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bancada de um partjdc com relação a ela passou o seu ir,
A As�embléia Legislativa do Estado, no final dos julgamento de negativo para positivo? Se, no, consenso, tuação não resiste a um confronto- com. as demais elas

-seus trabalhos do ano último, não 'logrou .quorurn para geral da U. D. N. o projeto era ontem destinado à pro- ses assalariadas. Tornou-se vérdadeh!âfuéute '--humilhante;
:as votações. Os deputados da U. D. N., do P; T; R e do t.eção de afilhados políticos do govêrno, como e porque 11 situação em que vive a maloria dos fu�cionários 'esta-

'

II
1". R. P., refugavam deliberadamente do recinto, ao qual se transformou hoje em exigência do serviço público? duais, em face da evolução hftyida no terreno das con

também não compareciam três representantes .do P.S.D., Nessa monstruosa incoerência está, ainda__�mais 'uma quistas sociais. Urge, pois, que ,.se tomem medidas no

deshonrando·se e deshonrando o mandato. O motivo des- vez, a justiça que agora os adversários fazem ao precla-. sentido 'ae melhorar o teor de vida dessa classe, porque
�a deserção seria impossibilitar H aprovação de alguns ro dr. Aderbal Ramos da Silva, retratando-se: pelos vo- só assim o Estado terá autoridade moral para exiglr-lhe
projetos de lei da iniciativa do govêrno, contra 08 quais tos com que, apoiaram uma iniciativa 8U8, das acusações mais eficiência e produção de, serviço".
-9 oposicionismo da época assentou os furiosos canhões insidiosas e virulentas .que ontem faziam à essa mesma f;sse tóp1eo, -alíado. à afirmação transcrita da Men�
'I'Ia sua demagogia, O Tribunal de Contas,' Jnstttuido pela iniciativa. Estft, obvíamente, não se alterou na sua fi� sagem, dá ao voto �m que a:,maioria do legislativo rejei
Omstituiçiip, pas�ol,l a ser imoralidade adniinistrativa; nalfdade, com à só substltuteêu do governado-r;, Sofreu, .

tou o projeto, plena' conformidade 'com o.pensamente do
v.� .empréstimo para ultimar o pagamento da rêde de sim, na sua oportunidade, Justificando o modo de ação govêrno, deixando evidente -que contra a orientação ofi

�l'gia �l�,I:'�c� C,apivari.Flor�núpo1is, f(ti 'visto como -da baneada pessedista e ressaltando ainda mais a incoe- cial votou a minoda situacionij3ta.
,

méio 'de,plijf.lr·Cle��sélê(tbtMs; "e'I,l';cr-j�c;t·��;�gons· r.ênci� .da rep:resent�o sit.,a.cionist� , A co.erência com que se houve a maioria' da oposiçã6
�rgos. taC�8da de prori8êlicia.p,ára 'Il'quinh�ar â,filha-

. _,'� qu'�, ��ra '�·gôVémid�r irine,u;·�t�p)én_o',E!õI-' só. en�4,l�,t��r;,,/�a�le�, na. incoerência com q\le'agiu a

dos da pelítiea. Destes últimos, um. ,foi rejeitado po.r ,ta:(lo :não deve ,�umentar o quadto 'do func;C)N.lismo P.ú· .mmoria da sltl,laça�. f ,_
"

'

-maioria de, votos, ,na sessão d!i Assembléiá de sexta-teíra blíeo, .-essa orientação, ttaçllu·� S. ',�i�;�em'Wiia �ensa� Considerádá à al:\liUdade politica e c�idera(ilos os

��. Ji.;, �ntt.a., es.sa dec�9. jn8u'rgill-�. 0, 1�4er da U. gelll, q-U(Uldo, j�stificando a dispensa. de, �lé;f�dq ílu�o precedentes que envolyeram, entre outros; Cl pl'o>jeto re

:o. '�'qUe-itã�, âl,ê'iinÇ(iú, çb.Pte�fler,...��� a J.io$,�o: o', ;;Cj'e �Jy.dores, .escl'e�eu: o Estado não' está em ?()ndiçÕé� jeitado, na atitude. opO�lÇ!qn!sta está um superior sen

V<etár8. Seltulldo ,o ilus�te ment-or da, bancada. DiiiLôrista, ele, rn:alitê�los, eómo. não 'estava, quando os adI'niti.-I.�. -"o ;". �tido de 8upeno.r C()la.boia� e"quanto que na transmu-
-,

:o P. S. D. não, p�ia ful�inar 0, pr�je�o, j>�rque da ini-' ',Por �ôlJre ise� tem ainda o atual gove�dor eem- laÇA0 dos rePresent4ll\tes.l!Jiittaéionistas fulgura e late.ja
;dativa do govêl'no P!l�do�' Visto,lJor .êsse, critério, ,3 pro-mjssos"m�js sérios e mais extensos com o funeiona- uma incoerência desearada." ,

,� deveria ser' Uri'aJiimimente rêjeítada, sem tirte Iismo._,Dai, JK)r certo, essa orientação de restringir-lhe o A rejeiçã� unânime do pro-jeto era o normal 'espeta-
uem guarte, pela repr�ntaçãO! udenísta, que; n�'enta!t· quadro. Na sua piat,�fo!'�a a$seg'1a�'a�o sr. Irineu &1.'- do.,A .l!:anca4� 8ituacioni� apoian��Q sem e�H�ções
'o. lhe deu todos, os votos. Se" ontem,'O projet6 eÍ'3 nê- nhansenj "Até hoje não pude compreender como -é que dentro da.'lógica .e sem lógica dentro das explicllçõe�.

, 1�� a ponto de exigir que a U.1). N. negasse número à um: país que avançou tanto no gominiu da assistênci'á so,-, deu sentido políti.co ,à ..votação.
'

Assembléla para votá-lo, com� aprová· lo hll'je'l ,Que r�� eial e da 'legislação trabalhista; tenha esquecido 'os seus, E por -isso eStá, ámargando as ,d()t'es da derrota.
'dical mudançl;l ocJi;réu nessa im,utada \ lei, qúe Ctodll a servidores, o que _vale dizer o pessoal de casa, cuja si- , RUBENS DE ARRU:DA RAMOS
I'
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VIENA, 29 (U.P.) - O
novo presidente socialista
da Austria, Dr. Theodor
Koerner, dec.1arou hoje que
o país está pronto para li�
bertar-se ,da ocupação.
Na primeira declaração

que forneceu á imprensa es-

NO AS EL'EIÇO-ES tl'ange'ü'<l, o Dl'. Roel'ner

.

