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Ú 81', Getúlio Vargas acaba de mandar ao Congres- sões de Preços e o terceiro estabelece a intervenção di- as suas promessas de candidato, de assegurar ao povo

'80 Nacional três projetos de lei com os quais o govêrno reta do govêrno na compra, venda e distribuição dos ge- _ e mormente às classes menos favorecidas _ um teor
se arma para cómbaier a constante e obstinada elevação neros de primeira necessidade, desde a carne aos teci- de vida compatível com a dignidade humana, não foram
do custo de vida. Desses projetos, um ríguríza a legisla- dos é aos medicamentos. : apenas astucioso chamariz eleitoral. Transformados em

ção sôbre crimes contra a economia popular, outro re- . Com essas medidas, de uma severidade antes des-
.

lei, esses projetos possibilitarão medidas que ponham v

estrutura e amplia os poderes e atribuições das Comis- conhecida no Brasil, o 'sr. Getúlio Vargas comprova que povo a salvo da gh"llância dos que enriquecem à custa da
..:7" - - -••..-.-.:-..-.-..- " ,..._ _ , - - -_ -•••••-..-..- "Y" ..- fome. A energ'ia dessas previdências' era um reclamo ge

ral, frente à alta escorchante e impiedosa dos preços.
As Comissões de Preços, com os tabelamentos, se

Previsão do tempo até 14 até agora restavam menos positivas, tinham, entretanto,
horas do dia 29. a virtude de impedir subidas de .preçcs vereiginesas ao

ponto de colocarem generos essenciais à vida fora do al-
cance das bolsas mé'día'S. ..' :'

Revigoradas e prestigladas com as novas funções
que lhes darão os projetos do Executivo, quando trans
formados em lei; elas disporão 'de iodos os meios para
uma batalha eficiente contra 08 tubarões.

Ainda recentemente estiveram reunidos, no Rio,
presidentes e membros dessas, Comissões, dos Estados.

...................... Não sabemos .se Santa Catarina esteve presente. Quere
mos crer que não. É que, desde 31 de janeiro do corrente

an?, ·a nossa Comissão �rece extinta. Quando, há dias,
véío à . baila l). tabelamento do pescado, ninguém sabia a

quem atribuir a missão. O sr. Prefeito, afinal, metcll
os peitos, como dizia o sr, Ademar de Barros, e deitou

IODSado ,de 'Botor da morte da !:�:!�8f:�i�::' reclamou. Logo, a Comissão de Preços-

.11'lba. 101, .lasol"'ldo
O sr, Irlneu Bornhausen, todavia, na sua platafor-

II ma prometeu encarar' o problema da carestia da vida.

JOAÇABA, 28 (O ESTA- sendo, afinal, o reu absolvi- Mas, nestes últimos meses, os gêneros tem subido sem

DO) _. Realizou-se, aqui, do. descanso e do poder público somente temos assistido o

em dias da semana ultima, fi .Defendeu o reu o advoga- descaso, quando não pior, (,,0010 no caso dos verdureiros
....

sessão do juri, sendo julga- do Nunes Varella.vsendo que an�bulallte.s. que, Iançados no impôs to, redobraram nos

do Joaquim Luiz Santos, a- numerosas senhoras e gran-l preços. Assim também no caso da lenha. O açúcar, ameno

cusado de haver assassina- de massa popular assistiram f
çado de ausênciauo mercado; seguiu o mesmo caminho

do a propría filha, Brasí- aos trabalhos, visto ter o do. alto:. Resta-nos o con�ôlo d� xúxú, -que po� entrar na

liana Santos. crime, à época em que foi, safra, Iíeou.no custo antigo. DIzem que a bermgela tam

Os debates estiveram aca- praticado, repercutido em' bém.
lorados, havendo terminado tôda a zona do oeste -catarí- Assim, enquanto o Govêrno Federal enfrenta o agu-

lt h d d d do encarecimento dos géneros essenciais, e com êle {)8-a as oras a ma ruga a; nense.
demais govêrnos estaduais, notadamente os do Rio Gran-
de do Sul, Bahia, Paraiba, São Paulo e Minas Gerais, o

nosso não toma conhecimento da Comissão de Preços e

dá liberdade para todos os exageros imagináveis. Ne
nhuma medida em defesa do povo,· Cumpre-nos, com a

resignação de Job, esperar que a plataforma do ·sr.
Governador seja profética no seu 'pachequismo' literário
quando assevera que o escoamento fâc il dos' produtos
agrícolas reduzirá os H·�tes que, no Brasil, são exorbi
tantes e permítírá um maior afluxo 'dos genel'Q� de pri-
meira necessidade aos -centrosJ.'.�cGlisumidore-s.

' .

-t���'A2-"- _. -.,'--.

cias ofleiais contra o custo de vida não. aça com os

demais gêneros, o que já fizeram com o''lelte., Es exem

plo, aliás, como que autoriza a se desejar que. nosso

govêrno não interfira no angustioso e�)J:ObJ�m.a e 'qu�
conténue-com a noção de que governar cl�mIhr ,�ve�-
sários políticos. ., '�A salvacão, talvez, esteJa ai.

,

,- RUBENS DE ARRUDA llAM<?S

O TEMPO

Tempo _ Instável, com

chuvas e .trovoadas.
'I'emperatura _ Estável.

Ventes _ Variáveis, fres-
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Temperaturas - Extre
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Mínima !3,9. .
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Beas perspectivas �ara
dolar, no. Brasil

. �
.

o

lUO, 28 (V.A.) s.: Se- te�das 'vendas de nossos

produtos, O atual Govêrno
vem permitindo a importa
ção de maiores quantidades
de artigos não só necessá
rios, mas também as de ou

tras categorias, exceto os de
luxo, sobretudo aqueles que

possam influir no aumento

da. produção nacional, tais
.como máquinas, -tratores,
veículos e suas respectivas
peças e acessórios. NI aSSEMB1EI-A LEGISLITIVA

·gundo o "Globo", a situa

'Ção . do dolar oferece' em

nosso país. as melhores
perspectiva. Espera-se este

ano, que a exportação bra
sileira para os Estados
Unidos, venha bater todos

�perspectivas. Epera-se este
es recordes. Ao contrário
do que se estava fazendo,
>não se está mais guardan
-do êsses dolares proven ien-

,..;",....w�.......,..,...�w......................"__,,,.._·�· .......
-,

j \

Expulses _do· ,PRT 0,8 parla-
Por se encontrar ausente, las classes produtoras, sem

mentares comunistas o deputado Volney Collaço 1 jámais lograrem maior a-

-:' ,
""

..
-

.
, de Ol ivef ra, presidiu a ses- t'ençáo. da parte. dos respon-

RIO, 28 (V.A.)�- Reuni-j cão metropolitana" .os S1's. 1 '

l--�-�1;ão��Ili �. 'illefi'o-� �d{,
. s�o�p:l:Ot�r:�s

� �relr1."· s '�grã\'M&-dit_')'�':k--'=b'tiP_
:curo a·presença-· .

, .

�
.

, .
,

. me- ·c'retários : deptüados\ Elpi- questão aberta lja sua an-

dos de todos os Estados, d�- veis por.�erIas, e..c,_ompto �
d

t d s vereadores e presi- tedoras llregulalldad�s ,�ue
.

dio Barbosa e Vargas Fer- caNovamente na tribuna o

�u �
o

dos Diretórios locais, atentaram�coiüra,a dl�r:l�a� reira.
deputado Siqueira Bello es-

\
en es

Partido 'Republicano de da instituição partldana. 'Trallsported� f��r�viários clareceu -que o telegrama,"Vem o . ,

d Para JSCOller sôbre -

'T.l·l\balhista de eliminar· e

.,..,._._..........,................,...l"JV'.� transportes
.

ferroviários e vhmva a agrade�er (mic�-
:suas file-iras os parla:n�ntl'l.- leitear melhoramentos no I mente um1\_ medIda da P.I�
res comunistas e os dlngen-·

AlI· t d S
P', '1 e faz I recão da rede em benefIclO

:-......
.

c1u IDe a a l!rem mternaC.lOna qu '. . ..

tes qQe facilita�'alU a 111' -

••• a linha São Paulo-Rio Gqm-

IdOS
tntlCult�les, mas que

são dos vermelhos nas suas
de falou o deputado Roma- estava de acordo co:n as dO- _.,..,.;_.

-.......w.t" -..w..-.- -:
VJ"o/YI

ehapas.. para deputa�os e J Informam de João Pes- '

M
' portunas ponderaçoes o •

bl-vel'eadOresdnesta cadP�t:1.Vá sôa ter nascido ali uma �:la :sS�!;���dO Siqueir,a nobre lideI' de dsua
banca

e- Como'um so' OCODepois e aprova
'.'

-

cI'l'allca do sexo masculino, B 11 -da quanto ao escaso qu

f es�atutallas h'
e o" �

,

I' D'·
- está mos-

I-:rias re ormas L
_

" .' ntando seu corpin o
O denutaclo SIqueIra Bel- ",que a

.

neçao

t G t OI Convencao NaclO- aprese '

'1' d 1 t'ansporte da COD ra e u 1]:'eso veu a
"

-

bI" cal'aterísticas de caraco . 1 há' pouco tempo, 1'e- tran o ue.o I, <
,

naI do Partldo Repu lc�no, (Dos Jornais) �ol;e;��' providências .relati- 'PTOduçã-ç> ,catarmense,
.

Trabalhista, tend� em ��st� pobre garoto _ dirão,
'"

as ao imediato escoamento ContinHa na ::la. p.agma RIO 28 (V.A.) - Á UDN do exame do mérito desses

"8 va'rI'as denúnCIas, e lml-
'e'I'

v
'd C .....,._.. ....�•.......,.....,......� pI-OSSe'guI'r'a' lla' pI"'oxl'ma 'se- pro,l'etos nas diversas co�

...

d
•

uadI'oS par·tl·- .r\tle destino ma�s cru_ '_ do trigo armazena o em a-

V lt angaço
'.

,

' .

euS" q �'t ..,
' '

a o c b t Ih de missões .tecnicas. No mo-
nar os s

.. d Mas não pagara, verao, çador, deu conhecimento. � O .'

mana com a sua a'a a

da'rl'os os parlamentares. e-
I el f'

..

d tr tI I'JI'O]'eto�,', parte da sua politi- mento, está havendo uma
,

M N m luva nem a ugu .,.. Casa de um o IClO· e 1 -

b
. 'o

putado federal Roberto, ,0- j e

cultores daquele município, �O serta-O alaDO ca de oposição ao Governo. preparação tecnica,. de mo-

-rena e vereadores canocas
agradecendo o interesse de- U As comissões partidárias de- do a que a representação da

Aristides Saldanha, Antenor
Teln casa, não. teme . c�uva, monstrado pelo ilustre par-

SALVADOR, 28 (V.A.) - si'gnadas para estudar diverc UDN se comporte como um

"'11'zeu Alves de .

� - CeI'ca de 100 bandoleiros es- bl
.

1lda tl'neI'em de ser
Marques e D

'

SI' teln sól, não teme sol, lamentar e· comunicando as sos assuntos de interesse oco qua', .

. professarem t'a-o mal'chando sobre Porto d b' t'd' o Inel·I·to· dessas
OliveIra, por

.

1 P'l'á êle foi uma uva, , . medidas adotadas err,l aten- t' lades do nacional concluiram seus e a 1 os
.

;;deologia l,'ncompabve com '1 . -t Seguro e ou ras CH < ''1'- 'b t
-

e iniciativas parlamel1tar�s.
$

I , Ter nascido ... caraco ". cão ao mesmo 111 eresse.
d E t d estudos sobre 1'1 t1 açl:!-0

.

