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(). almóco. aosse, ·.Nere�i� .�oe·
DOMING,O ÚLTIl\.IO('N()· CLÍJBE:OOZE, OS AMIGOS Oswal ;��'�eii'a Baixo, João. Excia. nestá. oportunidade, nhar: será �ên-sea..a..'t.�nfpIM·merato·-da '\.

-

a (to regime
. "'E C()R�ELIGlnNÃRIOS OPVIR.A.M � PALAV�A DO �icàrdo Mayr, sr. Laureano+somente encontra : paralelo das reívind

.

ões. sociais e do enca' amento ,,�das.
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·DISCURSOS-�"'OS�
-

""Klmeiaa":--sl': Mário' G&).'cia� Jna- honra ·de faze-lo em no- de nossos, di
..

eamrnharr." .soh1ções"".d�gs�-problemas. do-
',. _

. .

PRESENTES - NOTAS' ". -"
.

e sr- N,i-6io,An4rade,"
.

mede nosso p'àrtido e d.os:�- .do-as com a indispensável Estado:
. ': -. . ".:.. "

.' migas de V, Excía, que.a �:s- segurança Para dent.re}·· de Estão presentes também
'No Doze' de .Agosto;, con- 's1'. Nerêu Ràinos oi srs. dr. Ofer��endo a romen;agem, te banquete compareceram.. '��as irl;eetisafei� veredas.

".
a .��t�./á�apt;.. amigos de V.

forme noticiamos, ao . meio Aderbal Ramos da Silva, usou. da .palavrl} (} s�. Dep. .. É que' V, Excia .bandeira . Sociais "demoé ratas . de Excia; que, embora não par
dia de domingo último, _foi _ Senador Ivo d'Aquiit\o. .

S1', u:noll' .v_'argas �errelra que_! dÍ!.sf'raldade"de tantos' cat��
. insiliração' criStã ':""'::,ctlm eS7 ticip�llido dele com nenhuma

-oÍer'ecido ao S·1'. 'Nereu Ra- Celso Ramos, 'dr. José Boa- pronunciou a bnlhante ora
rmenses .e de tantos brasí- te roteiro' -asseguraremos. cor palitica� conosco se iden

mos; pelos seus amigos, -e b�i.dj· dr, Rogerio Vieira, dr. ção que;' abaixo, registamos Ielros, esteve sempre: nos aJ-. tranquilamente, um tipo de tíficam na justiça da home
correligionârios, um alrriôço, João David Fel'l'e.ir� Lima, e que mereceu, a cada ms- tiplanos da vida púhlíca dó juatiça soda'} ';eômpativ::el, ,ll,agen;, Saberá, perfeitamen-

. \i·.. �t, que compareceram tl'ezen-' dr, Abelardo da Silva Go- tante, aplausos dos presen- Estado e da Nacão e' em lá com um povo nascido á som-: te; V. Excía, �lpa.ral' o sen-

tase vinte pessoas.", mes,'.Jornalü,ta.,Gllstavo Ne- ..tes:. .' ''-:- stando conservou-se sus- bra de Deus ..
' .

tido, de ambas as manifes-
. À c:&beceiraladeavám (} .ve�,.. dr.. �aul Galda�r 81'S. "A distinção: d,e falar a y,:: penso pela admiração e de- = Nâo vejo como 't>ossamos tacões, que se nivelam aci-

..

votamento daqliéles que se ser um .partido cónservador ma de tudo, pela admíracão

orgulham de vê-Io nas altu- do tipo' burgues, nem do ti- '!\ um varão ilustre'; digno'de
;"\l'a:�.' po atistÓcl'atico; somes 'um resplrar os ares' puros "das
,-" Org-ulham-se porque V�. partido social democrático r alturas, concedidos àqueles
Eieja;. ao

.

voltar à _ planice que" vê, corri. objetividade a 'que f izeram dá vida uni ins-

"p'irlt· fazer a prestação de realidade 'brãsneíra, os pro- "trumento de 'dignidade civí
'contas' exigida pela IÍde de- blemas angustiantes elo bb- ca";:

mocrâtica, nunca os desilu- mem e dá" novas

-

"hféia,f\, O .AGRADECIMENTO
diu -, O ,Estado e a Repúhlíca buscando. realizar, nosso O agradecimento do sr.

têm muitas vezes apresenta- programa, sem as comoções Nerêu Ramos constituiu um:

do saldos negativos 'no. con- que abalam e .desartículam dos seus mais . inspirados
fronto dos 'serviç�$: públí- .a vida nacional.;

\ .. , discursos politicos. Emocio-
cos a'e V; Excia. Somos conservadores. no nado. com aquela�cónsagl'a
..

"Ainda há pouco esses sal- sentido de que, para faze·r -dora manífeetação dé apre
dos de benemerência pres- justiça social nã6 é mister -Ç9 e de estima dos seuí.! ami-

��.--��-.-----�-�-�-�.�.�-�.�---���-�.. �-���-�������-����� ta�iwP�eoocridUM çre��lo�todMash� g�e��s�W��a�d�
Ane XXXVlI: 1�'lflrian6p�lis,- - Quinta-feira, 16 de Maio de 191H N". ti . .133 acumllÍados na opinião na- l·.as. Justiça social é. devú seus éõrreH:gronàiios,' aos
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cional, cobriram deficits do- do 'Est.ado moderno. É cón�1 inÍp-leiros testemunhou a

101''Ó8OS de equivocos lamen- qlJista dum éspiJ,'ito mais a- su� gratidão, pelo confOito
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táveis do nosso eleitorado, berto. da convivencia huma-· e estín:!ulo com que lhe' re
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É vitoria d� ideias mes- dolH�avani energias, e aos
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E o P,o:,o brasllelro,_ por -traw discutidas ,cénteilaria- segundos explanou, em �lO-
. , seus legltlluoS represehtan- mente. �.

.�.
táyel aula de política, demo-.

'a dec··,sa-O da Exe ul·,·-va-· ca' t'a ·'0'eo'se'
tes fez a justiça que tantos Se foramos so�el1·te con- crátic'a, os rumos que o 1110-

._

.

,

.

- C .' ,. ·rl-· c�tal�nenses nâo' pudera_m servadores - do tipo que se I menta 'exige s�jam os do
,
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01,J �ao souberam ·fazel' a V. deseja sejamos _ não teria-
' Partido S.oe.ial Democrático.

_

Excla. mostido a primazia de vito.-: _Rememo�'ando campanhas
. A Voz da Nação sacudiu riar o repouso sem.anal re- passadas, acentuou qtje na

aprovou. a expulsão ,dos deputa- os silêncios e as omissões de munel'ado.· slIa vida públjca e na sua
. . Santa Catarina. Se foramos somente con- trajetória .politica, QS seus

dos' dissidentes . Desta Santa Càtadna que servadol'es, como estagna- atos têm sidõ,invariavelmen-
/ -- deve a V. E'xcia. momentos ção politica, e não teríamos te conSel1.tâlleOS aos interes-
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t
inolvidaveis de projecão na-

co·mo 'p'ontos pr'ogramatl'cos 's'es d'o Es·'ta'd-o. '''Sempl'e que
_. , ;) ('v,'. - I()l'na, IVU ga o seglllll e: •••••••••••••••••••••• . >,

,Sob a presidência do sr. Danton Go.elb.b, esteve reu- (cionaI.
-'

a. pugnar a participaç.ão di- um catarinense_ se imponha

ni:da;:-domingo último, a Comissã!} Executiva do Diretório Do sr•. Iv,O, .......

r Desta ganta Catarina a reta dos trabalhadores nos pelos .;;;erviços à terra natal,
Nacional do PTR D.\')cidill-se, entre outras coisas, a de- quem V. Excla. deu e con- lucros das empresas, o con- os nossos áplausos o tem a-

signa'C:ao de'uma comissão de reestl'uturaéão para a: SéC- d'Aquino tinuará dando as melhores dicionaménto do uso . da companhado".
.

-cão d� Paraná �em '\;�rtude da crise sl'l"Yid.a c;m' a recen- '
horas de uma e,l>istência tre- I)l'opriedade ao be_m _esta.r Relen'Í))rando qlte na opo--

-

. � "'." ': .' �.
,."

. '. Do nosso preclaro conter- '1 t . �.' __..;
"

.

t.� ?emls§l')-� dr vmte � o_lto me/mbros. �.o respectIyo ,chre-_ .·.riíneo, �ílacd(),r .Ivo:. p'Aqui"::
plC �ll e ...

, '.' .' _ .. , �,oClal, a repress�o a J;oda srça_Q çome�a;r� �ua cm<relra,
,t<_H'lO. A refeqda_ coml�s:o .

...,s.�ra.!Pl:e�l(J.l,da.o ge,-Io s:'�; ê8)-�za ,n6-,-dlusti:e 'licl.eJ-: 'do '''0'rh1,,,to, ,

,. �;s.ta ��:l.ta ���a,V:la :r.��' .e,,,,quaJ.q\leTJo�:m� .qe l!.�\l:�:9.\ �j�l:-e�.l1j1., O?S,()l�aO �e encop-
_ Netto ...�" -o' _', ".

.

.... '. '6; ,,'f_ .t.;
.. �. "

...",.0'"'.,.". '.' .- •. ''';."- .��. '0 .�;} '1 -� : ,a:p �\ e1 .Cl:i"ê.utac "C:..? ,!'!lStOt)0' -dõ lJoã''''rfecúrOl1''cQ a d'u'el� thwa-'h0v-ítn.'lente -com" 6e-"�
.». .! '_, ,i ... .: . '::. -
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.� ,.-�, -'" r,.· no Setrà.do 'l'eceberrr'ôs -POlê ;;' ;'
•

d" "
"-.,. ,.,.,

' .t· v .' ii
,_

.

,' ... y,o U

,Jlepois ?e n�a.r�ar .pal'_H o mê.R vinélour? a con,vocaçãci 'motivo do 'nos�o anive�'sá�'io �e�.el�� ,.S ,a.s,
_ l�c�m�:.e�n- ,to 'de greve·.e entr� .tantas p�,l'tido, te�eu longas,e a.plall

da CO�1Vençao NaCIOnal do partldo, exarnmaram os lea- ...
t h t I

soes po]JtIco partJdalla�, , outras teses de- polItIca so- dldas conslderacões em tôr

deres trabaJhistas os' .recen.tes acontecimentos nas sec- �:e:gum e.e· onroso e egra- guarda_rá com ente.rneced'ora cial democrata tao eievados no da ação "p�rtidária. "Ào
ções da Bahia,. Minas Gerais, São· Paulo, Pel'nambuco �e avar.ez� o ·n.ome austero de como esta'do de reconheci- nosso berço não lhe negare�Minha saudação' pela V ESantc':i: ·C-atul'ina. No que'-diz ",respeito a êste último Esta-

. :�cia... .. .' J;l1:,ento 'da dignidade d� tra- mos os. nossos esforcos e os
passagem 'mais qm an'iver- V d

.

bl 1
-

do, firmou o D_iretório Nacional o principio de não l'ati-
1 a .pU ..

lca, alUla em balhá como o.brigaç.ão e .co- nossôs sacrÍficios, ná'/fisca-sario Estado que representa I t I d d d
ficar a rec,ente determinação da Executiva 'loco.al que eli- p ena VI a 1 a e �'. capaz .. � m_o direito repelindo a sua 1fsação, 'dos. atos 'ao Govêrno,

- uma' tradiçij.o -enobl'eceâol'a\ f d d d
- ,

minou do partido o presidente do Legislativo estadual.
. 'aze� e, sua. e lC�'Ç�O a classificação como mercado- opondo-nos formalmente aos

. da imprensa de Santa Cata- P t L ,;l d
.

.:_ .,.
sr. Volney, Colaço de Oliveira, e-os deputados FraIi'cisco a na. e a el, pro�dglOs e ria Ilue se'ven.de ou que se cometime:ntos políticos e ad-

rina � Ivo D'Aquino.) . . -...: �

Neves e Octaeilio., Nascimento. Des-sa maneira, dev.el'á ,ClVl[11ll0. troca.-· min'Ístrativos que não con-

seI' nomea.da, por estêJ:'l dia,s, a comissão que.reorgaJÚzª,rá -tV..

E
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•... A Const�tuição de 1946 '

o PTB de 'Santa Catarina.
.
_'. _t� sintQllvii'x perfeitamente as AssirÍ1 entendo nosSo pal'- (Continúa na 8a página

.

_

.. '

8 Pa"gl'I'as' melhores ideias novas no tido. E é este p'artido, em
..........

'
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'

��.-,.,..........__._,._.....,._.............._'V!'.,.........�..........-."....8�.......
I- ......

," ,.. __,. .-;,. .

Cr$_ O,áQ .. campo' economico, social e I Santa Catarina tão devedur .

.

_ -,.:..Re'u·.·o·l"a--.. 0'-. d'e', ·11·,de·r-.,'8's·..

, ··M�-�-�-.·a�
..

.........,l•.S
·�·..u�; po���,��,l';:::i:!:�:�� d,t�a�� �::l":'�!rdd: �:a ;'��: ho�arS;vdiso�dl.Tad�lM6te.:o até 14

,

..

- democracia soci.aJ está uH

I'cia,
que ao ensejo do' even-

b
.

d N' t d
- Tempo - Bom,' passando

.

RIO, 15 (V.A.) - Convo-vará .sua sugestão no seríti-
dI'

consu stanCIa o. em por o e nossa convençao, co-
a instável.

Cad el' N' �

R I d d h'
.

(C e eS-")' isso, c.'Ol'l·e4-se à melancoli- Iheu esta opodt)!aidade'p�ra
/ .

a p � sr. ereu amos, o e que, nas - omeilagens ' I '..
.

'tT E
- Temper<>fura. - Esta/vel.

reáliza-se, hoje, às B horas,. póstumas, só excepcional� .' ,.". ,..' , Ca demagogia da exploração homenagear a ',. XCla., �

um'a reuniã\) dos lideres dos mente se suspendam os tra- Está sendo visto nest� Ca� das esperanças,' das angus- 'neste ban.quete, e -honraI'- Ventos - De nordeste a.

divm'sos partidos repl'esen- balhós. " , pital 'um dos deputados que;;; tias e das desilusões d(}s' po- se éom a felicidàde de'te�lo sueste, frescos.
,�. 'I' I' I

. b d f t t
' Temperatu,tas - Éxtre�

tãdos na Câmara dos Depu- -Outra' p'roposta do lideI' na u bma egls atura, tram res e' 01' una. eu re 'nos.

P rt'd
'

.

t' N f't d C- t' T� 1 t
'

n te mo mas de ontem.: Máxima 245.
tadds, a' fim de 'colllbin:u" ,da minoria será-a ele que as O' a .) o .a que.'·pel' enCIa e a el ura essa ons 1-. .' e- o en re nos, . es -

,

providências pará o melhor sessões c<llljuntas do Con- fugiu p_�ra .

Pôrto Alêgre. tuiçãô"V. Excia f�o lider 'mento, em que nossos. com- Mínima 1'6,5.
-

.

. andamênto dos' trabalhos gl�es.so, par� o "xà.nle·
.

dos' Esse: é :aquele que, sabendo da. maioria, no
.

Congresso panheiros: no Estado, dés-' -

'" ,-'

d
I

f
_- 'd' d' ....

pal;lamentares.
. .

vetos pl'esidenc.iais, passem que um dos três ãesapnre--; Nacioll�l. .... - -� c�m as. unçoes e man o

" -o si.. Soal'fs.cFilllO réJlo- a realizar-se aos sábados.. cerá de cirêulação,� remoto. 'tsto q�lrr flize�' que V._ E�.- e vêm para o campo caso' O rllo-'da cid d
����::N:�" ;E:�;::!FE�:;:: ::;�:;!d:;!:uu��l:;�� t�::�: ��:�: I:;:�

. .. a 8...

D b
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'd;�i'+-""-';
.i"_"'_' .Iii .•

-.' p.a·r'a· t-.l·a.l'.r·.' ..... .:, �,. ,�,.'. i:.�.. .dQU a.' dar _a' s·egll'l·'an'ça des-' Vem áo campo ra�o da ha-
'. _.:�: '., .a:'!St�,"���i'�5";! .·s a· na . -"'Sabé-:se'-'que veio -ã';Capl:'- sa evoh.içfu" encamin-hando- talha dehlOcrática pensar

A.. cse...._··.- ··III:Õ'.-.. ·_e�'''Ja·.:.;·.L.. e.n.:laJa.'.",·'v·a··
,- :tal _hllscfar_um' p'tep.iio'-�s�.:: � n08entido da serenídade. as feridas dos·mais modes

_

'" ••i.. 9'. fi? ni.élh8At� ao. qúe já··foi'<{Óll- constitucional e evitando a- tos correligionários atingi-
Q deputado' Ribas ,Ramos;' pó-rq,uaiit_? são forç.ados '-� :felJ�� à'o-'�u�� : :':')' ,r --;- q.u!lo·�qu� em sociolog.ia·po- dos em todos os. recantos' do

npl'esento,4· a 6J.guinte: ;, .c?n.struç�o -de. fo�sas IlJ'OVl- a� );;:_ � � -:.}.... ; ;..�"';;:,C.'-' ....\" �lrtl�a;\Se, chamou 'Isubltanei- Estado,3e1a �nova ordem

->' INDICAÇ-AO: ... -

"
" .SOr·la.s; .'