' V
.

disse: "Confio em' que COl1-

""'" seguirei ,convencer o mundo

NO MARANHAO ,de que a Austria pt'OVou es-

tar completamente apta a li
RIO, 29 (V.A.) - O jor- nhenses. Hoje, o procurador bel'tar-se da oG.upação e a

nalista M\Jrilo l\1arroquim entregará o' seu parecer ao conc,luil' com rapidez o tra-

RIO. 29 ,(V.A.) �,Segun-

t,'a.
nto

cont.Ul'badO
á

SituaçãO'tde
opo�' bal'reiras â

açã,.
o dos inicia hoje a sua crO'l1lca Tribtmal, o qual deverá ser tado de Estado".

no info.rmações colhidas pe- política no Estado oferecen� sociais progressistas _ a.
diária com o seguinte: i distribuido ao.. relator. Co- Prefeito de Viena e anti-

la nossa repo.rtagem, junto. do margem, assim, á atua- 'crescenta�se - que o chefe Suger:indo a realização de, meça, assim, o ultimo capi- go general do. exercito impe
:á pl'esidencia da República, ção dos e-lenl'entos do. sr. do. GO'verno. deliberou tentar um novo pleito no Maranhão � tulo juridico. da recente, ru- rial austriáco, o. dr, Roerner
� g·r. Getúlio. Vargas a<:aba Adhenün' de Barros. E teria' a .n.acificação _4:os· pjsse�í.,,- Para gove rnad,c)li'"" ,o, sr. PU-! Dlorpsa e ten� pEôni-c� el€i- ohtev.eI 2.17.2,806 ,'ot.o'S � e,..,

de enviar ao 'Rio.-Grànde' 00 sido ju!ftmnenté ,DO.' ,intuito 'tas e trabalhistàs gauchos. Ilío Tra\�a_ss{)s condu-iu on-1 toraI dQ., Maranhão. Todo!} J�içãO' presjdencial de sàba-
Sul elementos de' sua c.o.n- ...,.. _w _. _ w-._........

te.m O' seu parecer. Durante' se recorilam do., que. houve, do, para a sucessão do dr.
:fiança pessoal, a fim de ten- I O t d d·e P t'"

semanas, o procurador do J l'ecentemente, na capital da· Ra,rl Renner, que faleceu.

�r a pac.ificação das

seC-j
es.a O e' aln' Supel�ior Tribunal Eleitoral, quele Estado. O governador em dezembro llltimo.

çoes locaiS do. PSD e ,do >,' (
, teve um exaustivo trabalho Engenio de Bárros, que a- Circulos bem informado,s

PTB. Como se sabe os de- PARIS, 29 (U.P.) --:- De o relatório da comissão mé- de pesquisas em Ínumel'os

t
liás deu mostras de sereni- disseram' hoje que a surpre.

sentendimento.s existente� acônh" com certlls informa- dica, que ,recentemente com� processos, que envolvem al- dade e evidente senso de, endente vitori,a sóci�.!i§tat
entre os dois part,idós vêm ções recolhidas en} circulos pareceu, � ilha de Yeu, a fim guus milhares de votos. De- t

'

provavelmente não tena l'e-

emprestandO' aspe.cto um geralmente bem informados, de examinar PhilJpe PétllÍn, sincumbiu-se o sr. Plinio
I
responsabilidade, fez um a- percussão imediata sobre a

_.......__.........-..·.-.....-.-.....•.....
-....·_·....w....•....-...........-....•....- ........� conclui que ó detido se en- Tl'avassos de sua tarefa em cordo com os adversarios, vidÇi politica austríaca.

- contra em estad6 de extrema tempo curto, poÍs conside-llicenCiando-se dO' governo a O ministro soCialista dO'
,fraqueza e que, atualmente, rou desde que se a,briu o fim d. águardar no Rio, o Interior, sr. Oskar Helmer,
é impossivel encarar-se a "caso lllill'anhense", que es- i julgamento

do Tribunal Suo disse que continuará a coa

sua tranferência para o te possuia especial pl'ÍOl'ida- • perior. O Maranhão está em lisão entre o Partido Popu:
Continente, _.Aconselhariam de ao ser apresentado á ulti- 1 calma. Essa tranquilidade lar e O's Socialistas, coalisão'
os me'd-l'cOS, no entc','nto", se\ ma instancia do poder elei'

I
prosseguirá se o T.S.E. rati- .

h I',,- que VlU a u bmamente, a-

melhorasse o' estado do p'rê· torál. Cumpriu o procura-. ficar o ganho de .causa do presentando sinais dé estar
so, o exame da possib-ilida- dor o seu dever, 'e graças ao

'

governador Eugenio? Tam· prestes a extinguir-se.
de de sua retirada do forte. seu trabalho, o 'T.S.E. deve- bem. vale perguntar se a

..................... rá examinar.. em plenado, tranquilidade persistirá; se

talvez ainda esta s�mana, as o Tribunal concluir pela neM

questões eleitol�ais mal'a- cessidade de l1.ovas eleições.

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

j ,

DtRETOR .' '�
I' Dr. RllbelJ�' A. RlmlS i
� GERENTE .;

Si D. F. ,de AquiilJ �
) :,
�.......-.....",.._...�_.
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50 CENTAVOS

Getulio quer ... paz· entre
o P.T.B. e o P.S.D.

caso ,do- P. T. B. 'de
Sant-a Catarina'

o

RIO, 29 (V.A.) - o Jot- I já manifestara ao pl'óprici
naI, de hoje, publica: governador Irineu Bornhau-

O sr. Danton Coelho l'ece- sen o ponto 'de vista do PTB

beu, ontem, em audiência es- de apoiar a sua administra·

}>ecial, o presidente dfr As' ção. sem que essa atitude
sembléia Legislativa de, implicasse, entretanto, num

Santa Catarina: sr. Volney acordo político.
de Oliveira, com quem man- A pergunta sO'bre se a

-teve demorada conferencia Convenção' Nacional traba

sobre a crise que divide o lhista, a l·elmir·se brevemen
petebismo no Estado. Abor- te; -examinará a crise rei·
-dado pela 'u'ossa reportagem, nante em Santa Catarina,
;após o encontro; o procer 'informou o srl Vollley Co
eatarinel\Se declarou ,que o laço de Oliveira quê tal não
sr. Danton Coelho lhe rea- ocorreria. F:: acrescentou:
'firmara o,. pensamento do

Diretório Nacional de não - Segundo me garantiu
'homologar o ato' da Execu- o sr. Danton Coelho, a COll
tiva do Partido em Santa venção não fugirá á sua fi
Catarina .que eliminou tres nalidade principal, que é a'
deputados, a saber: -.Q pró- adaptação dos estatutos do

-prio presidente do Le'gisla- partido� Lei Eleitor?-I. Em
tivo e os srs. Franci�co Ne- sendo assim, a situação rei·
ves e Octacilio Nascimento. nante em meu EstaQ_O pel'�
- Disse-nos ainda o pre-! manecei:á até 'ás pró;x:imas e

sidente do PTB - eonti. leições municipais. Por últi.
nuou o sr, Volney de Olivei- mo, devo dizer que o vice�,
rá - que não existe, oficial': 'presidente do Diretório Na�

-' mente, qualquer acordo en- donal, sr. Ba,etá Neves, tam
tre a direção central do bem acaba de me garantir
partido � a UDN de Santã I que "os tres depl,ltados eli
Cat&rina. Depoif;l de C01lsi-·;,minados continua.m mais do
ileral'

-

absurdas as noticias I que nUl1C8. dellb'o das filei
.ca l'csrpei,to, esclareceu que l'as trahalhistas":.

�

Ramos V I D A "M I L "TA R
, Várias tem sido as exper(en· quinquêni'os. Outros acham q1.1e

Da Capital Federal e de ci:.ts de novos inventos empreell-I se (teve criai' um ql)adro à par
São Paulo, onde fôra a ne- didos pelos nossos técnicos, te, obedecendo ao critério de ano

g?ClOS: 'regressou,
.

ontem, Na última', l'ealbada na Gávea tiguidade e ,mere.cimento para o

via aerea, o nosso prezado Pequena, os 'chefes militares' e· escalallamento dos postos irned'ia

conterrâneo, sr� Celso Ra- naltecel'!lm a e�olução das fa· tos.

mos, industrial e Presiden- bricações de éxplosivos e ,ü'ma· E' claro que a formação de 11m

te do P. S. D., em Santa CaM mentos !lo �osso país. quadro à parte requereria maior

tarina� Tudo isso de�e·se à criação da número de generais, podendo ter

Ao seu desembarque cQm- Escola Técnica, em boa hora, le· l1m ele Exél'cito, quadro de Di·

pal'eceu crescido número de vaela' a eieito pelo, govêrno do dsão, oito ou dez ç1e Bl'igadll ·e

amigos no aeroporto da Ba· presidente Vargas. os' postos a�i.x(} em proporções
se Aérea. ." o Brasil já, pocle·se dize'!" pos- idêntic!Ís aos demais quadros do

.........H , sui um parque industrial. Todos Exército.