'O. regime democ:'áti�o, .ex- . Zé > '

" -

.

d . sul o s a o. .

Jurisdição Fiscal, Lei de

nUI'gando, tambem, aa d1re- Nestas. conGlçoes, o o�� OI, A situacão é considerada ,

L' �..l"JV''''''''''''''''''''''�'''''''�
y requer sejam transmItIdos. -d que os canga- Maternidade e InfanclU, . e1 \

. ��.....,..,.,.........._'"J",.'
D' t d gIave, sen o - S 'de e Lei

a�b--d
...............

o·n�a-d�O RI es"trada i:��!ra:a;���s. andto�II·.ecd:ol�aErn·;_·I��li�·��de�'lt!,O:ae{:�e::ne�' sS:� �: �rl?::l?i��S ee B��es ,da E-

., na· 1\r duca-ção. Ó primeiro desses

ao'
na e ,<:tO uOleI � marcha para o li.toral. nU-

.
. ,

, t d radecendo a so11- pro]' etos se,rá·. allresen tado
,

c�t:�le �;rr: que haviam �- ����:a:s �:�����: :l���:; pelo ·sr. Herbert Levy, que

de·p.o··,s de roub-ado tendido ao acPaecl�d��.s agl'l-\das vezes tomam parte tam- mjá�dniSaCl�·=:�:���� °d�;'��;:;
. cultol;es de

>, '.bem na luta.
G

.

.

'. , 1.·' e encontrada Ocupando a tnbul1a o (lep. 'N .' iro encontro com desta semana.

d te de Cuntlba sua ImouSUl
. , C ..

' refere-se' às

\
. o PI lme

.

Proce en
t C I' na· estrada do RlO Tavares, Ylmar onea

a policia esta levou desvan- Até agora segundo nos
....

' ábadó a es a ap -

f t vezes em que 'f .

' .'
Cnegou, S

• '1' o "os nesta Ilha, abandonada e, requen es

I' ,'t, _ tagem, mas conseguIU azer declarou o sr. Soares FIlho,!

�.... 1 r Nata 10 v-eanc , . .. ,t C' sa foram so ICl a, ., ' .
'

..-a, o � .

ios indo re- sériamente dan,IÍlcada, em nes a "t, � , ,'unto à \ dezessete pnSlOneIr�S, sen- leader da hancada udelllsta, I

que velO a nego� B "t x virtude de ,algum choque re- das provldeuclas J
C t .' do nove llOmens·e olto mu- fo:ram apresentados proje- ; '-J'_

sidir à rua JQS� �I ��il1- cebido. Rede Paran4-Santa .J; a:,I-llheres, alem de !lguns feri- tos sobre a Proteção á La-

�
'.:7,.9JW"�:lIlllt!§

. Na madl'�l.�a a
, � ;arca' na, para que o ��s�o 1. S t�� \ dos. VOIHa, ao Trabalhador Ru- &l i,;;'�'" C-

go, o seu �u�o�ove ,

"0' lu- O veiculo teve' que l'ece- do merecesse m.alOI
t

In

'i No sul da Bahia reina 1'a1 regulando a Exportação . ,(!'�I"., -'.� l;7'l,�vijHudson, tlpo
,

,. c�u: fren- ber- C'unserto na oficina me- ress� no forne:unen,�, .t�.e grande temor em tOTUO da
c � Importação e financia-' \

� � iL •
.

1
- .

xuoso, ,desa��:�::�ja
a

onde cânica, por estar bastante va,goes. Enun:e�ada� � :l�;i� aproximação dos bandQlei- I mento do Plano Salte. '\
...

.jL!f 'Il ·fte de sua 1esI e,
. " 10 tnbuno. quasI o IS

d ovêl'no provi- . ,fôl'a
. colocado, não ��bendo 1 av��a�rã.ó no entanto, até ciativ,as tama?as a esse res- ros, �e� o �n�io urgente de I � segunda fase d:ssa a� II � /r STJ'.,,(

o dono <;) seu parilclnIo, I a ,

não foi desco- peito, não so pela Assem-I
denCla o o

.. ,

ara en-I tivld;:tde parlamentar u?_e I:.enha muií..o cara!
Imediatamente, levou o o momento

d polícia ao bléia Legislati9-a como pe, reforços POll?IalS p
\ nista terá inicio por ocaSlao I

fato ao conhecimento da Po- bel't�, estan o a

lo G�v'êrJ1o-do Estado e pe- r frentar o perIgo .

. '

'I
.. ,. -·oi .;t 8eu encake.

licia C1Yl e, OU "e1ll, .l •

AMPLAMENTE DEBATIDO -O PROBLEMA DOS
TRANSPÓRTES EM. SANTA CATARINA

O-riso da ,cidade ..•
/

.

;.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

Pelo processr, WESCOTT, Para eliminação de HA
LITOSES (MAU HÁLITO), SUORES FETIDOS (ODORES DAS AXILAS, DOS PÉS, DO CORPO

.

EM . GE
RAL), ?ZENAS, ULCERAS FÉTIDAS, etc ...

Amost:-as � �iteraturas à disposiçãi) das DistintasClasses aCIma mdlcadas.
"

.

L�BORA'FÓ�IOS HUlVIANITAS S. À'. - Matriz S�Paulo, �ua Domingos de Morais' n. 3.066. Filial do Rio,
d� Jan.elro Av. ��'esidente Fl'ankIlin Roosevelt, 194, so-.Nossos parabens, pois, á valorosa turma dos "farma- b.le-LoJa: 204. Flh�d em Belo Horizonte, Avenida Olega-,dontos". p:_la vitória conquistada e à direção da FACE no MacIel, 222.

.

(
por !TIals. esse Campeonato realizado na maior olímpia-

.

Agentes e pistribuidores para os Estados do Pa-�a. catal:mense. onde os nossos universiátrios em sã e. rana e Santa C t' ROM
,u.,tIl confrate.rl1lzação >::êm dando' a' melhor' aplI·caça-.o ao LTDA P

.

Ga arma: ANO MATTIOLI & CIA ...

,

-

.

., raça eneral OzórioJ 384 - Curitiba.mens sana m corpor� sano"! •

.

100 METROS RASOS: 10 Paulo Martins da F. D:
com 11 segundos e '9 décimos, 20 Alceu Fagundes da

F.F.O. �
. ,

�RREM$f?SQ D"t PÊSO: 10 Carlos Pettená da F,D.
-=- o-m"f':; 1 KO.s: '"1=-Acreml Abreü-rnrl:"D cdrn -Z-.di �t ..
20 Zalrnír Costa da FCE. '

' ",

LANÇAMENTO DO DA:ftDO: 10 Aldo Cardoso d�
FCE com 47,15m, ZO Luiz Amador dos Reis da FFO.

110 METROS C/BARREIRAs: 10 Samuel Fonseca
da,FFO com 19"8/10, 20 Luiz Amador dos Reis da FFO.

SAUTO EM ALTURA: 10 Hary Heyse da FFO com
1,55m, 20 Claudio da FD. '.

REVESAMENTO DE 4x400 METROS: 10 equipe
da-;FFO: Alceu Fagundes, José Dobs, Aroldo Ahrens e
Orion Tonolli com 4'5"4/10, 20 equipe da FD.

400 METROS RASOS: 10 Ademí Abreu da 'FD com
52", 20 Zalmir Costa da FCE:

'

. .)
LANÇAMENTO DO DISCO: 10 Luiz Amador dos

ReIS da FFO com 22,50ms, 20 Carlos Pettená da' FD.
1.500 METROS: 1° Ademí Abreu da FD com 5'39"

2° Zalmir Costa da FCE. ,

.
,

SALTO COM VARA: lP Orion Tonolli da FFO com
3m, 2° Claudio Horn da FD.

200 METROS RASOS: 10 Paulo Martins da FD com
24"7/10, 20 Or'ion Tonolli da FFO. _�

SALTO EM DISTANCIA: 10 Gumercindo Silva' da
FFO com 5,42m, 20 Claudio Horn da FD.

REVESAMENTO DE 4x100 METR:OS: 10 equipe da
FFO :

.

Alceu Fagundes, Gumercindo Silva, Samuel Fon
seca e Orion Tonolli com 52"; 20 equipe da FD.

,

Triunfou brllbantemeofe·A Guarujá lso'ada na lide-
.

a Faculdade de Farm�cia e Odontologia no

.

rança do .Ouadrangular .

Campeonato Unlvers.tarío de Atletismo
, .

.

.'
"

,

"
.

. Com a realização de mais FEDERAÇÃO � Lázaro..

Dando cumprimento á programação, da maior olím- dois encontros, ( fo·i dado Barcelos e Betinho ; Hélio;"

piada até hoje realízada' no EStado, a operosa FEDE- prosseguimento ao Torneio Procópio 8- Prazeres: Car->

RAÇÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES (FACE) Quadrangular "Flávio Fer· pes,: Ciro, Boy, Dulcídio e

levou a efeito no Estádio do 14° B.C. na tarde de sábado rarí", sendo ambas aspele- Geraldo. Foi a partida dir'i-·

e na manhã de domingo, o CAMPEONATO DE ATLE· jas disputadas no estádio da gida pelo sr, Mário Ahreu,
TISMO dos 1\/0 JOGOS UNIVERSITARloS CATARI- F.C.D., perante regular pü- com atuação regular.
NENSES, cujo decurso foi dos mais interessantes apre- blico., Domingo, pela manhã, jo-
sentado satisfatório índice t-écnico, sobretudo considera-

I
garam América e TAC, ven-

do que foi a primeira competição atlética universitária Na tarde de sábado, os cendo o primeirôpelo escore

realizada. teams da Guarujá e Federa- de 4xO, tentos obtidos por

Triunfou de .modo brilhante a representação da As- ção, vencedores respectiva- Maurity (2), Armando e

sociação Atlética Acadêmica da Faculdade de Farmácia mente do América e da TAC, Seára. Os quadros atuaram,

e Odontologia que no cômputo geral do certame conquis- realizaram o embate pela Ii- assim constituídos: AMÉRI-,

tou 180 pontos. No segundo pôsto colocou-se a A.A.A. da deranca, verificando-se a vi- CA - Tércio, Siridackis e·

Faculdade de Direito com 128 pontos e no terceiro a A. tória °da popular emissora Alfredo (Valtinho); Ací,
A. A. da Faculdade de Ciências Economicas com 83 pon- .da rua João Pinto, pelo es- Valtínho (Lua) e Sifa; Co-,

tos.' �,'. ,

'
.

core de lxO, tento mareado ca, Armando, Maurity, Ivo,

por Diquinho. Os quadros e Seára. TAC - Galo, João
foram êstes:,GUARUJÁ - e Ari; Aldo, Erasmo e Joce

Hélio Rosa, Onor e Anton�.; ly; Antônio, Jairo (Walde
nho : Ar! (João), Hélio Sa- mar), Leonidas, Farias e"

les e Jacy; Nabor,
I

Oscar, Dutra. Juiz: Demerval Ama
Nazareno, Jairo e Diquinho. ral, fi·aco.

Os vencedores das várias provas foram:

,O E�TA1)0-Terça-feira 29 de maio' de 1 %1.
----------------------------------------------��--------------------------------------------------------------------�------------------

2

-D.ois ·espetaculos 'atraentes e. sensacionais
Movimentam lodos os circules -, espertíves da cidade. rs grandes espetaculos futebolís
ticos marcados para sábado e ��(Jmingo nesta capital, quando j ..garão Am(;zonaã x T,-,

,�adeDtes (fe.mjoiD9s) e FigUfirense, X Car los Renaux, este decídmdo o titulo máximo
..

