.598.
.

Rl"sidência: Avenida Trompowsky, 7 ...,... Telefone 1.764.

Aperfeiçoamento em Pôrto Alegre e. Buenos' Ay res
OUViDOS - NARIZ - GAHGANTA

Consultérto - João Pinte, 18 - l° andar

Diàriamente das 15 as 18 horas-

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças 'do aparelho respiratório
.TUBERC.ULOS.E

J:AllIOGItAF'IA E RADIOSCOPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax

Formado pela Facuidade Nacional de Medicina, Tisiologista e I

T'isioci rurg iâo do Hospital Nerêu Ramos

Curso de osperiálização pela S. N. T. Ex-interno e Ex-assistente de

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

Diãrtamente, das 15 às J8 horas.
Residência: Rua Fe lipe Schmidt,. n. 103.

DR. ALVARO DE CARVALHO
Doenças de. Crianças

Consultório: . Rua Trajano s/no Edif. São Jorge _ 10 andar.

Salas 14 e 15.

.
.Residência: Rua Brigadeiro Silva Paes, S/ll. __ o 3° andar, (chá

cara do Espanha).
. ,.Atende diariamente das 14 hs , em diante.

DR. ,1\'1. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 19 ... - Telefone. (M.) 736.

DR. JOSÉ ROS�R.IO ARAUJO
Clínica :Médica - Doenças de crianças

(Tratam�nto de Bronquites em adultos e crianças).
Consultório: Vitor Meireles, 18·....!_ 1° andar,

H'lrário: Das 10,30 às d,30 'e das 2,80 às 3,30 horas.

Resillência: Avenida Rio Branco, 152 - Fone 1.640,

-c DR.' NEWTQN l)'AVILA
.C-jr'ur��a geral - 'Doenças' de Senhoras - Proctologia

! Eletricidade MMica

Consultório: Rim. Vitor M-eireles n. 18 � Telefone 1.567.
Consultas: As 11,30 horas e à tarde das 15 horas em diante.
Residência: Rua' Vidal Rmn!:,s,. -- Telefone 1.422.

I

DR. MARlI) WENDHAUSEN
Clínica médica .de adultos e, crianl'as

Consultório -- Rua João Pinto. 10 _._, Te1. M. 769.

coilsultas: Das 4 à� fi horas ..
Residência: Rua Esteves Júnior, 45. Tel , 8]2.

DR. ARMANDO VALJ!}IUO DE ASSIS
MÉDICO

Dos Serviços de Clmtea Infa,ntil da Assistência ,Municipal e Hos-

pital de Caridade
.
CLINICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

-'Alergia -

Consultório: Rua Nunes Maehado, 7 - Consultas das 10 às

O 'E S T A' D O
ADl\UNISTRAÇAO

Uedação e Oficinas, à rua Conselheiro "'Iafra, n.

Tel. 1022 - 'Cx. Postal, 139.'
• Düetor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOM.INGOS l". DE /lQUINO ..

Representantes:
Representações A, S. Lara, Ltda,

.

Rua Senador Dantas, 40 _ 5° andar.

Te!.: 22-5024 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.

'Rua Felipe de Oliveira, n. 21 _ 6°. andar,
'1'('1.: 32-9873 - São Paulo.

'ASSINATURAS

Na Capital

Ano , :.. Çr$ 170,00

Semestre .- . . Cr$ 90,1)"0

160..,..

DR. ALFREDO CHEREl\I'
Curso 'Nacionlll de doenças mentais

Ex-diretor do Hospital Colôniâ Sant'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotência 'Sexual.

Rua Tiradellt�s 11. 9.

Consultas das i5 às 19 horas.
FONE: M. 798 .

Res.: Rua Santos Saraiva, 54 -- Estreito.

.��:.,.:
'��:�1'" 'i?;'���No Interior

Ano '.......... . .... ,.' Cr$ 200,00

Semestre ... :........... c-s 110,09

Anúncios mediantes contráto.

,Os originais, mesmo não' publicados, não serà e

devolv idos.

A direção não se responsabiliza pelos conce itoe.,

emitidos nos artigos assinados.

"t:.

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

"

.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO -'

Rua Vitor l\Ieirelles, 60. _. Fone 1.468. - Florianópolis'.
.'

DR. RENATO RAMOS DA SILVA
-ADVOGADO '-

Rua Sant�s' Dumont, 12. - Apt. 4'.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA_
- ADVOGADO-

Caixa Postal 150 - Itajaí - Santa Catarina

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
-'- ADVOGA]')O -

RU:l Trajano n. 12, 1° andar, sala m, 1 - Edifíci& Sii;o }org·jj,,...
(Escr. Dr. Waldir Bnsch),

Telefone - 1.340.

--------------------------------------------------------

DR. DALMO BASTOS 'SILVA
- ADYOGA;D(i). -

r' 'RUA HERCILIO LUZ,' !JS ITAJAI

Edifício D. 'Dora, - sala, 4: Santa. Catarrna

DR. OC'rACIUQ D.E ARAUJO
CIRURGUO Dli\NTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edil;" A'mélla, Neto Sala 1

\ Tratam'ento cirúrgico � cuea. da Piorréa -Alveolar.
'I'ratamentô cirúrgico e cura fie' A!beessos� Granulmas, Quístoo;;-,..

radículares. etc.

A_TENÇÁO: -- Grande redução de preços nas DENTADURAs."...·
para as pes sô as que vivem d·�· o,rd�l1afl<Q,'

,

Laboratório Protético sob a direção de 'I'êcnico contratado ·es-,·

.pecialmente no Uruguai, formada. sob a orientação de um dos maíss

Credenciados especialistas da Àll1él'ill3,
.

Dentaduras sem. o CéÜ' da Biltl� (Abobada Platina).'

, Pontes Mo,veis-: e,'F}ixas
Todos os demais Trabalhos. Pro�éticos pela Técnica .. mais re-»-

cente'.

AVIS:·O
o· Dr, Djalma MO.ellmann avi.sa à sua distinta. eJienteJ,a que-

estará ausente até o mês de' lHleambro em viagem de estudps �',�

América do Norte.

l ' Comunica ai�da que o seu Illstituto de (Uagnóstico clínico coh-

I
tinlÍa funcionando de nlaneira regular', fiçando como seu substituto".

o competente clínico Dr. Ol'l'ancto, Schroeder que ,há ..ma..is·,de UlJJi"··

ano, vém a.companhando, passo a passo, os, serviços. clinicos d&"·

I Casa de Saúde Sào S�bastião., e de seu consultóri,o. .

..

Os -serviços de rádio diagnóstic.o, radióte�'apia ·,e os de labora-··

tório clínico ficarão a ,cargo do Dr. Paulo Tavares, nome so'beja-·
mente conhecido em nos'so meio, pela sua' pí'oficiência e dedica�ã9'''··.
nas ditas especialidades.

\
.

BANGU EM FLORtANOPOLIS,
'Dia 7 de junho DO Clube_ 12 de Agosto, maravilhosa festa dançant� intitul�adá B'ongu:
em FloJ;ianópolis .. Desfile de m·odas Bangu pO�·' senhoritas d,e nossa soeie--,
d�dp" em beneficio da Soe. de Amparo aos Tuberculosos. As" mesas, e,starão' à� ven-,,·

da, brevemen1e, ao preço de Cr$,,' -100,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tudo cresc�!. Me�osl Crédito Mútuo· Predial
'a I Policíc l ,I

,:'.'\NIVERSÁRIOS: 5a Região Militar, encontra- Foi em janeiro deste ano oficiais que irão atuar aqui
,;')1:A. CARMEM OLIVEIRA se nesta Capital o' sr. Ma- que, sem nenhum resultado. e não lá. Sôbre ó lamentá

Transcorre, hoje o auívar- .ior de, Engenharia Luiz tracámos ligeiro comentário vel caso dos Cursos estamos
"súri() natalício daexma, sra, Miranda Leal. sôbre a' dolorosa astagnação colhendo dados seguros para
d, Carmem Oliveira, funuio. Sua viagem prende-se 'a da nossa Policia Militar a um comentÚ'io melhor fun
n ária d3, DiretorüL Reg'io;- melhoramentos que estão menor, a mais pobre e a' damentado uma vez que já
n n l (lOS Correios e Telégra- sendo introduzidos no Qua r- mais despresada de todo o sabemos haver Ide permeio
1'0;-> e Presidente da Socieda- tel d 140 B C 16a C RI' B '1 t 1 1

I

b 'I \"o ..,'. '. e su ao 1'a81; es ane ecemos muitas su t.i ezas mas, \ra-

-de de Amparo aos 'rube'reu- Hospital Militar, cujas 0- mesmo um quadro compara- das pára acobertarem as

loxos desta Catapital. bras, graças à sua operosi- i tivo, que por haverem sepa- verdadeiras razões 'porque
.:'" ilustre aniversariante, da de, estão em franco pro- Irado na impressão, não fi- se está solapando o Curso

=que vem .há anos e meio, gresso e em vias de conclu- cou bem claro, razão porque de Formacão de Oficiais da

pi ocu ranrlo dirigír os desti- são. repetimos esclarecendo quê, nossa PoÚda Militar.
ritos daquela benemór ita as- "O 'ESTADO" desejando a Fôrça Pública de, 1930 A decadência não se ca

sÜ'-'i;, ç.io çle assistência so- ao ilustre engenheiro feliz constava de um Regimento racteriza apenas 110 retro

c iai, desfruta de inegável estada nesta cidade, compô- (não tem mais), 2 Bata1hões Cesso, mas também na estag-
T·l.'!:,�:tígjo, na 'sociedade 10- menta-o, cordialmente. (temos só um), cavalaria a nação quando um mundo
''Cal.' li'ALECH.IEl'Il'TO ! mesma de hoje, mas em 1930 como o de hoje marcha, as-

;\ s homenagens de (lue se- Faleceu ontem no Hospi-l maior número é melhores celaradamente para o pro-
ní algo, nos associamos, res- tal de Caridade o'

.iovem'l cavalos,
Bombeiros acresci- -gresso. Assim é que ousa

peito.samente. Osvaldo F[off�an, filho, do dos este ano de n;ais 2,0 s01- mos l::nç�r estar em fase �e
sr, Pedro Hoffrnan. dados; e o que e o cúmulo dacadênc ia essa Corporação
Seu sepultamento efetúou--! 'Pois importa em retrocesso, que hoje deveria ter, como

se ontem. mesmo no cemité-j48 oficiais combatentes en- as suas congéneres de lpsta
r ió de, Biguaçú, onde reside

I quanto que hoje está r�du- dos maiores e menores, mais

a Iamilia do morto. zido o quadro i 42. Criou- i-ices e mais pobres, um Ba-
-

. se, é verdade o quadro ele talhão Policial com elemeú-

Graca ' .,\.dn:ini,stra�ão, mas porqu; tos esp·ecializados na Rá?i?-
U

'

.. ,,' '1\''' d 1\'1 t
diminuir o de combatentes. Patrulha, Choque, PolICIa

n rversma ren es o a

I () c d F
-

d F'I 1 P I" R 1 P
d S- J d T d

. "urso' e ormacao e f cresta , , o reia urar, 0-

agra ece a ao u as a eu
Of'i

, '. \ d A f"' 1'''' T ânsit P l' .:

,

, < 1 d
,lCIalS e o e - per elçoa- ICla (le ranSI o e ' OdCla

uma graça li cança a.
I t

'

t
'

t
.'