Sr.. Celso

silo unanímes em \proclama,l' o O inic!o devei'á ser de capitão,
valor e a utilidade daquele

ES>-I
sem limitação,' dependendo dos

tab._eleCiment.o
de ensino de gráu oficiais ��e completarem os curo

Previsão do tempo até, 14 superior. '/ sos da Escola Técnica. Parece

ho.ras do dia 30.
"

Há, entretanto, impasses, ela· que assim está resolvido o im-

Tempo em gera1,. instavel. 1'0 qU� removiveis, no setol' mi-I pas,"; atual. Existem,' vários c�·
Temperatura em declinio. Etar quallto às pronroções do� H'néü, com mais de seis anos 110

Ventos de sul; fl'escos. ofi'ciais técnicos, Uns pensam posto e a existência de gelleraL�

Te�pel'aturas extremas que o acesso aos, postos imedb· ainda moç,os e sem limitação (lo

de h<:.lje: máxima' 16;6; míni- t tos deverá ser pela mesma for· serviço ,ativo, fechando a cabeça

ma 15,6.
' /

.

I ma do magistério militar - em Gontinll'ii na Sa. p,agjna

I;

Vitória dos
socialistas

......................

o riso da
cidade

- Não tem leite e nem

açucar, dona Udenilda.
A sra. não acha-' q� a

culpa não é minha ...
- Em- compensação. o po
,--;vo nunca estév.e tão fe
liz!

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. . ANTôNIo DIB MUSSI

I
DR. MARIO
WENDHAUStN .

Clinica médica de adulto. •

criança..
.

Consultório. - Rua Jo.io Pinto,

)' 16 - Tel. M. 7-69.

, Co.nlluitas: das 4 às a bora•.

i .

Re.sidência: Rua' Esteves J6-

I Dior 46. Te1. �12,

DR. ROLDÃO
CONSOm·

Cirulta Gt!ral' _;. Alta ·Ç.trlir.i.
- Moreatlaa d1 on�raj -

.
Form�do pela·:�tda�e .",�.

Xedic,Úú, d!l tilI�.�alg)uh! � S.o
pa.a'la, I)��.f�.•��}.ten� do &.r
v�: Ci'l'�'O. <}6' Pl'ot.. 'AlíPi.O
COriÁ Neto.
Cirurpa

. do�uto.tillt&'O • Ti••
. ci:rc�lil:rel., i�te1ltil'..1T8 õelgaàb .•

C'Ila.n, .. ti,oi-dt. rill�. próeta-�,·
b4ri�i. utero, O'ril'iO& • trompaa.
Var-i0çi-ce'la., vuiz.ee _ herniaa.

c..:ns\ll\a�.: 9a1 t _� 6. 1110.'''.

'Cons�i' RiÍá Fil'!.l'" Scbmidt, �1

,.1tOl da Casa Paraillo).

tJrtra 'Nret. 1.6�3.
, Reaidênci.: RUI 1!leten' Jú

ntor. VUlIJ -. T-�l •. In. 7&4•._ ...

�l'yiçô. "''O�I>leto I> espeeiló.li:rarl,. daa DOENOAS o. DNJlO·
.. . __ �áA�; <W!)'. 'Dlº<1-�r.itlJ!I m�t.odo.lt de Ói"�I'�óétic()8' e tratamento.

COLJ!O:;Ç(jPIA � H·fS7'E'RO - SALPrNG�RA.FJA ;._ DTAl1()
LIS140 $ASAL

"'r;dio.tlrapilo pnt ond'a& cW-t••·El(jtroc!l'llgtl:�ção la10.
.tol.ta • lnfr;i V8'rmelho.

CoII.'ll;itóri-o: Rua Trajllh<>. nO 1, l.� alidar - adifício do .onte:-

�.
. .

Hor*rio·) Das 9 411 12 hotu - Dr. MussL '

t}alll 15 ás 18 floras'- ;Dra. Muni.
&Nidencia - Rua �ánt.o9 Dumont, 8, �pto, 2:'

DR.. DJALMA MOELLMANN
PLlNICA NEUROLOGICA E DE Q-LHOS ..:._ O-UVIDOS NARIZ Z.

,

GARGANTA
.'

U
CAgA DE SAÚDE SAO SEBASTUQ

Bob It direçãll do dr. Djaltoa li[01IIlltnalU1'.
Com o concurso d-o es�ciáHsta• .com fania e.ur.opêia.

�me. � tratamentb-lD.otl�rn-o iias: �nça8.do .istema nervoll.o.

1liaa116a�ico e. lrat4meuto completo das moléstias do.., olho.. -

B}l4oa -: 'l'ariz e Irarganta. .

.

Aparéllíagem moderníssima importada diretamente da .Suiça.
Con,.suttas nl' 'Casa de Saude São Sebastião das � horaa ás 10 •

tia. 14 'ts 'l8. bor!ls diàriame.nte.
o'

T�lefo.ne 1.153 - Larro São Sebv,stião.

Florianópolis - Santa Catarina.

.F-o·rcia.do. pela �"aculdade Nacio.-

nal de Medicina. Tisiologista e DA.MILTON VALIDNTE'
Tisio.eirurgião do Hosp�tal Nefêu

<.�

FERREIRA
.Ramo!!.. (lursQ dê e.sj.ecialização Advogado
pelo. S. N. T. Zx�iúUrno e�Ex· Serviços de idvogacia,

..J , �I!istente de Cirurgia ·do. Prof. em geral,. no Rio de Janei·
'--- Ugo Pinheiro GiliJnarães; (Rio). Iro. CObrança.s. Régistros,

,,...........,,__.,_._,_._-.......

DIt.:�ALFREDO DR A SANTAELA
Cons.: FeliPe Schmidt, 38. i Enc.aminha.mtmto d·e proces-

CHE'REM' (F
•• .

, Consulta!!, diàriamenle, das 1Ii SQ,S. Recursos aos Tribunais
o.rmado pela P'aculdade Na- .

18 h

I
d'J t' Co d T

.

as oras. a us Iça mum e o ra·
clonai de Medicina da Universi- R D J' C' b Ih
dade du Brasil':.' _

ua om alme amara, a O"

"'éd" �.- .. A-'
2G âpto.2., Prala do Flamengo, 122,

,.. JCo. por concurso ut !!SI8- •

t-. P' -t d D"
Fone M. 802. apto. 510 - RIO - D. F.

eDCJa a _Slcopa as o lstrlto �.� � �

::�:t��::e��a:;cô�:s;:���i::ii� Dr.Antônio Moniz de 'Dragão
da Capital Federal. Comunica a seus clientes e amigos que rei-

Ex-internq. da Santa Casa de niciou a clínica nesta Capital.
Misericórdia do Rio de Janeiro. CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
ClínÍ\:a Médica _:_ Do.enças Ner- (consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às

vo.sas. \ 17,30 horas.

Consdltório: Edifício. Amélia RESID1l:NCIA: Rua Bocaiuva, 135 -- Tele-

Neto - Sala 9. •
. fone M-714.

Cllll0 Nacional ' d'e

••ai8iÍl.
'

d.oençaa

.·diretol' do H!>spital Colo.nia
'ant·Ana.�

.