.
. .

_JV'V'.I",.. -�.". .". .". �.,...............,.••- -.- ........,.- ..-.- _ _ _ ,.�•.•
- - - -�w.- ;. ...,...-_

- ...

Estado": E
'

. ·

sportivo
I_a D (cFmcãt Iqra"
diante di C. I. Carias Rellll

IVos 10g,05 Universifarios
Catarinenses

BRUSQUE, 28 (ESTADO) - Espetáculo verdadei
ramente excepcional assistiu o+púbfíco esportivo brus
quense, ontem, nesta cidade, quando foi dado prosse
guimento ao Campeonato. Estadual de Futebol de 1950�
Mm a realização .do primeiro. cotejo da final: travado en

tl'e QS pelotões do. clube Atlético Carlos Renaux, local
e do famoso "onze" do Figueirense, cognominado o "Fu-
racão Negro". ,

Após-um prélio repleto de lances magnificas que ern�
'polga'ram a colossal .mole humana presente, logrou sair
com' os louros O· experimentado team 'brusquense, pela
&ntagem� mínima. Domingo próximo, na Capital, será

. decidido 'o título, bastando. um empate para o Carlos 11e
naux ficar _com a hegemônia do Futebol barr-iga-verde,

Dando prosseguimento ao supracitado certame, a

FEDERAÇÃO A'I:LÉTICA CATARINENSE DE ESTU·
�ES__CEAGEi3.ax.á/d'J!&li�ar Jleé�!!-.:t��� _,Jlr6xLq;ll:,XADRES UNIVERSITÁRIO.

".
� . �

Cõionicado 'à
�

Distinta êlasSe
Médica Odoutololoaica e lar

mac80tica do Pais
T�rminou o Turno do Cam
pe,onalo Exlra de Basquete

�

.' Sexfã-feira última, na quadra do Lira Tenis Clube
fOI. efetuada ?ela Federação Atlética de Santa Catarin�
mais uma noifada de basquetebol, jogando os quintetosda Ass"óciação Atlética Barriga Verde e do Taub té E _

=pollte Clube. O cotejo foi vencido facilmente pelo ;a�'rig�Verd�, pelo �sco�e de 48 x 19, escore êsse que constituiuo maI9r d� ;ItorlOso ca,mpeonato Extra de Bola ao Cesto..Dom o prêlío em rerereacta ençerrou-se o -prímeíro tur
no, ��nçl0 esta a .classifi�aç4ú dos concorrentss: '

1 lugar � !:ara Ten is Clube, sem ponto perdido.
20 lugar - Ubiratan, com 1 ponto perdido.
3� lugar - Barriga Verde, com 2 pontos perdidos.

, 4. lugar - Taubate, Cara-vana do Ar e Clube Dozede Agosto, com 4 pontos perdidos. ,

Os "LABARATóRIOS HUMANISTAS S. A..", devi
damente autorisados pela Walker Vitamin Products Inc.,U. S. A., tem a grata satisfação em comunicar o lanca-.'
mento do seu Produto.

�

Fabricado à base de fração desodorisallte de'CLOROFILA.

CATAFIL

ImpeSL8 DO Avai com a demissão
, do preSidente Julio V. da Ros8
r

Um cas.o grave, como há mL�ito não .vemos nas fiIei
as do Aval F.C., acaba de ser crl'ado com a de

. _

l' . / 'c mIssao
so ICltada. pelo sr. Júlib Cesarino da Rosa, presidente doclube alvI-éeleste.

Sabedores do. sucedido fomos a campo em busca de
detalhe�, .conse&:umdo apurar que o gesto do primeiro
manda�ano ava�ano foi motivado pela falta' de com'

preensa_o e .lealdade d_e váriQs. dos craques que integram
o. pelotao az.zurra. Como havIamos noticiado, as direto
l'l�s do A�aI : do América, de' JoinvilIe, concordaram
com. a reahzaçao de um amistoso, domingo último, naquela cIdade. Tudo pronto, à hora do embarque para a cidade do n�r.te catarin�nse, recebeü o sr. Júlio Cesarino daRosa varIas comul1lcações dos jogadores dizendo n-Pod'

, . M

.. er�m segUIr com'� delegação. Com a caravana redu-zIdlssnna, teve o Aval que cancelar Slla I'da a J' '11L
-

. . . ,
c Oll1VI e.

_ogO apos sol!CItava o sr. Júlio Cesarine da Rosa demis-
sao das funçoes' que com tanto empenhó I' t I'

A ;,

1 t'd . , , n e Igencla elOnes r ade vlllha exercendo h;oí quasi um ano.

E.speI;"amos, �ue, para bem do fútebol seja solu'cionad? o Impasse eXIstente e o digno maioral aZUI'l'a recon
s�d,e:e se,u ato, visto que seu concurso se torna .imprescll1dl\Iel a tradição alvi-celeste.

-'--.

-.........____'----------...;_--
r ,

Não se efetuou na manhã
de /domingo, a 48. 'regata

oficial da fASe
..

.
Ataca todo o. organismo ,

EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA ORI.

GEM?
I I. UfêE O PUPULAR PREPA- l

1 ••#11- fJ I :Ã#mJ
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxilial' no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivõ ao organismo, agradável como li;.

cor.

Sífilis

/

.

Deixou de ;e1' realizada na manhã: de .domingo, em
VIrtude do forte vento sul, a quarta regata oficial da
Fede.ra�ão Aquátiça de Sapta Catarina, constante de no
ve pareos, entre o� quais .os páreo single-scuIl em dispu-ta do ,Campeonato, Catarlllense do Remador.

.

.'

Ao que a nossa re?o_rta�em a.P-urou junto à

diretó-/na. da �ASC., a competIçao fICOU transferida para o pri
meIro dIa de temp,o favo�ável na baía sul, local da dis-
puta.

" I
--------------��------------�

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--'-JIOJE,;,-Dia do Estatístico'eiDe Teatro -

lIA ASSEMBLEIA LESlStAfIYlY"d ·S '"-II
.. .. "Vera Cruz., Sôbre o mesmo assunto mostra inclinada a atender I a . .DCla'I'ranscorre hoje, dia 29, a coletores, vai o Departarnen-

.

_' falou o deputado Fernando as nossas neceasidadee. ANIVEHSÁRIOS
''(d�ta �onsagr�da aos prof is- I to Estadual de Estatística, I Inaugurado, em Canoínhas, de Oliveira. O representan- A opinião do nobre l'e- FAZEM ANOS, HOJE:
:SlOnals dos números, assm� secundado pela Inspetor-ia moderno e confortavel cine- te de Canoinhas acentuou presentante de São Fran- Senhores:
.1alldo a fundação do atual Regional Municipal de Esta- ma os prejuízos causados ao cisco suscita discussão, es-

- Max S; Pereira, VIa-
Instituto Brasileiro de Geo- tística, realizando levanta- 'Foi inaugurado', quinta- seu munícípio pela Viacão clarecendo o deputado YI- jante comercial.

.�gra.fia e Estatist ica. mentos de alto interesse pa- feira última, em' Canoinhas, Férrea Paraná-Santa' Ca·ta- mar Corrêa, apoiado pelos - Oswaldo Pereira.
O cuitivo da estatística ra a aferição do progresso moderno e confortável cine- rína, por negar sistemática- deputados Fernando Oli- - Hermes de Atha.ide.

"em nosso Estado é uma tra- ou do regresso da coisa pú- ma, que tomou o nome de mente o fornecimento de veira e Teriório Cavalcante, Senhoritas:
-díção do Govêrno; as "fa- blica, como as estatísticas Cine-Teatro "Vexa Cruz", vagões, que a Rede não merece a-

- Vilma Kincesky, filha:"lHs" mais antigas trazem do ensino, da exportação, da empreendimento levado a e- Por isto era contra o te- gradeciméntos pelo cum- do sr, Francisco Kíncesky;
'-<leu capitulo dedicado à movimento da população, feito pelo sr, Agenor Gomes, legrarna de agradecimen- primento, em pequena par- Paula-Maria Barbato,"�'Statística", com dados sô- dos cadastros de entidades, que o idealizou e deu forma. tos, te, de suas obrigações, sa- filha do sr. Alberto Barba-
:bl'e as estimativas popula- firmas, da produção agríco- De propriedade de uma Ocupando. a tribuna o bido como é, que a mesma to,
cíonai a pi' d

-'

I' I' d tri I f d b t d
.

- Maria Julieta Veríssi-
�

. s, o uçao, o co- a, itlllma, ln us ria e a- sociedade anônima, de que deputado Mascarenhas, de- re e vem sa o an o os in-
.mêrcic, o número de escra- bril, das finanças, do bem var ios industriais e comer- pois de dizer que também teresses economicos 'de nos- mo, filha do sr, Firminio
wos, etc . . . estar social, da cultura, da ciantes participaram, o no- o municipio de São Fran - so Estado, - Veríssimo.

'Em Santa Catarina há religião, do cnime, etc, etc., VQ e moderno edifício apre- cisco dó Sul foi g randemen- Fazendo uso da palavra, Menino:
;,dois orgãos técnicos do Ins- fornecendo tambem infor- senta uma conquista da sO- te sacrificado pela referi- o deputado Romano Mas- - Henrique-Hudson de
:tituto Brasileiro de Geogra- mações especiais aos órgãos ciedade canoinhense que te- da- nede, opina que se não signam explica que a falta Carvalho, filho do sr, Jo-- �

:fia e Estatística. O primei- da segurança nacional, às rá, assim, uma obra a mais deve abril' luta com a Di- de transportes pela Rede nas Carvalho, funcionário
.ro deles, encarregado da co- Fôl.'ças Armadas.

a enbelezar aquela cidade i réçao da Viação Paraná- não se verifica só em San- público estadual, aposenta-.Ieta dos dados, é a Inspeto- x x x do planalto catarínense. Sant-a Catarina, ora que se ta Catarina. Verifica-se do.
.ría Regional Municipal de Comemorando a data, os também no Paraná, pois 'ela Meniu�::Estatística, que, sob a dire- funcionários da Estatística se deve à falta de vagões; ....;;... Mar.ia-Terezíu'ha Reis,
<Ção do inspetor Haroldo promoverão uma excursão principalmente em f'ace de filhinha do .sr. Al�en:Íl:o,rCaldeira, controla as ativí- aos pontos pitorescos do

sU-1V I d'P
o

d constante aumento da pro-l Neves dos ReIS, funcionário

:!�a�� �: :!í�fi���i�S S��Ul��� !:�'��a�a ����::��:�:: C:�
..
u t�s O as�a, O dU�!�� tecer consideraçõ�s I

��s d�oi����s �o�:!�'!���:iS�il-UO, tmcarregailo do exame suas exmas. famílias. ..'A 29 de MaIO de 1867, nas margens do R,IO Miranda, sôbre o assunto vai ao mi- funcionár'io da L, B. A.
<erítíco, tabalação e apre- no Passo do Jardim, faleceu, vitima de colera-morbo, o crofone o deputado Vargas

'

-sentação dos dados e seu Coronel CARLOS DE MORAIS CAl\USÃO, impoluto Co- Ferreira. Salienta o bri-
.fornecimento aos órgãos e

C O
' 8 mandante dos "Soldados da constância e do valõr", como lhante parlamentar que o

::pessoas interessadas, é. o ,8ne I-a rio ficaram denominados· os integrantes da Fôrça Expedi- telegrama se deve restrin-.