R d
.. '

C' d B
FI"

,

1'. "d J Ih .
men o exis en es na época ,

o oviarra : o arpo e om

onanopo IS, i) ,e u o J

f Ii d d t bei
.,

d
.

t
de 1952.

'
.,

oI':tm para rsa ,os .u)'�n e en'.os J_a everra e_: a 0,1'-

SOLON VIEmA muitos, anos ate que af'inal garnzaçao de Batalhão e es-

/"Qsinala' a data de hoje,

H P
\

I'·
restabelecidos durante o go- tal' disseminando por todo o

-o Ü':l;lS.Cl.ll'SO do aniVe,rSál'iO a o lel'a. vemo do dr. Aderbal Ramos Estado, mas nem chegou a-

natalício do nosso prezado I, da Silva estão novamente inda a Companhia e limita-

,cohLcl'l'âneo sr, Solon Vieira conde�ados a extinção pois se a Capital; Carros blinda-

Secretár-io do Tribunal Re- LEVARAM O PAPE.L .

já de há muito não funciona dos nunca se viu ,e até as

g ion al Eleitoral pêste Es- Célio �eira, ,co:merClal:te o de Aperfefçoam�nto e nes- ma'tocicletas que existiam

i;�do e pessôa geralmente es- estab�l�c!�o à �ua DelmlJl: te ano não €;stá.funciol1ando há' anos atraz, desapare{�e

tln1flda nesta Capital. da SIlvena 42o, t:ndo es, o l0 ano do de Formação de ram: não temos Batalhão ,de

), ,:; homenagens que lhe' tacion�do sua camlOnete a
Oficiais. Dissemos em

.ianei_�
Guardas e nem Eséolta Pl'e

-serflO prestadas, em Lages I
Rua Vlsc.011de �e OU�'do,Pr�- ro deste ano, pelas colunaR sidencial;, a cavalaria há

, "
. _

'

to, l)rÓXlmO a reSl enCIa C 'd'
,

I e' p I
anne o;e encon tIa, quanto a-

'D 'vr d 1 J .I" deste jornal: "onsta que maIS e melO secu o e 0-

qui trabalham se associam I do r. ',I a11 erie)r r.' .LOI
será extinto.o Curso de Ofi- tão e nunca chegou a esqua-

, desújándo-lhe felicidades. 'I
roubado ,em uma resma de

ciais para' ,ser feito fora; .
drão. E todo mundo silen-

'. papel de embrulho de corei;
não Cl'emos que tal medída I �ia, .. PorquSl? Dormem, na-

,Sr�A. ALC'EBIADES V. S.
I �a�$,ti�:�, o�o (;ai��od;oj' "r'e� seja tomada, pois importará I tUl'almel1te, porque

à outras

'DE SOUZA :,' ' , '

em clamoroso retrocesso, a- ,causas nà� se póde atribuir

Ocore, hoje, o aniversá- gu:tl'ado na D. R. P. lém oe arrebatar da nossa I tanta apatIa. � .'
,

ATROPE4ADA miHcia (J seu flúHi� nrin.ci- J S, SURI
rio nataliCio da exma. sra. Quando atravessava a es-

..

! '.....;..', _

d. Ruth Silvei'l'a de Souza, tr d de Capoeiras a menor paI. Saberemos louvar, de- ','" 'd D
a a , .

d t t
.Qlgna esposa o ST. es. 'I M '1 e filha do sr. Domin- sa,pmxona. amen e, os a os ,

Alcebiades Valérió Silvei- g:;'l �I:es foi atropelada �ue venham melho:'�r, mas I I\#fOVE IS
Ta de Souza, membro do 1 d' ,"d naveremos de profhgar

a-I
'

por um automove llIgI. o t Por motivo de mudança
"Tribunal de Justiça, apo- o ld D " Jllueles que, çomo esse a ,ra-

' ?

pelo sr. sva o amaSCe-
d'

. t' 1
" vende-se um qliarto de ca-

.,sentado. ., t' d .

ma fI'I'm" zam,' eprllnem e es 10 am. .

'

no, Vla}an e e u «

't." ' 1 ' t' I sal, uma sala de jantar, um
Muitas gcrão, por certo, e S P'wlo o qual ao 1'e- AqUI es ,lIDO", lea men ,e pa- '.. '

, '

, b ,m, ,. : '. "

_ '. r," demonstrar não havermos 'j
qual to de solteuo. e lIm.a co-,

,as nomenagens que rece e- conhecer o aCIdente, SOC(tl-' . , P'l lagulada Ver e tra-
rá a ill1!:ltl'e dama, na data .'

' . ,'. t f B:õquecldo a promessa e per-
'

"

.

leu a VItima seIlamen e e- '" , , :', tal' a Rua Con. Mafra, 70. '

,rle hoje, do seu vasto circulo rida, transportando-a HO �untd"i ao,s .le�ponsavels se

,de amizade. Hospital de Caridade, onde taU,a.a o!;�ll.ahdade da �dosdsa"O ESTADO" cumpri- a internou em quarto de se-
PolICIa ihI !tal' capacI a e

menta-a, cordial e r�speito- gUilda classe às suas expen- pa,ra preparar os seus su-

samente, cessores e 'se,não 'acham que,
- Faz anos, hoje, a ex- sa�OUBOU Cr$ 7.000,00 'é uma atitude bem depri.

m,t, sra. d, Lucí Garcia Gou- Há dias, na Delegacia de mente essa de ir mendigar

1a:rt, espôsa do ST. José Gou- Polícia, foi apresentada às portas de ontr'a corpora

lurt, admillistradOl' da Co- qtieixa por haver sido 1'0U-, çãõ o preparo dos. futul'oS

iónia Sal1t'Ana. bado no Clube dos Inapia
E

' � .
F'AZEM ANOS HOJ: a impol'tância d e C r $

- Sr. Dante Filomeno, s6- 7.000,00. Ptocedendo'3 in-
-do da firma' Filomeno & vestigaçees a resp€ito, foi
·.eia. preso, ontem, o ,individuo

- Sr. José Aurino Bruno, Gerci Elias Pereira, serven- _.: SÃO JOÃO-

telegrafista. te do I.A.P.I., o qual COIl- de
- Sr. Guilherme Ruch, fessoLl-se auto): do roubo, JOAO VIEIRA & ClA. IJTDA.

repres,entante comercial. PROCURADO PELA POLI- .
Rua Santos Saraiva, 250

- Jovem Ubirajara Era- CIA ESTR'EITO - Florianópolis - Sm1ta Catarina

ga. Está sendo procurado pe- ,Peças legítimas em geral para automóveis e cami-
- Sr. Jorge 'Portela. la Polkin de IPiauÍ o indi· nltóes - INTERNATIONAL - DODGE - :FORD-
'� Sr. Man�el Pi'udêncio víduo Renato Cavalcanti CHEVROLET, etc.

:Mendes, funcionário públio Leite, processado naquele OÍe'rece as melhores vantagens nos preços das mer-

,.co estadual. Estado, por erime de, mor-I ea_rlorias" favorecendo desta forma aos senhores consu-I
- Sr. Vivaldo Garofallis. te.

" nlldol'es.
- Sr. Manoel Farias. .-------------�-----------------

- Sra. Córa Gonçalves
, J AVENTURAS DO ZE-MUTR.ET'AqJ.',§�hmidt, espôsa do sr. Di- ••

----�-
lel'mando Schmidt, funcio-!
,-r/!:'io c.b 'Diretoria elo Inte- i
rior e Jl1stiça. .

-- S)'a. Jucá Diàs Peixoto,
- Viuva 'Maria Olimpia

Vida. Social

WILLY KERSTEN
, Decorre, nesta data, o a

niversário nata licio do sr.

, "Vjl]y Kcrsten, funcionãrio
.-da Dn-etorin dos Correios e

'Telégrafos onde exerce a

ftlJ1.c'i'ío de chefe da Secção
'-do Pí'ssoa1.

"O ESTADO" cumprimen
.ta-o.

CMrIW'Q.Wlr"ruos o", AATfU'I. No- llII . V,....
�1IftI''''''.�ut:L.,.��

Galeria de reças e Acessórios

dos Santoi',
- Viuva Olindina Mira.
- Srta, CcliDa Koel'Ich.

YIAJANTE�
lVIAJOR MIRANDA L'El',L
Procedente de Curitiba,

O;] de exerce a,s. elevadas I
_iuncões de Adjunto do Sel'- i

vir.; R8gi(l�1:!l de Obras d" i

i
: I

�..

•

'/

RESUI,TADO DO 61° SORTEIO DO PLANO R" REALI:'
ZADO NO DIA 31 DE MAIQ DE 1952

'CADERNETA N. 09.204

Prêmio maior em mercadorias no va](fI', de Cr$ ,6.000,00

Aproximações superiores
em mercadorias no valor
de Cr$ 1.000,00 cada uma

Caderneta n. 09.205
Caderneta n. 19.677
Caderneta n. 13.791
Caderneta n. 10.738
Caderneta n. 03.240

Aproximações inferiores
em mercador ias no valor
de Cr$ 500,00 cada uma

Caderneta n. 09.203
Caderneta n. 19.675

Caderneta li. 13.789
'Caderneta n. 10.186
Caderneta n. 03.238

O resultado acima é do sorteio do mês de MAIO de
1952, extraído dos cinco primeiros -premros da extração
da Loteria Federal de 31 de maio de 1952. '

Florianópolis, 2 de junho de 1952. ,

Visto: Orlando L. Seára - Fiscal de Rendas-InterlllO:
Alcebíades Dias.

..............................eeeee........

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GA.RGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital

'

Receita de Óculos - Exame de Fundo dê'Olho para

Classificação da Pressão Arterial.

Moderna Aparelhagem.
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins, 'que, n-esta data,"

transferimos para o sr. dr. Hercílio Pedro da Luz Filho
o ATIVO e 'PASSIVO da "Gráfica DaRIO DA MANHA"
e do jornal "DIÁRIO DA MANHÃ".

'

Florianópolis, 2� de maio de 19-52,
M. S. da Silva
Zedar Perfeito da Silva

DE:, pleno acôrdo - Hercílio Pedro q.a Luz :Filho

----------- ----------------

DEPARTAMENTO SOCIAL
O Departamento Social do Lira Tenis

Clube comunica aos dignos associados que a.
festa denominada "No Mundo do Baião",pro
gramada para o dia 31 - Sábado - foi adia
da para' o mês de julho em data que será pl'é
'viament� anunciada .

....�e ...

Hão pinte mais 'sua casà
Está se usando nas grandes capitais

"O PAPEL DE PAREDE"
Para sala d� jantar, copa"quarto de crianças, etc. -

Lindas Padronagens,
, ..

I Representante e Distribuidor néste E�tado: ,
, IVANDEI, GODINHO
I Rua Pedro Ivo - Anexo Depósito Florida.