. Doenças nervo.sas e mental••

Impotencia Sexual ..
Rua Tiradentes' nO 9.

Consultas das 15 ás 19 bora•.
FONE: M. 798.

ReB. Rua Santos Saraiva,. 64
- Estreito..

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

MEDICO

DOI Servil;o8 de Clínica Infantil
... Assistência l\-Iunicipal e Hos.

pital de Caridade
CLINICA MED�A DE· CRIAN

ÇAS E ADpLTOS
- Alergia

Consultório: Rua Nunes M'I1cha

lo, 7 _: C6nsultas �s 10 ás 12

• das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Marechal Gui

lhe�'me, fi - Fo.ne: - 782,

DR. LINS NEVES

Residência: Av'enida Rio Bran

co, 144.

. Consultas: Das 15 às 18 horas.

Telefone:
Cons.ultório.: 1.268.

Residência: 1.385.

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se
nhoras - Pro.ctologia
Eletricidade Médica

Co.nsultório: Rua Vitor Meire

les n. 18 - Telefo.ne 1.507.

Consultas: Ãs 11,30 horas e à

DR. M. S. CAVAL
CANTI 't

CUnica excluaivamente d& cri- •.

o ESTADO
Administraçlo .

Redação e Oficinas •.
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!.

.

1022 - Cx. Pos
tal,/l39.
Díretor i RUBENS A;
RAMOfL .

'

... Representante:
A. S. LARA .

Rua Sériâdor I)·an.tas.:
· 40 --' 60 andaI' . :.
···Tel.: �24 ......, Rio de'

. Janeiro
.RAUL CASAlf,AYQR

·

Rua:��fIpe -de:-Oll'feln
.

nO 21 _ go 'ân-dar
..Tei. :'

. �871J c···�''tSio'
.

'í��lô'" \

ASSlNÁf'óRKS
'. Na Capi'tál .

Alio.: .: ;.... Crf. ·10&,,&0
Sémestre. ;

..Crt 60,0t)
· l'l-imestre • Cr$ ·8ô,.OÓ.

. 'Nó Interior . .
.

Âno' •••.• Crt-l2O,.09
Semestre' •. Ctt ?Cl,oo
Trimestre. Cr$ �OO
AnúncíOà 'medlanteeOD�
tráto.'

'

.Os originaili.
r mesmo

não publicados..do "'"
rão develvidos.·
A direçii.o não se res

poo8ltbiUza pelos' con

ceitos 'emitiOOa n08 ·.U·

tiros &ssin&d08.

FERIrlÃ�TÊttM'ATISMO
E PLACAS SIF1U·flC..\S

II X r de Noouelra
Medicação auxiliar no tra·

tamento da .ifÍlis

/

Direto.r da Maternidade e mé-
dico .do. Hospital' 00 Caridade.

tarde das 15 horas em diante.

CLINICAS DE SENHORAS _

Residência: Rua Vidal Ramos,

CIRURGIA _ PARTOS ,
- Telefone 1.422.

ASSISTENCIA AO PARTO E

OPERAÇõES OBSTÉTRICAS I DR. PAULO FONTES
Do.enças glandulares, tiro.ide, 'Clínico Operador

ovários, hipopise, etc, Consultório.: Rua Vito.r Meire-
Disturbios nervosos - Esteri- leso

lidade - Regimes. Telefone; 1.406.
�nsult6rio.: Rua Fernando lIa- Consultas: das 10 às 12 e das

ilhadQ,_ - Tel. 1.481. 14 às 18 horas. IResid. R. 7 de Setembro - Edit, Residência: Rua BIUlnenau,
Cruz e So.uza - Tel. 846.

.'-

Telefone; 1.620. ../
------------------------------�-----------------

anças.

Rua' ·Saldà.n-ha Marinho, 19.

Té1éfone (M.) 786.
----------

DU. t LOBATO
. FILHO

Doença. do aparelho rlll!!pirat6rlo
TU13ERCULOSE

Cirnrgl'a do- Toras

I'

Drs •. Waldemiro . Cascaes
e

Roberto Lacerda
ADVOGA-DOS

Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura-'

, lizações, retificação de nome: investigação .de pa

i ternidade, usucapião,' indenizações, ações traba-

I'
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê

sas, recursos bem.como quaisquer outros serviços
relacionados com sua profissão.
RUA T�AJANO, 33 - 10 AND. - Fone: M-711.

Dr. Renato Ramos da Silva
I Advogado
Santos Dumont, 12 - Ap. 4Rua

COMPRA,
-VEr:10Á IIE.

. CASA')! TfRR[ItO�

IlIP[)'TtC ...�

AVALIAcôrl;
U6ALlSAtOES I=====_el!!li!!l=��=�=

4'CtA O(ODOIIO ·.U
'"JI1I1j,.dPo�I$· "_TA CAII4IlINA

CASAS A VENDA
im,A

.

S. VICENTE DE PAULA;. 2 QU-lll'tos., sala etc,

té'rl'1!no 2-0 x' 33 rCl'$ 2S:l)OO;oo> finaIH�ia'de .'.... 66.000....
AVENIDA .MAURO RAMOS, com todo t;onJorto, 3

Quarto&, garaje etc.;' terreno lO x tO (fiilanc.:lado.:
.? p4Jla' Ca�n c1 Cr� w.oOO,Q!)) : '-.....•...•••.•�. ••... . .lSO.QOO;....,

RV1'\ CHAl'EC-ó� 9 itUartos, agua' lu! :ugõoo, etc., casa

. .

de OliJ.deira. tod& pio.-talta· .a ohlO'''-- alu�da por .

Ç.!t:.4{W.O� : M� ••• ; .', :"-"":" , _\
•• � • �'., •

»,-&08."
·�lJ.A ·XLMl�ÀNTE"LAMEGO. 2'.·"'P'éQu�MiÍ 'câsàà: eo.iJ.:.

. ,� ,

.:
-

tnM� em um de- 5J �';71l,.ó,timo 1'0.011 para dépo-
.

1-1t.o:�tl!t, 'f.turdila. -JMlta li' ni-'ai- ,' _

'

•. �.. 111)),80....
�Iwtº.w-)i'·à,..w.zoNr,:·�: ll_Q.ar.t��; .,,:-ar�z;d fO'i(lb!t/

....

eh-nv-ei.l-O 'etc, ternno QJ;l) 'lf��� '(:filian-ct\l1i1l '···J1éto'
.

M�ntrJlÍ� Ctt '5:Ul�)' ..•• L •... _ ... ., ... - ....._... 'lJ)..0t8,,'"
-COQ:ti.Em-óS

-

'�.ua- P.es-. P'edrQ ffi�1\-)., 8 i'l1)ar� llli�
nli-lfiros:� aai.h de íantat. "tro. d'G ."i�tII.; Wl·

Tão ha.bitav-m, depesrte et�; tgrre�o e... 6�. PMen.
d.o. ser VIlll·dW(l � 'latee çnnanclitd.\ . p«la Catxa

CrI' (I}JFOQJOQJ. . v ." • '.' .•• e ., ' ••"7:. •.. _ .••.• " , . . 2&0••'"
ESTREJ1'O f'l'ta·f8saa tcJ àll .•�áilêir'Oh case �ê' 1n.d1!írll�
-. (j·nal'to�, �. $(lla�. t!oal.hh.J eelro�; to.rra pi'n-tadll
•. 6lBo. terren.p, í� l' .s:o.. ..... .,. '.' ..' .. - .. , .•.. " •

ES'fnEI"{'l) (Sait:l'O lh� N ..SI d� F�l;lma) vfetabikada-.
..
i qu:•.rto&, 511.1&, I:o·zínlia. bãil'P1e-iru etc. une'no
1.6 .I �'!i ,' > ••• , • ,

.