JDepartamento Estadual de ... cionária Brasileira que escreveu as fulgurantes páginas g ir ao transporte do trigo
:'Estatística, atualmente sob

.

da célebre "Retirada da Laguna", hoje mundialmente co- de Caçador, e, por isto, pro-
ca direção do Dr, Roberto RITZ nhecida, põe uma emenda' ao" mesmo,'iLacerda, Ás 5, 7,15e 8,45 hrs, O Coronel CAMISÃO era homem de estatura média, com o que, acredita, se con-

Infelizmente, pouco há E um' tãnto 'robusto, sadio, tez morena, olhos pretos bem ciliariam as opiniões da Ca- ,.feito o D,D.E. na divulgação ROXY vivos, sobrancelhas espessas, fronte espaçosa, craneo in- sa,.esistemática de suas precio- Ás 7,45 horas teiramente despido do tecido filoso, com forte barba pre- Externando suas opiniões,
:''S� e importantes estatisti- Sessões das moças, ta, contava então 47 anos de idade e comandava o 2° Ba- no caso, falaram, ainda, os .

. cas ; deve-se isso às grandes AMOR DE MINHA VIDA talhão de Artilharia a Pé, aquartelado em Corumbá· deputados Cássio Med�iros,: restrições de verbas para Censura: quando assumiu o Comando do Corpo Expedicionárío de Enedino Batista Ribeiro e
:_.publicidade, ao encareci- LIVRE, \ Mato Grosso, na expedição ao Apa, em r de Janeiro de Teixeira Pinto.
-;m�nto demasiadamente ,No pro.grama: 1867, cujo efetivo já estava redu-zido para 1.60.0 homens, O deputado Estivalet Pi-I' .,.�119:grande e rápido-do material Cínelandia Jornal. Nac. 11'PS louvando o interesse

,. _.de impressão; não obstante, Preços: I ��ta expedi�ão comp�nha-s� dos 17� Batalhão de ":0- i q�l� o problema dos' tl'ans-I ESCLARECIME·-N-T-O-..-.....,;a repartição tem atendido Sras, e srtas, - Cr$

l'5Jlunta�IOS' deo Mmas gerals; 20' B�talhao _de Infantaria.. portes está merecendo dos
-as mume�'as solicitações, Estudan:es - Cr$ 2,00 de GOIa�; .2� Batalha.o de ,InfantarIa de Sao Paulo; Cor-I reíJre:ocní1.\:ües do povo, en- ,Est:ve, ont:m, �em n?�sa-quer dos orgãos governa- Cavalhelros;-- Cr$ 3,20 po ProvlsorIO de Artilharia, do Amazonas; 1" Corpo de <'''minha à Mesa. um reque- Iedaçao,. o. s�. Joao PeI_es,•

C J '(d t d ) d G
.

_.J 1\,1 G C'
�c.

co propl'letano d'l Empresa�il�is, quer dos represen- � ", �lV!PERIAL
_ _,:tva ��� .esmon__�_ º, ':...�m. e "'�� :.-fo;;;so;

. ,m;Hs- l'imento para que seja a-
-

. - . ,< _

", r'e.-tantes�O\T(),l:rU'=-<l-C''''

m-I-
-�

IRO É nas Terenase-GUaycutliS:- -

. -n".., =-�..

� 1'Võf -i}uto-Vlaçao Pele���:1J".-dustI'iais e classes produto- A VIDA DE �OLTE I Iniciaram a marcha em 15 de abril desse mesmo ano, do mesmo, Ja que envo �e la emprêsa, a títul? 0", ex-
" :l'as, quer ·de particulares, _

, ,B,OA ; de Nioac para -Machorra, a' 21 de Machorra �ara Bela matéria de alta �':levancla periêflcia, feito t.r�fega�\ às:suprindo-os com "Informa- C�n.su] a. ,
I
Vista, aIo de Maio chegaram a Laguna, que fOi reconhe- para Santa Cata] I�a" 6,15 horl'ts um olllbus. 1V.11ts,

�cões" as quais têm merecido PrOlbldo ate 14 anos_ I 'd 6 e nesse mesmo dia travou-se forte combate que O deputado Bulcao VIan-
não havendo resultado COIl-

�miudados elogios de parte .No pl'�g,rama: I �: ;r:longou, com interrupções, por muitos di�s, na, depois de, ace�:uar ��� pensador, à i.alta de pa,ssa-·,dos solicitantes. Cme Joma1.. CAMISÃO se recolheu ao 20� de Infanta1'la, co� �s o deputado Slqueu_a � geiros" "voltou aquela lmha
O ultimo trabalho de es- Gato sem Olfato,

f' 'ais de Estado Maior. Esta Unidade constttUIa se manifestara de acordo
a não estabelecer aquele,- .' P' os' seus o lCI

, _ f
"

t o d d deputado . ' ,
_

. pedal impol'tl\nC-la cometl- leç. retaaual'da da expedlçao para fazer ren e ao avanç com a emen a o, _ horano. Mas, em compen
...do aOfl órgãos estatísticos Cr$ 6,20 e 3,20

'.
�. ,e Aó penetI'ar naquele quadrado de heróis, o Co- Vargas Ferreira, dIsse n.ao sação ar;;n de melhor ser-

---foi o Recenseamento Geral - IMPERIO (Estreito) mlm;��. isão com a resignacãoJdos verdadeiros bravos, haver razões para o adla- vir a 'sua freguezia, aumen- r:rle '1 VIl,1950 estando sen- Ás 7,15 e 8,45 horas rone amuma 'linha siquer lh� frispasse a face abatida mento da -"atação .. A Casa
tou 'ao émeio dia rq.ais duas.' •

. S
- daR Moças Isem

que
d 20' C 't�o P' t em vota- .

30,·do divulgados os primell:os e�soes - �,. MU- elo sofrimento, disse ao Comandante o ,', apl a concordou.. os ,o T, viagens, às 13, uma a

i'esultados municipais, lU- HIS'IORIA DE UMA �erreira de Paiva: _ "Venho a,colher-me as muralha� ção o, substItutIvo Varg�� mais e às 18 horas mais
"dusive os das cidades cata- ....... LHER I do teu valente Batalhão; combat.eremos e morreremolS Ferreira, o deputado Ten

duas,Censura:
,

t I" .....1 rio Cavalcantê sugere nova -.-..;...-::-:-=::::-rin�::,s�ua biblioteca espe- Proibido até 14 anos, I Jun �'frio intênso, o incelldio ptvoroso, a peste

�edion-I redação
ao me�mo"

s
, . .._; YAt<A PINTURA

,"<cializa'da, com seus funcio-.
. No, pl'ogra�a: :r, I da eram complu\heiros inseparáveis dos paraguaIos que Após se malllfestuem o.

.
r o 'f TO. A I

;';lJários fonua'dos mercê de . Marcha da VIda. Nac.
ac�tilavant os heroicos expedicionários, deputadOS Fernando de ?h- ( __--�...;...-�.....-=:--

--cursos especlUis . - o que Preços: \ M' ,'am de fome palmilhando a gloriosa retirada. " veira, Osvaldo Cabr�l: '\ ar- Editai-_foi inovação salutar digna Sras. e artas. - Cr$ 1,50 �rIuma rez 'já imprestável para o serviço, era aba- gas Ferreira e Tenw:lO ?a- .'.

o,de imitaç'-o - com seu cor-
'I Estudan:es - Cr$ 2,00 ;,;uan :si morib�nd'a, soldados, selvicolas, muftteres, valcante, o substitutivo .

.

d d "gentes CavalheIros - Cr$ 3,20. lf,a. �u
t dos enfl'm numa prom. iscuidade absurda, como deste último é aprovadO, B C-po selec\ona o e u. _,

o ICIaIS, o .,

d b t' " d voto O Comando do 14° "

,:____:::,._

1EIIS CLUBE
verdadeirós bandos de corvos esfaimados, se e a !a�' Jusbflcall o seu

1 e a Guarnição Militar' de

. LIRI. .

,

.... em 'derredor da 'desgraçada vitima! E cada 'qual querl� contra o telegrama,
, far�� Plol'ianópolis, faz' público

ser o primeiro a beber o sangue quente do lazarento �rtl- :r;am, em eloquentes lm�va� qu.e sél'ã proc€dido lI? dil1 /

mal e outros disputavam avidament.e os restos mut�la- visos: os deputa�os E�t . 11 de junho de 1951, as 15.

Dl'a 9..- 801rée pró-cam- s-how bem organiza�o �om d mo cães disputando um caso esbugado, Carhla- let Pires e YlmaI Correa, os
hor'as "lma concorrência pa-

- -

1 éd t s os, co
los m relevo a <

. h da Fundação- Lau- números a egl'es e l{l 1 o '.

gens, fibras, visceras, ossos, couros, nervos, muscu 'quais puzeram e
, _ d ra a venda das seguintes,j>�n a

OI'gallizacão dos interpretados por garotas tudo eI'a consumido devorado juntamente com as ervas má vontade de EstI ada _e

Vl'atul'a's,' COllsl'deradas in-l'eano -
..

., 'd" Cl 1 "

,

h ' .

S t Cata-'::íuncionál'io� do D. E. E. - do "maIS querl o , O' U )e
raizes encontradas por ventura no camm 0, •. , Feno Parana- an a

, serviveis para o serviço do
"B' <;'l,ow'''' com a partici- da Colina. Dança� em dupla e

M � o sentimento do DEVER-MILITAR vivia laten- rina para com os nossos u�- Exército;l� '�e dI'versos canto'res do Baião em Pans, Colabo-
t ato{los e nada sobrepuJ'ou-o. apezar das vicissitu· teresses eCQnomic.os, sacl'l-

'h- F d V Spaça �' _
.,

S b' .e em
. 'nosamente 3 Camlll oes or .

-de nosso meio artístico, e raçao de LUIZ a lU? e seus
des que enfrentavam galhardamente. ficando-o� ,Cl'lml - modêlo 1937..

a pl'esenca do sensa- Cuban Boys, Havel'a reser-
A' de e magistral epopéia que os Soldados de em beneflclO da produçao '1 Caminhão Chevrolet 6com .

. � I -.' , 21 30 gran .

, ,. f 'd elo " Na mesma 01'-donal conjuntO' Luiz Sabi- VUi de l\il.e8as. meIO. , '

Camisão realizaram, na longa traJeto�ta Or?eCI a p. paranaense, -, I ,_
e cilindros modêlo 1937,

CUb:'I.l Boys G' I s (que a pena de 1'aunauy ImortalIzou em su- dem de conslderaçoes s

1 Caml'nhonete Ford 6'no e seus _"

l d' ta ma ,ope
't m

. d putado Fer-_Reserva de mesas com' a Dia 23 - B�� e I,l'ed
-

gé'Stiva narração), serve-nos, nos dias do presen e, co o pronuncIOU o. e., ..

. cilindro:!> modêlo 1942.
OI L' ! mente dO' "ArraIa do Pm u-

.
-

h' de àlerta .e como farol a iluminar a estrada de nando de Ohvena.
1 Carro Turismo Ford V8s1'tD3�l'a. '.1..3g� QlmIJaa·!·ta_feira - l'a Saia" - A maior festa "Dl mOd es cI'vicos que inimigos da Nacionalidade Vale a pena observar qu:, AI 1940d·· 1 1 nossos ever ,

d ' t t d'vergencla mode o 'E'-m c�.om�..mot··("ção ao dia de do àno, Tra IClona 'flG O'S
d sviar mas que haveremos e percorrer, não obs al1"8 aI. '. 'Os i'Ilter'es'sados poderão�

d
A 't' t procuram e.,. d

- .

d à divenn-Santo Antônio, dia dos na- seus grHan'
es

_

eXI os an;- queil'am ou não os parias defimadores dos gran es ca- .

politicda ,e, �ll:_:� revelada examinar as referidas Via-
morados: grande reunião riores, avera o casamen o

ítulos de nossa História Pátria! dade e OpllllO
turas no Quartel do 140 B •

.. dansante ao som da afina- precedido pOi' uma passea- P
Recordamos aquele dia e o exemplo de Camisão que, durante os debates, �s no� .