,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Palmeiras x Guaraní, a sensação
de amanhã 'á noite no estádio da FeFf
o esquadrão do Palmei. enfrentará o Clube Atléti-, ao estádio da F. C. F., se- nhã;: na praça de esportes Os ingressos estão sendo I Geral .x., ,C:'$ 8,00.

ras, <Clube de tão gloriosas 'co Guarani. quioso ,de um espetáculo da rua Bocaíuva. ' vencidos pelos preços 'se-,
Geral �SOClOs)

jornadas no futebol de San- O amistoso de manhã en- sensacional e cheio de emo- Haverá preliminar, com guintes :
I

5,00.
tre o "periquito" blumenau- ções. início às 19 horas, jogando Arquibancadas -' Cr$

ta Catarina, estará nesta ense. e o "bugre" ilhéu está Não percam a exibição do o team de aspirantes do 15,00. Militares não graduados,
Capital, na noite. de .amanh.ã, I d.espe,l'ta:1d� enorme interês: gl"ê::ni.o esmeraldino do Cen-I G;t�raní com a Seleção Ban-, Arquibancadas (Sócios) estudantes e crianças, na

quando, pela prrmeira vez se no público que ocorrera l te.pano de Blumenau, ama- cana. ',Cr$ 10,00. ...... Geral -'Cr$ 5,00.

Cr$ I

"O Esportivo
Organizado o programa da regata de domingo/Is pártidas �esta semana. de
em homenagem 'à Marinha e demais Forças Armadas

. Basquete eVeleI _'
- Despedem-se os dOIS qum- Sabado - VoleIbol - as

tetos de mais envergadura, 19,30 horas - Feminino A.

.predomíriando indiscutivel- A. Barriga Verde x Clube
mente o quadro .áureo-ceru- Doze.

leo, campeão estadual, e que Ás 20,30 ho�as - Mas-

_:_ Sadi Berber no jogo contra o Clube 12, culino A. A. Barriga Verde-
_ João A. Vas-, demonstrou sua classe, ven- x Clube Doze.

cendo-o por uma contagem Juizes - Érico Straetz e

álamante. Osmar Meira.
Ás 20,00 horas - Aspi-

rantes Lira T. C. x Taubaté. �.".-"",,,,,,,,,,,,,_J"'''''
Não se espera que o quin-

GREMIO ESP0RTIVOteto do Taubaté- apareça "DUQUE DE CAXIAS"desta feita. E, continuará o

quinteto do Lir-a: a, seu um

dos' concorrentes sérios ao

título nesta categoria.
Ás 21.00 horas - Titula

res Lira T. G. x .Taubaté.

CeI. Osmar Soares Dutra.
Presidente - Ten. Arolde

José M. da 'Veiga.
Vice Presidente - Teu.

José D. do Nascimento.
1° Secretário - Sgt. F'�

lix Pl'aun.
'

2° Secretário Sgt.
Crescencio B de Souza.'
1° Tesoureiro - Sgt. Eli

cindo Cunha.Cap�la, para hoj,e, e para
sexta-feira, Ten. Carlos
Dantas e Osmar Meira.

I

!
I

AMÉRICA, O OUTRO
FINALISTA

Sexta-feira passada, � Fe-

(LUZ -_
Barco - �OACY� r Vog;,l' � Valm�' Vil.el,a. Luz -

Barco.- ELIZABE-deracão Aquática de Santa Patrão -' Moacir 'I. da S/Voga - .T Bonifácio TH
(jata�'ina reuniu-se sob a, Silveira ' Azevedo i Patrão - Hamilton Cor-

presidência do destacado Voga - Edison Westphal S/Proa - Edilon Pereira deiro

desportista catar'inense D" Proa � Rubens Kuetner dos Santos S/Voga
'Haroldo Pederneiras para" BALISA' 2 - C. N: F'ran- Proa ::--" José Carlos To- S/Pro8
orgnn izar o programa da cisco Martinelli _.:. Barco - lentíno

'

concelos
, carnpetição náutica a ter lu- PRESo JOSÉ ELIAS BALISA 3 - C. N. Aldo Proa - Kalil Boabaid.
gar no próximo domingo, em Patrão Ernani dos '

-�

homenagem á Mal'inha,e ás Santos Prova de Esqrima Tte.-CeJ.demais Fôrças Armadas. Voga - Victor Cardoso
Preliminarmente, deixou Proa � Ioldori Alves Erlindo Sã Izano �

a diretoria de considerar o BALISk 3 - C. N. Ria-

pedido de inscrição do CIu- chuelo - Barco - .TUN'DIÀ
17e Náutico América-de Blu- Patrão - Spyro Nicolau

menau, por, ter chégado fóra Spirides
do prazo estipulado. Ein se- Voga _ Boaventura Vi-

gu ida, procedeu-se á' conf'ec- eira

ção do programa que será o Proa -- Ari Wolf da Cas-

seguiu te: ta
.TURI DA REGATA, 40 Páreo __:_ Ás 9,�O ho-
Arbitro Geral : '-- Dr. Ha- ras.':__ 1.000 m. - Dedicado

roldo Pederneiras' ao 50 Distrito Naval - Out-
Juizes de Saída .:__ Osni rigger a' 4 c./patrão Em consequência da ho-

Mello, Alipío Castro e Hal- BALISA 1 - C. 'N. Aldo menagem o Dr. Salzano ofe-
bel" Mueller. ' Luz-__: Barco - ELIZABE- l'e�eu um valioso trofeu e

Juizes-de Chegada; - Al- TH fe-se representar no torneio, ��!:�"""""""""''''''''''.''.''_''._':'_''''
cides Ross, Edmundd' Victor Patrão - Alvaro -Elpo realizado.....nos dias 3 e '� de' DIVERSAS NOTICIAS
Cabral e Walter Lange. ,

Voga _:_ José Ventura maio, pelo seu Assistente - F'ranc isco Landi, con-

Juizes de Percurso : - S/Voga - Sebastião Es- Militae cap. Adauto F. de .sagrado volante patríotíco,
Manfredo

,
Leitê; 'Alcides píndola

-

Andrade um grande amigo foi o segundo colocado no

Vasconcelos .e Altamiro S/Proa .:_ Onesirno Es- dos catarinenses com os Grande Prêmio de Albi, dis-
Cunha.

" pindola \ quais se acha ligado atra-I putar domingo, ficando
Cronometristas; r- Harol- Proa - Cecilio Linder 'lés da Polícia Militar onde, desta forma bem colocado

do Pessi e Sidney Noceti.. BALISA 2 - C. N. Ria- em missão da Fôrça Püblíoa, para conquistar o Campeo-
.pÁREOS chuelo - Barco - JURU- passou algum tempo minis,� nato Mundial de Automobi-,

:ft; Páreo - As' 8,30 horas PARA h'ando, e aperfeiçoando co� lisIDo. O 1Q colôcado 'foi
- 1.000 m. - Dedicado ao Patrão -:- Spyro l'jicolau nhecimentos de esgrima de Louis Rosier, francês. c

Cmt. da F'. P. _ Blirco Ca- Spii�ides oficias e praças dà Milícia - No Ma�àcanã efetua-se
:l1oe Balisa 1 C. N. Riachue- I 'Voga - Nery Pirath

, barriba-v,t;lrde. hoje á noite a segunda par-
Ia - Barco JURUA S/Voga - Deodoro Trilha Agora,· em disputa aotro- tida entre cariocas e paulis-
Remador,' -- Fioravante S/Proa � David .Tarlich féu, vencido no primeÍl�ó en- tas, em disputa do Campeo-

Clrirfghini' Filho.
_

Proa - .Toão Leonel, de contro pela equipe de ofici- nato Brasileiro de Futebol.
BALISA 2 - C. N. Fran- Paula ais dá Fôrça Pública paulis- '- Pelo escore de 5 a 1,0 ._......._w....,.,....,..,..,...•..-.-.....

cisco lVIartinelli - Barco - BALISA 3 -' C. N. Mar- ta,'realizar-se-ão todos os Coríntians derotou domingo
IRADl!i. tinellÍ -,-:. Barco - IRAUNA anos, até posse definitiva do o selecionado finlandês que
Remador - Jósé Vicente Patrão:__ Ernani dos Sá,n- aludido troféu, o torneio de disputará os Jogos Olimp'i-

.o,a Silva tos esgr'ima' Ten. CeI. Erlindo TCOS de Helsinki. O prélio
BALISA 3 _:_, C. N. Aldo S/Voga - Helito Modtz Salzano. Damos 'a seguir os marcou ã inatrgul'ação' do Foi das' m,ais- empolgarr-

Luz - Barco PlRATA S/Voga - Manoel Arí da resultados, em detalhes, _ da estádio onde serão realiza- tes a partida desenrolada no
Remador - Carlos Duarte Silva prova de florete: Equipes das as Olimpíadas. último domingo, na cidade

Voll I S/Proa � Pedro .Tosé Fôrça Pública S. Paulo - - Mais uma partida rBa- de Blumellau, mltre os e3-
2° Pár.eo - Ás 8.50 ho-' Bosco I Polícia Miltal" S. Catarina liza hoje, no México o Pal- quadrões represelltath'os do

l'as - 1.000 ·m. - D�dicado! Proa - Tito J..ivio Baião

1-
A. A. Barriba Verde. Sor- meiras, de São Paulo. Seu Olimpico, 'IocêLl e Améri�a,

ao Cm-r. da Base Aérea -I 5P Páreo Ás 9,30 horas - teadas as equipes cairam adversário será o Guadala- de Joinvi1le.
J3arco-Skiff '''ALMIRANTE TAlVIANDA� para eliminatória F.P.S.P. e jú, da cidade do mesmo no- Fazendo alarde de sua

BALISA 1 - G. N. Marti- RÉ" - Barco Out-Rigger A.A.B.V.' venc,eu a Fôrca me. Sexta-feira o clube es- grande potencia conjuntiva,
nelli -- Barco IRAlVIIRIlVI ! a 4 c/p�rtão. Pública pela elevada cont�- meralrlino seguirá para Ir o campeão da Liga Joinvil:

,

Remador - Ney Ham'ilton. f BALISA 1,.
- C. N. Ria- gem de 15 .vitórias

..
contra 1. Guatemala onde efetuará lense, logrou bonita, vitória

Prates, chuelo -'- Barco - .TURU-' Na eqUlp� paulIsta cap. diversas exibições de 4 x 3 sôbre o campeão
,

BALISA 2 - C. N.' Aldo i PARÃ
' '

Adérito A. Ramos, cap. All.- - Silvio Velly dos Santos, do Vale do Itajaí, eliminan-
Luz -Barco - DUDü Patrão Spyro Nicolau tonio de Araujo e ten. Fran- ao tentar bater seu recorde do-o do certame e classifi-
'Remador - Luiz Rovaris I Spil'ides \ CÍsco Bianco Jnr. tiveram, 'carioca dos 800 metros na- cantlo-se para enfrentar ,o
BALISA 3 - C. N. Ria- Voga - Ernesto TremeI vitórias sem nenhuma derro- do livre, derrubou também Avaí nas fianis. Assim, man-, - \ ,

,.<chuelo -;- Barco -:- JUí S/ Voga - Kurt Angelo ta e o ten. Corolino Xavier as marcas nacional e SUl-I
teve o rubro nortista a sua

Remador' - Milton Aran- Kupka
I
de Oliveira 3 vitór'ias e 1 amel'Ícana, com o tempo de invencibilidad,e, capacitan-

'tes Ramos S/Proa - Altino Regis derrota. Na equipe da A.,A. 10'04"4. Os recordes brasi- do-se para levantar o título
3° Páreo - Ás 9,10 ho- Proa - Nelson Pil'ath B. V. composta dos atirado'�

11ei1'0
e Sul-americana per- máximo do futebol b�rriga-

Tas - LODO m. - Dedicado 'I BALISA 2_ - C. N. Fran- res Leonel Pereira; Benito tenciªm respectivamente ao verde.
�lO Cmt, do 14° B. C. - Bar- ,cisco lVIartinelli - Barco - Nappi, Ronald Fitzgerald e paulista- Tetzuo Okamoto, A renda, segundo o repre
,co - Ol1t-rigger a 2 c/pa:!' IRAPIRANGA I,Milton

Arantes' Ramos,

s.o-tcom
10'14"3 e ao argentino sentante da F. C. F., foi de

tão
'

Patrão - Rafael Linhares mente Benito Nappi alcan- Bonaeich, com 10.'12"4. c apenas Cr$ 11.865,00, o que
BALISA i-C. N. Aldo i Filho çou uma vítória sobre os, Ás 19 horas Juvenís representa um absLu·do.