RUA CRISPlM MIRA, a QUJ1rlo.·s, eala; v.ar31l,{!a fite: ..

Rua FEUC1ANO NUN:SS PIRES, li �uart()�, {laJa,

70>•.001....
125.008:�

etc. e·te. . , � � � : � : J • o"" " "0 .'�'." •

SACO OOS LIMÕES (3 C[uart<7ll, -etc. serv.e ,tamlT.em
.par:a

. com.e:rcio .. ! •• 4.0.0 o ...... ,. • ,. ••• " ..... o .. ,. •• o" • ,. '. ,.

RUA MACHADO (E�·treito 11 casa de llladtlit:lI 'com &

200,000,.....

qual' tos etc ..
• • .. • " • � o � • , o '. o ..

TE'RRENOS À �D�
AVEN1DA MAURO RAMOS; 3 I'otes de 12 x 46, pre. <o'

por casa lote .. , , , .....•. , , , . . . 60.0011."
·RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lo.t.es tunt.Q8 de 10 I 21

(Jrreç-o· dos 2) , ..•.. ', . , , ....•. , . . . . . . . . dO.tlOO,_
RUA FEUPE SCB'MIDT, um lo.te. de H,LO .I 3.Q, lrltnte

• AlI'en'i.da de cootOTlIO á Pon.j;e Rercmo Luz '(lugllr
de futuro) .. , . , . , . , .•.. , •.......... , ..... , . • . • 60.000,�·

COQUEIROS, um terreno. com a área de 27.82�,oom2 " �.oo&,",,'
CAPOEIRAS (um te-rreno. COID a área de 84.01)0,OOrn2,·

extremando co..IIl·llma rua nos fu·odo.i:I., com po.s!\bi-
lidades de loteamento. , , , , , 60.004)."

TERRENO Á VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIO-S
Temos sempre interesSado!!. em comprar caaas. terreno., �-

caras li sitio•.

.HIPOTECAS
Recebemos e aplicamo.'iI quasquer impo.rt.aneia com earaDtiMl>

hipo.tecarias,
ADMINIS'l'RAÇAO DÊ PREDIOS

�lediante modica co.mi·ssão, aceitamos procuração, para .adm1-

nistrar prédio, reeebendo. aluguel, pagando emposto.l! etc.

CHACARA

SÃO JOslÍ: (Estrada ·do. roçado) 21.000,OOrn2, arvores

frutiferas, café .e outras bemfeitofrias .. , .. , . . . . 18.000,�,
FAZENDA.S

Uma pequena fazenda em Canallvieiras, com frente á

famosa praia do mesmo nome, tendo 4.34�.728m2,
casa de residencia, engenhos, local ótimo para a-

gricultura, avicultura etc etc ... , .... , . , . . . . . . . 500.000,�
INFORMAÇOES

Sem' cbmpromisso, para o. cliente, damo.s qualQ..u�l' in.tol'maçh,
doa negocios iriÍo.biliários.
--_._-�-_._-------------_ .._.

SEUS INTERESSES NO
.

Rio de Janeiro serão
.

bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado ,

Av. Rio Branco, 128 � SaIa� 1303/4
Telf. 32-6942 - 22-8005.

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

Dr. Alvaro de
Càrvalho'

Doenças de Crianças DO SOLICITADOR WAL-

Consllltório': Rua Traja- DIR CAMPOS

no s/n. Edif. São Jorge - Advocacia em géral
.

10 andar. Salas 14 e 15. Funciona junto aos Insti--
Residência: Rua Briga- tutqs e Caixas de Aposenta-

deiro Silva Pae.s, sln - 30 I doria. Acidentes do Traba-·

andar, (chácara do Espa-. lho, Inventários. Sociedades..
nha).

"

Nàturalizações.
Atende diàriamente das Escritório: Rua Vit!>:?:'

14 hs. em diante� Meireles, nO 18 - 2° andar.;.

;J.;:,-;:;���d?:('�ldOI'•• -ela••fa�adã.·GOII-
l.,g5•• -DISTINTA- • RIVE1"�Po..u. um .raa;
eI. .0.tlllMato d. .a..mba.'_ 1'1••ado• .' Ia.Sa.
boa•• haI'CI'o,� algodl.....moÍ'lD•••"lam'lIto.·

. par••lIfal.'... qUI' J.e.h. dIRtam••t. d..

iBllr.� Oomel'diiite. do IlIt.rlol' no ••nUdo de :lhe fCl.".� _•••
Flol'l••6poUli-.'1f'ILIAIS em Bluzu.nau ., Laj•••

_ .

"

�.%�i;'- -N* ..ã*M;i=,* ..6Sf��·

Idbl'loo.' A Co..... CAPITAL- ihom. li ··ate.,.o doa
"1.... ente. de ef.tua,.m .uo.��·\ aompl'csf MATRIZ :em

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

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 1° DE JUNHO. ,.' "

ASSOCIAÇÃO "IRMÃO ÁS: 20. hora�'
.

JOAQUIM" I No salão -do Colégío Catarinense
Revolução é palavra' de Assembléia Geral Ordinária' PROGRAMA:" ','

guerra. Palavra que ..

' anda' '<De· ordem do senhor Pre- , la parte:
nós lábios de toda a gente; sidente e de acôrdo com os F. Mahl - Greeting.

, J •

quasi sempre com o sígnifí- estatutos em vigor, pelo pre- E�Peluso-� .Moysês, ,

ia '

_ '_ ,cado de .sangue, chacina e I sente fícamconvocado os se R. Schlepegret[ ___: Narcissus (overture) .

.�p w .e;"- « '":tr" destruição. Revolução rnun- '·nhol'es
.

Associados para _ a 2a parte: �

_ ANIVERSÁRIOS: Ana Cecilia de Carvalho dial 'é, um "slogan", batido Assembléia: Geral Ordinári-a T. Bendix - The Dawn- of Love.
,JUVENAL PORTO I

Uriarte, esposa do sr. João nos quatro horizontes" da a realjzar-se no próximo dia Ê, Ascher - La Rose (Intermezzo).
"Ocorre, nesta data, o a- Urtarte, hábil desenhista da terra;. com' o sentido de re- 4,de junho, áS.17 horas, para S. Smith _:_. Chanson Russe. ',,,

',niversário natalício do nos- firma Carlos Hoepcke S. A. forma da, sociedade e dos a seguinte ordem do dia: G. RossifiT - A italiana �a Argélia.
.so presado, conterrâneo, sr. Com. e Industr-ia, nesta prã-' homens. Falam. nela e:fa)am Eleição da Diretoria Para aa parte: ,

:.Juvenal Podo, ativo fiscal! ça.
'

por ela, ,os que 'se aprovei- dirigir os desthios da Asso- G. Godard - Berceuse. '

'de Armas e Munições em i FAZEM ANOS, HOJE:, tam das situações aflitivas, cíação .no ,pe,riado de ',\ . . . . P. Mascagn
í

- Intermezzo Sinfônico da "Cavalle ..