C, e apresentar proposta
díssima orquestra do Maes- ta na cidade, com a. presen-. t' aproximação da -morte, lembrando-se do seu bres representantes, o po

datada selada e assinada,
.tr� Abelardo ·Souza. Início: c.a imprescindível dos já fa- ao s�n Ird:nou ao seu Ordenança: - "Salvador, dê-me vo se mostraram ,ullldo: em em envelope lacrado, até às
"21 horas. Penumbra - R'tr- �osos personageris; Juiz e deveI, �r revolver' Façam seguir a fôrça que eu vou torno dos supenores l�te- 15 ÕO horas do próximo dia
m·ance - 'Música - Alegria Escrivão - Dansa da qua.- ad espa{ a �"o

.

l'esses de Santa Catarma, 10' de junho no próprioQ' l'ilha _- Ra.toeira - Quei- escançar.
nd he- defendendo ardorospmente

- Surpl'ezas, Uma soirée
E descançou, }lara todo o sempre, aquele g�a e

n dl'l'eitos à maior Quartel.d d· d "e'a" para mada - Pinhão - Amen- �

't' d H'stória do BrasIl os nos "os
1

,-
.. e Ica a para 1·, 'doim e música característi- rói, nas páginas Imor aJs . a I .,' bra uinhão de vagões -para es- Pe.a COilllssao:
....êle", para os "namorados",

c.a a caI'go da 'ornuestra do Saihamos honl'ar a ,sua gloriosa mem?rta, como1eg'a: qcoamento da produção bar.
.

Jack de Mello Lopes -
. Diã 16 - Soirée em oe-' '1

dignos da Pátna que nossos maIOres .nos
. 'd '20 Ten, 4. E, Tesoureiro.

'-'ef'IPio dos velhos do Asi- Ciube, orientada pelo maes- silcil'QS �

, . nga-v:l1 2.
u �

1 T)' ntm!!!
:�o d8 �'!STl(�.icid:ld(;. Urn! L:':i C:lrmrlu .t rlsrl)�

•

,r IS CRiaNçaS
\ PREFEREM

-
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I •

Melhoram sensívelmente
as perspectivas para a co

lheita do algodão paulista.
Também para os "produtores
de café, milho e arroz, pre
vêm-se rendas muito mais e-

I
levadas no ano corrente mal
errado a redução "na área

�lantacla. É o que diz "CON
JUNTURA ECONôMICA"
em seu número de maio.

Segundo a mesma revista

a pressão inflacionária de
Cal re mais dos créditos con

cedidos aos Estados e do fi

J1 ,mc'iamento à lavoura do

�ue do desequilíbrio das fi

nal!çaS públicas, pois a� re

ceitas fiscais estão em f.irme

aZls
NOS- TRANS�ORTES

1

./•

OMETRAGEM BANDEIRANTE
XK

EXTRA-QUILOMETRAGEM
ALL- \VEATHER (A. W. T.)

. -

-o_

I'da:cl,e: excepcional re- Para serviços gerais de transpor te.sistência a 8 e ao super-aqueci- onde se precisa de maior tração. De-
mento. Para odas dupkrs de ccrmí- senho anti-derrapante. mundialmente

. ,Dhõea e ra rodas' dkmteiras.
_ afamg_do� Cldere .com Rl>",..... .,.. _ __,__....--"'..._.:"..,.......-.::rz...._;.......�UIIi.......,""""............._._...,..____

\

Para cada tipo de veículo, para cada condição de t:ab�lho, você.�ncontrará na lin�a
Goodyear o pneu que oferece o máximo d� eficíêncíe, durobflídcrde e econcmic.

(i.'ooo)fYEAR /

Roda macio nas estradas. puxa como

nenhum outro fora delas 1 Para trans-

>
,

CASA
Aluga-se uma casa à Ala

meda Adolfo Konder n? 8.
Tratar na mesma Alame

da nO 2.

207,00

CONTADOR
Com 16 anos de ativida

des na profissão, oferece
seus serviços, nesta Capi
tal, para escritas avulsas,
Ofertas para CONTA

DOR - Caixa Postal 419
- Florianópolis.-

Vende-se
Um caminhão Ford 29.

Preço 17.0.00,00.
Tratar no Posto Mayer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I-

-LIRA "TENiS --CLUBE- - SÁBADO, DIA 2 - SENSACH}NAL '-SOI-RÉE ,-ORGANIZADA -FELOS-· -FUNCIONÁRIOS

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA, .El\Í ,BENEFÍCIO DA CAMPANHA PRÓ-FUNDAÇÃO LAU

REANO - GRANDIOSO SHOW COM AS MAIORES EXPRESSÕES AR'flSTICAS DE NOSSA TERRA, E AIN

DA COM· A COLABORAÇÃO D-E LUIZ SABiNO E SEUS 1CUBAN BOYS RESERVAS. DE MESAS COl\'1 AS

ORGANIZADORAS DA FESTA.
"j

•
... r: .

.
.

Educação das massas rurais s!I!8exp��ati!S!ílu!
QUINTA FEIRA, 31 de O Mblistério da Educação e

f
Instalou.e vem funcionando, acesso de asfixia asmãtícs,

maio: Saúde, preocupado com o na cidade fluminense de Ita- comi o seu cortejo aterrador.

20.00 - Big Ben. Sumá- importante' 'problema social, t peruna. ' abate o espírito mais resis-

rio das Notícias. vai empreender uma grande "Segundo os problemas so- tente.. Ser asmático é viver

20.05 - Rádio-panorama. campanha educativa pelo in- ciais que apresentarem as sempre de baixo dessa obs-

20.25 - Resumo dos pro- terior do país. diferentes regiões do país, o sessão nervosa e díssolven-

gramas. '.

O Ministro Simões Filho, Ministério da Educação pre- te. O remé-dio do dr. Reyn-

20.30 -:- A Pedido do. Ou- titular da Pasta da Educa- tende atender às soluções gate,"a salvação dos asmâtí

vinte, discos apresentados ção e Saúde, 'determinou que mais praticas e, daí, prever cos, combate eficazmente'

por Maria Helena de Carva- 'o Diretor do Departamento .o novo plano educativo, vá" não só a própria asma, como

lho. Nacional de Educação dê rios tipos de "Missões ru- qualquer bronquite 'crônica

21.00 - Big Ben. Notícia- imediata execução ao plano rais". ou não, tosses, chiados, etc,

rio. intensivo de educação das O tipo mais simples, cuja Com o remédio do dr. ReyÍl�
21:-15 - Comentár'io ele massas rurais. De � acordo finalidade consiste, princi- gate, as gotas antiasmâtieas,

Aimberê. com esse plano, a Campanha palmente, em transmitir co- puramente vegetal, o doea
.

21.30 - Fim da transmis- de Educação'" de Adultos, nhecimentos as massas ru- te adquire Imediato alívíe;

são. que vem de ser incrementa- rais, por meio de projeções voltando sua respiraçãologo
..-------

-----.-.--- da pelo governo, assumirá de filmes educativos, acom- ao ritmo natural, Não en:

Camisas, Gravatas, PUa, um aspeto de maior relevo e panhadas ele preleções aces- centrados no local, enviem

rues Meias' das melhores, importancia na recuperação síveis às populações do in- antecipadamente, Cr$ 25,Of1

pel-os menores preços só na educativa das, populações do .terior, será empregado em para End. Telegráfico Men

CASA MISCELANIA - Rua interior' do país. larga escala pelo Ministério deÍinas, Rio, q1:le' remete

Conselheiro Mafra. O plano que, agora, vai da Educação.' mos. Não atendemos pelO!
ser posto em execução pelo As organizações educati-. reembolso: :�,

Ministro Simões Filho, en- vo-sanltarias de maior porte, !
volve a solução dos proble-' iguais a Missão Rural que CASA MISCELANIA dístrs

mas mais prementes, na e- fuIlcipna em Itaperuna, se- b�idora �os Rádios. R.C.A-.

ducaçãe das grandes comu- rão
_

instaladas, de preferen-I VIctor, Valvulas e Díscos,

n idades rurais, como sejam cia nas areas de pequena Rua Conselheiro Mafra.
, , I.

os que se relacionam com as propriedade, pois, aí, já se
. �

_

, melhorias das condições hi- admite uma ação em profun-
------------

g iênicas e de levantamento didade, através do trabalho HO�NS FRACOS

29 DE MAIO do nivel de vida � dos pa- de uma equipe de· técnicos
HOMENS NERVOSOS

A data nos recorda que: drões de educação dos habi- constituida de médicos, a- \
HOMENS ESGOTADOS:

9 10G'
HOMENS DESMEMO-

- em 154 , o over- tantes de estensaa.faixas do grônomos, assistentes so-

nador geral do Brasil To-' interior do país. ciais, enfermeiras,,' especia-
RIADOS

mé de Souza, mandou para Para levar a bom têrrno listas de industrias rurais,
Fatores decisivos para �

v,- t OuvidG' êxito, na vida atual.
São rcen e 0 UVI OI' e- êsse programa de verdadei- professôres, além dos líderes

ral Pedro Borges e o Pro- ra importância social, o Mi- locais.
vedor-mór Antônio Cardo- nistério promoverá, atraves Como exemplo de algumas
so, pal'a-regularizarem a ad- do Departamento Nacional zonas do país para onde se

_';,,_i.<.dc>=c:i\_o .nanuele pOllto -de.._.E.!;lJIS?�Qf'1:...0, os entendi- deve dirigir a atenção do
- em 1827, o corsário cretização -de acorJ�s' com :':M--.' _

- .-. '";"+;;,,,,,L.r1.i.n dM,.a.sargentino "Vencedor de -' . . : lssoes ruraIS que o • 1-

Ituzaingó" (?) foi' repelido' or��os � �speclahzad?s dos, nístérío da Educação e Saú-

perto da. b-arra da Vitória
Mlnistérios ela .Agncultura, I de irá' empreender segundo

pelo brigue-transporte Uru- Trabalh�,. <?uerra,� Marinha I
o plano ontem apr�vado pe

ráu sob o comando do 10 r. Aeron�utIcad a.le� de.ou-Ilo Ministro Simões Filho, te
Piloto José de Souza Pico;

.1 os �rgaos a m�lllstratIvos mos as zonas coloniais do

Por Carolyn Abbo'tt _ em 1828, o Marques de � entIdades particulares e Rio Grande do Sul. Paraná
"Nós, norte-americanos, viços de bem estar social e Tamandal'é (Marques de ll1t�l'essadas �� _prOblema. e Santa Catarina, a'área dos

estamos descobrindo que é educacional. Há reuniões Souza), com sua escuna .

Uma das i;ecl1l�as que se- arredores de Campinas, no

o carater - e não a raça, mensais nas quais elas re- "Bela Maria" aprisionou o
1'a emP:'egada, no �l�no de Estado de São Paulo, a zona

- que dá superioridade a mendam, cozem e tricotam brigue-escuna argentino
educaçao que se vaI Implan- rural do Distrito Federal o

uma pessoa" declarou Mrs. para a Cruz Vermelha Ame- "Ocho de Febrero";
tar, será a de "Missão ru- norte do Estado do Rio 'de

Teresa Rouse, presidente do ri.cana -e para o Serviço de _ em 1840, em MI'I-l'tl'ba,
ral", da qual o Ministério da J' d

.