I ' ,

Prestou a Polícia Militar pau listas, a única vitória da
equipe.
Na final Fôrça Publica S.

Paulo versus P. M. Santa

Com a derrota sofrida
dia�te do quadro de Milton

Prado, perdeu o Lira a li

derança, sem entretanto

perder as possib ilidades de
candidatar-se ao ambiciona
do título de campeão deste
ano. O quinteto de, S011Ci
ni, não vem atuando regu

larmente, quasi sempre f'a-,
zendo 'um bom 1? tempo pa-:
ra decair no 20. Com 3 po-r
tos perdidos não' pode mais
o

I
conjunto dirigido' por Na

zareno Simas perde!' um

pugna.
As súmulas deverão estar

preenchida� 15- minutos -an
,tes da ,hora }narcada.
Estão escalados para as

duas pelejas de basquete
Milton Lemhkuhl e Oséar

de Santa 'Catarina significa
tiva homenagem dedicando
ao ten, ceI. da Fôrça Públi
ca de São Paulo, Dr. Erlín
do Salzano, .atual Vice-Pre-

Catarina venceram os pau
listas pela contagem de 11 a

5. 'Na, equipe' catar ínense
cap, Rui Stockler de Souza

3:t>'itPrias- e VAerrota, ten.,
Carlos Hugo de Souza 1 vít,
e 3 der., teu, Manoel Gomes
perdeu todas e ten. Paulo
Cardoso teve 1 vít. contra 3

sidente daquele Estado, uma
prova de esgrima que deverá
decidir-se .rra sala d"ã'l<ni.as
da Milícia cata.rínense,

"

Recebemos e agradece
mos o seguinte oficio:
Blumenau, 29-5-952
!lmo. ;:Jnr. Diretor Espor

tivo de "O ESTADO".
Foirianópolis.
Prezado Senhoi''__ Tenho

a grata satisfação de comu

'nicar a V. S .. que em As
sembléia ,realÍJ;ada no dia
27 do corrente, foram em

possados' os novos diretora
que regerão os destinos 'des:
te GremiQ até Maio de 1953,.
e que ficou assim constitui
da:
Presidente de Honra -

2tl Tesoureiro - Sgt. Or
lando V. Pamplona.
Dir. Dep. Cultura - Teu.

Kleber Ribeiro,
,
Dir. Dep. Ed. Fis. e Des�

- Ten. Enio Konrad�
Dir Dep. Feminino _ Srta

Nilsa 'Jacobsen. '

Dir. Social - Sg-t. Arnal
do de A. Moura.
Dir. ,Pafrimônio _ Sgt.

Salvador Pereira.
DiT. 'Dep. �Med. _ Cap_

Wilson G. Santhiago.
Ora{]or Ofic;ial � Teu.

Walter dos S. Paiva.
CONSELHO FISCAL
Presidente -'Majór'Euse

bio da C. IVrendes, ,

IVlembro _ Sgt. AffonsO'
-Rugiero.
,Membro
Fronza.

•

- Sgt. Arturo

Certos de merecer, o a-

poio com que sempre 110S

distinguÍl'am, firmamo-nos
com elevada estima e conso

deração.
Atenciosamente
Felix Praun 1° Secre-

tário
Ai'oIdo José' Machado' da

Vei:r.a -::-:- Presidente.
I

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o MTA})() .'

Flornanópolis, Quarta-feira, 4 de Junho de 1952
",,--------------:---------,---------- .'--------..---------_._-----------------------------

Expediente I Depa�·tamento das Mun ici-
Telegramas' do Ministro; pal idades.

.da Aeronáutica, 'do Ministro i Intervem, nesta al,ttll'a o

,do �rabal�o e do,Ministro': depL1�ado Ylmar Corrêa pa-!,.ida Educaçao e Saude; tele-Il'a dizer das dificuldades
:grumas do presiden'ri da Re- que, por sua vez o Departa
IlúLlica, dos deputauos fede- ! mento das' Municipalidades
,:rais dr. Nerêu Ral,:os, Agri- i criava aos municípios,

'

res

pa de Castro Fana e Joa- . tringindo-lhes demasiada-
'-quini Ramos, .assegu rando I mente a autonomia.
todo o apoio \ aos apelos dá I Depois da digressão pelo
':CHsa .em prol dos interesse� I De�artamento das Mun ici;
"eatannellses. \ pal idades, o orador volta ao

"Aniversário de "A Nação" I, ponto de partida, isto é, con-
O deputado Cássio '7f' M�- (seguir que a A ssembléia,

"deiro,'\ requereu e justificou, deixando de lado suas' obri
um voto de congratulações I gações,' se envolva nos ne

, pela passagem, há dias, do gócios mun icipais, dando

_.:;ono al�i\:;rsário. d,) .ior�al" c?nselho� q�le não foram pe
A Nação", que se publica didos e insinuando que os

,,'em Bl umeuau, o que foi a-I Prefeitos e as Câmaras Mu-
,;provado. n icipais não "entendem nada

Agêncià Postal I do Que deviam entender ... '

Afim de conseguir a ins- Contra essa' estranha ma-
, talacão de uma Agencia PO�-I ncira de definir os 'deveres
tal, o deputado Braz Alves do Parlamento e que mais

"e�cam,�inhou à II/lesa uma In-, um,a vez provou a infantili
,illcaçao na qual sugere se- dad e de algumas de suas in i-,
ja àquele melhoramento so-1 ciatívas daquele parlarnen
lieitado ao Governo da D-' ta r, contra essa estranha-a
nião, titude, repetimos, pronun-
Barco!" (te pesca paulistas ciaram-se brilhantemente os

Há dias, o deputado Bahia deputados Estivalet Pires,
"Bittericou rt.. atendendo ape- Ylmar Corrêa, Vargas Fer
To de pescadores de Piçar- reira, João José de Souza
·1'as, ree"l;,tmou_ providencias I C�br�l e Bu�eão Viana e

contra mcu rsoes de grandes Cássio Medeiros. -

"I'nal'cos de pesca paulistas Todos concordaram I que,
-ern águas catal:ine.nses, ,di:-l o requerim:nto do r�I)l'esen.-,..00 aos incalculáveis prejui- tante de Sao F'rancisco, es

-z.os causados aos pescadores I capava à competencia da
'''€ à pesca.

. I Casa. '

Na sessão de ontem, da ) Diante dessa manifesta

,Assembléi,a" i o!, �ido teIegr�-1 ção, o deputado M,as:are'jffia do Min istério da Mari- nhas, embora contrariado,
nha dando ciência à Casa retirou a sua proposta. ,

-das medidas que estão sen-I Indo à tribuna o deputa
"do tomadas para acabar com 'do João José de Souza Ch
.:nq-llele abuso.

. bral, em briihante improvi-
O impôsto de renda e os so, justifieou a opinião do

.
munícípíos plenário contraría ao reque-

O deputado Francisco rido, dizendo que o assunto
::M,ascarenhas referiu-se à lei era, realmente, de extraor
-que manda dar aos mun ieí- dinária importância, mas
-pios, parte do impôsto de que a Assembléia não podia
:l'enda arrecadada pela D- fugir às finalidades estatu i-
-:nião. das.

Nas considerações que ex- Assim, não era contra. o

'Pendeu a respeito desse te- interêsse <;los Munic.ípios
,ma, o orador propõe que a que a. Casa. se estava mani
Assembléia mande distri- festando e nem c.ontra a, cul-
,-ij)uir aos municipios, cópias ta ,exposiçi\o do deputadó
..da. referida lei e da lBi que Francisco Mascarenhas, mas

\ Vendas e Consignações I:Jregulamentou sua distribui- apenas contra uma iniciati- Em primeira discussão,
..çã.o, alegando que as Preiei- va que não cabia à Casa to- foi aprec.iado o projeto de
'1;ul'as, na suà maioria, não mar. lei' do deputado Cássio MB-
.,dispõem de as�istei1cia téc- Prerorando, elogiou o deü'os; q,ue institui nova for--uiea em condições de bem trabalho do nobre colega e

ma de pagamento do imposto
rorientá-Ias no rumo a se- qisse que o mesmo devia de vendas e consignações. O
:guil' para ,entrar na posse continuar a prestar ao Es- autor apre8entou emenda e

c#uaquilo a que tem direito. tado, o esiOl:ço de sua inte-
por isto o processo voltou às

Em oportuno aparte, o iigencia, pois com isto mui- Co:tp.issões."deputado Estivalet Pires, li- to lucraria a coletividade. Luz elétrica pan� São José
,,(lel� do P.S.D., lembrou ao Problema pastoril e Palhoça
"Ol'ador que a Constituição, O orador seg,uinte foi o O deputado Ivo Silveira.
já previu o c.aso,· determi� deputado Celso Ramos Bl'an- a quem, em boa hora, o no
·''11ando que o Est'ado através co, que, depois de intel'es- vo de Palhoça, conffon a

,d<l: Procuradollia Geral, pres- santes cónside{'ações, apre- missão de representá-lo na
-te assistencia técnica aos sentou um projeto de lei de Assémbléia Legislativa, en-

�nunicípios que a. solicita- defeza à nossa indústria pas tregou à, consideração de -'- _

-:1'em. tori1, iniciativa que, pela sua seus p�l'es, assinado, tam-
Em outro ,aparte o depu- indiscutivel importância, me bém, pelo deputado Osvaldo linha de transmissão Capi

-"'tado Estivalet Pires consi- recerá acurado estudo da Cabral, o seguinte projeto vari-Florianópolis.
,dera me�os galante para o Casa e decidido apoió de to- de lei: Art. 20 - Para o cumpri-
.Legislativo, sem ser soliei- dos os Si'S. depütados. "PROJETO DE LEI N. mento da presente Lei o Po-
tado, fazer por assim dizer, Dívida. Ativa Autoriza a remodelação der Executivo fica autoriza-
""(jbsel'vações aos Prefeitos. Na ordem do dia; entrou 1 dos serviços de Luz, e do a abrir os Créditos espe-

, O deputado Mascarenhas, em discussão única, 'o pro-
.