:. '."" :�. :".•.,:::'�--_n__ ;�. ,".� dade do transito". O progra- das remoções ,em massa .

• Cónsid'erandio qp.e· () Sel'-' - COl1sid�l'ando,lfinalmerile;· O'·... \:i'
. d: -:':::

I";: �'�'" ma. politico do nosso parti- Destes companheiros te:n)�s
viç? de Es�oto d� cidade _de que na liga'ção do 'esgoto: 3'" 0".,re8 ."", ·rl� "do tem. pot' certo grandes\ a certeza de- que ,qua.nto
LaJes, realIzado pel� gOV!H'- . de'spesa é paga integrálmen.: . .... B' \ .... �i • :. , in$pirações· de V ..Excia e a mais, fundas forem. as clc,a-
no d� J!st�q�, já foi c�mclui-; .

te pelo '90n6 do édlfic:io: 081... tJrOol'UstD mim pal'eée a b;:tse' p.essa trizes deixadas pel� inco�l,-
do ha ,varIOS meses;' _. INDICAMOS;--' :,.

.

Constituicão.Como decorren- preensão., maior ardor terao ftn
.

Considerando, também, que a_ As�embléia Legls-, Da Capital; Federal. onde da natm=al ,Úe aconselha nossos c.órreligionários em'.... ,.

,.ue ,apes.at <;lo.��rmi.n� �as i.·.lativa dirija·�e; ao senho�' �o o levara� Ínteresses da ad�- "�um"�ÜdlaJ.1te espirita cons- tôdas as .iloras da defêsa do

.�.
--

'..
'\

.

..

{()'�ras, amda;>l_!a.o esta '111s-l, vernador, envl·ando
.

çopla .ní.inistràção pública, regres- tItúclOnal", seu partido. .

�

.

/'
.

t�l�da. a competell� repal'-. désta, afim de �ue séjam to- &OU ontem, via aérea� 0, SI': Cumprindo a Constituição,
.

Pediu-me ,ainda o P.S.D. � .

;/{;.
tlçao par,a pl'oc�der' aO' se1'- m�das as medIdas ne>:essa- Iitnê.u B9}'nhausen,::� Gover- nela. encontraremos t) neces- fosse,-mais uma vez, o pOl'ta- �. :".?� •

viço dé ligação; '. Irias, com a passiveI breviç1a- uado!''.: (L) Estad�, No aere)- sári_o Para atender .as mais 00'1: da-s esperanças e,da de-
.

.

.-

Considerando, Il1ais, _
que I de, no sentido de s�r Íllstala- p�rto da Base, S. Exa:-re�� legitimas a-spirações da épo-. t�rl11ipaçã<: de eoi1tinuat;em .. UD�NitD� - :e! Vo!te!

esta. demora causa PI'ejui- r da, na cic!ade de Lajes, a re- cebeu cumprimentos de seus' ca que vivemos, Tem o Par_' os p'essedistas catal'Ínenses I Nao, precIsa levar 11;1818 o

z? aos Pl'opl'ietarios do� pré� I pa�içã� ,destinada' <l fazer â':lxiljàres, córrelígionários e' ti�o �odal Deniócrllticó, por a fazer de seu progl'�a, e I expedieJ;lte p��a o Rio.,
<hos, em fase de acabamento, a l)gaçao do esgoto. amigos. ; mi.ssao relevante a desempe- seu estatuto, o escudo ulte-, O Governador Ja chegou.

' ..
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A. S: tARA AVl:NID:! MÀURO "RAMOS. C'6m .to-do cõnn,ftv. I

CONSONI ,

Rua SéDlÍdor Daata&. '. qu'li.�toe, gara}.>�tC':; terreno 10 .J. !lO': (final'lciâ�O
brurCJa Geral - Alt,ll Cirllr,;i'à 40 - 1)0 andar

_ �';ta
.

Caira, cl Cr$ 50 . .(j(10.00} ,..•.•..... _.......... lIW:090....
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'RU·A··ALM·I.R.!·'N.:TE. LA·M"'GO. _ '2- p·equenasq.cas.'aa·, cana-
.."·edicina da Uili'V,e.t:!,Í,dàde '.di! ãQ.. :1.. "'.,...

, nO :21 .� 8Q aud.r
.

.
.. t·ruo l�tloS .. em

..

'um' .d" ;61 x 'iA.• �tl'nió l,oca ..i.",..·.·;..�ra itê'po-
.

,

Paulo, Glide' fólass.llStente do liI�f-':' .' ..
' . > ..... " '. " � .. Vi ...

• >
-

•.•• "' •.•• r.rêL:·".·.2!.....�... ,.�.•3.. - São
.'

." :,'to etc�.' fuudoa .nar� o mar, .,'.,................. llQOIJéR· 'viço CirútgiC'o dô Prof'; AlíPIO' :' .. -��. • + .. v� 'I' ..
• .' •

C�rrêad{eto. .: . ,,:P�lo ,< �l:RV'lDÃ'() :FRAN�Z<)Nt' ,i ��';t�" 'v�r_(�da; ..c�Zib�,
Cil'urgi. -do estJlm�go "e viaí' ::.,.,

- AS.SINATUl)�·S�· .i
' ch.u�Y-eità· ",etc-!" t.th�reno·. 91,ti'8 .,'x ,3.2 (li�anciàda p�I8rr

c:it'éuiãfes, iutes.tir.lIj dell'll-do e. ....
Na CáP.:i�1

.' Monte,pro Cr, siO'Oo.1Hl)· "" ...... ,.�,! .. � '�'"

grosso, tiroide, riii!t, príi�tata,' Aqo., .•.. -,q�l, 1�,i)}09 COQUEUWS 'crúa: Des. Pi!dro ,sil1õa}� b. �uartos,. balt-
bexiga, utero,. ovário!! e �r()IJlPas�k

.

,S�.�e8ti'e .-.Cr� 6.��'QO .> nheir�$, CQP�,�sa�ito �&j! �n_tl\l\,alao de vi!ita, po-'
Vartcoceta, vltrizês' e herniiui. Tnmeatf8 �" ét� .:

'35:00 rão )Hihita.vel:' depesito e"t.cl terreno 2-4· x 6�, PQdén-"..�'V.(".• " ,·(•.ri�·r;Ie't(\ .� espe.cllt.had() elas' 'DOENÇAS O. S:&N.HO. No Irrte"lQr' . ,r' d I C i
..

Consultaa: D�s·;3. ,?,s'.� hf)r�,. • '., do ser ':e'ndiuo alo leUlI1' (financiá a pt a ii. XIIa..lI,S'··''''!fl 'l»i'"fer:Uó'! ,métodos, â.' \14�;!nóstiCl,l8' '11 tratalnlHitll. ., �.,. .'
, I. Ano' Cr. "l:2e (tO ·c
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-' Cong::, RuãFellj'ie,,$cn-triidt, zi Sf>� st'r�e"':' C·�. '7:fj'eo '!$':�u;.f)""." ······,,·····,,····_..,,·,·,··.·,'··.,···d··
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P
..

) ,<, ..e. • .t'" \','. ..J!iSTREITQ ·(·TraveI!sa 1'" dé' Jáfi�irÕ" icasa :d� ma éira,LISMO BASAL (til]:&!! da Cirea lu".alSO. ,... 4600
1 5 8 Ttimrujtre. 0r", ,

.

-' q\la rt.c>s, 2 salas, .ozinha, e"S.gdt�, tlldã fiíntadam:" 't .
.

d t
" "" t 1

-

R.aio. Ultra '
T� el, I: 9 -

, A .'
. 'C"ó me�l·ante:"'on. .

- '.

.

.

.

�'dio erap1a, 'por on a. cur al'.",le rocoagu açao· " . nU.,n .1 S u ":'
a .. leo,. terr.eno 12 x .3&, ." ,; , . '. '.' ,. �.

. Residência:' Rua ES.te...es Jli ..Yioli!ta. e Il1frà Verm�lho.
It andar _ Edl'fl'C'" 'ilo "'ont.- niot'. 1.703 � Tet· m. 7.64. trâto. ES'1'1�EJ'rO (Batl'ro de N. g. de Fatima)· préfabricada. '

�, '.Cqnllultório: Rua Trajano,. fi 1. l' ,� ... Os odgiu.ai�, mesmo li quartos, sala, cozitiha, bànheil'o. etc. ternfno
!Pio, n'-R''M' S CAVA�: não pu 'bli.cadós, não se- 16 x á5 .... i ..... " .... ' ..... ' .... " ...... ,. • • • • 70,,",,�Se-rário.:.,DllS ii ás 12 horas'�' -Dr. Mússí.

;' ,lJ \;,', .

. '�, •• L-
rão li'evólvíd()s. "RUA . êRISPIM lIURA.,ã �Ul!l.tO'S, sala, �aranda �tc. .• 125.00,,"

.'. Das 15 h 18' hora� - Dra. Mussi.
. CAN'I'I

.

·1. A direção ltão s.e l'es- .·Rua FELICIAN.O NUNES PIRES, ;5 quartos, !laIa.'

BIt.idencia - :R.aà Santo!! DU�lont, 8, Apto. 2; Clínica exc1u,jiva'rnente de cri- ponsa:bilfza :p�los con-
etc. etc. . ,":- ,

'

.. :, ,..... 2'00.000;9 .

anças. (
.

c.eitos emitidos nos .al'� SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc. serve tambem'
Roa Saldanha Marlllho, 19. ',tigos assinados.

para "'comel'cio-
',i

. >. :.' , .• : .. , .••••••Telefone (M.) 736. .

d
'.

a
______�_-_.. FERl15A�"""REUMATISMO RUA MA�HADO' (Estreito), éasa .

e madeira. com .

DR. L.LOBATo. E PLACAS SJFILl.'fIC),S qual'tt>s etc

��.����.��.�.�����........ ,22.000.�

FIL!l0�. ." Elixt d t) NOftueira' ,AVENIDA MAUR.\) RAMOS, 3 lotes de 12 x 45. pre. o

· �oenç88 do aparelho re!,pJrlltórlo ; Medicação auxiliar no tra pvr _casa lote
.;

.

TUBERCULOSE
tamento da':eifilis RUA R�.\.FAE� BANDEIRA� 2 lotes juntos de 10 x 21 r-

i Cirurgia do Torax (preç.o dos 2) :... 6IM)OO.0f'
Formado pela Faculdade Nf!cio- HAMILTON VALENTE U,UA FELIPE SCHMIDT, um lote de 1l,{i0 x 30, frente

nal de Medicina. Tisiologísta e I FE�REIRA' á Avenida de contorno á Pq·nte Hercilio Luz (lugu
Tisiocirurgião do ,Hospital Nerêll • Advogado . de futuro) , 1 '.' .

Ramo!;. Curso. di\ espécialização! Serviços de. advo-gaci�, cO,\uEiROS,. u� terreno com a ál:ea 'de 27,8Z,g,oom2 ..

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-! em geral, no RIO .de JaneJ- 'CAPOEIRAS (um terreno com a area de 84.000.00m2,
assisfente' de Cirurgia do PN:I'. ') roo Cobranças;' Registros,' extrema�tlo com uma rúá nos fundos, com po�sibi-

· UgO Pinheiro C·uimarã.es. (R,io). 'Encamin'hamento de proces-. lid.ade·s de loteamento . � ,.... .

.

50'.600,011
0----

Cons.: Felipe Schmidt, 38.. ! �.os. Recubos ao,; Tribunais: "':. TERRENO À"VÊNDA EM PRESTAÇOES
. DR. ALFRED8

I'
DR. A.' SANTAELA üon�ultas, diàriarnente, d� 16

l.

da Justiça Comum � do 'Pra:. ��::����?:M- �A�� qA�AS/}E,R�E�OS. ÇHAp:4.RAS e siTIOS'

CHEltEM::.· �i�::t�:��!:!�n:a;:l��:e�:� às 1'8 horas. I baJho. .
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;m comprar. casas: ,terrenos, duo·

Ruà Doip Jaime CâmaÍ'a" Ptaia. do 'FI�rne�lg0, 122; .ká't'à�' e,CSi�,'E>S: )"-::; ;-�: >;r:� \":� ."
.'

Curso Nacional de' dóehças' dade dú Brasil:. '
"

�O apto. 2.
. apto. 510 � RIO -"7 D. F. "

,<,:�:",::'; "<,�, ", '" <. HIPOTECAS .flIlent�i�:.·· ..

' ': Médico.por concurso da Assis-
. '\Riléel;iiHjiõs'�i'é';' f.i'pl:ica:m.Íl�:r(ÍTlas·quer import,aÍ,lcia' com garentiu·Ex.díreto·r' do Hospital CoU;nia tência a Psicopatas do Dis·trito ,1fifi�t��ã�í-��,e-:'", :f,:{ .• ,.._ '1'/ '::,.

";::::. n,,',.�� ,m","',: F'::'�:;.", d. H..pitoH,'-

-

Dr. AntÔfl ia M Bn iz de n ragã o Mod ;",. m'���'�::;::.�::�,i��n:.R:�'o�:n,.n, ,"" .,....
Impoten,da Sex.ual

'

quiátrico e 'Manicômio Jud-ieiário
. !!.stJ'ar pre(lto, recebe.ndo aluguêl, rjagando em postos etc ..

.

...... '.
, C�muniCa a seus clientes e aIlligos que reJ-

IRüà.Tiraâent.es 'nO 9. da Capital Federa!.' , CH.ACARA' .

.

, niciou a clínicá nesta Capital. .
-.ConsuItas'das' lÍi ás ·19 .'hQras.' Ex-inteI:nl> da Santa Casa de,

d 8:Aü JOSÉ (Estrada do roçado) llLOOO,OOm2, arvores/. . ..

, �CONSULTóRIO: Rua Nu�es Maéha o, .
,FONE;' M, 798._," Misericórdia do Rio de Jallei·ro.

.

.

'frutifel'as, café e oútras bemfeitorias l8.000,M(consultório Dr. Oswal.do Caboral) .:...,., Das 15às. .....
Res; Rua Santos SaraiTa, 6-' Clínica Médica - Doenças Ner- FAZENDAS

17,30 horas.
RESID€NCIA: Rua Bocaiuva, 135

fone·M-Ú4.DR�ARMANbo VA..

'LERIO DE ASSIS
MEDrCO

Dos, Servi�o8 (le"cifruci .Infantil
,
.. :A�iÍi�t�itéi�'-!\Iu�i�ipal é Ros

, i pita} de Caridadé' '.

-

CLINICÁ ·�El:iICA ;DE CRIW
. çAfÊ AbtJilr6s

. t,:..,:

;.' �·'::"'·Aiê'r�a"_:'·
'. ConB·ultlfri�: 'RúIÍ 'N�'n�'s Ma�ha- .

lo,''r'4��b-on�irlt�s>-�s Ú{'ál( l�
_·.de; :lt';:á; 17':h�iàs:

. ,
., qru,r�=o!::a:_--;:U::;}::�ade �e-

, .����cià� 'a'g;r_';l'llarechai' Gui-
';. "', > ... ,.'"

'
. , ." '" -

'. .Eletricidade Méd,icaIhe·rroe,"- 6" ...,..' Forie: � '78.3. '

'. ' .':" .. '.'0 .'.' r. ,.; ��. i.
,..,

Consúltó·rio:
.. ,nua'·Vitor .Meire-

:Dg: :UINS'NEWS ".' 'les n. 18 - T.elefone }.507.
'

D
.,. ":'.'.- '. '. ',:.;. " Consultas: As H,aQ .ho.ms e à·

, ir:e'tOi dá' Maternida<l)!' e mé-' '.
. •

' ", J .•
.' .:

.

.>..... . tarde das 15 hQl'8S em dIante .

•1e�"d,o H.osp�_tal d� Cl!rtdad� .. ,'" .. Residência: Rue VidaI Ramos,'CUN'I�AS ·D�. �NHORAS

'1_
t I f . 14·22 ._

.

.
.. dIRUR'GtA _ PARTOS . "

e e. one .

.

.. . .'

.

:ASSISTENCrÂ. AO PARTO: 'E' ': .'
>

., ,

..
Ol':ERACOES. OB�TÉTIÚCAS • ,DR. PAUL8 F6N'JES'
D;en�a8: . gJi.tÍlifQ.I�r.e��, 'til'oi-dei Clínico'Operador. '_r··, .._. __ "._,.. . •

: ."'l'io*;"hipbjige, :,ietc. :
..