CI be Ed
-

S'd"
aneIro, a zona a Mata MI-

U

d IpnteI;nacional Femini- Amizade Americana, duas o Capitão Domiciano José uca�a? e au ,: J� tem a neira, nas proximidades da
no e :assadena., Califor- organizações que ajudam os Aires repeliu um ataque ne�essa1'Ia e�per.len.Cla, re- auto-estrada Rio-Bahia a

nia,. em uma recente visita à povos de varias terras, sem dos insun:etos do Mata-
su tante da mstJtulção que, zona colônial do Espí'rito

capItal dos E. U:
_

preconceitos de ràça, com ou nbão; Santo, as áreas do fum.o no

Mrs. House sabe o quel sem religião. em 1857 f
.

r d

SUIRP
Recôncavo e as vazantes do

diz. pois tem sido um ativo Mrs. House fris'ou que os tratado de' aiia��a ll���r: � .

, tE Rio São Francisco, no Esta-

:embr� daqnele cl.llbe, des- trabalhos do clube incluem Bra:sil,. U�U'guai' e Estado. .. - do da 'Bahta, ás éercánías de
e que oi fundado em 1946, ; contribuições para escolas de Elltre-R'lOS' I

- Aracajú, em Sergip'e, a zo- jo, na Paraíba, -Ir ·zona 'de
por seis negras e seis mu- "índias em Riverside e uma _ em 1860: nesta enÚo Vende-se, ótimo estado, na de Arapiraca, no Estado algodão de heira rio, no Se-

Iheresrbrancas na casa de I bolsa de estudos anual de cidade de Desterro, nasceu' aparelhado, dispositivo pa- das Alagôas, as diversàs á- ridó e seus - afluentes, no.:

Mnf_ Anna D?zier. Hoje o
I $600 para uma moça ,negr=a Hercílio Pedro da Luz, que'

ra motor de popa, com 4m70' reaa· nos vales dos rios Pa. Estado do Rio Grande do:
club.e tem lUalS de 250 mem- de Pasadena que está es- veiu a ser o dignarnico idea-I x 1m35. jeú, Serigi, Terl'a Nova e Norte, a zona do CarÍl'i e as.

bros, e mais os marid-os dos tudando medicina na Uni- lizador da magestosa ponte Ve�' e tratar na Prainha, cercania da serra da Chapa- beiras de açude, Ro() Esta6&
membros, que são convida- versidaele de Kentucky, que metálica que liga a Ilha de i Galpao do Ministério da da do Araripe, no Estado de d-o Ceará e a zona braganti-

d� para programas.-

espe-/
recentemente abriu sua es- Santa Catarina e o Conti- Guerra. Pel'11ambuco, a zona do Bre- na, no Estado do Pará.

cl�is e,'
ontI'as festividades. cola para estudantes negros. nente e que �em o seu no-

Nessa Campanha de "Mis.- .

Nao somente a cidade de Também, o club dôa bolsas me;

R'
"

sões rurais"
_
como na de e.-

Pasadena,. ma� todo o es�- de estudo a outros grupos - em 1867, o Almirante eJ'rese"DIante O'e'pos,·'a'· ducação de adultos e àdt.-
do da CalIforllla tem receblC menores. e· Visconde de Inhaúma

.

.
,- ',0 -

lescent:e� an�lfabetos, c<)�-
do a boa vontade e estabili- Atualmente, há maIS mu- bombardeou Curupaiti, 0- INDÚSTRIA RAPHAEL MUSETTI S.A., de São

ta o �ll1lst�IÚ da Educaç.aQ
dade do �rabalho �o clube. A lheres brancas do flue de ou- cupada por tropas pm'a- Paulo, fabricantes exclusivos dos colchÕes de molas

I
�.Saude eb1ter o amplo e �n-

Junta DIr�to�a e cor�posta tl'as l:aças, mas o número de guaias de Solano Lopes; EPEDA, de renome Intemacional concede' a re 1',

'

l�pe?save apôio do po:vo...
de 15 cauca�l,anas, seIS n:- aSSOCIadas representa, 1'eal- - em 1867, na margem taç�o com exclusividade para vendas nesta praç: ;S�I;� prlll�lP�dlmente dos �rasilei-
gras,

uma, J8;ponesa-ar:ner_I- ment� H,m
equilibrio da

pO-I�
esquerda do Rio Miranda, gamzação idônea e especializada na promoção de r0s. 1eSI entes nas areas a.

ca. uma amerIcana - mdla pu laça0, tanto econômica co- IH) Passo do Jardim fale- das a domicilio.' ven-, selem contempladas com

e uma ��xicana-amel'icana. mo culturalmente falando. ceram, vitimas de �olera- C�rrenpondência ,à Caixa Postal 10574 _ s.- P
! mais essa ini�iativa do a-

O� negoclOs do cI-t,\be e os Mrs.-Anna Dozier, presi- mOl'bus, os Coronel Carlos lo.
ao atI-, tuaI tr0verno vlzando o bem.

p�oblemasl da comunidade d�nte do Clube, era cauca- de Morais Camisão e o Te-
estar social.

sao
.

trataaos em ahnoços sl.ana. Atualmente, "Mrs. nente-coronel tJuvêncio de
--_..�-_ ..

reahz�do� men.sa�mente. n.a Hous� foi eleita e re-eleita Menezes, Comandante e

,� fSl1mII"'I2'�;:ª:fi�i�::��f�E ;��:E::�i:f;r��ii���E Ij�ff:f:fY;';!r::�;���E rI D· tr I N ft 8ELDS f DEMAIS. !

�gi��l����;!;:�t� �f�f{i:�5�4:�!1:��� ;:}�ª��:��;���i�·MilRII: [01IR :::ft�çc�:!�: :

Diario da_ Mefropole
(ALVARUS DÉ OLIVEIRA)

'\

Os comités' dos «B6reaDs�> uma
velha sugestão nossa

A cidade tem novo dia-i- 'temos confiança nesta

gente. Como todos,' as "pro- maneira de trabalhar, por

messas são as mais-b-elas, as. que através êsse "comité",
esperanças do carioca as que nada custará à' Pref'ei
mais embaladoras. Vejamos tura, saber-se-âo as n eces

porém a passagem da pala- sidades, por menores, de ca

vra para a ação, e é de ação da setor da cidade. _Sentirá
que estamos precisando ... lo Prefeito o pulsar do cora-

Agradou-nos a manerra de cão da cidade conhecendo

constituir-se.o secI:et�ri�do: I i�e a alma. T�rá o!hos de
- Uma equipe. de técnicos. l lince, vendo e sentindo as

A ação por equipe é mais e-I suas necessidades de parte
ficaz e a .�istribuição das l.e 'procurando solu�ão paI:ã
responsahilidades sempre J elas. Julgamos muito mais

deu bons resultados. Se a
I
importante êsse "comité"

política permitir, se os srs. que as Sub-Prefeituras que
Vereadores não obstruirem, acarretariam mais despezas
acreditamos que o Prefeito para o erário municipal e

possa fazer bom govêr�o. E naturaÍmente envolvei-ia po- e
con:,enha�os que a cidade lítica na escolh� dos diri- POJ ,_.esta precisando de homens gentes e funcionários. I \..l
que possam J1esenvolyer a- A cidade está pois con- 7 �
ção profícua. Há prob,lemas fiante no novo Prefeito. E

Ique precisam ser atacados oxalá êle saiba retribuir
de imediato, sem perda de com trabalho e ação, essa

tempo. . . confiança que lhe é deposi-
Um ponto visado pelo no- tada.

vo Prefeito nos calou fun-

do.: - O aproveitamento de LOJ·a Maçoo.·cauma velha sugestão nossa,
através êsses nossos comen- "REGEN�RAÇÃO CATAR!-

târios. NENSE"

Trata-se de "comissão dos Em seu templo, á rua Vi-

bairros", que oPrefeito ins- -dal Ramos n. 80, reunem-se

·P""I,,:,ei.J:ae' CO!ll����omit�::_� �'M: ,.�.?je, ,ás :9,�0 horas, em ses-

Ie.l-ry � _ ."
__ �$'_ "" . .,. U.o._'I'Y\..l\1�.o.Q.

suas cll1lssoes. ração Catarinense".

/
'��,-,----------'------�--

d belo' sexo

GOTAS
Mf,NO�LJN 6 �

na América

"As gotas da Juventude",
G-.;.o -�or'''''ol3 :fort.es, idáiac§
claras e saúde perfeita, aos
fracos e acovardado� ced&
envelheci.dos pelo nervosis
mo,

-

Não têm contra-indicaçã....t

Nas farms. é droga. dtt;
Brasil.

f
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,O Dr.. Laureaae vlsitade
,�

.

_ Pº,f:- Evan,g,�.l:i:�n,sá _,_

'

"', I
'.

.

"O Puritano", órgão of i- enÚl'r.1o,·' inclusive sua es

cial da Igreja Presbiteria- posa, o nosso Pastor fez
na do Brasil, que se edita uma oração fervorosa, que
110 Rio de Janeiro sob a di: O· médicô acompanhou 1)ie
reção do Rev, Dr.' Júlio Cá- dosamente, .repetíndo-a pa
margo Nogueira, . em seu lavra por palavra.
número 1198 (Ano LU), de Ao terminar, disse Vá
25 �de março último, publica- Amém com vigor, agradeceu
o seguinte : , a prêce feita e tinha os
- "Informaram-nos da! olhos marejados de lágri

Secretaria da Igreja Presbi- mas, b:��como sua digna
teriarra de Riachuelo, nesta esposa, que também se a

C'.,ápital, e sob o pastorado -ehava muito, COMovida e'

efetivo do Rev..Galdino Mo- Com Iágrímas a lhe. corre
l'éh'a; também" Redator-Ho- rem pelo rosto.
norârio desta fôlha: A Comissão acima, e que CA'SA 'S'":A'Pó-s prêvío-entendimen- visitou o dr. Laureano, a- ,,'

to com a exma, família do' chou:o' chéio de fé em Cris� I � Por mo-tivo"de.·-ma4ança,."
dr, Napoleão Laureano, o to, sereno,' resignado, pron-. vendem-se duas -resídencias,
médico brasileiro condenado to para a sua hora, modesto sendo uma à rua Durval

. ..a poucas semanas de vida, e com o único propósito de M.eJ.chiad.es 22 (chácara Es.
pela ciência humana, por glorificªl' ,3 Deus n� sua panha) sobrado CQm,·��p�n
estar atacado de câncer in- 'dor e.._:fazer o beneficio que dencía para empregado e ga
terno. incurável, e que re- puder em favor dos que 80- ragemem terreno de 14,..30 e

solveu apelar para a. gene- fl'ern da terrível doença do .outra à Avenida RiQ Bran
rosidade cristã' do povo afim câncer. CO em fin.aLde construção.
de oferecer recursos para

.