Energia Elétrica nos, dais ou a realizar opera-
',nii,o concorda com ° aparte- jeto de lei que dispõe sobre

I Municipios de São José ções de crédito que se fize-
ante e acentúa não ser nada a cobl'�ll1ça da Dívida Ativa. 1 e Palhoça. rem necessárias.
,desairoso para a Casa, pro- O deputado Bulcão Via11a I Art. 10 - Fica o Poder Art. 30 - Esta Lei entra-

- ..............-<cnrar fazer algo de útil pa- apresentou uma emenda, o

I
Executivo autorizado.a ini- rá em vigor na data da sua

:Tf-l. a� Comunas. Como argu- mesmo fazendo o, deputado ciar a remodelação dos ser- publicação, revogadas as

'mento invoca os grandes !enóri? Caval?ante. � prO-I vif.os
de Luz e. �n.ergia EIé-1 disposições em c_ontrário.'""erviços antigamente pres- )eto fOI eneammhado as Co- trlca dos MuhIClpJOS de São Sala das Sessoes, em 2 de

'�'ldoi3 às Prefeitura,s pelo "l1iss,.ões. ' José e Palhoça, ligando-os à Junho de 1952" .

,
Assem "'éia Legislativa

v

MOTOR Oll

5

Triplica
de seu

'a vida
motor

anils :,t%_ abertas ... O 2.° 6... c,llcall.

anéis mantinham-se 93% perfeitos, o que
representa melhor lubrificação e menor.

consumo de óleo.
O Atlantic Aviation Motor Oi! garante
sempre' maior compressão, o_que dá em

resultado maior potência para o motor de
seu carro.

·A.VIATION
�motor'oil

,

� ATLANTIC 'REFINtNG COMPANY OF BRAZll'

A Comissão encarregada
da realização da Páscoa
dos Funcionarias Postais
Telegráficos e demais fun
cionários públicos civis, em

Santa Catarina, tem o imen
so prazer de convidar não

I
só' os colegas católicos, e

exmas, familias em exercí
cio, como todos os aposenta-

'I dos, para, no dia 8 de junho
'corrente, às 7 horas, se a

cercarem da Mesa Eucarís
tica e assistirem à

r
Santa

Missa, que será rezada na

Catedral Metropolitana.

Tróca 'de casa
por sitio
Troca-se grande Sitio; tem

casa grande plantação de
/

ban-an-eiras, cafezal, grande
farreíra, bôa água etc. 37m.
de f'rente por 1.500 de fun

dos, por' uma na cidade. Ver'
e tratar na costeira do Saco
dos Limões n. 335.

Móveis
\ Vende-se, por motivo de

mudança, uma cama de ca- ,

sal, uma penteadeira anti
ga (lavatório) com pedra.
marmore, um guarda comi

da, uma banheira completa
mente l1{)va.

I

'

Vér e tratar á Rua Tte.
Silveira n. 86.

FoLCLORE
A Comissão Catarinense

de Folclore realizará mais
uma reunião de estudos no

próximo dia 4, às 20 horas,
na "Casa de Santa Catari
na".
Solicita-se o compareci

mento dos srs, sócios.
/

Parficipação
Ary Berretta e Senhora

participam aos parentes e

pessoas amigas o nascimen
to de sua filha Marilene,
ocorr-ido a 30 de Maio na

Maternidade Dr. "Carlos
Corrêa".
Fpolis, 26-6-952.

SÀNGUE'NOL

Sim, amigo automobilista! Êste novo
tipo de' Motor Oil constitui uma

nova classe de motor oil da. mais
alta qualidade! Em todos os ensaios

demonstrou ser superior aos outros

16 dentre os melhores Motor Oils
conhecidos! Reduza o desgaste do
seu motor, diminua o seu consumo

de óleo e aproveite as vantagens de
maior compressão com o emprêgo
do novo Atlan tic AviationMotor Oil.

I '

anéis 93% abertas... IvlaUon

Os anéis de segmento limpos e livres

ga.l'antem maior compressão e menor

consumo de óleo. Em provas com carros

de diferentes marcas e usando-se Ui dos
melhores Moto'r Oíls conhecídos.. num
percurso de 30.000 kms, ficou provado
que com Atlantic Aviation Motor OU os

� 1I0TICIIS ISl'IftnVAS f Ouça ..

1
últimas atrav6s de Rádio Espor

O tes Atlantic, d.iàriamente I Cort't, sulte o seu jorn,al sõbre amis·

,
,AV.. ,soras e, horãríos I

,
'

Vende-se
BAR E SORVETERIA
Vende-ge ci único existen

te em Saco dos Limões, si:
tuado em ótimo ponto.
Tratar no mesmo, em fren

te à Vila Opet:ária durante
o dia .

ALUGA.SE
4 salas de 4x7, em Palho

ça.
Tratar com o sr. Jorge

Namen p.aquela cidade. \

,

. Os palidos, depauperados, esgo-
�M =- tados, ane'l'nicos, mães qUf! criam,
\= § rr.agr0s, c'ríanças raq-uiti,cas

•w, '5 recebe,'ão
a, tonifícação geral do

J..íj' _::!. organismo, com °

contem excelentes elementos to

nic(Js: Fosforo, Çaleio, Vanadato
e Arseníato de Sodio, etc.

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA PARA O Mi!:S DE JUNHO

Dia 10 - DOMINGO - Tarde' dançante iníCio às 18
horas. Dia ,14 - SÁBADO - Soirée com a apresentação
da famosa ca�tora francesa Li.lCienne Dugard - Mesas
reservadas. Dia 21 - SÁBADO - Tradicional festa de
São João - Grandes preparativos estão sendo feitos -

Apresentação de um conjunto de 10 acordeons - Casa
mento de sinha Joana c.om Nhô Antônio - Quadrilha -
Dança da ratoeira - Pinh,ão _:_ Amendoim - Queimada
a'tc. O arraial da Colina estará em festa como nunca -

Alegria - Danças - e todo o ml.ludo a caracter - Re
,el'vas de mesas n,a Relojoaria MOl'itz a partir do dia 16.

•
,

"
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CineR:�iáriolL inha .1tajai'
As 5 --'- 7,45hs': I" SANTOS & BATISTA

ODEON antiga "CEZAhlO"
Às Shs.

Randolph SCO'l'T - Geor-
ge MAGREAD L�s€
ALLBRITTON

,

,CAMINHONETE:

mA:
Saída de Itajaí '

Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolis,
Chegada Itajaí

7,15 horas

9,43
em:

i\ LEI É IlVIPLACAVEL
No programa: O Esport-€

na Tela. Nac,

Preços; 5,00 -. 3,20 ,

Imp. até 14 anos.

À��,��s. IRonald. REAGAN --:- Ruth
RUSSF�LL tem:

OS NOIVOS DE' lVIAMÃ.$.
�o programa: Cinelandia

;Yomal. Nac.
Preços: 5.00 - 3,20
Imp. até 14 aMS.

RITZ ODEON
DOMINGO

Farley GRANGER - Jo
an EVANS

14,30 1101'aS
17,00

, - 1

(Aos sábados e feriados ai saída de

Fpolis. é às 18,30 h. e a chegada à Ita-'

ja! às 16h.). '--.

ôNIBUS

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada Fpol is,
VOLTA:'
Saída .Fpolis.
Chegada Itaj�í.

7 horas
11

15 horas
19

(Aos sábados e feriados a saída de

Fpolis. é às 13 horas ,e a chegada à Ita
ja,í às 17h.),

em:

ROSEANNA
IMPERIAL ,.

, Às 7,45hs. , I"i.\:uurem O'HA:RA .: PaulCRiSTINA - Vicent PRIN.
CE

AGÊNCIA

Provisoriamente à Rl:na Felipe Schmidt, .

n.38.em:

BACDAD
- Technicolor

No programa: notícias da
Semana. Nac.

Preços: '6,20 -'- 3,20
Imp. até 1'1 anos.

IIMPERIQ

Viagem com segurança
rapidez

NOS CO,NFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R A?IDO (�SUL-BRASILEIRO»

e
As 7,45hs.

James CRAIG
BARI

Lynn

em: Ftortaaópolts _:.... Itajaí - Joínvílle - Curitiba
MARREREI ONDE NÁS

CI
Jornal. Nae...

Preços:
.

5,00 .;_ 3,20
Imp, até 14 anos.

I A,ge�ncia •
. hua Deodoro esquina da

• '. Rua Tenente Silveira
i

. ,

•

��:':"

l
.....

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos S. A.

f". ,'" i.

./

".I'l;:�"
:.:'.'.

. .....

�:

EDITAL

ou.

Ontem e hoje no passada
:.: DE JUNHO 'dO 'a construcão do edifício

>. B. C., comunica que será re-
A data de hoje recorda- destinado a escola da Soeie- alisada às 14 horas do dia.

nos' que: dade Auxiltadora da Instru-
_. em 1.621, 'a nova Com- ção e ofertado pelos 'Barões

panhia das Indias Ociden- de Vergueiro e de Embaré;
tais obtiveram o privilégio o - em 1.881, em' Pelotas, servíveis para a serviço do
governo de suas conquistas' no Rio Grande do Sul, foi Exército:
na América, e na Africa, da- ..

· inaugurado o canal de Sei-
da por carta-patente dos Es- . tiá.

1 caminhão Ford, modelo
1937.

tados Gerais das Províncias I André Nilo 'I'adasco
.

j 1 caminhonete Fnrd, mo-
Unidade da Holanda; I

1 8"0 C' 1
' delo 1942.

-- enl . .c.., o :rellera: - - -••.",.,./".." -....... -

C d d .,
i i Os interessados poderão

u ra 0, epors rre veneer I .
I· .

Artigas e paeifk.ar a Banda".Í .. -\.;;'.<"\

���'.'
·?Ü • .a._ÍI;·.i...," ;!.,.�.

I el\�.mJ_nar as ,VIaturas no

Or: + r d ,. '1'· "
.

d E I Í»)�Jd'll'U ,tUi fu.4)oO� L.L proprro quartel e apresen-
rrentar, espec tu-se .0 .... .

t d id
"t

.

J' d
i vifrt,u,.. ,Vil.lHH!l>* t '{)1.lIu�� tal' propos a, e.yl amenta

xerCLO que comanuara u-
.

.... ..

rante uatro anos'
'114& (iu....!Il.tY'__ IhJn II selada, datada e assm�d_a,

�, Q .' ,

em envelope lacrado, ate as
.
_.- em 1.8,�3, travou-se na . �(j 1 " "

,. ·1:. " 1 ',. �.,

B h' '!t.
_

d
. ,-'- 1O,a" 0:0 UI.1 i) u e J,.In",J.

a ,ln. a u ·:lma.,aça� a guer-
. ! Pela comissão: J.ack La-.

ra ua Independencia, na Bu--

J fi d 10 t
hia, sendo 0, exércit� c10 Ge-, US Iça o I

pes, '. en. .

neral Madeira vencido pelo' I
_

(íher�ador de. José .Jodquim iTrabalho I
de Lima e SIlva, custando-Í I' 1 F

..

nos 49 mortos e feridos; I Processos em. pauta para I armaClas
- em 1.870, em Paris, ia- .i instrução e julgamento! d PI t-l�ceu o Vis.conde de Inhaml-: MES DE JUNHO DE 1952! e an ao

.!'lID, Francs sco de Sales Tor- j' Dia 4, às 14 horas: .'

res Hor�em, nascido, �o :r:-io I Processo n. _ JCJ-114-52.1 DEPARTAMENTO DE
de Janeiro em 29 de janeiro I Reclamante: : Paulo Valente SAÚDE PÚBLICA

d� 18�2..Fo.rmado, em medi-l Ferreira. Reclamada : Equi- . .