' .:'CónsuÍtórío: Rua Vitor. Meíre-
DIstll�.bios, ..nerv·Qsos ....:: Esteri�·' les:

HdadEl: �. R��j.�es.n ',>"' .�. - ..

Tei�fone: í.405..

é;��ultÓl'i�.: Ru.a 'Eel'l)arido Ma- ... Consultas: das 10 às' 12 e das

I'.���".,.:._: �el. 1.481.:,' .' R às '18 horas. ..'

Resid. ·R. Z de �etembro -. E;\iif�· Re�\d�neja: Rua Blurne�au.
'

.. ;

Cruz., li Sóuza -'- 'l'eh, 81t6. ,,"'-,'. '

Telefone: 1.620.
. ,

I --��--����--------�����-----
,

2

-.-'

::. 'AAOl'OTEflAPIA
.

'"

': -','
.. RAIOS X'. '.

,

.. 'Dl�<dT6JlUO IIOJ)UTO .... , ... ,',
_

Atá•••:'·"'à1iifê::�••i.I·••�. ,

.
'

,

M'édic'o•

DR. D.JALMA MOELLllANN'
CLtNICA: NEUROLOGICA E_ DE OLHOS -'-- ouvmós ·NARIZ 11)

GARGANTA.
� cfa,

' '

�. (.;; , ·C4.SA, DE SAúDE ,S10 .S�BAS1'IA0
,i j , Sob li direção'-:do dr. DjalBi� Moéhmlll)n:
, Gom o eonéurso 'd; e�p.. llcia}i!tt'às' com �fama eiúopéia. "

..

i:J:amea e tratamento nl0del:rto;.,da�·doe,n.ç.as·l·do ·sistémã:,Il.êrvoso.
Diagnóstic� e tratarneiüo conipl.��o aa:� moléstrà� d_()� O�08 -;:,•

..
-,

•

-I .... --

••'ridos - nariz· e garganta.'.. ,
. '.

.

'--- Aparelhage'!l1 'inodel'nis�in�a iniportad,à .dil'e:t�mepte da;:�!liça. :'.
C�nsulhs na Casa de Saúde São. Sllbastião das;S(b'br.�8 �:�� 10 ,e

II... 14 ás Úl hó�as diàriamente.. �:"
"'.',

. -'

�.:\c.,,,
Telefone l.ÚS - Largo Sã?" �ebs,istião.

'.

Florianópo'!is � Santa Catarina.

- Estrejto.

. DR.;'NEWTON
� .,'

D'AVJLA

vosas.

Consultório: Edifício Amélia
Neto - Sala 9.

"Resid_ência: ,.\venida Rio Bran-

co, 144.

CQnsultas.: Das 15 às lfl horas.

.Telefone: .;

,Consultóí'io :." 1.268.

'Residê.n�i.a: 1.386.

.-'

1
.

,.

. e/r,

R:o:�ertD' '·,·:Lae'erda.

.... noençàs de Crianças'
A D'V O�'G(:A D,·.f)'S"· CoI1sultól'io: Rua Tl'aj�·
b

. " .

d'
.. "', ·t'·

.� ','no s/n. Edif. São Jorge --
. Co ranças anngav,els> e 'lU leIaIS, mven arlOS,

�

,
.

despêJ'os, desq,:uites,. tftu-IQ.s. declarà�óri�., .natura-'· 10 andár. Salas 14 e 15:
.

Residência': Rua Briga�lizllções, retificação ,;de.:n,ome; investigb.$b de 'P�� \. deirp Siiva "Paes; s/ti _ 30ternidade, usucapiãe, imie.nizações, ações i'ttaba-·.··
lhistas: ��oI:ltratós, >l'Etquerimentos, protêsto�, >de�ê:': .

ândãr, (chác'ara dQ Espa-
!i'IUZ.P LIMA.� ·1R.MÃO$sas, recurso$ bem .éom'o'··quá.·isquer outros serviços' . 'l'iha). /.

d ". Cons·.,',·"·M.af.·r..
a·

.. ·, ..
1!l
.. 7.· ......-, ...Atlmde' diàriamente' ,as' v.r"ti'lacionados 'com, sua .profissão. •

r o' '.

'. .'.'. F,i.o".. i'anó:riol,..is.'·.·.·· "�' '. :.i '.RUÀ TR.aJ;\hfO, 33 -::- ia .AN19�.- FQne: M�711. 1�.�..;.'h_s......_e__w_··.:....�d_ia_n;..,tré._.. -=--�_�,.c....
·

.......__...__.::--_l!-::::--:--::::.�.-.......�

:·A·:., L' :U:�:':')':0''c.o "A .,..

,�S···· ·E···�···.é"".

.'
.

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

. ,
. ,�. I!'ii ; .. ··e..

. "" _.......'; .

DR. MAR.IO
WENDHAUSÊN

ClíI!'ic.l \ médíca : de adultos e

Tel�-

.�.

..

; Drs. Waldeliro Cáscaes

"

Bt"lelll,'aiI8{ la SilVa
Adv�gad.o .

�. '
..

RUI SentGt I)\lmo.,., ,12·7"'"A.p.' .4
·r·� -,_', -}'

-

..

1

..

80.0&9."

4B.OOO.Il'

(�

26.00&,0.

.-:

Uma pequena fazenda 'em Cana.\rÍeil'as, col)'l frente â

famosã, p:raia do mesm:o nqme', tendo 4,344,728m2,
casa 'de l'esidelicia, engenhos,' local ótimo 'para a-

. l.I..\ . -

gric·ultura, ávicultura etc etc , .. ,., .699.�,IM�"
. INFORMA'ÇOES

.

.

Sem compromisso, .para o cÍiente, da.mos .qu��quer in,�o.rm.•• .;
dos negocios imobiliários.

.

",
.. ', '

TINTAS, PARA; 'PINItJIt\
é 'O t TO:..... �� �'.; ..

�,,�,,Dr. Alvaro de,
Car\faJho-

AUTÓt.iÓVf1S .. é·W.' .":
.

'.

ÇHII"H�Ã�rNHo�:t'TAS
""":�<

'-to

�. oJima �alê},;' 89,''&6111,.,• .:_
-L-

A'" Pr,çã 15 :,'de' NÓvc'ri\b'r'o, -20,;� 2" anel.,:'.
-(.Jtos do 'Rest.iU1t"te;'R�'.I1)..; '.

.

.

.

T,.ta' no mesmo' I'ocàl.
, . .

l'

'\ f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A noss� reportagem. tcve conhe •

'cimen tn de que "nunca existira e

Tadmbém os represeritan- qllOe a1foito .ve,;eador, ,pcnsando ,em existe comissão do leite e

r"r
_

'
..

-

�-

_ zw; - z:a:IFZ:wzm: -.:/
tes O povo, nos Legislati-} era I11ms ('O que e, e que a que as pessoas apontadas como ,

vos Estadual e Municipal ti- presumivel "imutij_cl_ade" do can'go integrantes da mesma, nem se. ANIVERS�RIOS ga, elemento destacado da

II d I,·'
,

quer subiam da r'eapecffva exís-
MONSENHOR MANFREDO sociedade local e ,do esporte

"eram palavras que nos hon- re ava o di re ito de j ogar lama '

ram e rejuhilam, assinalan-' nos' seus adve i-sários, po liticos ti. tência"! - LEITE catarinense.

do O transcurso da efemért- 'Ilha a manta, dizem, de aJl1eS;IÜj� A noticia que i ns erimus nesta 'I'ranscorre, hoje, o an i- Afavel,' coração grande e

de de 13 de maio, em que.
nh ar seus próprios colegas, como secção, causou sensação em todos

I' vers.ário
do eminente con- val�roso correligíonário pes

mais um'ano completou êste se ele fosse o único homem �ho. os circulos da cidade, inclusive tel'ran,eo m?nsenhor Ma?Íl�e- sedIst� O anIV�l�SarIant�;
diái-io. nesta, e escrupu loso naquele le- nos próprios meios udcnistas, que

do Leite, figura de proJ�çao que desfruta de ,solIdas arru-

Na sessão da-Câmara Mu- gis lat ivo ". i ndagavam como' é que o porta n� clero. nacional e notavel
J
zade�esta C�PItal e n.o Es-

n icipal, de sé'glmda-fe}'l'a, o
Essa arroganc í» redobrou, ao voz do g'overn o se desmoralizava tribuno sacro.. I tado.s-receberá cumpr rmen

vereador 'Edio Ort.iga, do que paX'ece,' na presente legisla. desta fôrma e desmora.lixava, Q culto aniversariante re- . tos dos seus 'inúmeros' amí-

A IMPRENSA: P.S.D., após palavras elogio- tum, só porque a V.D.N. está 'no, também, o poder público, com side,)1á longos anos, em São gos e admiradores, aos quais
, Paúlo, onde desfruta de ge· nos associamos,

.

Registando a passagem sas à missão que cumpri. gove�'no. uma calunia desse jaez 'I".
i. , .

. D' d
.-

N raís amizades e, hoje, mui- SRA. NÂZARENO SIMAS
-da -eí'emêrlde, a Imprensa m.os, solicitou e obteve ap1'o· ,lga-se e passagem, -_ e' 'as - a sessão de ante-ontem, da

-desta Capital, expressaram: vação a um telegrama ds nossas cronicas o tem l'egistti:do Câmara Municipal, o caso assu-
tas serão as homenagens de A data de hoje regista o

f' I
.'

que será al"'- v-.

.

aniversário natalício da
"A GAZETA": congratulações 'a "O ESTA- . te mente -. na presente tempo- m iu aspectos dramáticos.

lVD

1 1'1
c

OS SI·5'. (1,.. .Ioã o MaI"I'a Caval- "O ESTADO", cumpr í- exma. sra, d. Alexina Lima
"TóPICOS DO". Alí, a man ifestacão ra(,a o l( er udenista tem rolado

.

r •

d "E do"
,. f " Iazz i e Mohai r Thomé de Olivei- mentando-o, deseja-lhe fel i- Simas, digna esposa do sr,

O aniversário o sta o foi unâníme. ragoros.dllente para o desc rédí to.
'

S t, cidades.' Nazareno Simas, comerciá-
"O Estado", o velho órgão, Ontem, na Assembléia uas tj rada.s demagógicas, sua ta, atingidos. pela calun ia do li,' ,

-florianopolitano, faz anos: Legislativa, o sr, dep. Aqui enfase estudada, o calor enco- der minoritário, endereçaram uma
OSNI

. OR'LI�A ,.

rio e· elemento valoroso no

.hoje. Iles Balsini, da U.D.N., teve mendado de.' seus discursos tive. carta à presidencia da Casa. em
Ocorre, hoje, o aruversarro esporte aquático barriga-

id I' I f
'

natalicio do nosso prezado verde.
Nos seus 36 anos de VI a, o mesmo gesto democrático, arn pe a rente a coridu tã recti- que convidam: o caluniador a pro- ;

._, 'J'
. !

conterrâneo" sr, Osní Ort.i- Às muitas homenagens
-

,:nos seus 11.30 números edi- ,para com éste órgão da im- Inea e a palavra incontestável var suas afirmativas, sob pena
,/ A - • que serão --nrestadas à ilus-

'tados, perpassa toda a his- prensa catarinen,se. ...,08 vereadores pessedistas, que, de ser realmente considerado ca·
P

-tória de Sta. Catarina, nas' com sinceridade e com a verdade luniador. • tre dama, juntamos, mui re8-

l-Ih
.

• peitosamente, as nossas.
--:últinlas décadas. Em ,suas A toao�, pOlS, qu� nos

na mao,' e Impuseram uma sé· Provam mais, que H função que

_:páginas vibraram coIu.n.istas I honraran.l
e .homenage.aram-

de estontea�te de derrotas: exe\ceni, um ele fiscal do Deplll'-
FAZEM ANOS, HOJE:"

p ./ Senhores:
.com o ardor e as maliCIOsas nos aqUl' delxamos, com és- ar diversas vezes o lideI' Ira· tal11e�to de Saúde e outro de ado

eintilações de um Salle� te registo, o nosso muito rassado tentou uma rehubilitação ministrador' da Vtina, o fU7.cm

Bra.<;il, de um Ulisses Costa, �brigado. na tribuna, com golpes "estraté· por vontad� expressa diD atual go·

,de um Rupp Júnior, de um gicos". De nada lhe valeu, porque vêrno, pois, no que respeita ao

lIaroldo Callado, de um AI- a maioria, pela sua maravilhosa dr, João Maria CllYabz�i, a sua

'tino Flores, de um,Gustavo CASA MISCELANIA distrl unidade de ação. e pela superiori- permanencia no pôsto foi solici·;
buidorac dos Rádios R.G.A d d d

'

',�eves. '

a e as atitu�es, soube sempré tado pelo dr, João Collin, Titular
"

.

Nêle colaboraram os in- Victor, Válvulas e Discos. reduzir a zero os ataques e a a1'- 'da Viaçfto e Obí'as Públicas, 'que
';tectuais de maior evidência Rua Conselheiro Mafra, gumentação do condutor udenis· declarou serem indispensáveis os I

.

Jia Terra. Por sua direção, ·ta. serviç'os daquele funcionário para
--------------

'_-t>assá.ram nomes res,peitá- '�àssim que durante muito melhor e mais rápida solução do, d�ção, falou o sr. professor Flá-

:veiS no jornalismo catari� tempo, faltou ao mesmo até cora· problema do leite. vio Ferrari,' que pl'ônunciou belo

::nense: Marinho de Souza gem de ocupar a "tribuna. '

Mas Nestas. condições, a caluniosa' i'n1prov;so.
Lobõ, Augusto Lopes da Sil- isso não. poueI'ia COlltinuar, 'pois acusação do lideI' udenista, porta Violências nos Ingleses

-",a; o já citado Altino Flo- não daria nunca 'tamanha de- voz do governo, foi tremelld:o Ii- O sr. Antônio Apostolo, nova·

:Teí>' e Sidnei Nocetti. I monstrução de den'ota" quem belo contra o auxiliar do pl'óprio I mente com a palavra, trouxe ao

'A sua vida percorre tl'es sempre pensou que o mandato do governo... I conhecimento da Casa,. viol�n'cias
,

.

fases perfeitamente distin- vereador, dava ao mandatário a Que fé podem merecer, aqui que estão sendo praticadas nos

'tas: a primeira de luta, pe- 16 DE MAIO situação privilegiada de "manda- por diante, os' deslllentidos (la- �Jngleses, pelo sub-prefeito, o

.Ias penas fulgurantes de em 1818, o c.élebre 1"lm" -- podendo illlpúnemellte fe· quele ':ereador, qualldo trouxer à qual, exerce, tambêm, por sua SüIre de' asmd 'I
·;'salles Brasil, Ulisses Cos- "condotiere" de cavalaria, rir-a reputação alheia. Casa, a palavra dos seus Chefes? conta, o cargo de sub·delegado de .'. I

.

'u t
.

.ta, Rupp J01'. "e outros infla- Bento' Manuel Ribeiro, com O "homem" estava tão sJmente Quem poderá dizer quando fala policia e vive' perseguindo os peso Só a expectativa de 19n
madoo homensde imprensa;' seus' indomitos cavaleir�s à espera· de um motivo, de uma n verdade ou quando está inven- sedistas, de maneira a levar a: acésso de asfixia asmática.

...a segunda sob a oritmtação entrou em a Povoação de o�ortul.'idadxl rAl'a v�_ltar à tona. ,tand" para caluniar? Íllsegurança e a intranquilidade I com o seu c�r�eJ.o ât�rra:�r.
,-de Augusto 'Lopes da Silva Arroyo de la China (hoje Fazia-lhe mal a obscuridade �m Esta per{!.'unta é muito séria, no seio daquelas familias pacatar; abate o esplnto mala reSlS-

,� Altino Flores, nítidamente Concepcion deI Uruguai), a- q.ue o haviam _afunda.do, pOl'qll.nnto o representante ude- e ordeiras.

'ltente.
Ser asinâtico é viver

.. ,conservadora e serena;' em poderando-se ,de nav_ios e Um dia achou! nista, deslllOl'alizadQ pelos termos' Requer que a Casa oficie ·ao sr. sempre de bai'*o dessa ób,s.,.

';;gtla fase mais "recente-, '()_ .depositos de munições e vi- Ou sonho ou bo�to - .ali esta. enérgicos tas cartas das pessoas Secretário de Seguran<;a Pública s_essão ne�vo.sa e diSSOh,e.n:--pyestigioso orgão voltou ao veres das' tropa de Artigas e va a bomba que jógarill por cima caluniadas, e não tendo, eOlllO niio para ser infO'l'lllada que missão te. O remj;!dlo do dr:. Reyn�
<ealQr de Se\IS pl'llneiros tem.� Ramirez; da maioria!