Oxalá seja êste
.

eontâto . Vendem-Se tambem 2 de
se fundar um Hospital Na- do dr. Laureano com os e- madeir-a novas à pua Gene�

Icíonal contra 'o Câncer, em vangélicos motivo de bên- ral nutra no Estreito. Preço .

benefício-dos pobres ataca- çãos inúmeras, em Deus, e para as primeiras .

dos desse mal, o Pastor de mediante N. S. Jesús Crís- Cr$ 500.000,� e para as se

nossa Igreja de Riachuelo, to, para o ilustre enfermo, gundas Cr$·25.00o.,OO. Negó
Rev. Galdino Moreira, fez sua família' e sua obra de elo urgente. Tratar com
uma visita a-êsse ilustre solidariedade humana". Mário .Abreu,

.. médico enfermo e sofredor.
No dia 31 do mês de mar

ço, às 11 horas, acompa
-nhad-o dos irmãos Sta. Díl
ma Werner e Srs. Waldyr
Hemerly e Licenciado ao

Ministério Evangélico Thia
go Rocha, compareceu à ca

jsa onde' se achava o refe
rido médico na Praia do
Flamengo, 186,' apto 205,
sendo aí recebido mui cor
dialmente pela Exma ... Sra.,
D. Marcina, esposa do Dr ..
Laureano. Levados . pouco
de1l.ois [unto ao leito do ílus- < ,"; A. tqdas ,a!, pessoas que",e.n,y,i�!e_!:n� oJecort_é aba!x..0 .

•
tre eiife�mb, ._� Coii;is-sã'� �; devidamente preenchido será remetido um cartão nume-,
cima; 'ofereceu ao -mesmo 'Um ra:do que proporeíonará ao portador concerrer num- sor

volume da santa Escr íturã, .teío inteiramente GRATIS .de um rádio novo de 5 valvu
o folheto de Stanley Jones las de reputada marca..
- "Quando à tristeza che- ( Cada pessoa poderá concorrer tantas vezes quantos.
gar" e o-s 500,00 de oferta I recortes preenchidos enviar. .'
à Fundacão Dr. Laureano, À Sociedade Propaganda "ESQ"
contra o· câncer, já criada Caixa' Postal, 90

Jegalmente, no país. F'Iorianópolis -:- Sta. Catár ina,
\ O Rev. Galdino manteve Nome ,. _ .

com o dr. Laureano como- . Endereço ,..... . . . . . . _ .. _ .. _. . ......•••

vente e rápida 'conversa 1./ Cidade , � .. .,...... . : .

cristã e' de conforto e evan- Estado '" . .

ajoelhados junto ao leito ·do t :tfota: Junto Cr$ 3,60 em selos para a resposta�

'Clube «Caça e f

Tiro»
r EDITÀ;L."

. De ordem dó 1$1'. Presi-

dente, convoco os srs,

aSSO-I'cíados dêste Clube; para a

Assembléia Geràl Extraor
dinária, a realizar-se no dia
29 do corrente, terça-feira,
às 19 horas, nnma das sa

las do Clube Doze de Agôs
to, afim de tratarem de. as"
stintos sociais.
F'lorlanópolls, 22 de maio

de '1951. '

.. Haroldo Vilela, 10 ·Secre•.
táriÓ.-· f

fogões JOGOES E \ fOGAREIROS l
flHRICOS QAKO I
Inteiramente esmaltado em porcelana

ou exelente pIntura a uuco .

..
-�

Apesar do baixo preço tem excelentes
- caracteristicas mecanicas e elétrices.

Os di! cós elétriços DAKÜ' de
.

qualida
de iQ.sup�rável� são .Ao, tip<? de resistêu,.cia
elétrica embutida, 'p''t'ensa.da· em m-afetial ãl
.tamente isolante' com' grande çoncentração
c�orinca

.DAKO

7,

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

,_

Certas 5.ituaç.ies ..

_- -..__, �.:..-,

=�
seu filho

,
'

mesmo" -,

- pode reso'lver. '. � '
__

.

- ."" ".,

S:m ... "Colhidós em pequenos l:Íecos, •.
no alto de um m�n'(), num galho de

árvore,
.

num imprevisto' de' rua," o
.

.

iustinto os protege... seus .filhos con

seguem resolver certas situações. Mas
há urna que só você pode - e é seu

dever! - resolver: a" de se tverem sem
!

o amparo paterno antes de termi-
nados 08' estudos, antes de encar-

reirados n� vida. O seguro de, vida
e a sua tranquilidade, �pol'lllJe' é a

.

proteção completa de seua 'filh�s
quanto ao futuro. Procure ouvir,
ainda hoje, o agente da Sul Americ.a; »<

que lhe mostrará, sem compromisso,
qual o plano de seguro .de vida mais

. adequado à completa J.proteção de
seus filhos" em qualquer hipõtese.

Sul Alue.eiea
COMPANHIA NACIONA,L DE SEGUROS DE VID�

Fundsda em 1895

r
I
,1-'

. .

Á SUL Al\IERICA - CAIXÁ-POSTAL 971 _ RIODE JANEIRO
- Queiram ,enl'iar-!IÍB um folheto com informações.

sôb"e o IfBlfu.ro de eida,
. ..

r

ll-XXXX·l 78 O

Nome
_

" .

'..�

.
-,

..

( 111·

810- FRANCISCO nO'"SULr. Rara NOV:!· fORI,
I'.'

'

. Info!'mQ�Õ.ill 'oomÜi!i' A')eUlhsfi .' '1" ( .

. V'tl' ,�o6p�hl- C iirioI....Hoepcke S/A - C1-· ') eJetc:ne- 1 71.2 ( End. teleg: t
,
'> ,., ,rlllDC11t:odo Sul-Carlol Hoepcke SA -CI-Telf.lcne f MOO�EMACK �

Atlântlda Rádio· Catarinense limilada�
apresenta mais 2 iosoperaveis modelos para 1951

'

"

CARACTERISTI·CAS : �

.

::I
5 valvrrl:ds: Ondas: longas de 550 a 1.tOO' kc[s; curtas 6 a I8mcs. 50 a9T· nits.

:= Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada, .para toca-scos.

, • TTa,,!sformad?r uni::ers�l para 90, 110,·}80, 200 e �O V?US vdi.

=
'Vanavel de 3 secçoes .. FI 'com nucleo, de fe.rro _ ,Catxa de. IMBUIA. de lu.xo.

_ Grande alcance: Alta sensibilídai.{e : Som natu.ral.
.

.....

/x

'Modelo ARC�5�P

•

A:ode'o AfêC 515

I:

I:
I'

!

-,-
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Enérgicas medidas· propõe o 'sr. Get�lio· Vargas"
RIO, 28 (V.A.) - Aícan- mitam ao Poder Executivo, conhecidas, nas quais avul- conomia popular ou coutfh Art. 9° - As penas aplí- em infração penal contra a

çaram grande repercussão dar combate ao .crescente a-, ta a influência criminosa
I
a saúde pública e atendendo cáveis aos crimes definidos economia- popular o juiz po-

1I.OS círculos políticos, as gtavamento das condições dos especuladores ganancio- à gravidade do fato, sua re- no art. 4° do decreto-lei n. derá aplicar ainda a pena a·

mensagens enviadas à Cá- de vida do povo, através o sos, Dirigindo-se ao Legisla- percussão e efeitos, a auto- 869, de 28 de novembro de cessória da perda da nacio..

mara dos Deputados, pelo a-lto custo .das utilidades, tivo, o primeiro magistrado ridade policial poderá deter- 1938, são as de detenção de nalidade brasileira adquiri
presidente da Repúbliea, so- motivado por uma série de encarece a necessidade de minar o fechamento provisó- 6 meses e 2' anos e multa de da por naturnlização, opção
Iicitando medidas, que per- c}rcu!1st�ncias: sobejamente ser reformada _a comissão, rio do es,ta�elecimen,to, �,elo 5 mil a

2,
O mil

c;uzeil"OS,,' lOl�
título

declara,t,ó,rio, ',' .

<, Central de Preços, dando- prazo maxImo, de 15 dias, ArL 10 - Alem dos atos Art. 140 - No, Distrite,
-�.,., lhe -f1;lutoridade suficiente e comunicando a sua decisão, previstos no art. 20 a lei n. Federa], o processo das in

meios capazes de executar dentro de '24 horas.cà auto- 1.300, de 28 de dezembro de frações penais Telàtivas à e-

.. sua tarefa em beneficio da r'idade judiciária competen- 1950, constitui contravenção i conomía popular "caberá;
economia 'popular, hem co- te" que' homologará, ou não, contra a ,etonomiá popular ] prívativamente, �aos juizes
mo, .àssegurar �..

livre dístri- o ato. '

'

.. ,', .. punível com a 'pena de de- das 17a, 18a e 19a, varas cri-·

buição e 'venda-de produtos
' Art. 4Í) � O àl't.,70 do de- tenção de 1 a 6 meses e mul- minais.

essenciais e, ainda, propor- ereto-lei n: 9.840, de 11- de ta de mil a ZO mil cruzeiros, §, jo L, As' contravenções,
cionar às autoridades, 'pode- s�témbr�. tl� 1946, !í�a'redi� recusai' o 10:a�6r ou sUbl?-, de 'outra natll�'e�a serão pro-

--, _",- res especiais para combater, gido aSSIm: "Os juizes re- cador de prédio urbano o, cessadas.nos JUIZOS das 20a,
l' l� 'ri "lnflp .l1i8, 2'� de Maio de _1951 com eficiência, a carestia. correrão de ofício para' o fornecimento de água, luz e: 21a é 22a varas criminais.

--- -
-----, _'o

Dêsse modo, o Govêmo da Tribunal de Justlça sempre gás, períõdíca o� pernanen-I § 2° - Os pro,ces.sos qJ�-
O t d"

• ,'...'
,

't', República assume posrçao que, em processo por críme jtémente, a prédio locado ou
I
eram da competência dos

ecre a a a prlllO ,re,eu la 'coo" decidida, armando-se. dos contra a economia 'popular sublocado, ou, por qualquer juízes mencionados no pará-

, tra OI .alandros da 1,(
t T'II,"I_r»

poderes indispensáveis para ou.contra a saúde pública, outro modo, obstar o seu; grafo anter-ior serão redis-
'" B ,� por 'úrrí paradeiro nessa si- abáolveremos acusados eu uso. I trfbuídos às demais v�ras

F'ALTA, AINDA, A CAPTU responsaveis pela "A Tute- tuação cruciante em que se determinarem o arquiva-
'

Parágrafo UnICO - No: criminais.
RA DO "ADVOGADO"... lar", que são: Glicerio Go- debatem as' classes menos' mento dós autos de ínquérí- processo de contravenção a I

'

Art. 15 - Esta lei entra-

mes da Silva, -natural de favorecidas, am todo o país. to. que se refere êsse artigo e rá em vigor 30 dias; após a

Glícerío Gomes da Silva, Pernambuco, filhó de Altino E: o. seguinte (J projeto de Art. 5° � As penas, apl i- das prevlstas na, lei n. 1.300, I sua publicação, revogadas
Marcelino de Campos e Gomes da Silva e -de Maria lei que altera dispositivos da cáveís aos crImes contra a' de 28 de dezembro de 1950, I as disposições em contrário.

Zuardo Mangalie, verdadei- Madalena de Jesus, com 29 legislação vigente sôbre 'cri- economia popular definidos a"autoridade policial compe-!
'

,

-

ros malandros, constituídos anos de idade, residente em mes contra a.' economia popu- no art. 2°, itens I a 'X do de- tente terá o prazo de 30 dias,
'

, '..
-

em quadrilha de espertos

I
Maringá '(Paraná),' como lar:' ereto-lei n. 869, de 18 de no- para a remessa dos autos a

I a 'I e . dI para-Tesarem os menos avi- incurso 110 art. 171, combi-
:.-" "Art. 1° - Além dos vembro de 1938, são as de JUIZO,

.