. Mês de Junho
'I ema e direito, fOI uma das! tativa dos Estados Unidos .

glórias da tri.buna p�rla-I do �rasiL Objeto: Salái-ios, ? Sábado -. Farmáci� da

ment.ar e da imprensa
. do

I
DIa 5, às 14 horas: Fe - Ru.a Fehpe Schml?-t:

Brasil ; Processd n. JCJ-115-52. 8 Domlllgo ----c FarmacIa.
- em 1.881, no Rio de Ja- Reclamante: Osvaldo Silvei- da Fé-Rua Felipe Schmidti

neü'o, faleceu ° dr. Ag-osti-. l'a. Reclamado: Dário .I. 011- , 14 Sábado - Farmácia Mo

nhoMal'ques Pel;digão Ma- .riques (Café Bom''Dia). Ob_!derna -'Rua João Pínto..
lhciro nascido em Campmlha jeto: Indenização, avisQ-pl'é- . 15 Domingo - Farm_ácia.

I da Princeza, Minas Gerais, I vio e férias.
. I Moderna - Rua João Pln-

I em 51 de junho de 1824. .

I Dia 6, às 13,30 horas: to.
.

I -Processo n. JCJ-112-52. 21 Sáb�do - Farmácia..

. -. Recla...'lante: Amaro Seixas 'S�nto Antônio - Rua JoãO'·
4 ·DE JUNHQ rNetto. Reclamado:, Diário da I

Pmto.

A data de hoje recorda- t Tarde. Objeto: Indenização, 22 Domingo - Farmácia
nos que: férias e aviso-prévio.

I Santo Antônio - Rua JoãOrt
- ,em 1.641, em Be1ém do .Dia Ci. às 14 horas: Pinto.

, Pará, faleceu o Capitão Pe- Proce'ssos 11"S. JC.J -5-52 e! 28 Sábado....,....· Farmácia

dro Teixeira, célebre pelas 7-52. Reclamantes: Ascindi- i CatatíneIise _: Rua 'l'rajano.
vitórias alca11çadas no Ama- no Rosa e .Albérto Togq-weiJ-l 29 ?omingo - Far�ácia
zonas e pelas explorações ler. R.eclamada: EmVI'êsa I Catarmense - Rua Trajano.
feitas no grande rio, cOl1tri- ) dé Transportes Mal'�canã: O serviço noturno será

I buindo para o .seu_desbrava- . Ltda .. Objeto: Àvis6-prévio,! efetuado p�el�s Farmácias

mento e cololllzaçao-; ..,alários e horas extras (Li. i Sm1to Antol1lo, Moderna e

? explorador Pedro Tei- quidação). . i Na_tur�l� situad�R às ruas

,xeI�'a, com as. sl:as viag€ns Bia 7, às 9,15 horas: I'
.Toao Pmto e Trajano n. 17.

mUlto contnbuIU para o Processo n. JCJ-1l1-52. .

d:sbravamento e coloni�a- 'Reclamante: Osní Símas. -r-'�-'JJ,.-·-L.i.J-'-o..-,--... --ft,-.�-,-,-.,,,,-,,,'-'.-,-..,-..
-

çao elas_ margens do RI�- Reclamado: Estado de San� 11' PLACü 6IJ'IL1'l1'!OJ.Ji!-
Mar. razao por que nos dOIS ta Catarina (Servicos ele Luz' "t' d . l\i.

,.

Estados do extremo norte do e Rôl'ç"a......:...._ D.Q ..P.).. �bJ.·eto: �l�l,x!r lSt1l�O�!Uena
Brasil o seu nome é ainda T d

. I '!j
,11 :Z1l.lzaçao, aVlso-prevlO e '1ot"',U"!I;\�Si-t.: t!Io�lÜHtI..l ... 'Ii. <liii'l,�

hoje muito conhecido e re8- Sal9,r.lOs. .' ",,!".I"':IIt�',II\& lOU I!> "

peitado. ..

- em 1.687, l\1fatias da
Cunha assumiu o Govêl'no
do Brasil; \ .

I
- em 1.852, as tropas do

Brasil qwe fizeram as cam

panhas do Estado Oriental
e de Buenos Aires, regre,ssa
ramo ao território brasileiro,
..pelo Jaf.�:larão;

,

- em 1.880, foi contra:ta-

"'-....

.

() sr. ten. cel.vcmt. do 146
...

4; de junho, uma concorên

cia para a venda das seguin
tes víaturas consideradas in-

BAM,CO deGRfDITO POPULAR

I. z AGRíCOLA .' I

R>.AoCJ.,��,16
". ,

I

MWJm,;m1d FLORIANÓPCL!S - 5r�. I?óló.rlnõ.. .
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Modificações no en-I
sino secundôríe.

. I

'�.r�Od�2E(;:;c:�io.�t�a��"�;'I;�tr�·�.f:i�';;';,���O���:�Pde�.�ll!r�IIl�···g·�r�a�-d-�e�c�·I��·n�le·�"n!!�lo�e�I�I·s'�s�a�\��]�-e�l.e::g.::r:::a:::m=a=s==�p�,a=r�.-==,ic�i-p-:-a-ç-=-ãOpotaría que recebeu () nu-
I provas realizadas. No caro- 1 �

RUBENS SILVA E SRA.mero 501, vem de introduzir, tulo das provas finais, exige . ,retidos JURACY SILVAprofundas .n:o?ificações, nas I a portaria 75% de frequen-
participam a08 parentes enormas, ofIclafls q�le ate

ent
-

I
cia das aulas efetivamente JORGE HA 'VIARAS

Relacão de telegramas re- pessoas de suas relâções, 1]1tão regiam o uncronaman o : dadas,
.

tidos I{O período de 27 de nascimento, a 26 do correu-dos estabelecimentos de en-II Os alunos impedidos de Vva. Hilda Haviaras e ,filhos, dr, Nicolau Haviaras,
maio � 2· do corrente : te, na Maternidade "Dr.sino secundário sob inspe- prestar provas. f'ina.is, por sra. e filhos; Osmar Meira, sra. e filhos, vva, Irene Mos-

Carlos Corrêa", nesta Capi-ção federal. A primeira de-I motivo de frequencia, pode- covis (auserite), vem tornar público seus agradecimentos Coton - Caixa Postal 13 tal, do seu filho GERAJ�DO.las diz respeito, à exigência rão fazê-Io,de 1 a 15, de f�- pelas manifestações de pesar recebidas por ocasião do _ Maria' C. Oliveira - Vi- Fpolis., 29.5-52.do sigilo de autoria das pro- vereiro, com a, justificativa falecimento de seu inesquecível espôso, pai" sogro, avô. cente Barbosa _ 'I'aucildaTas parciais, que foi supri- por que faltou. Estes mes- e irmão, Lau rindo - Aulides Pinhei- Vende se.mída, vindo restabelecer as- mos estudantes ainda terão· ,JORGE HAVIARAS
.

1'0 _ Percilia S. Martins _

.

_

sim, o sistema da responsa-! direito a prestar exames em e convidam os parentes e pessôas amigas, para assistirem ,Joana Silva - Gênecia Olin-

SO·.oukerbilidade e da confiança nos! 2a época, a Missa de 90 dia, a ser rea lizada no próximo dia 5, quín- : ,da Andrade _ Maria M�r-docentes no julgamento dos Proibe, por fim, a porta- ta-feira às 9 horas na Igreja Grego-Ortodoxa desta Ca- tins - José Arruda - PIS- 'Alto Café Rio Branco.trabalhos dos estudantes. ria, a direção de estabele- pita].'
.,

tribuidora _ Josino Silva 'I'ratar com.o propr'ietácieNO EXAME DE AD�nS- cimento de ensino a cargo Desde já se confessam gratos à todos que comparece- - Pedro Koerich - Prestes
!10 Estreito.SÃO· de funcionários públicos. rem à êste ato de fé cristã. .

- Celso Sebastião Albino. Rua CeI. Pedro Demoro n,No�uetange ao exame de! ��������������������������--������������
1.64Qadmissã�, a portaria

..

pelos [lnst de Prevídêacía a ASSI"st I

_� • _,,____seus artigos 2°, 3°, 4"" e6°,. ..,1
, �., • !

"

tIfI& O' ������e��\����:à:ses�:;!f;1i�1 aos Servidores do Esta'do ,''''lI'� t!'. I, ,S'� ._nas exigidas no exame de '

I P A S E ,.,� .5 i

, •admissão e suprime ao mes-
COMUNICAÇÃO / ,II!Í1O 'tempo o emprego de por-

d

*
'

.Havendo divers,as pesso
-.
as, bem inte.lI_donadas..... a -

" IVIltAN"rI: 7i:lllftO DIA
tuguês " artmética, paI:a a

-

(lllIUVUI; 'lU
Y

vertido esta delegacia, das péssimas condições de higiene -apuração 'da l11_edia final?,o em que, via de regra, se encontram as partes laterais do / """ no� lIATlFJOeexame, �ue. deIx�ram aSSIm
edifício "lPASE", com o acúmulo de 'cascas de frutas,

I I " .J ., I-tl<'_ J�e::�el�I:lI�lI�t�. i:,�t��lI��do � papeis, etc., oferecendo uma impressão de desleixo, in-

MJ1 R�" ,\1t
formo:

:/,. �.. .p:·{).va de geograf'ia OH his-
a) diàriamente o serviço competente desta delega- ..... f./ "'_torta.

_'
Adernais,

a.
s

bancas. da promove, por duas veses; a limpeza das calçadas la- (' � Ê.

!",. �,� �'� �.podera:o ser as mesmas, t�n- terais do edíficio : ) -; � $Os ataques desesperadores e via-t '

p V sc t I
lentos da asma e bronquite envene-:

O. para a 1'0 �
.
e, 1'1

a'I' b) como, � limpeza aludida ·está afeta à Prefeitura i
� nam o organismo, minam a energia.

quanto p.ar� a.s orais de to-
Municipal, pois. trata-se de logradouro público e não de I

__. ������a�ma ;a!���t�e�,il�a��doa;�:das as disciplinas, propriedade do IPASE (calçadas e ruas), em data de 16

lO .
.

b
.

h:
.

'
.

nova fórmula médica, começa a cír-FERIAS ESCOLARES E'
de outubro de 1951, pelo ofício n, 3.665, .solíciteí :l l'e�e-l S Ploeo « rlrllD OS» . Uioo'e ��;�en�ss;rf��s���;�!n���j����TRANSFERENqAS rída Pref'eitu ra providências necessárias a limpeza -e, Vi-I li U. . f dia começa a desaparecer a dlficu1�

" - ..

dade em respirar e volta 6 sono re-
São períodos d� feria.s es-' gflâncía, afim de se .consegulr do. público melhor obser- OTAVA, 2 (U.P.) _

NU-1lente saúde, tendo as cinco parador. Tudo o que se faznecessã•.1 t d
..