''I,'ubarão. ,. SENHORITAS: os, que buscam, pela prega- 1951/1952. '

r

ria Rusticana".
O ilustre aniversartantê, _:_ Maria da Gloria Pereí- ção é pelo tumulto e confu- Florianópolis, 29 de maio ' C. Gomes - II Guarany

:

(Sinfonia).
,,_..qu,e teve, há longos anos, a-Ira, .filha do sr. Amancio 'J, são, realizar, na' terra, um de 1951. Orquestra do Colégio Oatarinense' composta ,de Pl'O-

'tuação na rímprensa desta: Pereira. paraizo." Silvio;Machado, l0-Secre- f'essores, alunos- e amigos do Estabeleõimento � Colégio
=Capital, tendo sido gerent-e t _;_ Maria de Lourdes Seh- .Revolução mundial é, pa- tário, 'im exercició. " Catal'Ínense.

--� �..
-

.;_; "'( , ..�le �EPUBLI�A, conta �om,' midt. _ ra êstes, a subversão dos
�mcr'h1eros amigos e' adrrrira- • princípios de ordem, de e- ..

Camisas Gravatas, PUa· ' "

L".dores, os quais, no 'dia de! MENINA: quilibrlc e de mansidão, . ,

AUTOMOVEf I I
.

f h
. . . mes Meias das melhore&, . .: ,

11oje, lhe enviarão e íeíta- - Miriam MUSS1, il a do fundamentos do cristíanís- _

�.ções pela passagem da

gra-l
sr. Dib Mussi, do alto co- mo. Revolução, é, portanto, pelos menores preços só na

VENDE-SE
":ta efeméride, rnercio da Laguna" violência, ruína, morte, des- CASA MISCELANIA - Rua

d P 5"".

C' elheíro Mafra "AUTOMOVEL HILMAN, esta o novo. reço - õJ

"O ÉSTADO", cumpri- - Yara-Maria Sena, filha truícão. ona . .' .
, ,

( " . / mil cruzeiros.
'-:""'-"'u-tando"o, deseja-lhe vo- ,! do sr. Gualberto Santos

se-I'
Para nós, também existe .' . �

"'..,:; 4 Tratar comWaldemar Costa, na Prainha.
--tós de feliciades. na. . a revolução mundial. Mas.]

C· 'O'
"., •

,
�RA. JOÃO U�IARTE , ME�II)Iü:,.. ela não tem e não 'quer ter l I'o'e Ia' f'IO _.---..-'----------"-- ---

'Tr�l1�corre, hoje, a data' - Ahnor ':u:ma, f ilho do nem os meios de que. aq:l�- ...
\

.

:,�atahcla da exma. sra, d. sr, Agenor Vdeira. les se valem, nem o signifi- .

."

Iate.Clube. ' fiu·,rl·an'o'p.oll·s,._ .... , '-,----, cado que eles lhes dão. RITZ
'.

'.

V'IDA 'M�L.ITAR 'Ürge que os homens mu- Ás5e7% horas

I· dem a sua maneira de pen- '-- FOLIAS DA OPERA
--

� ASSEMBLÉIA GERAL OR Consêlho eDeliberativo para"do quadro

't.e'CI.li.C.O' .prejUdiC.U sen_tagr.!lCiadO
por essa instituição, sal' e que ajam na conformi- No programa: .'

-

..

C' 1 di J I DINÁRIA o período de junho de 1951
.sivelmente II sua movimentação. 'com a Cruz de Dístlnção, o ,ge- dàde do .que se dizem ser. 1) - me an la orna. '

,

--
' De ordem do sr, Comodoro a junho de 1953. Não ha-

Na última hipótese, poderia neral Lamart.ine Peixoto Pais Cristãos, e, até católicos há , Nac.
.

.

! F A· I N e de acôrdo com o art. 30 e vendo-número legal, para o'
"Co'ser como o dos Serviços de Saú- Leme. que, pelos seus atos e pela 2) - oz�. rrp an

í

ews. �

flInCI'O'namento da mesma,í::,: l° do art. 31 dos Estatu- ...<,
.. .de e Intendência, ,que se rene- MEDALHA DE GUER�A vida que levam, contribuem

I Atualidades.
,

.

I P
,

tos, convoco os associados haverá uma segunda convo-
'-vam de quatrQ em quah'o Rnos. \ Em fins da pass_ada legislatu- para que cresça' e se avo u- reços:

,
.

3 "'O de"te Cltlbe para se reunl' caç'a-o '.para rn:eia hora ,apósOscar de Andrade l'a, foi apresentado à considera- me a onda 'dos'desajustados .. , Cr$' 5,00 e ,.G o .' .,- .

\ '

EH C rem em ASSEMBLÉIA GE com qualq�uer nínnel'o de as-
(� "O Jornal"). ção da Câmara dos Deputados, No entanto, pela boca, pre- "LIVR reanf�s ,'-

.

,

d
- d o RAL ORDINÁRIA, à reaH· sociado presente�<REASSUl\UU A PASTA DA um projeto de lei, mandando es- gam' e rejeitam as teses co- ; maiores e 1) anos po era "

.

. I -

d 5 h zar-se na séde social, à rua F10rÍaJTópo,liS; 3-0 de maio
�ER.RA O GENERAL ESTIL· tender, a to<1os os militar!)s am- munistas e comunizantes. ! entrar na sessao e oras,

LAC LEAL parados pelas leis ns. 288, 616 e Mas, seja pelo: exemplo, fie-! QDE.ON .
_

Frei Caneca nO 145, (tia 3 de de 1951.
! T h

- . - C' J'unho do corrent� ano, às 9 Félix Schaefer, Secretá-
TeV'e lug-,lr às 16 horas do dia 1.156 a concessão da medalha de ja pela tolerância, COTa que i "Não avel'a sessao 1-

.

L 1 ." , 'f'" horas, afim de 'ser eleito o
''''2.8 dêste, no salão u;t: honra do guerra, Para acompanhar li( mar-I. veem crescer o pel'l�o, sem

I
nema.;ogl'R l.ca .

,

�:1dinistério Ga Guel'l'a, a soleni- cha dêsl'c prOJ'e_to e _rle outros ,pe 'dele tomar _ ;'conhecun0nto, '

p IMPERIAL,.__
,

·,,'(jade de reassul;çã� do gcner�l grande· inter:sse da classe, foi dão 'Inais calor à fogl;ei{'a, I As 3% e 73/4 horas

_.Newtõn Estillac Leal no cargo nomea'da, pelo Clube Militar, uma, mais cóm'bllstivel',às aras ,ne- • A partir l;C (}'l FElRA,
-.,ue chefe do E#rcito, ;, �omissão CS}leCilll, de que é pre· 'fastas,

-

" \ ... E Q :VENTO LEVOU
A transmissão foi feita pelo sidente o genel'al Valério .Bra-, �Os moços, nã,o querem�s e 'l'echnifolor.

.

:;-almirante Renat,(), Gnillobel, que ga. De acôrdo com resoluções dO,' não. devemos pert�ricer a I Finalmente DOMINGO
,..>'espondeu pe!Q' expediente da nosso Judiciário, gozam, hoje', de 'um ou 0utl'� gl�t1pO. T�- I ,�( RI�Z? RO_XY ,

--->Guerra durant,e a viagem do 1'es- �te,minadas regalias" os pOJ'ta-1 mos por obl'lgaçao sentIr HorarlO Especial deVIdo

,'pectivo titular aos Estados Uni- dorés da medalha de que trata

I
e 'efetivar os nossos - a- á grande metragem". ,

,�dos da Amériéa. o projet,o em qllestao, Assim, é- tos,' dentro da, formação RITZ - 2, 6'% e 9 horas.
Ao ato estiveram presentes mi- nos grato con:u.nicar, aos, no�sos I cristã que recebemos" Nã? ROXY - 7'\.'2 horas.

,�'ilistros de Estado, grande núme- ,pt�ezados consoclOS que o }H'oJeto
I pod�mos cruzar Of; braçQs a HAMLET

.