-

. fi DOVa 81 e sa-
sados, aqui aportaram com nado com o art. 51, § 20, am- crimes e contravenções con- detenção .dw2 a,10 anos e Art. 11 - Nos, crimes

I· I.d l'd d d I, d C' l' P I M tra a economia popular pre- multa dé 20 mil a 100 mil eOll,tra a. sa.ú.de. públ_ica; os,, a'fIO'm olmo re·,uma nova mo a I a e e i nos. o O( IgO enai ; r ar-

"negócio", denominando-o celiuo de Campos, de natu- vistos na legislaçãó vigente' cruzeiros. exames perICIaIS serao rea- ,

b 'a t-"A Tutelar". ralidade e indentificação (decreto-lei n. 869, de 18 Art. 6° - O item II.' do lizados, no �is_Ú'ito Federal, C.B er 8uges O-es.
O fato foi noticiado pela ignotados, mesma infracão de novembro de 1938, combi- art. 3°, do decreto-lei n. 869 pelas repartições da Secre-,

imprensa local e, mesmo" e Zuardo Mangalie, natu�'al nado c�m o decreto-lei n. de 18 de novembro de 1938, taria Geral de Saúde e As- RIO, 28 (V.A.)' Foi

'denunciado o que levou a de São Bernardo do Campo, 9.840, ele 11 de setembro de fica assim redigido: sistencià da Prefeitura ou mandada para o""'Diario Of i-

Policia a agir, prendendo os São Paulo, filho de' Benja- 1946, e' com a lei, n. 1.300 de "Transgredir tabelas of'í- pelo Gabinete de Exames cial", que deverá publicá-la,
responsáveis, que, dem m�- mim Mangalie e Ronilda 128 d� dezem?l'o d� 1950), ciais de preços de gêneros e Periciais do Departamento a proposta do nov.o salarió

'll�ira tão angélica,. ofer��. �àngalie, :com 23 anos d.e, COl�stI.tu,em a.md� cnmes �a mercadorias, 011 de serviços Federal de Segurança Pú- mUllmo, apresentada pela
Clam empregos medIante fI-I' Idade, reSidente em Campl' me:;ma "1atuleza, - a) le- essenciais, bem como expor blica, valenao qualquer dos respectiva comissão deven- ..

ança e, p.elo plano, d.a túte- nas, São Paulo, também, in-I cusa\ � pr�s_taç�o, de ,�ervi- à vénda. ou oferecer ;;_to pú- laudos como corpo de delito do a mesma, por .determina·
la, vantaJosos negcclOs aos curso nos meSmOs, artIgos' ços eSsencIaIs a subslsten· blico tais gêneros, mercado· direto. ção, legal, ficar aberta pai).,
que lhes caiám na trama ... ] e paragrafo do Código Pe- cia humana; b) expor �, v?n - Eas ou serviços, por preçO' Arf' 12 - O processo dos receber sugestões, por ,no-

Mas, a Policia foi-lhes ao, naI. .
da ou.. ofereceI' ao p\lbhco superior aos tabelado�, ou crimes e contravenç.ões cou- venta dias. Em seguida, o·

enca:Ice, .:prendendo o§ "an.1 Resta. ainda. a cç.ptura gêne,.:·os ou m�rcad?rias"?u não �a�ter afixa�o,. em. Ju- tra a economia popular será I ministro do Trabalho, oapro

ginhos", -apurando a,s res-! de um outro da quadrilha, sen>lços, por lll'eços SlrperlO- gal' vIsIvel e de facII 1eItu� o sumário, reguiado nO cá-, vando-à, re.meterá a propos

ponsabilidades em processo I
que .se apresentou à Policia res aos tabelados; c) favo�- Ira, as tabelas de preços a- pitnlo V, título II, livro II, ta ao chefe do ,governo. I

que instaurou. ' I como advogado da importan- c'er ou �referir com?rador provadas pelos orgãos com· do Código de Processos Pe- O salado mínimo para o r.
Agora,. o dr. JuÍz de Di· te firma que, enfim, não ou fregues em detnmento petentes. naI. Distrito Federal foi fixado, f:rejto da 2a Vára da Capital, passava de verdadeira ara-

de outro, ressalvados, quan- Art. 7° - As penas apli· Art. 13 - Ao reincidente_1 em 1.200 cruzeiros.
r

atendendo às provas que puca: qúe, nesta 'Capital, �? à indústria, os sistemas �aveis �os cdm}es contra a I-
'lhe foram 'presentes, decre- estava agindo com nova mô- ,\!te eutl'ega ao consumo por economIa popu ar definidos

F
\

tou a prisão preventiva dos dalidade de r�ubo'.. .

intermédio de distribuidores no art. 3° do decreto-lei n.

V,'eGItana,o.ou revendedores; d) negar 1869, de 18 de novembro de
9ou deixar 0- fornecedor de 193.8, são de detenção de 6

O «Dangler» da Fel-ra serviços-essenciais de entre- meses a 2 anos e multa de 2

gar ao freguês a nota rela- mil a 50 mil cI'uzeil:os.
tiva à pr�stação do serviço I

Art. 8° - O dispositivo
Afóra a Roda Gigante, me fiz-lhe ver a 1'Jecessida. .desde que a importancia. ex- constante da letra a, do art..

que é a delícia de grandes e de de uma "bicha" para evi. ced� de quinze cruzeiros e 4° do decreto·lei n. 869, de

pequenos, nm dos diverti- tal' atropêlos naquele diver- com a indicação do' preço, 18 de novembro de 1938, fi
mentos mais queridos do timento, afirmando-rne que nome e enderêço do estabe- c::t assim redigido: - "Co
mundo infantil e juvenil no os muito·que-fazeres 'o ti. lecimen1io, nom� da firma ou brar juros superiores a ta

parque da -Feira
-

de Amos- nham inhibido de tomar tal do responsável, data e local xa permitida por lei, 'ou co·

tras, é o "Dangler", grande providência', citando mesmo

I
da transação e nome e re- missão ou desconto, fixo ou

carroucél C0lU numerosos que na,Expo.sição havida em sidência do freguês; e)

mis-=Ipercentual,
sôbre a quantia

banquinhos tirados a cor- Blumenau sempre houvera turar gênero::; e mercadorias, mutuada ou permutada por
rentes, e que tanto diverte bôa ordem, dispensando-se de qualidades diferentes e moeda estrangeh:a, ou, ain
aos que nele tomam parte mesmo o sistema de fila .. , expô-los à venda por preço da, emprestar sob penhor
como aos que o' assistem, Sabado à noite, como pre- marcado para as de qualida- � que sej§t privativo de insti-
dentro do recinto do, Parque víamos, um acidente' sério de superior. tuição oficial de crédito".
ou de fóra dêle. 'se verificou, Distinta senho- Parágrafo Ul1lCO As

. . ,
Embota não seja novidade rita, da nossa sociedade. �u- penas,aplicáveis aos crimes

" para a Capital, porque há ma das precipitacões havi- definidos neste artigo, bem P dmeses que o "Dangler" fun- das foi''latingi,cla 'por forte como·aos definido$ 110, art, ascoa OS
cionava no �arque d(('Cam. pancada na região ·frontal 2° do decreto-lei 11. 9.840, de, Est,udantn5po do ManeJO", a sua h'ans- por um dos bancos do "Dan- 11 de setembro de '1946, ''':;
ferência para a Feira de A- glel''', e com mão à cabeça itens I, II, III, ViII e IX, se- Mais uma vez movimenta-
mostras despertou uma cer- foi ela retirada por suas a- rão as de detenção de 6 me- se a mocidade estudiosa de
ta curiosidade entre a mo- miguinhas daquele recinto, ses a 2 anos e multa de 2 mil Florianópolis. Ê que, inspi
cidade alegre e' despJ\ocu- não tenc1'o voltado para di- a 50 mil cruzeiros. rados de fé, fiéis às tradi.
pada. Daí moças e rapazes vertir-se. Art. 20 - O parágrafo ções, a exemplo dos anos an

porfiarem, com grande ân- Logo as providencias fo- único do l:irt. 30 do decreto- teriores, será levada a efei
sia, um lugarsinho no

tal/
ram tomadas. Surgiu um lei n. 9.840,· de 11 de setem- to, a 3 de junho próximo, a

carroucél, não olhando as funcionado acompanhado bro de. i946, fica suJ;>stitui- Páscoa dos Estudantes.
consequências de sua impru-, de um policial, que mandou do pelo seguinte: "Parágra- Mais uma vez a Catedral
dência quando se precipita- I

evacuar as cercânias do car- fo único - Em tal caso, se- Metropolitana abrirá suas

vam para cima do instru-, l'oucél e formar fila, e dai, rão aplicáveis os principias portas para abrigar a cen

mento ainda em movimento, por diante tudo se normal i- de direito comum que re- tenas de almas, jovens mas
sem esperar que, os 'que o zou. Providência tardía, mas gem os institutos da fianca, decididas, confiantes em

oCllpavàm saltasseIl1, o�asio- ainda em tempo,_ e :mbo_ra a da suspensão. da execução I
Deus e em Seus preceitos,

nando mesmo uma glande! grande concorrei1CIa amda da pena e do lIvramento con- esperançosas num modo me

c�nfusão e muitas

contu-/
de candidatos aos banqui::_ d�cional,'

A fiança se�·áT. ar- lhor, meno� cruel: ?nde o

soes. nhos, a ordem no entanto bItl'ada dentro dos lnmtes amor substitua o OdlO, e 011-'

No dia seguinte ao da es- impera, para alegria e con-! de 2 mil a 50 mfI cruzeiros". de o bem, a justica e a ver-I
tré�a" e�con�Tando-me com fiança de todos. I Art. 3° .- Verificado dade norteiam a c�nduta dos!
o dmanuco dIretor do certa· \'Marcos qualqu'er crime contra a e- homens. j

ara o

;

"

i

\

...

Recomenda um velho cônselho que se evitem,

questões, com gente de sáia: mulher, padre e JUIZ.
Quando, entretanto, a provocaç.ão parte do outro,

lado, fugir é feio.
Quando ainda, no sábado último, aqui na redação

·roubavamos saber e experência a esses dois queri
·dos colegas que são Barreiros' Filho e Othon d'Eça,
os nossos conhecimentos d� latim foram outra vez
duvidados por esses dois abatinados sabedores, que.

s�o os �'everendos padres Braun e Spricio. Não l��
vldamos, no momento, por nos acharmos em nossa
casa e por se achar ausente o nosso Tenente Gregó
rio, encarregado de repelir, em latim, essas provo-
cações.

'E, sem a menor crítica, demos agasalho aQ se

gundo convite para o
-

sexto Churrasco da Saudade,
da autoria do Pe. Braun, a realizar-se, sub umbrá
fiei magnae, no dià 10 do próximo mês. Escrito em

latim, êsse convite contem imperfeições, contra as

quais o silêncio do latinismo em nós latente seria
covardia. Não aceitamos o magister d-ixit. Assim,
onde o Pe. Braun escrevell dia 10-6-51, nós escreve-
í'iamos die deeimo idibus, julü ànno u'tillesimo non-,

gentcsimo quinquasimo pi'imo; onde. eséreveu ho
ra 11,30, escreveríamos hora dimidia ante meridiem
,e onde, ainda nas horas, escreveu 12, escrevería-
mos pteridie.

'

Fossemos, ,ao nosso tempo de aluno, simplifi
car essas datas e horas, grafando-as em algarismos.
por certo que nossas notas não subiriam in altum.

Como deixamos cl�ro, não concordamos com à

necessidade de, no convite,· o Pe. Braun fornecer,
para a tradução e entendimento dos ex-alunos, um

explicito vocaburário. E isso porque, o ex-aluno que
não entender o convite, não merece churraséo_...

Ex·corde

���/�
,A

•
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