I 11
rio é tomar 2 pastilhas de Mendaco,

co ares 0.0 o mes (e ju 10 vância das: normas salutares de higiêne. I ma velha mansão de Callan-
. a mesma estatura (1 metro, ás refeições e ficará aliviado da

e Q que vai de 1° �e dezem- c) o edifício, com seis pavimentos, conta com ape- t der, pequena localidade de! e 571. De toda parto do IDt:'1- �:��ao�;:��q�;:·s:.ta��� �e����bro a 15 de �evel'ell"o sendo
nas três serventes de limpeza, que não podem permane- '800 habitantes; ao norte dos do lhes chegou então voll1- rebeldc,s e antigos. Mendaco temI t·

'.

t td·
tido tanto êxito que se Qferece com

() ano � 'IVO, no en an -o, e
("el' ,0 dia inteiro nas calçadas, promovendo a coleta do Grandes Lagos (Ontário, i mosa correspondencia. Tira- a garantia de dar ao paciente re&J}l.,

dos �;rJOdo�, de 1° de'mar- lixo, sob pena de aban,dono do mesmo serv,iço interl10 do Canadá), ·foi partido um

bO-1
ram os cert.ificados do

�l1S.i- ����l�\�eafí���ll àg����!e':,��ediço a õO d.e Junho e. de 1° de p"rédio. , lo de aniveri>ário com 90 V8, no secundário e pr€,Jaram- '1sma em pouCOS·dias. Peça M,,""«�Ct30 d h

hoje mesmo, em qualquer farma, .. ",
. agosto a,·, e nove�yro., ' d)

.

o IPASE sugeriu, em data já remota, 'à prefei- las. Não foi o aniversário de se para continuar os estudo::;' A nossa garantia é a Sua maiü� r;. ,•.
A pOl'tana, sobre 'as trans- tUl'lJ" a colocação. de coletores de lixo, e ao Departamento um ancião: foi o quintuplo na Universidade 'de Ottava. teção, C"-

�erência�, deixa .a crit�ério do de Saúde Pública o estacionamento de um guarda sal1i� aniversarIo das irmãs Dia- Os pâis delas "assentãramlllspetor de ensUlO os casos tarista para orientar às pessoas que aguaTdam.a saída ne, em torno!' das quais. se que qualquer pretendente àfora da.s épocas �ormais es- dos ônibus nas calçadas do edifício e a outras que des; reuniram o pai .e a mãe dos mão das 'jovens terá de d0-tabeleCldas eril leI. ,0 �rt. 32 conhecessem a �edida adotada; a Saúde Pública, respon- fenomenos e o resto da fa- clarar expresl;laruente nãotl'ata das t.ransferencIas ,�e 'dendo, alegou não ser de sua competência tal medida; a milia. Com 18 anos, as jo- querer nada do dote de �OOalunos de escolas preparato_ Prefeitura, também respondendo, pl'ometera, pelo ofício vens continuam com as'mes. mUhões a que cada uma temTias de cadetes pal'a o curso n. ,676, de 19 de outubro de 1951, tomar as providências mas car�s e as mesmas ten- I direito. Uma já está namo-se.cundário e não aceita no' cabíveis no caso.
.

dências, gozand(i) de exce- randó ..curso' regular, o regime de Esperando ser devidamente compreendido e haverrlependencias de materias escIareéidq, satisfatoriamente, àqueles que jul�am da res- Ipermitido naquelas esc;olas, pOhsabilidade des.ta delegacia, agradeço a todas quantos ..... ,

mas reconhece aos seus di- vem colaborando comigo.
.

..--::==:::::==:::::::::�_J'Ilomas os mesmos • direitos Acácio Gal'ibaldi S. Thiagode que gozam os que con- Delegadóeluem o curso científico,
não estando suj.eitos assim,
a exames de admissão.
PROVAS PARCIAIS E

FINAIS .

LGA SILVA RICWrERAhida de acôl'do com a ,RODOLFO RICHTER e. O ..

portaria 501, o período de partieipam aos 'parentes e pessoas amigas o contrato d�
duração das provas parci- easamento de sua filha NEUSA com o S�" .Walter MUSSI.

Va. SOFIA BOABAID MUSSI, partICIpa aos" .pai'en.-ais poderá ser de duas se-

d fmanas. ,sendo pei'mitida a tes e nessoas amigas o ·contx:ato de casamento ,e seu 1-

susp·e�são 'das aulas. para as lho Walter com a Senhorita NEUZA RICHT�R.
turmas em !wova. Ao estll- NEUSA E WALTER

NOIVOS·dante é garantido o direito
I

de reCOITer do julgamento I

b

\?irgem E5fJer.ialid�de
da Via. WlTZEL INDUSTRI!\L-JohnJUht (marca feglstradd)

1.- "l'orna a rOUDa br�inQui��jma '"

I

I

----c----..........-�--...

Aluga-se'
Aluga-se um apartamento

recem-constru ido à Rua Pa-
dre Roma, n. 52.
Trat5ti· com o sr.

Apostolo .

Rua Conaelheíjo
n. 23.

Antônio

Mafra.

ii Mucos da�·ASMA
Dissolvido Rapidamente.

Atenção.
Aluga-se uma cas� .de mo

radia, no melhor p'onto. Alfl- .

meda Adolfo Konder, 8. Tra
tar na mesm,a Rua n. 2 -

Armazem.
-,-,_",---

ta la pt

Compre pelo
.

me.

nor preço da cida
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Dr II Henrique
Stedíeck

HIDRAZINA a esperança na tuberculese
4 nova droga estaria dando �timos resoltado·s I�

, I
,

nós, é um caso em que se I porciona-Ia em larga esc alre .

deve abrir exceção e PIIO- ás vítimas da ·tuberculose'!•.
da República, vem de ser RIO, 3 (Y.. A.) - Os -re
promovido a juiz efetivo e sultados beneficos da hidra
presidente da Junta de Cop- zina do acido isocotinico es

ciliação e Julgamento desta tão indicando que realmente
Cap ital, à nos�o ilustre con- essa 'droga abril! novo carn
terrâneo, sr, Professor Hen- po no combate à tuberculo
rique Stodieck, o qual.. por se, As experiências levadas
êsse motivo, tem recebido a efeito no hospital desta
in umeras demonstrações de capital muito a recomendam
júbilo e homenagens, no combate à bacter ia, Ou- N

-

d t f· d�ssoc�ando-nos à geral vido hoje pela imprensa, o a soasao e 00 em OI aprova �
satisfação com 9u� o át? do

S1\ José F'leury, deputado t d I I I· t d
.

gov�rno da Repúbl íca foi re- federal por Goiaz e .médico 'O O e
_ peser pe o 8 eC}men o a,

cebido, apresentamos nossos da Santa Casa de Mísertcor- pr' B
•

d sei S h I
.

cumprimentos. 'ao ilustrado di d' d h'j· . ro 001 a I va c ate
A carência de matertal escolar, que cabe 'ao -Depar-

la, lS8€ r a l' razma o se-
.

e
.

,
. juiz. .

t A A hléí I 'I ti .. .J

t:ul1cnto de Educação fornecer às escolas isoladas e .aos ...........................,..........__• .,.,.••_._..............
gumre : . ssem eH!,. .egrs a .iva quereram um vo to (le pezar- ,

I d f'
"Minuciosa carta de um funcionou sob a pres idencia pelo falecimento da prof'es-.

1',nlpos (;)8CO ares, segun o se a Irma, está constituindo

V·lrO'il·IO·J 8arcl·a" médico do
..

meu Estado pe-
J'i'7aO para determinadas crftteas à diretora do Departa-

w do dep. Protógen es Vieira. sora En o i da Silva SchuteL

mente de Educação do Estado. _.
. .•", I diu 'que eu transmitisse aos Depois de lido o expedien- Indo à tribuna o deputado,

Algumas professoras e diretores de estabelecimentos
Em sua residência, a rua' demais legisladores o desejo te, do qual constou. 'um pro- Elpidio Barbosa enalteceu a

de ensino desta Capital têm procurado. aquêle Qeparta-
General Bittencourt, 101, fa- dos goianos que procuram jeto de lei 'dos deputados personalidade daquela ex i

mento, para, juntamente com o funcionário Depuy Côr-
leceuv.à tarde de ontem, com nítlizar a nova droga desde Ivo' Silveira e Osvaldo Ca- mia educadora que consa

tes, encarregado da expedicão de
.

material, conseguir
;1< avan?ada idade, ded 78 a- que se tem' como certo que bral, sobre ii remodelação grou sua vida à educação

quanto necessário .para a bôa marcha do servico nêsse ' lt10S,.
o 1108S0 v\eT1_lel�j�1 o cT°J!,� os fenomenos tóxicos podem da rêde elétrica de São José, da' juventude,

.
_ " ". '! . '" , ,'el'raneo, S1', irg: 10 .rose id d' 1 I d t Isetor da educação pública prrmarra, nao sendo atendi- t t

ser consi era os nuas (a a ocupou a tribuna o depu a- A Casa aprovou a home-
. Gare ia represen an e co ins izrrifi

.

S
'

dos com a argumentacão de que não "há verba ainda" r,".
-'

sua msigru icancra e queos do iqueira Bello para d1s-1 nagem postuma.
•

o
.

,

' "

mere ial, aposentado, feit
_'

díato
.

O fato merece, por estarmos apenas no melado do .

"

e ei os sao ime latos e me- correr sobre o problema da Amparo ao' pequeno produ-

] t'
.

d
.

. Chefe de tradicional fa- lhores
.

d
'. r

bli 1

;:�íci:l�:, �:!l�!:Olján�:s:V:s::te�!���f;:.o nem se tem! mília: era 0. sr, Virgili_o Jogé I O pl:ofessor Arlindo Assis sa�e��� d�C�'udjCiOSaS con- O deputad�O�tacilio Nas-

., I Garcia muito relacionado d' dií'i '. d ',1, -

br 1
.

Convem um pronunciamento de quem de direito afim I , r

• po la mo 1 icar o rrgor o aiueraçoes, o no te par a- cimento justificou um pro-

d
- _. , .. ,nesta Capital, e, no comer- Denarta 1e t N" I d ;., I'· t·

,.
.

e que nao venha o ensino a ser prejudicado à falta de '

",. � 1 "

" '

,.
, ;

l n ·u ? .1 aCIOna. :

I
mentar sa ien a a necesSl- Jeto de lei de amparo ao pe-

material. em meio apenas' ao ano letivo,
� <,;1,0 ue Floll:,nopol�$, do qt,al Saud? que dlrlge e que so dade de se(em aumenta(�o>, queno produtol', cujo esfor�·

eult e�emenLo destacado e permlt.e o uso pleno da dl'o- os postos de saúde no inte- ço e espirito. de iniciativa
M.8 0 r:s?;1tado, ,�esfruta\'a de ga depois de dois anos de rior, principalmente nos exalta, Para melhor auxi1iá-

,

". 50�{iO }Jres,tlglO, ,
uso·nó país de origem, Po- municipios de Rio do Sül e lo apresenta projeto de- lei."