TO de generais, congressistas, em npreço, cujo curso vem, sen-
I esperfl que fi batalh;a pas�e, 1 . ROX,! \_.

_-membros do Poder Judiciário e do sempre acompanhado pela' para, então, nela ,llltervlr- "AS 7%, Horas
.'.lo Corpo Diplomático, bem como GorRi��á.o, depois de ter tido pa-I n10s: A nossa intel'vençãQ há A VIDA DE �OLTEIRO É

-",::Ia$. missões estrangeiras, e jor· receres favoráveis nas respecti- I de ser ativa, \ dinâmica, en- J, • BoA. ,

'c::nalisl:as. vas Comissões' da Cima1'll,' �I,'- tusiástica, completa" S01)len- c' ,Technicolol'
'

Usando da palavra o almirante guin para 'o plenário e, já apro- te. assim estaremos realmên-, No programa:;:: ....

·(7aillobel teve expl'essões cor- va'élo, só está na dependência. da 'te combatendo, p�lo SJ)el'- 1)- - Noticias da Ei-erhan,a .

...;tiais agradecendo a coopéração redação 'linal pp.ra continuar a -gnimento, dos homelfs' ,do Nac.
.que tivera dos generais e parti- sua marcha no SenadQ F-ed'eral". caos. 'Onde o colocaram o ma� ,2) - Gato s,em Olfáto,

-=::Culal'mente do,'chefe do gabinete

I'
'-"

,. terialismo,: a falta de fê, a Desenho Colorido.
'mi�sterial, general Osvino Fer�

,
desintegração e a corrupção :Preços)"

_1reira A.lves, ter:minandQ' por -al- A I 'I
social. E, pelo exemplo mais Cr$ ,5,()Q é 3,20

�ejal.· felicidades ao, seu �0Ieg3. UI.-se do que pela palavra, dev�� "Imp. até 14 ànos",
P�r último falou o g-e-B__eral Es· mos demonstrar a, nossa VI- ( IMPERIAL

"tillae Leal, apresentand,u agrade. Alugan:-�e dU,a� salas p��a gilância. Ás 7% horas
"Cimento ao titular !la M:u-inha ConsultórIO medICO, eSC1'1to- E 'como a demonstral'e- EXITO FUGA�
'",pclo fiel) desempenho l1a :função l'�O doe ad�o�ado ou -co�er- mo;? Respondo que I_>elo No programa:
-''lu,e: acaba4a de reasilnmir, re- elal, a ��a Tlradefite� n 38, partilhamento dos' atos, pú- 1) - O Ésporte em Mftl'�
;l)ortando-se em seguld�à ",ua Pont{) otl1'no. blicos de fé, daqueles 'atos cha. Nac,
'-viagem ao grande !»lia nOl'te·a- Tratar na mesma, e acões que, 'de imediato, re- \ 2) - Metro Jornal" Atua-

. -merielil1o, , l:essaltllndo as atsn- ., ,', -vel�m a n-ossa atitude e o lidades.
·-çaell que ali lhe fora�l dispen. '''' a.1cance que damos' às l,lOS- Preços:
,c5sdas. B B --, C sas . intenç'ões por um mun- Cr$ 6,20 e 3,20
''Í'RANSLADAÇÃO DOS RÉSTOS

".
.

d9 melhor.
.

"lmp, até 14 anos".
CoMORTAIS DOS REMIS BRASI- .'. • • MelhQl' oportunfdade não IMPERIO. (Estreito)
"LEIROS QUE REPOUSAM EM :SEXTA-FEIRA, 10 de Ju- terem-os do,.qu.e, através da Ás 73,4 hora�

PISTólA nho: Religião, tomarmos parte na LUA DE MEL ,INTERROJ\f·
O ministro da Guerra, ate.iI- 20.00 - Big Ben. Sumá- Páscoa· dos Estudanüis, a PIDA

�,-dendo a que as exumações na rio das Notícias, nossa Páscoa. CASBAH
_ roegiil<l d� Pilltóia, na Itália, so- 20.05 _: Rádio-panorama,'
,:mente são permitidas após 10 20.2--5 - Resumó dos pro-
,,�nos de sePHltaU)�to, em vil'- granl-as. ,

'-tude d,as condições particulares 20.30 - O Mundo da Ci-
"'�Q solo, em aviso de 28 dê-ste ência, palestra.
,;rnês dissolveu a comiss,LO no- 20.45. - Música de

câma-I
.

'meada 'para estlHlar 'a ,traslada-

'j ra: "Concêl'to Brandenbur- "

ção dos restos mortais dos ex- go nO 3 em Sol, de Bach (em MISSA
�'.pediCionári,ú3 sepultado.s naque-I gravações). IJe ordem do Irmão gxove-
la cidáde, Em consequência, a i 21.00 - Big Be'n. Noticiá- dor convido os Irmãos e 11'-

. il'asladação será feita após ()_' rio. mãs (revestidos respecti.va
"'transcurso do cita(l,o prazo, '! 2jJ..15 � €omentário sÔ'bre mente dos seus balandl'aus

CRUZ DE DISTINÇÃO i Política Intemacional' por ,e, fitas) a comparecerem dil1
,e'

Em sinal' de reconhecimento �
John Whitehou�e, --

_ 3i do correilte, as 9 horas,
',.·',.''''01' servi,'os prestados à Cruz; 21 "() F' Yl da t:J1"nsml's C dI"

-

d
.

t'or > .c> - 11 -

< 'e,·. -

na ,ate ra, atlnl e assls 1-
·-'�te!':T:€1.�::� Er;-::-:::·:;:i.·'�_j -\'e;�:. cio.) �:';(:l· s·fio. i

rern Ivíissa er� homenage�

EDITALíIRevolução
!mundial

'.-. sa-LiUJI'.....

}-

Irmandade do S.\ Jesus
�-, '

�'

dos ,Passos
510 ani:versario de Sagràção
de �ua Excelencia Reveren
díssima o Senhor ,Arcebispo
Metropolitano.

-

FIQrianópolis, 29 de maio
de 1951.

(a) Luiz S. B.-da Ttinda-
de _:_ Secretário. '

CON,CfRTO, O� .MUSICA

/

no.

�CaftlllUha . Pró'fund3çaa
,

LaUreaDO»)
, �

A Cam.panha qu�, nesta t1lÍerida C.ômissão:
Capit�l, a Cam1súo Cõnsti� AUXILOOS - �'O ESTA
tuida por AMa J.a.einína, na':. colabo.rando,-maia di
Otilia AlfA Mõyitz e :DóriS �etamente com a ComíSBão .

Fragoso, para. a FIInd4ção ,JPl'(;)"Fllndaçlo La,ureano"
Lauréa,no - qU'e 6'Slá :tna� fEl'(lebe contribuições. em

vímentandQ, em todo o
. .ar�- sua r.e.daçjo, das Il�ssôas

�il, tôa&!s �s classes scciãis
-

qu'e o d�ejàrem-para aqu·�
- ;vem ·eneontraildo o n'fiiÍ-a ta PAtriótico fim.,
frane:!> e deddidn apal0 da-s Donativos já a�-
'8utílridides e suciedade fo-' gariado-s .. , .. 34.765,20
cais. , Func, da Bibliote-

Jt já, em relação aos po.u� ca Pú,blica
cos dias Que êsãe movimen- FUllC. da. l. V,
to foi iniciado-em Floria:nó,.. -T. P. , ,

polis, verdadeiramente ani� Grupo
.