.

podili ter, qualquer porta de saÍ- ésta"à dé'S�mpenhándo o'�si-;�E��···I·g.âté� '�j,"à��(�ª,<>·.d�s"���.
'-p�g� _agora orielltido "Por és- - em 1818; um decreto: <le

.

A niai'oria não hnha atacado o da, nímia't\l;� a:'�()rage111 'de OtTl- elides P-ereil'a, quando foi aos

Ih_j
COS, combate eflCa.zmeJl.��

.:Se':·pE!1'iéito -j<>rualiSta;�exU:-, ,D.' �Ioiio VI aprov�u as con- govêrno por causa da desastra- 'par a -t-r.ibun,� pa-ru afirmar qui, gleses aeompauhad_o de praças qa não ,só a prqpria asma, cqmf
, ::iiu";'�;���;!f�"� 4.'i.�:' d:,i;;.':.1::i::�,;r.;� :'i:�:;,,:�B::'!.':..�I:.,i�: ���:I:::'I'�::�:e;::f';1a(:d:::��a::Ui(�e:::: ;.:d,l.�q;u··�abl·�q·�,:ie�rí;:f:�neÇ:ato:�.'U�b.. t'!I'eI.uc':a·��P'�l�I:�-' ,1��.J�O!'�_I�1m�e:.�11�d.o�k�:d'?I��.��.� .FÍo., l;ije'na cl'iticá; que é teu* ��wara estabele.cimentó"de fMuniélp�l _i_':iti!('::_3'�I;..r o Exe� :'CIiZiÚ' /';eu pàí:ti(i'o li o atual go- "'" ." ,.- )0 '-w" " n v _, ..�,.

.

';ben,s":' dtCArriida Ramos,' '0 uma éolônia de suissos na cutivo! Iria nlOstrar quais eram v�n:llol -:- plll'li l\eiender o, povo eia]. .. ..
.

". gata, 11$ g')tas antiasmática',
31'ÕS�.o destemel'oso Jn, na in� então Fazenda do Morro os culpados da fuga do precjoso "DE QUALQUER MANEIRA". .' Também o sr. Osmár Cunha se putflIDente v�etal, O Q.oen�

-:timidàde.·1 '_ Queimado, hoje Nova..,_Fl'i� alimento! Iria Msmascarar! Sim Em. palavras .claras quar dizer ocupou da'!; violencias que os de- te a·dq_\i.Í-re imédiáto alivio,
E c-ertamente, por muitos bn rgo; il'll a-rraZII'I" o adversário, -poi� que para deiender o govêwo "to- legados do uovo governo, no in- vd1tandô slla respltaç.ãolog'o

.;;ano!> ainda "O Estado" há. - em 1823, deu-se a capi- ele, com seu _faio policial, deseo· dos .0); meias justjfic�n os fins". terio!' da Ilna, estão cometendo, ao ritmo natunL N'_ tI!,lJ-

.,-de continuar bl'ilhando '!lo tulação de São Bernardo do brir". tudQ! i,nclusive a ,calUJli� '" e ql1e ameaçam transfo!'DlarCse í!o.ntrállo3 n.o lo'Cál, .envie�

jornAlismo barriga vel'de," Brejo, no Maranhão. Aler Ellgatilholl.. a lillgua, erifileirou .. B1ista de com'eutários,
' �m casós grivissílIloS, !lois O po-

t·
antee'ill:adà,ment� Cr* :!JJtf) "

"DIÁRIO DA TARDE" gànd{) Que não podia' faltar diversas tira!! de pápei e ... I)CU-C
.

i'lontenage'M ft HercíJio 'Luz VQ hU'n�ilde e ;rabalhad:pr do sitio, pa.r:a 'End, :rel�grUiCo M�-::_.
',,-O ESTADO" ao juí·ámeuto de' fidelidade los a85estad�s '.,. despejou o !lia sessão de ante-ontem, da constanttllnente provGcndo pejas d�:hnaj!, RIO, que ,reme�--

P��oo. ontem a data a�1i- que preséál's ao Rei dé Por· verbo. Cimara l'vlUJ:lkipal, ó sr, Vitor arlritrariecllides, está clamantlo I mns. ,Nl'() atendeMI.'$ . pel!_),

versári3; de fundaçã9 dQ tllgal, o Capitií,o' Severino AI- ,,-- Não havia Iéite? ... A cul- }<'ontes prestou nODlenagem à mê- pr enêl'gicl!lS flrovideneia� que reembolso. ---.

"nosso . col�g,�. �:_Q ,:�stadp"•. yes de Carva,lho' ,recusou-se pa'dª era a Comissão, de Lei.t&--iJl<Ír-i-a d:O-.gHÚldé 'e'stadista Mer- llje ãssegurem paz, justiça e tra-

'-que St'l publica nesta Capi- a reconhecer a Independen- composta de três altos fUllcÍoná- cílio Luz, a quem' Flol:ianópo1ís balhà.
.

-tal. s'Ob 'a dil'�Çã.o do dr. :au., da dó Brasi,l e :onseguiu, rios, nomeada especialmente pelo deve a sua libertação do i�sula· Ordem de dia

:bens de Arrud1t Ramos. A� hOnf08lt capJtulaç.ao da ge- atual gOVel'DQ 'para solucionar o mento; pela monumental ponte de Na ordem do dia foi aprovado, 6' ... ·S... Ii
..

-maís �mtigo diário de Santa' nerosidade de Salvador Car- pl'obl-ema:, Comissão esta que, i'I- �ço que graças àquele saudloso em última discuss,ão, o projeto de ,,�'. �'� .1':".18·
',Catarina, os nossos votos de doso de Otiveira;

-
,

'crivelmente, eriminosamente, es'· administrador, poudemos hoje lei que altel'e, disposi�ivos'@ CÓ- Aluga-se uma ótim'a éasa"
,um futuro repleto' de pro--' - em 1837, foi constitui- taVQ "sabotando" I': prod�çíio e mostral' orgulno'sos aos olhos do digo de Posturas e, ainda, divel'· com 4 quartos, quart.o em':
"gl·essos". do 'O Ministério com o Re- a compra tio produfo, para des- Jllundo. sas indicacões sôbl'e problemas pregada, deposito,' iílstála-

A ê�s colegas, "O Esta. gente Feijó e Manuel Alves prêStigiar o podeI' públi'Co! Com a homenagem se solidari- de interes:se.públiço, inelusiv(\pe- ção, eletric:a imb.L!.ti,�,:!lepo-'
·o{lo" consigna, aqui, o seu Bl:a:nco,'J!;.'-eO',.�md'o . Visconde Ele

... " '.�.'
'o

..

'

lid�,l';. __:_. '�I.enu.ncia�� zoú,' em,·n'ome.;'�." su.lI. .l>an.eal!il,' O", ·1.. "constr1i..�iif) de ,_um, '�fl-;P' (J? 'esco".' "'t --.' l' '.1..,' • ''''t' t .rI�
"

". ,� �.�, ., .,. , "" ,8V\'JW�'3 elf.�lfii" .J�� �_.�'!:�t)
'.:muito obrigado pelas gentis de Car�veiâs;.' est"" gravissimo fato, à· Nação e sr. Osmar Cunh"-- nder' do PSD,; lai: ..nã"Pi;�i,.n,h,a, de' a,�to. ri_o'n '.do, �/ ..,., d

' .. --

t
.. , ,

. "V·" ,,. ;I>a�,�,.�l;",l�; .��p'ntp,.�1ra e. c:

�refel'ências. I" {
-

..

em 1839. em Lisbôa e apontava os nomes dos l'espon-l Di� das,'Mães ltafiiél
"

Digiácómô, e�fo�;çado :f'e- :.' lfiformitêões" nd; 'Egcritli�

HOM'EN�G:gNS: em extrema, misél�ia, faleceu sá,hlis por tamanha J1lonstruosida- O sr,' 4_ntllTlio Apostolo prestou �l:ese�tante d(0;áco'dos t,i'ffiõe�,. rio ImobiliÚio:k,·L_:iAlvé3. ,

Também ô comerclO local o GOlls�lhell'o ·Thomaz An- de! 'homenagen} ão "Dia das Mães", .. ,"';'
.

,

.-' :, � '.,}!'''';;
,.

""<' :nã,o faltou às comemorações tonio de Vilanova Portugal, '�épois -dessa obju1'gatoria, o Ii- transcorrido na vespera, e'leu, a
.-- -

-do nQSS'O a1íÍversário, brin- que havia sido Ministro de der sentou-se, certo de que havia respeito, brilhante Mensagem q�e
. ----:..___ r

"dando-AQs com finos dôces" D. João VI, prestando ao ento.ado um hino de vitória. E lhe ha,ia enviado a eXllla. sra.
: t)'emingos Fern.andes de �Uill�: e SeBtl·or·a

salgados e bebidas'. no:sso Bl'asil uma cortsidera- nem ligou aos argumentos da professoI'a Eulina Mal'celina, su-' p,articjp,allt a os fmrentes e pe·s.s(J�s
.;\SEim, sômo.s gratos às vel soma de serviços; maiori�, quando culpava o gover- Plente a vere.�dór pelo P.S.D, a·migas ó nascÍm,ellto d.e sua filha

fi-rmas d-esta praça - Car-.· - em 1888, todo o territo- no e quando provou que o ilustre Associação Comercial

.

SILVIA MARIA,
lô-s Hoepcke S. A. Com. e rio nac.ional realizava fes- Se.cretário de Viação e O.bras Pú- Para requerer U"m voto de con-,

Qc.O.rtido a 18 do corrente na :Mater:rüda·àe
'Jnünstria, Restaul'ant Ros-a, tas p:opulares pela extinção blieas, havia etTado ain'da que o gratulações com a Associaçiio Co. «Dr. Carlo$o', CQrr'êu)}

,"S?�vio-.- ?1�lan�;\�rni�lil�:,� >da escravatura. animassem bons propÓ-sjtos. Erro mel'CÍal, qU1l, ná ve.spera, feste.' FI@riaRépelj&, 13 �e maio d.e i,9'S1.
·C .. _ .. J..J'''''/'_'' -;..��._ �. '-' �., ..,t.i.:."',,"��:-: ::Z: ..j<� T.::-�d.:':l:'�3 :�:� ,:·;.;,.stl:r� €; esL::tva CnSL:1Jl<.io do ..

\ jarfi lnais urn -anivet'sário d� fun-

.

Meus parabéns por mais
aim aniversário (a) Manoel
:Dias.

CARTõES:

Na -Câlllêlrl Muoicipalj:--
.:

" ., '

. �uito nos tinbam dito da ma- lo rosas sacrificios à população. "liIní�D�ner ra ousada e agressiva com, que Confí rmada a calúnia do líder
o si-, Ce re ino Silva, Iidcr da U. Mais eis que a verdadeira bom. ,

.1). N. na Câmàra Municipal, coso ba estoura, e estoura na cabeça

_ pP';,;R ....
a,-�- 4l-ao�so, jHÍiversário

DE ,FPOIJIS: '.'Restaurante "Foguinho",
Meus cumprimentos pas- I Padaria Carioca,' Confeita

_-_'S-agem mais um aniversário ria Chiquinho," Bar 'Rosa,
conceituado orgão impren- lVIoritz & Cia. .

-sa Barriga Verde (a) Osval- CONGRATULAÇÕES DOS
-do Melo, REPRESENTANTES DO

, DE FPOLIS: POVO

tumava, nu legislatura passada,
investrr contra a honra e a' dig-
n idade das pessoas,

'

do lider.'

J

Também nos felicital:am,
-_por cartões, as seguintes
,pessô.as: dr: Antenal' ,Mo·
Tais, dr, Altamir Gonçalves
-de Azevedo e Clotil de Sil

'veira, pelo que lhes exter

.namos o nosso agradecimen
-to,

)

- Antônio Mendes, co�

merciante.
- Cap. Gilberto da Silva,

da Policia Militar,
Senhoritas:

- Nisia Spoganitz, filha
do saudoso conterrâneo 'sr.

Bruno Spoganitz.
- Cenita l\(aria Souza, fi

lha, do· sr. ·LindolfQ Souz;a.
- Eugenice Ferreira, fi�

lha d'O"sáÜelbso, 'Pipf, Egídio
'Abade Ferreira.

Menino:
-

- Rui, filho do sr. Rui

Vianna, funcionário dos
Correios e Telégrafos.

!.:._.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:particip8f8.. �a . te�ata
-IIüarnições.

qu�
. intel'Vir_ã�I' s,eguTIuo. fOm?s.

'

inform.a- !

B. l:u�enau, so.licitou S�l� ,in�
prosseguem animadores, es- dos, .q.uatro sera o numero

I
crrçao em diversos pareos.

pcrando-se bons' resultados de cõncorrentes à regata do
. Com a presença do valen-

técnicos.. �
..

'

. ó_{a, 27 pois a diretoria
'

do te grêmio de Blumenau, au-
VIRÁ O AlVI.ERICA Gliloe Náutico 'Améuica, de mentou.ainda mais o interês-

�o �ia 2J
/o C. N.· lméríc8

I'
Como divulgamos' na edição 27 a sua quarta regata of i-
de ôntem, o Conselho Supe- cial, transférida de, domingo
Tio!' da Federação Aquática ultimo por motivo de força
de Santa Cafârina delíbercu maior.
marcar para o próximo dia Os�<,ensai<2.:� das diversas

se dos aficionados pela gi-,
'gahtesca' e sensacional com

petição re�stica, nJ!:_ qual
será disputado o Campeona
to Catarinense do Remador.

Tornei.o Fláv�ó F�rrarie�treIVe.n'ceu Fr.·a·n(·.C·'''JlIs;·�·�co·, L":a' n�_'d"'I',Rêsulvido: virá o hrtb,smoulb
'!uoru]h América e Federa"80 .

,
"

.

RIO, 15 (V.A.) - Está Porthsmouth, que fa'rá qua-
U U

'.

0,.8 "'. .... \I' '.
.

.

. , .a'fàstap.a a possibilidade de tro jogos no Brasil e dois RO<

Promovido pelo América da F.C.D., ofereceu l!-nLar- S. PAULO; :L5'(V. A.) - Francísco LandVo consa- deixa.r de vir .ao Brasil o Uruguai. O primeiro jogO'
F. C,. agremiação fundada tístico troféu para ser dis- grado volarrte rpatrtcio, foi.0 vencedor' da grande -prova cam'peão inglês de futebol, o 'será realizado no dia 1° de. "

recentemente no bairro da putado no torneio em aprê- últel'l1aCiOllal denominada '''Oi'ande' Pr�i<:i GovernadOl I Pó-rthsmóuth. Tendo chega- julho próximo, depois por--
Praia de Fora e que tem aço.'

-'.

G' -" 'do dI' I
., '_'

-.

C t o. T
.

o. C

a.'rces ,- lS_p?t� � em .nter a�os, perante .p,0.0?? pessoa.s'l dó pnte:fol
de Lon'dres? ôn- tan o, o orneio os· am-

presidi-la o esportista Lou- R�GUL�ME�T.o
.

. ..
..

A classificação fOL a segumte: _, _.". .

. súl Polzm, trouxe, o Ilustre peões.
rival Silva, será efetuado no .1)__

<,

O r?rnelo sera realiza-
_ 1° . .,- Erancisco Landi _ Braaileíro _ Ferrar-i, .. .: diplomata, o contrato do . �

próximo domingo, pela ma- do em dOIS turnos. .

'57'19"6 (media 'superior a 130 quílometros). ,

-

/ ..

,
..�----

..

nhã, n.o estádi� da F.C.D.,:',? 2)� Os a�tletas pa�-tici�an-I 2° - Francisco Marques.- ;Luso-brasilE;ir.0-.., Mase- "Cam<pn 00810 Care,oca' de 'FutebolTurneio "Flavio .Ferrarf",.. tes deverao ser',..._'�nscntos ratí, 59'01"9." '.' -

'., , ..
,' _.' .. ', .

_

r
.

I
"

,

.

entre ?� club�s varzeanos I c�m antecedenc_ia_e em nú- 30 _ GillO Bianco �. �ià$�ràti '-:-.lhOO;_?:(l';8.
., .. , RIO, l� (V.A:) - Tiveram I Bonsu.c.esso � �.

Ç-ual'l:Ja ESl'lOlt? Clube, Fe-
i mero de l�. '.

_. 40 _ Henrique Casin
í

-'--iBra.siléiro _:;.:, Alfa Romeo, os seguintes Iesult�dos as Dj)J?I�go ,?laIla 5 x

_ �Jeraçao FuteboJ:-·CII,.!b.e,.; o I :,3) Poderáhaver-três subs-. 50 -.Jêan Achârd __c.:. <Francês _:_.Talbôt.' pelejas disputadas sábado e B,ang� '-',... Flummense 2 x;

clu?e p�'omo�ori em cloi$, S�Í1� 'lti,tl:_iÇ'Õ�� na:�' partidas do re- '60 �
. .- Antonio Parra .:::_ Brasile-ir� �. Alfa Romeo. domingo, �m pro�s'?guimento Aménc�, 0, Flamengo 3 x;

sacionais turnos,estandoa$'�:fe!'ldQ tOl'llelo. 70 _,.:' Luciano Bonin i � Brasileiro: ,

ao TomelO MUlllclpal: Madureua � e Vai:?c.o 3 x

sim

orga.n�za"ru!.;aJ tabél.â., :.: =;,:,�, :�� Q., uán�õ ào h,orál:io, po�
. 80 _:. raT·s,quaLipo., BOnaCOI?�·:':__. ·Br�fl.iI.ei�o. .