Tragico Desastre· ,t<.;ra gemtol' dos s1's, Jose 1'ém aguardar todo esse tem- Videira, que eleva (1e 15 mil para 30

"
,_

e Pei�l'O G.arc��, êste Diretor po é desumanidade", A propósito encaminha à mll o limite minimo de pl'O-

Morre·u a R81- b d F t f
da FlscalJz�çao d� Fazelld�, E acentua: - 'Tenho á- Mesa dois projetos de lei d,ução para isentar o peque-

,

« D a os o ogra OS»)
_ ?_s. se�s fune:'alS se �'ea�l� 'I

companhado o iJ1queri�o que cria,nc1o pos�o�· ,de saú(!e na- i �o produtor �o im.posto' de
-

RIO, 3 (C. P,) - Sonia Copacabai1a, assistindo à zard� l�", m,at;ha de, �o,l,e, a� "O Globo" vem publIcando I queles mU,l1lClpIOS. I vendas e. conslgnaçoes,Ketter, i'ainha dos reporte- peça "Jezabel", 9 hOla,,: �am,do o feletIo cl� 'sopre o emprego da hidl'a- Voto de pezar I Não, havendo ordem deP'

res fotogl:aficos e artista de .s�� Te�ld�n,cla �a.ra o Ce'�l� zi�la no Rio, Se aqui ond,e Os dep�lt�dos Wilmal' dia, �o pl'esidente encetl'ou ao·

televisão, sua mãe, d, Nil- Em. seguida, foram a uma t�ll� � a �man ade do e ha tantos .recursos hOSP1- Dias e ElpldlO Barbosa 1'e-1 sessao.
za liettel', e o advogado Ha- boite, regl'ess'ando pela ma-

11101 os assos. , talares constantamos difi

roIdo Aguinaga, socio-pro- drugada em direção á casa
"O EST��O" apresenta à Gutade 'para a aquisição da

prietário da Transportes Aé- 66 da rua Cuba, na Penha, exma famlha enlutada a droga salvad_ora; ímagine-se
1'eos Nacional Limitada, pe- onde residia a família Ket- expressão do seu profundo: em Goaiz, onde os obices se

l'sceram às 4.horas da ma- ter, Ao pas;ar na pontezi- pesar,
• multiplicam e os sanatórios'

nhã de domingo, quando o aha .que . une as avenida.,>\. .

."... _ -.w.-_.....,..,..,.
não são bastantes para a-

"Cadillac"· em que viajavam Brasil e -Rodrigues Alves, '0 colhe-los",

pl'eci'pitoutse no Canal do veículo, provavelmente di- At'os O·fe'.C"tal·S· Concluiu o d'eputado José

Mangue, perto da Avenida rigido por Sonia, que, lllti- Flei'y dizendo: uA hidrazi-
Brasil.

'

mamente, vinha apl'edendo a O Sr, Governador do Es- na representa muito para
O advogado Aguinaga era guiar, bateu na amurada e tado assinou os seguintes

amigo da família de Sonia projetou-se ·nas águas lodo- atos:
...._·...._·...·.-..-..-.·_w_....·_·._.....

h� algu� t�mpo e eostuma- sas, e pesadas, Em segui- - Por antiguidade fOi) I t Cvam_ passe�I d� automovel. da à ocorrencia os bombei- promovido o dr, José Bene-I DSpe or ronge
Sabado, a nOlt,e, atenden- 1'OS foram em socorro dos dito Salgado de Oliveira \ S 8·

...

do a uma .sugestão do_ advo- acidentados e constataram Juíz de Direito na comarc� I • DlmaraeS
.

ga�o! Soma e sua mae a- que os tres ocupante� do

aU-1
de Biguacú para0 de Cl'ÍciU-j' .

companharam-no ao Teatro to estavam mortàs, ma, Encontra-se n.ésta Capital
............................................ - Foi nomeado o dr, He- ! aqui vindo em visita a pa�

CD to d Ud
·

t '81 fI lUO Sacillüti de O�iveil'a pa-ll'ent�s e amigos, o nosso

c( n O" eDIS a» 01'( U ». raA o car�o. de Dll'et�r da 1 prezado conterrâneo" sr,.

I Bolsa OfICIal de Valores _
de Cronge Santarre GUlma-

el alia escala"
Santa C�tarina, l'ães, InsP,etor d? Impôsto

, .
r I - FOl aposentado o dr, do Consumo do Estado de

... _,

• •••
, I Alfredo Barbosa Bom no São Pauló,

. �ONT_INUA n� m_al�r ma- I
de Pânt,allo do Sul. Unidos, cargo de Promotor Público, "O ESTADO" cumprimen-

mfest,açao de ,ll1CUl'la da I CQIl segulr�m desatolar o car- I interino,
'

ta-o:
Prefeltuta Mumcipal, a es- 1'0, que fOl empurrado a om- I

:!ifgà���f:����J��� �l;�;�:��L�:��i:::?:��'���r� I
m,?s, nestas colunas, levando ção de 31 de lImio último,

P .

II

�. Prefei!ura a. 1'espon�abi- ,de�e const�tuil', p,ara o Pl'Ó- nador. uma Coletoria para
. hd�de, nesse caso, E, am.,a . prlO, PrefeIto Paulo Fontes, I

.

,

aSSIm, não· houve quem fl- j motIvo para, intjmimante, Treze d'
. Mal" .

'zésse sentir ao sr, Prefeito r concordar com a imprensa e o
Paulo Fontes a barbaridade! oposicionista, para concluir Esteve, ontem, nesta Ca- pleitêa do Governo do Esta-

que se está praticando con- I afirmando que. a sua admi- pital, uma Comissão dos 81'S, do êsse' melhoralnento,

tI�a o,.s que resi�em na�uêle II nisb:açã�, tem sido, nêsse Luiz Nandi, Franklin Dias Segundo no:'< declararam,
dIstrIto, que, dessa forma, partICular e com razão de do!? Santos, Dante Ghisi; na visita com que nos dis

parece �té constituir, um,a I s,o b r a, infeliz,. infeJicis- Erne"to Guarezi e Domingos· tinguiram, o sr. Gover�\ador
populaçao relegada a

p1'o-,
SImá, . ,

. Nandi, . pessôas destacadas do Estado prometeu-lhes a

pda sOT�e, isolada ,da Cap�- E os pe�cadbl'es, os pe- da administração pública no tender, determinando que o

tal catarmense, multo embo- j' quenos agncultores, quantos
distrito de- ''Treze de Maio, sr, Secretário d·a Fazenda

1'a esteja fazendo parte in-
.

residem no Pântano do Sul, no municipio de Tubarão, inicie os estudos para. que

tegrante da Ilha ,;, ,

' I tendo ante os ollios o espe- Trouxeram-nos 'a· esta Ca- seja atendida aquela preten-
Sábado último, segundo l táculo da pé�sima estrada" 'pital a· eoncretização de ve- são,

nos relatam pessôàs respei- hão de pedir a Deus que o lha aspiração do povo da- Também ontem aquela
táveis ali residentes, a Am- tempo corra, corra mesmo, quêle distrito, qual seja a Comissão esteve na Assem
bulância da Prefeitura, com para que se apressem as no- criaçáo, ali, d·'e uma cQleto- bléia Legislativa do Estado
o próprio médico daqui saiu vas eleições, , , Muitos, mes- ria estadual. Para, tanto, fi- onde se avistou con1 os srs,

Jlál'á levar medicamentos: mo os que sufragaram o �o- ieram entrega ao sr, Gover- D�pútados Wilmar Dias,
aos que, .em Pântano do Sul, me dos candidatos da UDN, nador do Estado, ontem, em Bulcão Viana, Frederico
precisa'm dessa assistência para os postós administrati� visita qL1e lhe' fizeram, de Kl1rten, João José Cabral e

(lo roder Público, Mas, se vos, a estas horas estão es- longo memorial,contendocen Francisco Nev�s, fazendo)'
_/ conseguiu aquêle veí,culo

I
perando para se vingarem tenas de assinaturas em que lhes sentir a necessidad� da

chegal� à freguezia foi por porquanto, da última vez,' o povo daquêle distrito, 1'8- criação, em Treze de Maio,
obra e graça dos moradores fôrarp no conto d(j, udenista presentado por seus mais de uma Coletoria Estadual.

dali, que viél'am ao seu Em- ou no hluff em alta esca- destacados 'elementos na po- üntem mesmo regressou

contro, além da Armação, la", do político provincia- lítica, no .comércio, na in� à Treze de Ma�o aquela Co-

alguns quqômetros àquem (110, " ,dústria e lla administração" missão,

F'lornanôpulis, Quarta-feira, 4 de Junho de 19:52.

Por ato do sr, Presidente

Para o Secretario'de
Justiçà lêr:

,Falta .,de verba," em meiD êfO 800
letivo, 'para material escola·r 7

•

.:

•

, .

..��...,........�-w._"._-....,...".._�'!'"...,.., ........-(,......"..v..

Na Assembleia '. Legislativa �

Assim coci�çou A EVOLUÇÃO de domingo: O::,
sr, Guilherme TaJ; pilhado em flagrante . falsidade'·

.

Jornalística e muito acertadamente qualificado como.'

"tr�paceil'o" peJo vesp'ertino carioca ÚLTIMA HO

RA, esh'ilou U1ila defesa, na qual ele mesmo se afun-·-
da na lama até .ilS gorgomilos.·

.

Os título, sob o- qual vem a enxurrada de asnei�
ras que assim comeca, é pomposo: DESONESTIDA-··
DE JORNALJSTíCA: E lhe vaí bem, ,pQis que, na ver-'

dade, as misérias cerebrais que o condensam provam

justa e precisamente o agir desonesto dos ,jol'l1alis-
tas araquanescos, nebulosos e involuidos,

A afirmativa de que úLTIMA HORA haja quali-�
ficado como. trapaceiro. o obscuro cronista desta co-_·

hl11a é falsa, cretina, desonesta', como se vê da t1:ans-'
crição abaixo:

MAU RECLAME
"O deputado Saulo Ramos exibiu ao reportel�

um exemplar do jornal catarinense "O ESTADO'"

pertencente a adversários seus, no qual' para valori-.
zal' uma' crônica .estamp;:tda num vespertino carioca:::·
sem circulação, o adversário de Saulo "Ramos fez

imprimir "transcrito· de úLTIMA HORA"; "Não' é
.

1
lfov'idade ess� processo infame disse o deputado; sei·
até que isto é reclame para úLTIMA HORA, jornaL·
muito mais divulgado e apreciado em Santa Catari-·
na, Mas o diabo é que muitos dos meus amigos vão-',

custar a descobrir a trapaça",
Aí está! Onde, de parte do jornl:\l, o qualificati-.

vo? O jomalista de A EVOLUÇÃO, escondeu o DIS--
.

SE O DEPUTADO paraI fazer crer que fôra o ,iornal:"-
que usara o têrmo! E com i,?so voltou a trapacear,·
trapaceiro refin,adb que é, como já' o provei; pilhan- ..

do-o a citar- um orndor de Lages contra o RI'. Kereu
Ramos; quando o discurso citad'o �r[1. de exaltação a_.

êsse emi.:riente conterrâneo, .". i" .

Como resta claro, está desféita a trapaça do
pasquinete udenotrabalhista e: comprovada a deso-·
nestidade que os seus escribas - ffi'igiram por norma

de conduta, Não foi o· jornal Cá.Tioca que nos atirou
o in·sulto, Foi o deputado SaLflo Ràmos, E desse, po- .

Eticamente, não tememos os insultos: tememos os

elogios,
\

(GUILH�RM-ê TA'L

'I·
" ()
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