Sábado - B<iafogo 4 x Canto do RIO Q. t�:1!E
.

1 .TljRN 0
., (�".der a. �_er S'�abado a tarde ou 90 _ Waldemar Costa Frlho ---'-, BrasileIro.

"

D· 20 d
'....

F o.
'

d' I h-'
. w_.:_w........,._..�·__.J"......._....__��-.."""·

_

Ia . �'I_IT5uo -:-- ,e eya- , om1ngo.. �e..4' man �". lO�' Âlberto Rabay';_ 'BrasÚeIro. ,._)

ça9- x AmeTlpa, "',:;� .

.

5), Os JüFes serao esco- . '. '

.. ?;, �'�, ;.... "-,___.---. ...,.. .,-. _

'(Dia 27 d'e,máio ,"'-7.Améri-, Ihi'dos de cómum acôrdo. -,--·-·-7���·�.�·______:_;_;:;::...--,:--,-·-,-o-_._- pjca X Gual'Mã-: j,". <'\,,;-�' '.6) ;ü'cÍübe mandatário

D'
I

V":···'-",E
..

·
..

'8'
� .

S" SDia 3 d�:'�l:inho "';--GlJal·j.F' .fowecel��:a bolá..

I
,"

. ',' '.-

já x Fedet1tb�ô:.: l ",
.,

.

,>

'. '7): º/;'á:t�éta expulso de
',,';

>

•

,. 2".jI,ml'<Cr\' "'iéa",pô'f.ié"â, auloma(ka,
. " .' .... ':;.��: �,::.�.,' ..

'"

.

.' 1_ /.', f"A.
" '.', ,'.' �'-".·.':t'�,i,.,

caD�aF�'()������é� 'Améri: ;:�r���s:s��I��Od:f;·rá u:�. Jogan'd� sua.l>egunda ,,;�rtida na Eur�'p;�, o ':e1e- ��, ". OURANTE TODO DIA.

til l'u�iax l1z!�'it��ho - Gua- ·a ��'ó��la�lübes pâl'ticipan= ��o�;I��l;a.l'�e���,�ll� �� I;�l���.�le��r.:t;����o��!e.��b�!�iP� "�I"'. "" nos VAt)CJO:S.
'

Dia 24 dê junho - Fed:e-. tt:i5 deveráõ a.presentar a -'Em Jogo'lI1ternaclOnal dIsputado dommg-{) -entr.-e· , .'

l'ação x ·Guár.Íljá. " ,ré'laçãô ,nominiU --de' seus a- as: seleçõ�s de' PurtU'ga.t::':'e da França;"vel1ce.ram oS�l'orti.�- .

- '��'I'
/'

o homerí'�g�â'd0, pl:ofessor tletas para a devida aprecÍ!l- \gueses por 3 x 1. " .:. . .'

Flavio ,Fel"l�iri,
"

pres'idellte' ção. ..
- Domingo, sob

/

os auspícios da Federacão Metro-T�
_ • ...,.- --- .. --� ·-;'c·c�. -", -�-_... .' ,polit�na..

de Remo, y_ealizou-se na Enseada do·�B,���f;�g'o, 1 -::.
IV0S.JOgOs'·'·l1hlve.rsi.fal�iQ� ;O��l�:::l�:ol�:�����; �:��Jrada: vencemio o ,ICaral. Em

..

.. ,

.

:Catarinenses
'

, �

c'":,No pi�óxjmo':�á;bado, rio pinásio,d:o PacaembÚ', lu-
'

.:'.. :-. 'G'
. '!oi.

'
.

.

.

.

. j;�n�ifto Chico Pacheco e Osvaldo Silva (84),' eIll disputa do --,------,---�---,- � _

.
.!,�O RA1��A: ,

. '.
"

I
tItul.o de .camMão de box, de pesos médios do Brasil.

DIa).:7. -.;.,.. v�1.e�,eB.aSqu:te,_.�s,�9,,30hOr1!-�.naLIRA; -.'
No encontro internacional i'ealizado sábado em �V"

.'

,
.

.

.

';' .', "plIelt�,.,X Falma�la:Od'()ntologu�. Belfast �n:tre as seleções da Irlanda e da França, houve
\

.. Iagem C'OOl S,(l'ôtlr�nçaD!�.J�,O,::,.:,'<C������,at�_<le Tems,. "

.�

'·IJll11. empate.
de 2 tentos.'

.'

,

.

.

t
&

,R:'lf:���.,.:-:-G:am.�e��at.o::.��.��letIs,�o... "'_ '.

'

..

_ Tei'minou o C;.tlnpeonat.0Europeu de Bola ao Ces- e
".

ra�p'ulez
v. ,,'

. !,l�:!rf��� 1� ��un�<? 7· Ca�p.��}}atq die�:�·ad�reª,. . .,-to," com a vitória -da União ',SG.v,iética sobre a Cliecoslovâ- .

-,

'� . ..'!
__

o

.'

.��a.:;3,rle J�nho. � .'Ca�peOn;:ft'o d&1t�g�i��: ; l:q utta:,: na ,�'fjnft:li�&�.má';" por. 4� ',� ;44. A.França .obte.ve�".o', ,. �Ó .. N� CQNFQRT,AVEI� �1.IÇ�O.?0�f�-r,J&i Bt;>; ;':' .

Dlª10 de_.Ju.!Jho_.---:- C-arnpeonato d� .1t.e�o.
.

'

.I3.oIugar e a Bulgária Q. 4�. ;:.::::�: ,'. - R'A q'IR8 SIlL B-'B�I'f"I't'1HDO
",.

,"
'.

O 1','·.'.).�·.·'_·,:<D:·"�.'·....':.ri.:.c� :'·d.',··.:o·',··.�' -'··ft···.·I.. :'O:�� J·�o··"n-.,Á. 'B'�'"O',',
'

..,.'s.up.e..�.ad�e�.�!7�à.·g'·,:,�0.·.i.,.nn,f�.. r.•..�.. ora,amp··i·t,'a,�li!ep":,,,�,...;A.à:.,·.. ':.Yp/�a.r6 �,�.'n°���'.t.',�. ·1p.',0...oi : fI'(· fi /« ti .. .

Ih". titA t)
"

"
•

,,"u· ,Av
. �u.:u '.', "- v .Plul'�atiÓp(jlis ltajaí --""j:o.íílvm�.� 'Cífrm1Jâ:,' ;, .

•�j:·';·"'·"I·
k .,":1: _ �-"".

.

....1,.", . AllJanzà, pelo eSf:91'� ae, ..
2,Jt'.1. .

.... '

," L., . .•.

"

.. "

'

... '.'
,', '. ,.' I ""."

,."

J."� �r.:�,· . c.�):ar,lb:�'DSe
'

. ::' :' ,:� N,ô J?�ca�nl�<�ilqJ;�\�nt���e ,�ômi��? ,os' �!:stobQ-� / ,A .' A,'-
'-

•.. '.. Rua Dêb-d�f'o, \el'<i(Qua d�
.. ''''

sa.
lirA

....
:

'.C.'tl.:t.,
adila,

... ,s..e.rã.. Vi.S_i"�1
n·�

..
7n.au;

ma

..
s "-:- C.��to,.d,,,:O.: �ISt�S. ,nort,e.-.:x...m.,.e.;l.�...

a

•..
!1

..��.
:

....
�

..•..•�.;.G...
�

....
�

..'.?.Q�:�l'Oc.'... tlt.e.... ,.I._'� ...
e

... :'.;�'O.�:.�
...
I

.. L.'.St.'Íi.ít!.
'?>

..

':.'" '.".M.'Seni.t.â.::.
� Rua T�n�Jite Silvetr.a.- ",.

,:, �. ):'
ta<U\ ��va�6I�e ;p�lo. ?an�()' lh.o� Bar�oso ou EstJva/�ru erflentaI��:9 .Sll'�0 e�o���l��::JTO�. ,:e� _la_n,q���,�:: -:enc:.ram_.,.. ." ,:,. 1 .. "(
dQ .f{W!' d�\ .N'�tel':oI, .. 'mfor,� It�tJal; _DIa 9 ._ Qanto .�-O� �erdo ;os negros po.� �?, �)?f ..�, çs !?I�ncq� ,por: 56 x 5Q..", "

'. � ,7
....a·m-·'�().l't�de·J·oi)fv,jlle �a:diail.-� ·Rio x Pay'a'.n· d{�" em"'-"Brus.- �."_,,_,,..----�v�.,.-,.-J!��-�-"""i!��"'-'��-.":'-"""�-';"..-�.,.;: , .... � .,.: .'.�.'

i;ntlo q:e':ett(PT.inçip,ip':€s�,o. -tÍt\C; � Dia ;0 �'C�l�tOJ do ,I ',iU'<'8'"'I,r·:'�·'::·I··�I�''fitf.�S'6[·1 .�' ·:ItI·,'cS·i'��;' ..•pre'�ist!!syB�·�iS����1�.��;:·,�'9-.·:]�i?_ x Car!Ó\'Renaü�".,e� "'_',, 'II' ','" '., :: 1Ç"'���' ..!I.�j ':.P,.: '�"> ." ·�·R:'�JII�,..1uIO.�o,�.�4'í.I.��d:: fON'S!J2S:. ..íI'8:·c.;1.�I"....�s.s

gos. 1?�it ��:. d� �9II��:te, '�' �1l1S<I.ue. � nem
,
pIovavd 'Dr. C.tarlJ9:: 'GaHeti.t�'A:lJ,a"T.ltadente� 4,7 rlo,rl�nopollS. t <;I,IR{T,i:e"'. ':: '::;,

�

." [lLEaUlf4 l'ROSEBRA9 ' ." PARA". ".__ '

,.

C�nto ao .Rlo·'x:CaXtas;.::�m, (Fle o ,clube cantorneíu,;:;.. ve- .' A 21 Avemda Riq Distrito Eéderal 0'41921,798,17 h. _,�.'__
'

......
'

':"i":-",'_��_...,.,. .;.___.;._......;._ .;.....;....;.
SoihviUe; Dia 26:,.-:- Canto :nha áté esta Capital dispu..· ... Aditamentô' meu .teíégi,ati:l� �inf�l:i.oi solicito- l�;a� co-

',-,
.

4"

do Rio x AtléticQ �9 Fran...,· ·tar "úllh oli dóis .ami.sle�i�s. üh-eeimeh-t-o- 1'f'aya'-f-lQl'j..atl6-p6lis--'etodos 0.8' interessadoi ..
' J.s:�:Ç,S t.NTEnE§sEs<NO,.

dsco; �"Sãó\ ,:Fhill-cisco; Fazemos votos' para 'que tal 'qúe exmo;'.sr. dr. Jui� de;feriu e�a}ne sanidade do�� Co-' .. ,' Rio de J.aheiro.:serão,
Dia 27''::''':'' Ca'i-íto' do' Rlp :C'x aconteça,visto que desta vez ,rina que devel'á compa"recer' in·conti�en.ti. ntr �io d� Ja- '-bem defendid(js por·'
América, em Jojifville; Dia, o :gremio niteroiense'está ar� neiro sob as -penas d'a .Lei pt '. . : .

. ..

2tl +: 'Carifo j1o�l,lio.. x,.:D. -I.;e7 mado cOl1veni'entemente pa- Prevalecem pois os motivos d� àlerta que os inte�eil
dro n; �mCotuná;' Diã 2::_ i'a ofel'eeer ao público espe� 'sados 'devem ter�com·qualquer transação que esteJa sen.

qanto,do
..
�io,�. Olim

..

Plco, e�., �ác:llos supel:iores. aos. da., d.o realizada pela referid.�· senhora ou s.eJi procurad.. OI' AI-
� mu��n�,u;, Dla.3 -;.;- 9anto _uJtI;n� te';lpoIada. I -::

berto 1VI0ra�s pt.Sapdaçoes dr. Emmauuel John Ta,s.csll.Y
do. R.1:S f,'r:aclmerras, �m 'B!u- - Esper�mos. ' '. Procurador PartIcular pt· .

. >'
•

I ,"

'"
.

;

'

. ..,
.�

\ .

"_ .,-,".

ARLINDO AUGUSTO' Àl.vES
:: ad-voga'do,

. .� . .,

. Av. Rio Branco, 128 ."..:. Salas .1308/4
. Telf. 32-6942 - 22�800.5.

...:�

\
.

...

��__�__�__� �r.

'Atlântida Rádio Catàrinense limitada
apresenta maIs 2 iO'suDer@veis modelos
-, .

CAH�ACTf:R1STr .t\S :
;; 5 i'aLvitlas: Ondas: lOngas de 550 a 1,709 kC[8; �;;rtas, 6 a J8n�r-50. agf mts.

rttJ 'Alto-falante 61[2 polegadas, tipe pesado: Tomada para t!)ca-scos'-·
.

= Transformador universal para 90, 110, 180, 200' e :220 volts vdi

=
Variavel de 3 secções: FI com nl1cleo de"ferro : Caixa de. liY1BV1A dê hi.To.

_. Grande alcance: Alta 5ensibiUdade : Som 'r,aturaL i
'

---------."....-----�_--..._-;._-�
,,�...-.....

'

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

I,

para .195,1 '

[\1odelo ARC- [;15MàdelõÀRC-5-'P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P A N O R A M A:: �

.I -Por Ai Neto ',:f!ilfirlllaçã,) de seus idcl',is
As coisas estão melhoran-' -tJ�:dficos _ _; uma garantia 'U

,,,uo. -..,;ús de qU2. tudo se fará P<1-
Há muita gente que, não T-a flresen�r a paz.

<diz isso. Muita gente' que -lRAN. É fora de duvida

-coça gravemente :a cabeça e TllG existe uma cr ise no

-�firma: "'8 : in n. Esta crise gira ern

"Meu bens," a situação é �(l\no �á nacionalização do

,,gravissima. pp.tr·oleo.
"Até parece que o' mundo Entretanto, _ até este mo-

-vai se acabar", n.ento, trata-se de um ,'l'\,-;un-'
Não, o mundo não vai 'se tÕ',interno do Iran.

,-�cabar_ t: um conflito de intcres-
Os pessimistas são indivi- ses entre o governo do Iran

-duos ou mal informados ou e a companhia inglesa que
',lntencionalmente derrotis- explora o petroleo.
�·tas, A té' agora, não, há razão

Aqueles que são mal in- 1"I1'a alarme, .

:1oI'mados estão prejudican- .
É verdade qiie a Rusz ia

-do Ó ;prol�rio figado inutii- p�tú tratando de tirar van

:�Yente. Fartam bem em ler tp,gf'ill desta situação,
.
'-r- .

t b C:' I t 1-os jornais, e escu .ar. as oas '--'tna, rea men e, um )0m

. -estações de radio.: L·( .ca do .para o Kremlin si LI:';

Aqueles que são derrotis- i'U::SOS pudessem achar um

'tas intencionalmente, isto é, ,gE,;tO de intervir nos campos
-os que são agentes de confn- !Je-c-roliferos iranianos ..
.são e tr�tam .de 'alarmar, o

'

Corno as coisas estã ") nes
'lJ(wo, esses não nos devem' t':' instante, a crise élo Iran

{preocupar pois eles acaba- e uma crise ,domestica, f't,],)
.rão mal. menos, assim pensam os

i\: verdade é' que não há dirigentes norte-americauos
';l&,zão--\para pessimismo. que não 'estão alarmados

Como disse antes, as coi com a situação.
�'3as estão melhorando.

.

\You diz-ar-lhes pçrque.To sabem, chama-se Ponto Qila
<eal izando as areas criticas tro ao programa de auxiiio
.,do mundo: ','o. tecnico instituido pelos, Es

Korea. A' nova of'enaíva -tados Unidos em beneficio

"

PONTO QUATRO. Corno

-comun ista, é, no fundo, um eras áreas menos desenvolv l-
therrl, das.

JEia 'está" servindo para O mecanismo para execu-

. itesmascal'i1�:,.de uma 'vez po- são. deste programa está S8n

.

" todas as intenções dos" comu· do
' completado, e em' breve

..n istas. ",:,,;:. ",

.

as nações menos, desénvol-
I11á poucos dias, -autes d.� vidas terão novamente 01'>01'-

_ ,lanear a acuál-ofensiva, os tunidades 'dé ',pl'ogressQ e

�,.fii:o�unist'as começaram íl estabiliz_á�ãQ economiça.
.

fálar em paz. v .' '.,':L, "
c!" C,ONÓLQS,Ã@. Nem "o tudo '.".

Em Londres, l1a Cllmal'� �o ,flores, 1)01'''; e'l{f{tnosso- .�� ��,
de Deputados, houvs "quenf ;mtínélo afr-ra:

'

'

,sugerisse que, ,quem sabe,
.

Ha problemas serios que,
..meBta vez ,l\'la,ó�'tB�-���i. es- l lirecisam' s'er resolvidos. Há
:tuva rlísposfo",a" fiego�iaJ"' 'I 1·�1í a�ia�as p�i;à�<�Q no =.
l)llZ.

'
.

. l' Há guerras locais" ',.
" c'

Agora, C ••fi !l: pfens'iv� e<l '---Sodà'via n�q�1Si�te':\ienhtl-::_ , '. t.

�lIDllnista, .to�:as as duvida.fi- ma).'��ã� pÚ'à ti���si;ej:'o.��O [;::�".�
..,-('aram dl�slpadas, homem sensato -poêlé llérder,-

Tornou-�,t- evidente'qDc os o sono'porque o' del1teestá
--vclmelhos f<ilavam em - P«�; dO't;l,udo, mas não precisava
i}J:i.n.. en<;»hrir a. cone�m.t1·a- perde-ló,poi' causa da situa-
. .ção de.tI:opa-sAa .qual i"csul-< ção int_�r.riacional.'

'

--t,.'u a atli'al ofenSIva. ..,' ,.

,. '.

A atu-!i1 'Gfeusiv� não nos

•

"�'. l

_/'

, '�

"

• 'O desenho' de centro aberto permite
a penetração total das barras 'no solo,
oferecendo- um máximo de tração.

• O pneu não acamula barro pu lama,

Iimpa-se SÕZÍl1�lÓ'à medida que roda •

'Elimina derrapagens .

.'Banns excep cionalmente altas; .pene·
tram �ais no solo, aumentando ª tração.� -

�
.

• Barras' reforçadas ria base, oferece!D' o -:
'

máximo de resistência.

• Distribuição uniforme das barras pro

poráo�a um rodar 'sem sol a
õ

ancos

nem desfizamentos..

e E a garantia do nome r<Gcodyear,
.

fa
moso em todo'o 'mundo como _() má

ximo que a técnica especializãda pode

pr�?uzir em pneus,

'"

. Nenhum· lutro 'Pneu.. ",:\:.,s. .. .

"

,..

para tratores,
oferece TODaS

•

,..

I -

•

"

estas .. vanlagens ::

• I Barras, abertas'
no centro. Não
há cantos ;em
conçavidades que

, . ocumulem borro.

<"

--'i<,�,
'..

-�7.. :: ,;'�.:ii, ,

�'_

Pneus- Lamé'iro C·e·n-t-r-/o A·b:e;r·t:o --'�--;��_

·�80D1iEA·R�. -

,""'� --". _.-...: -�!��"W�-.,-'�,---,;,..:�, -- '-:�;�';'�"-�-�:___-"__;'-��'
..c�ve pl'OOC1-1par do P011t,O :l,e

'

"i !

.(,,'i:-;ta'm:t1df,�r;iOS' (Vêl'lh.;ilI1!JS .;......._..._..;_.......-,-,-:�..�--'-----_.._-----------...;.--..;;;.----_,------_
-zC�.Hio pã�l1Rdo llluito

o

carl., I'
;cúln .. ni'Íi,itlff� 'lnIÜiúes" {té\+ '
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Gratifica-se a quem eh- ·pelps, menore;'preços 'só' n.'
contrar e devolver-n esta re- CASAMISCELANIA ....,.. Ru,.
daçãq um ínÔÜlO de,6 chaves: COI!�:eJheiro Mafr�.' ..
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PROGRAMA DO MÊS DE. MAIO

23 HORAS. DIA 19 ..,- SÁBADO - SOIRÉE DE COROAÇAODA RAINHA DOS UNIVERSITÁRIOS, SENHORITA ZILAIR
DE MATOS. DIA 27 ._ DOMIN(;O .; .TARDE DANÇANTE, DA,-S 17 ÀS 23 HORAS; JUNHO 23 - GRANDE FESTA JOA
NI�A - FESTA NO ARAIAL.',CAS�MENTO NAJ�OÇA QUADRILHA - RATOEIRA _. QUEIM1\DA ETC.
."

.
. "-'"

,---------,..,...-------------�----�.

olmõço ao sr.

Nerêu Ramos

"

'�":"'

•

o
.

FSTAh(l- :Quarta-feira, . 16 d�'< ma.=o de.' 1951'

o Nerên! CRUZADA RO'SA CRUZ:::-
..

_�.�.";:.
r:

._-- "

-- .'\

Pereira e Oí iveira, deputado, sr, Adil Rebelo, vereador
José' Gallotti "Peixoto,,' sr., Ql:)mar,' Cunha, ,deputado Bnga lauamo-iios em f'es
Guido'Bott, st· Itamar Zilli, Otacilio Nascimento, depu- tas, não só os políticos, não
jornalista Jairo Callado, sr, tado Ivo Silveira, só os homens de bem, mas
Hubert Beck, sr. Donato ,REPRESENTAÇÃO s.im todos aqueles que refe-
Barbi, sr. Carlos da Costa .>,0 dr. Rubens de Arruda reciam 'I e com tôda a justí
Pereira, 1r. João 1?ema�� Ramos"res�beu, do sr. .Sena-� ça, o I�aior dos� Catal:inen
Cava�iz.zI, dr. Moahll: Tome, dor Francisco C?allot�l, .que I ses vivos, 'o Sr. Dr. Nerêii
d� �hvel�'a, d:'. Francisco de ,se achava" �ommgo último, I Ramos, insigne Presidente

A:..ê:>,I�" ,dI,' .A�mando,.de As: I em. sua telI� nat�l, ." se-, da �amara dos De.putados.,. .� .... <. ,

.

AÚS PASTÔRER .D,E, ALMAS E AOS QUE, SOFR�]}t! ,i /SIS, SI. EgldIO Amorim, SI. gumte telegrama : Presidente do Part.ido Soo' R r:
. "'1'· .

. Se tendes mais de duas almas sob vosso cUIdadQ>
Aarão Cunha, sr. Turibio "Peço-prezado amigo ·re-I cial Democrático no Estaaü: e'J') [ l' -'-IVinde escutar, a .mensagem que vos traz a "FRAT�RNI-

! Botelho, sr. João Carolino presentar-me grande, home-'" ESlfeÍ:av';;mos-�os 'côm"'ansie- -, I '--' C DADE RÜS/�CR{jz" Max :'H�i�ldel, no Brasil, sôbre' .as
.

Zimmerrnann, dr. Newton nagem se·rá prestada nosso! dade 410 coração t-s- CHE-
.

.

-

I fôrças da Nova Era e a S,alvàção na Arca de Noé, con-
Ávila, dr. Moniz de Aragão, eminente. c,�efe Nerêu Ra- GOU � O DR. 'NEREU RA-

PRESADO SNR. REDA-, forme nos diz a Bíblla. Á "FRATERNIDADE ROSA-
dr. Lauro Daura, sr. Valdir mos, dando-lhe meu abraço MOS." TOR ".

! CRUZ" estende-se em uma' cruzada porque sente-se res-

Camp�s, dr. A�cides Abreu, ab�olu�a: solidariedade e vo- A CONVENÇAO.� Sob a

.

• Saudações
rponsável e em condições de dar a parte oculta' da gran-

.

dr. MIlton Leite . da Costa, tos felicidade pessoal com chefia inegualavel do imi-
Valho-me mais uma vez! diosa obra c{e Max HeindeÍ, àqueles que se perfilem como

sr. Eduardo Santos, sr. Luiz tôdas vitórias .vida pública. I nente conterrâneo �ob sua
das colun.a� ,d� "O Esta.?O':, I pTe(;Ul'SOre� dela. Aos aspirantes à Fil.osofia de Max: Hein-.Oscar Carvalho, dr. Haroldo Cordial abraço, (a) Pran- I

direta oríentacão foram tra-
- velho refúgio dos O!HlmI- t deI, e aos interessados em geral, .sera demonstrado como

-Pederneiras, dr
.. Laurean

. cisco Gallotti". çados os plan�s do Partido ?os e poderoso campeao dos, todo conhecimento para ser útil, precisa ser- vibrante,
Almeid�, sr. Pedro Alc.ânta- para o momento político que ln.�eresses do. povo, para pU-II vivido e bem aplicado na vida diária, porque, do contrâ-
r'a Pereira, sr. Cronje S. atravessa Santa Catarina.

blicar a seguinte nota: rio, será como uma espada de dois gumes, naturalmente•.
Guima.rães, sr, D,almiro Du-

C.
.

.,. I
Em oposição estamos, mas

RÉPLICA· r se voltará contra quem a empunhar, pois a insegurança
.arte S�lva, sr. An Mafra, ,sr. IO'e O Ia rio não, em sistemática a tôdos

"Jornalista" de fama �m. invadirá o espírito, devido a lhe faltar o conhecimento
Franc!sco Motta Esp.ezIm, "".. os atos, bons ou maus, Opo-

seu "terreiro", arvorou-se' de viver vitoriosamente o Plano d�Deus na Terra. .

sr. Joao B. Zeca, sr. Edilber- sicão sim, e feita com as
emadvogado d� seu visin�º, I A "FRATERNIDADE ROSACJ.RUZ" está incumbida.

to Santana sr Aquiles A- RITZ . =, •

ti f'ib d
e veio pelo orgao do partido de trazer-vos o Alerta referente à maneira de prepara-, .

. maIS lD lmas Iras e nos- � .,
- ,

therinos sr Paulo Valente A's 5 e 7:'/'�. horas I t d d dele, (de ambos), Isto e, pe- rem-se as criaturas de Deus para verem-se livres das, • .

-....-.:_ -e ' sa a ma, aos a os e esman-' " "

Ferreira jorrial ista João UM P'UN'LIADn DE B:>RA- d t t' I" t' la Imprensa uden ista, (des- tremendas sombras que cada vez mais agitam as almas, -,,,, r y os, a os con ,.'a a eI, a a os
I

' . I
"

Frainer' sr Pedro Xavier V·OS
-

t'l't d t
cu pe o plágio), defender o

.
e o mundo, cujos seres se movem na mais completa in-, ., con ra o e ei ora .0, a a os

t "-sr. Lourenço' Walhiof, sr, No programa: contra os pobres e h'i1mildes. emprego que ocupa, pre en- "certeza, sem saber qual é a religião que os aproximará ii.

J�ão Machado Pac�e?o J�- 1) CÍ11elandia Jornal. Sim� ramos da' planície,
dendo mitul'ur as minhas harmonia com as leis'cósmicas, pa,ra assim obter o creg-

mor, ver�ador An.tolllo Pa- Nac. subÍmos"áo alto, e agora no-'
cousas antigas que pouca' cimento ou salvaeão ele suas almas. As ideologias mate-

dua PereIra, SI': WI�son C�a-' 2) .fi. Voz dÓ. 'Mund.J, vamente em baixo, maf; nem gente conhece, com outras: rialistas agitam a's coletividades,' projetando-as contra as-

ves, ?el. Fr�nclsco Faus�ll1o JcrnaL por isso deixaremos d"" de-
cousas f!luito mais antigas linhas traçadas no Plano Divino de Deus, originando, por

da SIlva, sr. Torquato Tas- Preços:" fender o povo catarinense,
e m:dto mais, c?l�hecidas _: consequên,cia, um caos nas consciências.

. r""

so, deputado Fel'l1ando
.

de Cr$
..

'

5,00 e 3,20, tp P b' Intnga e caluma. I É isso, o que a "FRATERNIDADE ROSACRUZ" sees - ovo no 1e.'
J I ". l' t "

'

Oliveira, sr. Franc�sco Ro- "Imp. até 10 anos". O ALMOÇO _:. CordiaJi-
u. gou o �orna �s.:1 en- propôe evitar com a p1:esente cruzada, ao levar a vel'da-

berto da Silva sr. Francis- ODE'ONT' n. d
.

d
.

1..1 d
cOlltra1' em Sao Jose, um ca- deirll. palavra de Cristo a todos os flue queiram ouvi-la., ('la e, amIza e, Igua 1.rft e e b" I

.
,.

,- '.
_

. - . . 'J

co Domingos.Setll.bal,_Sl· .. Al-
_ (T-eétro A. de Cal'xa1ho). acima de tudo lealdade eram

I oc �.semI-an�lfabeto que se i .

--__.;..----

c.ino Espezim, sr. João Mar- Ás 8%' hrs.· observadas no momento em I a,m?fmasse .dl�nte de per-
iPaula Ral8S Esplrte' Clube'çal. Si'. "-Herculano Fa.rias, Unico espetáculo popular ue se es 'erava a che ada

fIdIas ... qUlZ fazer cartaz...
.

,

sr Gelll' Rod1'l'g'les Alves
q p

. g. ·no entanto perdeu-se como I .

. . ,., de Milton Carneiro e seu� de nosso chefe o Dr. Nereu "
.

/ C' �
sr. Emmanuel Pereira de Artistas R'· I 1- I

um bucefalo, naquela frase: . onvocaçaoC jd-' N,' la S
'. amos, nos amp 08 sa oes (O

- 'Enganou" verifica-se 1>e-l' _
.

'

-

_.ampos, 1: .lCO _li ev:- - O NETO DE DEUS Clube Doze, de Agosto. De,.__ ..
_

'

.De ordem do' sr. Presidente do PAULA RAMOS ES-nano de. Olweu'a, dr. Anto- Preços: súbito p�lmas ovações. NE�
la declaI�çao etc.

, I PORTE CLUBE convoco a DitetorÍa rlê'ste Clube p'aran' Ad 1f L'. b ' A' - ...
. !

T

' •

. Campeao da chacota e da i ._" '" '"
'

:I? o � IS oa, SI. 1 ge
.

Cad. numers. - Cr'il' 15,00 REU, N EREU, NEREU, ._-
. ," ". ..' .

i uma reUl1lRO' a' ser efetuada dla 16 deste, quarta-fell'l�.'mIro Pel'ell'a SI' Ayres Ga- B'alco-es' - - �'l·iI! 10,00 h' �l
.

h basofla, escondeu-se sob a·, .' .

fi 'd
.

CI b •

d O b 'f'
. . , • ., - '\.J 'ii' C egara e e o maIOl' omem '

-
. i as 2{) (vmte) 'oras na Soe ,e do u e lo' e utu 1'0 a un

""a de Mello de,plltado Joa-IM C m t Cr'" 7� 00 'hl' C t' . sombra do an0111mato e tam- 'I t
. ,

d' 1"'_"
. •

1�u. ... '
. V' a aro es -

'1' 0, pu ICO. a armense, e nosso .

'. ,de serem l'atado.s assuntos . e 'io'lta mtere-sse para {) G u-�Ibas namos, deputad{) Yl- "Imp. até 14 anos". 'chefe. O ALMOCO começ.a; blhe�t sob o nome de baba-
be.

mar' CO['l'e'a SI' �lfI'a.<l" ROXY , .
�, ,JS as, a (fUem arengou. '.. ,.' . .-.

, ...", """v o- mesmo espu'Ito democra- _ ...

. A prImeIra chamada sera feIt.a-precIsamente a hora.'·C"'rde'!'l'o "r Abel Esteves 3 .
. Eu uao me mflltrel no _ . ,

"

',;... •. p•. Ás 'l-A hor-as I tIC6 e de lealdade que sem-· '. marcada e caso nao haJa-numero legal sera feIta umadA' p. I E"
.

'. pa,rtldo, S111'... "Jornahs- • "

.'
. .' ,,'/'e gUIar, sr.. _au

o nco, Ultima. E:dbiºã�" pl'e, remou em todos os Atos" . , (_ .' segunda chamada. meIa' ,.hOi·� mflls'�ta;t'd'e" 'qn!í:nd�' elfi'�O'
sr ,'Uln 1.J ..."'"aI'" . Cor";'''' SI'

.

LAGO' 'Ã,'ZUL 'cl P �"d" S· •

1
" ',Ja • Eu Cl'lel-.O que n8o-O e:'Us-' ,

',' '.
,�
'.

,
'

.'
'

:::.. ",.<.4"""''''' .V" '''''';',' : , 1'1-.: o al'�l o OCla Democi'a- .'. _ far-se-a a re1iíllM com qualqL1er nlltn8'1'o .

. Sllyestre Fernando P�lhpPl, Technieol(tp-- tico fazi�se sentir. Estava-

�tIa.
,FundeI o �.T.B. elll: Sa� FloriallópoU" 15 de Maio d,e 195.1.

'

d
� .

d :t '- B h' S" B't
•

,
. Jose, e )],OS prosperos dlstn �,epuUt o .,p�e '. a· l�' • 1', No programa: mos em casa. Ao término, _, .

-

_M'aul'O Duarte Schutel - 10 S�U!tário.te����ut, sl'yZefenno Ca�- i) Noticias da S-emana. fez-se ouvü' o Sr. Deputadp
tos de �ao �edlo � Angelma. _" .... �

" . .
..

. : � ,�.: • '_',

_

_

-

vàlh_2 Neto, deputadO S�r Nac. . .

I
Lenoit: Val�J(.S "em nopt--e .d(')} .��gu.eUod<ts �� d.?���ilS e· mI. das tro'P'Rs Ull·i'fI'jgt\S. . ..• dos- h,o�. h.vres!i '.'" '

quei� Bel�o, dr.. OSny� �e�., z.;}.'<--" �otiêial'ici U:n:iver- PartIdo. Enternecedora pa- lelt?laIS do� �:�e�O'rJ,()s.' des- A�radeço o cartal'l que me 1 � _e- as.suu. que um sertft,�
gis, si.. Vidal Ramos Néto, sal. Jornal. \ t�vra de confianca no che- pesas-. que at_���am a al-

\
fez Junto aos supremos che� neJ{) nOl'destmo al'raza e a- �

F d
. 'Q' t J

>

P
,

guus contos de;;'nns O Snl" f d' t D' N mot'd .L' /um «l't . t" -..:L.sr. r� el'H�o. .>Jan os, sr. �- ".
reços: . fe e uns coneHgionál'io9. '

.
.

•
.

.

"- '. �. pesse IS as, IS. ,ereu. a...,s
.

I ela o �sê Pr Duarte, d�putado Oh· Cr$ 5,00 e 3,20. O Sr. Nerêu Ramos fala e Fe�t qmz paga.p..�� antes do Ramos e Adel'bal Ram'()s, da almanaque$>"e um potOqi.H�l-
viQ Nóbrega, sr. Smáil Jrily "t�'P. até 14 ano.s". .agradece e diz: _ "SOMOS ple:to e eu. reJeIteI:, Mesmo Silva. Mas de:V0 dizer que rO' de bar:bea:r�s.:: ."

/

_ zório, sr. Rogério. za:ttar, "'�'. IMPEEIAL DA OPÓSICÃO, NÃO A' a�sIm, o. �Ilton teve expres· não tenho a hont;a de CQuhe--1 Volto agora, ài;> .. 'mjnba�
S1', Alberto. Pamplona, dr.. Ás 7o/4'horas ' 'SISTEMATICA EJ DESTRU- SlVa .vo!açao. (218 :rotos). _A cê-los pessoalpten�e. �ei a: :cois_as antig.as, com o p:roc}�-Raul Séhaefer, dr. �ulo ' • TIVA MAS AQUELA QUE ComlllsQ.e E�eCl}tlva n�o penas que,

.

o pl'lmelro. e- to das. quaIS educo as ml-
.

Carneiro, sr. Otavian{) Bote- SOB O 'SIGNO DE CAPRI- VÊ E TENDE' A LEVAR mar:dou um .mquel para Sao uma. das maIOres expressões nhas fllhas, pago os metf8.�
lho, 81'. Dorval Josê dos San- CÔRN10 AOS GOVERNANTES' O J?s-e; e mluto pelo contrá- políticas da República e 01'- i,iin�3tog: e VÓIl vivendo IDt)-

tos, sr. Laudelino Puc.éini,
-'

'_Tec1mie'ol�l', - B'fREITO: DB' VEltEM ';' E .l;1,Ü;o"" .• ·Sou procurad.o de vez· '1'UIho--su·p.l'em'O .de&n ta -Ga;.o·i (k&tR�lit�;: -'-sem�e'rytudo..·

st. João, Francisoo dft Rrula, No programa: DE SENTIREM A LEI E A
em qu�ndo por alguns com- tarina. E o segqnd<>,' verda.-: comptar fiado. t·,

sr. Guilberm� Kersten, sr.. 1) - O Esporte t;m Mar- JUSTICA"." panhelr�� qu-e me perglln-. dei1'o nome. toteiar, é como I Como homem de i'P!�i�ti-
Jorge Faria 'deputado Pro- chã. Nac. Fal' S Ylm'<!'�,C' .

Atam: - E, os homens do au- . uma árvore fl'Ond{)sa e gi-. va que SQU� 1)l'e'Ciso vi'i\j'ar,
.

'
. , .

Q. o r. aI 01 rea, tomov'l'1 .

< t
.

.
.

t
r

" 'd f d'-tógenes VIena, sr. Valeno
.

2) - Meh'o Jornal. Atua- leader ,do PartidQ, tecendo . '-",
.

.

gan esca que, ploJe ando a �exer o CO!P:9j e en SI, aGomes si'.-Admar Gonzaga hdaties. I . dI' 'S'
Quanto aQS companheIros sua sombra sobre todo o ter-I VIda. Mas. nao 'e� um recuo,:, .' pa aVI as e OUVOl ao r. -,', t d .,. dE' : S' "l'", ..sr. Fernando Koemg, sr_ Precos: JJ' G t l' V" p.' q.ue nao assmalam a a a o ntol'lO o 8tado, ampara, i UI... lterato·. LemhIe-

. '_. 1. e U 10 algas, lesl- dla d' , t
-

t- ., t f ·t I . t' '.] .' ..

Jacob_ ..Knabben, vereador Cr$ 6,20 e 3,20. ,�,<lente. da República. ('oe . �tes�e. e. e ,qtlê 111ao e� a.f}' pIO ege, con 01 a.
. s: que a�"le :;ac,asj estr-ate-.AIVQ1'Q M!llen �a Silv�i:t>�, "I1np. até 14 falios".

,.,;.; A P.A'ItTfD:i\: ....::" QúaÍ'ta-" .'f'_ , l�:;, �� com.
Mille a ulla�l- A'cábeça: de ponte 'fpi fei-l

gwas saú.,.. IÃO

10n.r.OSBlt,:.sr l'aulo Peregl'lllO FeneI- IMPERIO (Estreito) '.

4""ii fi
.

CINZAS ..
'

me adesao, podem fundar.! . I "T "d E' quanto as Ilvançadas..

.
':' '.

. �
.

.

.,(s 73� h-Ol'as I
+,�ll e

.

' sem a la- uma ala dissidente. É um' ta .t:>e os enelltes a ,'X.e- São' J'ósé, 12 d-e maio de-ra, dr
..
Cld RIbas" SI. �UlZ ... '-' dIante personalIdade do ,�he- d' 't' Ih " • cutIva, e � lmmdo do "ro-,

..

,-

Lunardl sr. Andre Fó Cor- HEROIS ANONIMOS .

"
,

.

'. .' .

IreI o que es assiste. EI" 1951, ...

.
� '.

, .
� \

�. f:�J:x�a:D?'0ssem alguma cou- se eles a 'mim dizem uma mandant� .Saulo. Ma� . os ir J6sé Ctaudino da N.õbre.:..lea, sr. �orlhngos �aItola e
� sa de nos m�smos. '.' 8' "', .

I "GeneralIs,sin10S Volnel, Ne-', t.
-

.

no sr. MIlton AlmeIda sr. COSTA BARBARA
.

'. .'. ". ....
.

�ousae ao 'll!'" .l{)lnalIs� I .' " ga. .'•

.

.. . .'
.

.

Fehz\lIagem"C1i.efe e 001'- ta" dizem outra 'a inverdade ve.s e N,l.-SClmento, aphcalam I' Nota 'de última hÕl'a'Patrocllllo VIel{a, senhor AMANHÃ: religionârio, Dr. Nerêu Ra- não é minha
'.'

-. t uma pont� d-e lança por en-, (O S . J
-

Alb'
.

Orlando Graciosa, senhor Despedida da Cia. .

'1 .
. . .

-

.

DI. oao mo Ra!fl�s;
v,, t F'l h ,mos. tre as hostes 1I11mIgas, fa- FIlho acaba de cleclarar quelcen e/ 1 omeno, sen OI Apresentação da peça que Gilsi Luz A" b d t- d f' , I _-r

'E' '.' K b '1-" gOla, a ca eça e pou e,
I
zen o IaCaS&U os panos nao assmou. nenhum arti'go.. U!,I?O I'oe e., vereador revolucionou o teátro Brasi- esta lIão foi feita em São J0- pl'é-estabele.cidos pelos ad-. C'OLitra mim.

.

Fl��lO. F�ITan, deP.utado I

leito 1
.

.

�, .
.

sé.. Do lado de c� ficou so-I versários; ': fiu:aram n� to-I Si llm éavalh-eiro 'cKêgàR�lrmalb D�sF'lhsr. EI��Sto ClUME F
.

.

.

.,. mente a companhIa de tl'ans-I po do Leglslatlvq, desfra.l- perto de mim e diz' - "Vou:.l�ge� .�c.. 1 o, s� i.
pa- RITZ - IMPERIAL �ra,quexa'� �m,_ ',�rl, missão, que aliás,

.

prestou' dada e tremulante, a ?andei- t ago�'a mesmo pedi'l: a minha'Cn\'!l� .1 ed:lI'o, .s,r. A'() ��Q D'orningo, 'II ..It,. ""48·f1'O.t.'ldA n� relevante se�'vIç.t?,__ en.':I!iJ.
elo g!."�.lld.� Getuli? Var-,idemiss-ª:o ao Snx. Presidfln-asagran e, Sl.. ntolllo ROSA NEGRA ttIIv ttru li . u1lv vIando as respeitosas con- gas a bandeIra que e a es- ; t ".

-

f' '.

"'b' '. , N t ,C '. .

') I'
-'. ,. i.e , e nao o az, a mentu'a..-tJ lssa, S,l. _

es 01 ameno, Tecbnicolor. .

..(Sllve.ra dolencias para RQaJer o mo- perança. dõs;.fracos e o. ideal' não é minha. ", .'
.
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A'Pracaeans
,

." "

, ,:Senbtt.r6� anto
"

'

"

mobiliJlas
'

,Declaro pela presente que
deixo de ser

-

funcionário dá 'I
conceituada firma' Comer
ci�, e Tf�nspo,rtes C. Ramos

",'

o' , ) ,
.' ,

S. A. P'9r;'�m�nha 'e exponta-
.neo v,on,tà!ie,- para. me- esta;
:bel�c:er'por conta' proprià no

- I:'ôStP. dê S�rviço "Texaco,
sito no Sub-dístrito do Es
treíto, á rua Santos: Saraivá,
onde espero merecer a coa
fiançiÍ e a preferencia de to
dos.'

, :

Estreito, 10 de lVlaio de
1951. ��,

"

José Matías' Filho.

/,
\

.Partíctpaçãe �

,

SRA. ,AMALIA ROSA e

SILVA
participa aos parentes _.e •

pessoas de suas relações, o
nascimento 'de, Seu ,sobrinho ..

Nêrêu, filho da ara, Rosa e',
Silvá e Severiano- Rosa ,�
Silva. O nrtmede Nerê{l'foi
dado em homenagem ao: sr,
dr, Nerêu- Ramos, por ·�ter
nascido no Ma 12 de maio.

Biguaçü; 14-5-951.
; '-, ,., �

...

VENDE-SE'-----------

11'11:8-Velde-se
Por motivo de" viagem,

vendem-se uma sala de jan
tar, um'quarto de casal e

um quarto de creança.
'

Ver e tratar à Avenida
Trompowsky, 48, das 14 às
'18 horas.

Um carrinho paracriança;
Um rádio Philips, holan-

"

.

dea.de bateria, c/disp'os�
.para alto-falante,' plc-up\e '

etc. ' '.

)

Duas baterias })e�Ó ho:.
Assine "O ESTADO" vaso

Rua Tenente Si!
" a, 128.

Fraquezu �m' ger.1
Vinho 'Creosotado

-(Silveí,ra)
,---

CASA MISGELANIA dístrl-
buídora dos Rádios R.C.A.
Victor, Válvulas é Discos.

Rua Conselheiro Mafra.
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O· oosso/ aniversário
.. �...

•

o nosso aniversário, no DO ESTREITO;
domingo. último, foi motivo Co�ando" e comandados
para recebermos .gratas de- 14 B.C. auguram felicidades

mo)}straçõés.ld� ,aV�ê.ço.', .de.� cumprimentam motivo
todos .os CÍrculos sOCIaIS. transcurso mais um aniver-

'Na íntitn'id'ade' das come- .sarro vibran te noticiario
� morações, 'aqui recebemos, nossa capitat (a) Vieir�r_da

eonr estímulos e aplausos, a Rosa, Tehente CeI. CmL 14
visita dos nóseos amigos e B.C.

.'

confrades, que 'nos testemu- DE TIJUCAS:
•

nhavam o júbilo pelo trans- Saúdo entusjasmo valoro-
curso de mais um ano' de vi: so órgão pessoa prezado a

da eh n�'·-:'.':l' jorna I. mico
.

_vibrante
.

jornalista
A"',,jm é- que, em nossa re-

, TI ;., ;H�ns Bamos votos cons

dação, COITn;ngando com as
'

ta:lte progresso pela grande
. nossas alegrias, vieram tra- : za nossa 1ft.na (a) Senadot

� zer o seu abraço fl'atemo e
I
Gallotti.

'

,

.

,

cordial, os .srs. Desembal'- '. DE, EfOLIS :

gadol: Alves' Pedrosa, Sr. :,Pelo ;}tl'iversário de "O

, ',' Celso Ramos, pl'estigioso ESTADO" levo__efusivas

,/ Presidente em exercício do congratulações (a) Renato
P.S.D. catarinense, Profa. Ram<>s Silva.
Antonieta de Banas, dr. lvo DE FPOLIS:
Reis Montenegro, Jornalista Um abTaço pela data fes-
Batista Pereira, Presidente tiva (a) Oswaldo Machado.
da Associação Catarinense DE FPOLIS: �

de Imprensa, Dep. lImar O United States Informa-

COl'rêa, 'líder da bancada tion Service envia a V,. e

pessedista na Assembléia demais auxiliares .as suas

Legislativa, Dr. Alfredo Da- felicitações passagem mais
masceno da Silva, Jomalis- um ano de vida do "O ES-

....-tas Gustavo Neves,
-

Jairo TADO" Ca) Eurico Hoster

Callado, diretor de A GA- no, representante.
ZETA, João Frainer, diretor DE FPOLIS:
da Secretada - da Câmara Diretoria União Benefi-

Municipal, jornalista Waldir ciente Operária felicita. bri
de Oliveira Santos, aprecia- lhante órgão imprensa cata

do cronista esportivo, Verea- rinense transcurso seu uni
dores Miluel Daux e, Anto- versário (a) Francisco de
nio Apostolo, CeI. Faustino Paula Vieira, secretário,
da Silva, dr. Celso Ramos DE FPOLIS:
Filho, srs. Nilson Carione, Parabens pelo festivo ani-
Alexandre Evangelista, Gas- versário C�Acelon Souza.
tão de Assis, Den:tetrio Ma- DE FPOLIS:
rangoni, Adil ReMIa, HÍlton Calorosas felicitações por

Cunha, Andrico Savas, Vas- tão auspiciosa data (a) Dio
co Gondin, Arlindo Gondin, nisio Damiani.
Nilson Gondin, Julio Gon- DE FPOLIS:.
din, Aristides de Oliveira, 211 - Pelo transcurso

Gasparino Dutra, Eduardo trigéssimo oitavo aniversá
Nicoliche, dr. Canteville- rio decano jornais catari

Gondin, . Jornalista Zedar llenses vg reunidos sessão

Perfeihj da Silva, diretor do posse nova .Diretoria vg a

"Diário' da lM:anhã", srs. presentamos ilustre jorna
Aristides Oúriques, Paulo lista efusivos parabens pt
Silva, Wilson Büchele, ..01'- Associação Comercial ' Flo
lando Teixeira, Oscar Silva, rianópQlis Charles Edgar

-_

':' em nome do "Vale do Itajaí" Moritz Presidente.
Iraci Siqueira, Fabriciano DE FPOLIS:
Nunes, Oswaldo Pereira·, Ao sr. Diretor corpo reda-
Erico Rosa; João SaIles da torial e funcionários d'O Es

Silva, João Ranulfo de Oli- tado meus cumprimentos pe
veira, Dalmiro Duarte Sil- la passagem de mais aniver
va, Idalgidio.--F'efix, TanÚe- sário sua fundação (a) Abel
do Osterno, Tomaz Camilli, Cabral.
João Cá:rdenuto, Otaviano DE FPOLIS:
Botelho, Bel\to Águido Viei- Cumprimentando ilustra-
ra, Eugenio José da Silva, da redação bl'ilhante orgão
Americo Felisbino da Silva imprensa catarinense apre-

,

e Narbal Vil�la e as gentis sento votos crescentes pros
'senhoritas Helenita e Solan- peridad�s Ca) Heitor Santos.
ge Botelho. DO RIO:

TELEGRAMAS: Felicitações passagem a-

A "O EST ;A-DO" foram n iversário votos prosperida
enviádos os seguintes tele- de Linotipo do Brasil G. W.
gramas, que �gradec�mos: MATTOX, Presidente.
DE FPOLIS - N° 186 -

'

DE FP.OLIS:
.

Meus efusivos cumpri
mentos aniversário nosso

grande e valente jornal (a)
Milton.'

,

DE FPOLIS:
Queira. aceitar nossos

cumprimentos (a) Diretoria
Academico 22 de Janeiro.

',r DE.,FPOLlS:' ,

Cordiais cumprimentos
pelo transeurso mais um

�m(j �e vi,da (a) Ivo Maes,

Envio em meu nome e ofi
ciais Distrito sinceros cum

primentos passagem aniver-
/ :;;ário brilhante matutino tão

bem orientado vossa sen,ho
}'ia (a) Cal'los da Silveira
Carneiro, contra Almirante,
.Cam ndal1te 5° D. Naval.

RIO:
Meu 'abraço felicitações

aniversário .brilhante perio-
dich. Agripl\_Faria. l

DE FPOLlS:
.

,

Queira aceitar meus cum

primentos:"pela data aniver
sária vakll-:_OSQ jQrnal tão
brilhantemente dirigido. Cor
diaimente (a) Protõgenes
Vieira.

.'

DE FPOLIS:
Ao matutino ESTADO pe

Jo transcurso data seu ani
versário, apraz-me apresen.
tal' efusivas felicitações (a)
Prof. Xavier Vieira.

',-

Câm'ia n�lr.IO· "a""moA'ç/OCOI I ,leite 1
A questão do f'ornecimen-

-

, -

-

--.� .. ' , �
'to de leite â população desta sultarem os reclamos do dr; 'João' David Ferreira Li- demar Grubba.rP:' Med:es Fi-c.

Capital; tem' sido um
.

dos povo". O PSD não fará opo- ma, sr. Felipe Bóabáld," dr, lho, .sr, 'Amoldo Suarea,
problemas que, resolvido pe- sição sistemática, apesar de José Boabaid, dr.' Ruy. C. Cuneo, sr. Sálvio Guilhon_
la admínístracâo do sr. sistematicamente hostillza- Feuerschuette, sr." Arolde Gonzaga, dr: .Iosê Nicolau.
Aderbal ,Ramos'da Silva, fói d�; porque os seus homens, Caldeira, Teu. Salomão AlI· Bom, sr, Alcides Oliveira...

, desmilinguído pelo atual so-' acima -das paixões, conhecem ruda Câmara, dr, Rogério: sr, Reynaldo de Brito, dep�-.vêrAo.
- "-

liiS responsabil idades que Vieira, sr. Bruno .S�lva, sr. i tado Walter :�. Cavalcanti;
As queixas e' reclamações lhes conferem os cargos, de João Selva, sr. GIIClO Luz, vereador Antônio Apostolo....

se avolumam, dia a dia, ho- representação.Fará oposição deputado Antônio Gomes d.e! deputado Lecian Slo�inski, .
ra a hora, levando o .110SS0 construtíva, considerando Almeic;IIl,,' sr. p,.edro Bricio, I de?�t�do O�ca: ,Da. Nova ...

povo a indagar, com razão, sempre os fatos e nunca as sr. Derperval =, ,A.màral, sr, [omallsta : A(!ao. Mlr�ndas

'que será dos psoblemas pro-II pessoas;' "A pessoa do Go- Tancredo Hostemo, sr, Wa!: dr. SÜvio Ferrare, ;;1'. Vidar
metidos na campanha do a-. .vernador terá o nosso res- demar Vieira,' sr. Antônio Ramos, Neto, sr, Haroldo
tual govemanteZ"

.

. :l�Peit�; .oa seus atos, � nosso Meneguzzo, ,d�. Henrique Glavam, sr, Arí Ramos Cas--
Temos, aqui, as quetxas exame, para aprová-los, .

se- Stodieck, sr, Paulo Philippiq.tro" " deputado J. �$ti:vaJet:
sôbre o descaso para, com -o'

. bons, e combatê-los, se des- dr. ,João B. Bonl1assi�, ;,8�"1 Pi'�,e�,. sr. J?l'ge A.ltô(3a, dr;
povo, obrigado agora air pa- �i.adós do' interesse coletí- Waldemiro Cascaes, jorna-. MarIO Wentlhausen, dr, P�l"._
ra ás filas que tantos incô- vé.- Condenou a polit.ica de lista Gustavo Neves; .dr, Al�' cy Borba; dr. Alfredo Che
modos causam, à espera do p�l'seguiçÕes que está divi- fredo Damasceno da' Silva.] rem, sr. Júlio A. VieirazCel.,
precioso liquido. dindo a família catarinense S1,. Nivio Andrade,. ::'1'. Car-! J.?ã� Eloy Me?des, CeI. An�

Mai:l, a reclamação que te-
para reafirmar a sua solida- los Borges Conceição, S1".1 tomo I,al:a. RIbas, sr��;�ay

mos, encena gravidade por riedade aos' companheiros José Glavam, SI\. Arthur l mundo Vieira, SI:, Ubálda
denunciar o câmbio negro vitimas de injustiças. E ter- Polli, sr .. Oswaldo 'Goulert, I Abraham,

sr, H_�nrique ,k
,c�m o leite.

, .�. minou, sô� aplausos 4elíl"a�. sr, José Rosa, sr.. Eduardo;
I Ramos,

sr. B�l,d!cero �ilp
,;" :.�o posto a rua Jose BOl- tes conCitando os correh· Rosa, ·�r. Rodolf? Vieira, .ve-, meno, _ sr. Al"lstId�:s, ..S!�V8;.
eui,. esquina. da, A�enid,a gi;n�l'ios a mantel'e� a coe- r.ea'dor Édio Ortlga Fedl'lg?_; i sr. Joao G�l1zaga, Jo�'lfahstl!li.,
M�:u!?o Ramos, ha le�te so- são partidária, que perfeita vereadol' Rafael Digiác()mo, 1 J<}ão. Batlstá .PereIra, SI'_

ménte para determInadas como teni sido, dá ao parti. sr. Domingos Fernandes de i Manoel FelTelra de Meno,�
pessôas que·....,_ ��gundo .ain- do as forças de que necessi- Aquino, sr. Frederico Poy í sr. Manoel Costa, sr,.Reinnl---da o nosso ülfol'mante �

ta para <> trabalho em prol Filho, sr. José Meirelles" do Alves, sr. Hermes Guedes',
deixam pago o produto, com. do engrandecimento dó Es- eu. Moisés Olivejra, sr. 1 da Fonseca, sr. Mªrio Gal'-
ant�cedêl1ci.a, A livrand?,"se, tado e da feli�idade da sua I Marcelino Vieira'Filho, sr. i cia, dr. Joã� Ricardo Mayr,..

aSSIm,. das !ncomodas fIlas! gente.
.

'j Jacy Daussen, sr. Osní Or-! Cap. Astero'Ide �rantes, ':1"__
RegIstamos o fato para A memoravel oração do e- tiga', dr. Othon d'Eça, sr. Adhemar GarcIa. sr. Joa{>o,

que o povo dêle tenha conhe- minente chefe teve aplausos Manoel Gonçalves, dr. Gil-
I Rodriguel de Araújo, sr. 08-

cimento e para os comentá-
que se demoraram.por diver: berto Gheur, sr. Joel Lange, wal Baixo, dr. Antônio ·Ro-

rios que deixamos aos etel'':-' sos minutos. E, fato digno dr. Timóteo Moreira', sr. Er- meu Moreira, sr..Jayme A-·
nos da vigilância que já, de nota, alguns adversári.os nesta M:eyer, sr: Emí.li,o I brah�m, �r: S.olol1 Vi�íra; sr..
passou, .. q,ue se encontravam ocas10- Meyer, sr. João. Gasparmo f FulvIO VIeIra, sr. Wl.Ison A-·

nalmente nó' Clube Doze, no da Si1.va, sr. Álvaro SoaI'.es I braham, sr. Oswaldo Itamos,.
seu restaurante, vieram tam-I de Oliveira, sr. João Bapbs- : sr. Ewa�do Schaefer,· dr_

bém ao salão nobre cumpri-li ta Abreu, sr. José Cordeiro, I Lauro Linhares, sr. Adolfo>

mental' o ilustre homem pú- sr. Eduardo Nicolich, sr.· Chrighil1i Júnior, sr. Fran

blico pelo seu extraordiná- Vasco de Oliveira Gondip.,
I
cisco. Almeida, sr. Dário Pe-

rio e patriótico discurso. I sr. Nilson Vasco Gondin, sr.
I derneiras,' sr. João Assis Fi-

BRINDE AO PRESIDENTE Jóão Navegante Pires, sr., lho, sr. Roberto Oliveira, sr.,
VARGAS '--Jayme Linhares, sr. Henri- Raul Wendha1.fSen�, sr. Lou-·

No final do almoço, após quê Bornbazar, sr. Fulvio rival Almeida, dr. Abelardo>
a palavra de agrdecitnentó Paulo da Silva, sr. P)iulo da SiJ-va Gomes, sr. Arthur
do sr. Nerêu Ramos, li sr. Bauer, sr. Pedro de Alcân- Sduza e Silva, dr. Arthur

,

EI
' . J{

dep. Ilmar Corrêa, lideI' da tara Pereira, deputado· IH- i 7 --.

bancada do PSD na Assem- dia Barbosa, deputado Wal- Conclue nâ na. pagina
bléia Legislativa do Estado,

__". " __

levantou o brinde ao Presi- "

dente Getúli<\.Vargas, �rofe
rindo, nessa oportullldade,
substancioso discurso que
recebeu fartos aplausos.

OS PRESENTES

80 'SL�Nerêu Rãmos

'ederacão' das 1s
socia�ões Rurais
A Federação das Associa

ções Rurais de Sa-nta Cata
rina, a pedlido da Sociedade
Nacional de Agricultura, es
tá solicitando dos inte\'essa
dos sugestões sobre o --pro
jeto de lei sobre o regime
das licenças prévias porque
se rege o comércio interna
cional do Brasil.

'O ante-projeto ,de lei; OJ�a

em estudo, substituirá e mo

dificará a atual lei número
842, que rege a matéria. Ás
sim a Federação das Asso

ciações Rurais de Santa Ca-
A. nossa reportagem con- ,

tarina com séde nesta cida- No Palácio da Justiça,seguiu anotar os nomes das '
.

de à rua João Pinto, recebe- t realizou-se, ante-ontem, das
, ,

l'
.

d segllint<ts pessoas presen es
ra ate o ( la vnite o corren-

,

h 13 às 23,30 horas, a sessã.o
t gesto-e e cm' a. omenagem: , .

'd-
.

e su s, qu os o el-
Dr. Aderbal Ramos da Sil- do Jun, s?b a prestI e�c:aciantes ou

/ exportadores
; <;lenador Ivo d'Aquin0. do dr. Jose do PaxocllllO

f'luelram apresentar no sen- ,a, '-' ,
,

'1' G II tt' J I�Z da 2a Vara"d
sr. Celso Ramos, dr. Rubens a o I, � U ,

.

_

tido de facilitar o. novo in-
d Arruda Ramos dr. Ar- desta Comarca, servmdo de

tercâmbio comercial inter- n:ando Calil Bulo�, sr. João escrivão o sr. Abílio José.denacional.
de

A,SSiS,
dr. Antônio Dib I C.al'va.lho C.osta, t:ndo sId;:,••••••••••••••••••••• 1 d I J P

Mussi, dr. Ivo Montenegro, JU ga o
, ;meu. oao

.. e�:el-
DE BRUSQUE: q}:. Gastão Simone de Assis, .

ra, p01"crníle de homI�Idlo.
Pelo 37 aniversário desse '·�h'. Celso Ramos Filho, sr. O Júri, absolveu. o reu, por

brilllante matutino que tão Newton Ramos, sr. NilsOI. 5 a 2 votos, c?�slderando o

sabiamente dirige envio cor- Carioni, sr, Al:exandre Evari. crime. e� legItIma defes�.
.

diais cumprimentos com vo- gelista, dr. Renato Ramo8 p�' ter SIdo o acusado ag�e
tos e um sucesso cada vez da Silva� _ sr.

.

José Carlos dldo e haver usado de meIOS

maior desse util diário cor- Daux, sr. Nelson Nunes, sr. para defen.d�r-se. .

diais saudações (a't Gui- José Elias, dr. Thiers de Le- E� pl,enano o dr. Nlc?la�
Inerme Renaux.

.

mos Fleming, dr. Joaquim S. Ohven'a, Promotor Publl-
,

DE FPOLIS': Madeira Neves, dr. Roberto

----·----....,..-h------�--a�-,-;;---Minhas felicitações mais Làcerda, sr. Elias Mansu!"'F 'n G"'um aniversário brilhante orê Elias, sr. João Neves, sr. Ni· ""." ",'.'0�,'
-

.'
'. a·

.

..
.

"'.,"gão imprensa barriga ver!1e c()lau Haviaras. sr. Teodo- 1- �
pt Ca) Arybaldo Povoas. reta Ligocki," SI'. Adolfo

DE FPOLIS: . M<trtins, sr. nerval M:elin.
<

o deputado Aquiles Balsini, da U.n.N., ..

' a�re-
Meus parabens por· mái{ sr. Lauro Maia, sr. Florclo- ,sentou ontem" à Assembléia Legislativa�; um voto deo-

um a'niversário (a) Manoel aldo. Nóbrega, sr; Gercino . congratulações, com êste jornal, pelo transcursD�'d()v
Dias. '<,"

, Botelho, SI'. Numa Cardoso. 'nosso 380 aniversário.'
. .

DE FPOLIS: sr. Nicomedes da Silva, sr. Ficamos-lhe, por isso, .muito aFad.ecid�. -No'-
Prazeiro abl'aço _todos la- ArL Wagner, vereador Mi· deputado falou o jornalista -e em ambos. o democra-

butam -D111,Ís antigo jornal guel Daux, vereador Mário ta. Os que não compreendem o gesto, não coÍnpreen-
catarinense motivo trans- Couto, sr. Saul Oliveira, di. deriam nunca VoltaIre: "Posso não concordar COID';

curso trigessimo oitavo ani- Nerêu Ramos Filho, dr. ,Ru. um� só das palavras que dizeis. mas defenderei. até:
'versari6 Ca) André Nilo Ta-' bens Pedemêiras, Ramos,

'

a morw o nosso direito· de dizê-las". Colocando:-ae-
dasco.

.

dr. Raul Caldas, dr. Domin- dentro desse Ja'pidàr- êçnceito, o dep�tado Balsini:sõ-
DE FPQLIS: gos,_Tl-indade, deputaao ' L.�-

.

mente 'poderá receber 'aplau'Sos. Adversário nosso.
Apresento meus cumpri- noir Vargas Ferreira, 7,dr. sâbemos 'que, 'dentro das suas convi_çções p.artidá-

mentós peló aniv�rsário bri- HaToldo -Pederneiras, Sl� ,l'ias, diverg� âêste jornal. Mas o ,exemplo deo-qemo-'
lhante ;orgão Imprensa cata- Silvio Machado, sr. Q.swaldo . cl"acht qu deu merece registra�o, por ser raro. Esse$'-
rinense (a) Eduardo Santos. Machado, sr. Acelon' Dál'io

'

gesto�' fic��.
DE FPOLIS: de Souza, sr. RudQlfo Sohei- .-------

�
Congratulações passagem demantel, sr_ Sevel�o Si; ..

......

1-72['- .��;� �v4�'..magna daja. (a) Mario FI'e- m�s, dr. João Eduardo M�- -, ,�A---e.-r,"C:7L'ZJ. (<r
yesleben. l'itz, SI'. Charles Edgard Mo- � -

- ,

,_

,

_'o>

Continua na ga pagina ritz, dr. José Felipe Boabaid,

ABSOLVIDO!
o Jud reeonheceu 1 legitima defesa
de Irineu João Pe, eira.

-
"

co, ouviu cinco testemunhas!;;
e o advogado do réu, dr_ Hi
pólito Pereira, duas 'de de--

fesa.
O réu, após o "veridictum'''�

que o absolveu por maioI'iap
foi recolhido à Penitencíária-,
do Estado onde aguardar&

.

o prazo legal que tem a. Pro-·
motoria Pública para. recot-

reI' ou não dessa decisã�.
-Irineu João P.ereira, con�"

forme já noticiamos, ass�s�'
sinou, a facadas, no lugar
denbminado Ba,rro Vemne
lho, em Ribeií'ão da Ilhá, ac

seu vélho desafeto João Hem:

i:-ique de Aguiar, no dia 2S;
de dezembl'o de 1950. -_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