_ "E�colar
in'adora a 'cólaboração' em-. Laill'o�'l\.!,tilfer,. l.qOO,QO,Pl'�8taaa_"'� . t�o altruistíc;o I' Deput�doSI Esta-'
quao merltOrIO empreend.- dUR1S. . . . . . . . 320,00
mento; levada a efeito pela' ç. Escolar 'Rober-
mulher c'atarinense" que, I tQ' Trompowsk�r
mais uma vez,. emprega os: de Joaçaba . �. 1.181,59
t'eus esforços, pal'a a vitó�:� , Tótal" 37.548,70
Ha dessa campanha de hu- 1

_

nt��d���ADO':. que de;de' Bô'a COle.,aCão
o início. se vem colocandv Á base de comissão.'
à disposição da Comissão r _Trabalho faci! podendo
Pró-Fundação Laureano, 'tambem ser executado it)o>:,
'publica, diàriamente, o rl�- moças.
sultado financeiro dêsse .,Tratar á praça 15 de' No-
mov;::lcnlo, acgariado peh, vembro, 2Q - 20,anuar_

7:5,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decisão

--o--�__....----_ .. ��_ -

....
_ .,.

o RSTAl)(L Ouarta-Ieíra 30 de maio de. 1951

do Titulo Máximo'-
.

Domingo, línalmente, será decidido- o titulo máximo do futebol catarínense,' jogando
--Figueirense, lecal e C_ A. C�.rlo� Reaaux, de Brusque.·O jfigO será 'efetuado, desta

vez, nes-ta .eapital, eade. domina f) alví-aegre.
.........,....;,.. __.,;._...- __.......-:.I" __ ..- _

r J/o�JJ.' "'••••••..- -••••••••..-••••..- - ____.•..-.-.-_- � �
-

. .
� ,

"O Estado'�
.. ! i', Esportiv9

�Direc;lo' •• PEDRO PAULO IUCHADO.

Empaterern
Transferida de domingo, efetuou-se na manhã de

ante-ontem, na baía sul, a quarta regata oficial da Fe

deração Aquática de Santa Catarina.
Apesar do forte vento norte, as.jiugnas náuticas ti

veram bom transcurso, resultando no final um empate
'----entre Martdnel li e Aldo Luz, com 21 pontos. O Riachue-

10 obteve a segunda colocação conseguindo sornar 20

pontos. O Clube Náutico América, de Blumenau, este
ve bem infeliz. rnscr�.to em três páreos, colocou-se em

último lugar no 10 páreo para estreantes em ioles a '4 re

mos, abandonou o percurso no 40 páreo, quando era ven

cido pelo Riachuelo e desistiu de disputar o últimó pá
reo, de f'orma que nenhum ponto conseguiu levar para
o Vale do Itajaí. -,

,

. A melhor impressão foi deixada pelo Clube de Re

gatas Aldo Luz que tomou parte em cinco páreos, ven

cendo brilhantemente três "é obtendo dois segundos lu
gares. O Martínellí venceu os páreos de· single-scull,
conseguindo o título máximo do remador, Canóes e io
les a 4 remos e ainda teve dois segundos lugares, sendo
de notar que num só páreo conquistou 8 pontos, visto
ter apresentado duas guarnições (canóe). O Ríachuelo
colheu a mais bonita 'vitória da manhã ao vencer o pá
reo de ioles a.2 remos, o mais equilibrado da competição.
O alvi-azul venceu ainda os 70 e go páreos, este por de-
aistencia do Aldo Luz.

.

Abaixo damos os resultados:

10 páreo _ Estreantes - Ioles a 4 remos 1.000 me

tros -- concorreram Aldo Luz, Riachuelo, América . e

Martinellí, vencendo o Martinelli, com a seguinte guar

nição: Patrão - 'Ernani Pereira: vogá - Valério Za
guini; seta-voga - Félix Zaguini :

.

sotá-prôa __: Orildo
Lisboa e prôa - Walter Ouriques. 2° lugar: Aldo Luz
e 30 Riachuelo. �

20 páreo _ Classe Aberta - Síngle-scull ._ Cam
· peonato Catarhiense do Remador - 2.000 metros - con

-. 'correntes: Martinellí e 'Aldo Luz, sendo que América. e
Ríachuelo não apresentaram guarnições. Venceu o Mar-

o tineUi com o remador Manoel; Silveira. O Aldo Luz foi

representado por Nilton Brognolli.:

50 páreo � Estreantes - Canôes - 1.000 metros
--; Concorrentes: Martinelli (A), Riachllelo e Martinelli

(B), vencendo o primeiro, com o remador 'José Carlos
· Tolentino. A guarnição B do rubro-negro, com Walter

Ouriques obteve o 2° lugar. ..,

60 páreo -,- Novíssimos - Out-riggers a 4 remos

com patrão - 2.000 metros - Concorrentes: Aldo Luz,
Riachuelo e Martinelli: Vencedor: Aldo Luz, com a se

guinte guarnição: Patrão -:- Moacir Iguatemy da Sil
veirâ; voga -.- Belarmino Veloso; sota-voga - Sadi :l3e1'
ber; sotH�prôa - J.oão AndTade e :prôâ_ - Joãó� Artur
Vasconéelos. 20 lugar 'r- Riachuelo.

-

-

70 páreo - Novíssimos - foles a 2 remos - 1.000
metros - Concorrentes: Riac�uelo e MartineI1i, vencen
do o primeiro, com a seguinte guarnição: Patrão
Spyro N. Spyrides; voga - Patrocinio Aguiar e prôa -
Antônio Sprada.

8° páreo - .JÚniors. - out�dggers a 4 com patrão
- 2.000 metros .:.=_ Concorrentes: Riachuelo e Aldo Luz,.
vencendo o primeiro que f:orreu sozinho, visto não ter

FOOT-BALl� FE�ll�íNO

Ido Luz e
o Aldo Luz apresentado guarmçao. Formaram a guarni
ção riachuelina: Altamiro Cunha, patrão; Abílio Tri
lha, vóga; Ernesto T'remell, sota-voga ; Kurt Kupka, sota-
prôa e Itamar Ztlli, prôa,

.. ,-

90 páreo - Classe Aberta - Out-riggers a 4 com

patrão - 2.000 metros - Concorrentes : Riachuelo, Mar
tinelli, Aldo Luz e Amêr ica, sendo que êste não se fez

Marfinelli
representar. Vencedor: Aldo Luz, com a seguinte guar
nição: Pàtl�ão - Moacir Iguaterny da Silveira; voga -

Hamilton Cordeiro; seta-voga - Sadi Berber ; sota

prôa - Antõnió Boabaíd, e prôa - João Artur Vascon
celos. Em 2° lugar classificou-se Martine1li com 'a guar
ceios. Em 2° lugar classificou-se o Martinelli coma guar-.
remo.

Sábado,··lendo .por 'palco O estádio da fCD, estrea
rão .nesra capital os ramosos conjuntos femininos'
de lufebol de) Amazonas e Tira,dentes, ambos

do� Rio Grande' do Sul. �
.

Dia 1° de junho, às 20 horas, nos salões do "Clube 12
de Agosto", será realizado pela primeira vez em Santa
Catarina, um campeonato oficial de Xadrez, entre os

Acadêmicos barriga-verdes.,
@raças ao apôio de seu grande Présidente, José

Elias, êst<; torneio está 'alcançando grande interêsse en

tre os futuros bacharéis pela disputa de medalhas indi-
vi.duais e de um troféu entre as equipes. Apesar da equi- " ..-••___...... - ....-..........,....��__A

pe de Direito ser levemente mais forte, não virá empá-
naI' o brilho. da disputa; visto o "Jogo-Arte-Ciência" estar n-a e Sel(S acadêmrcos, galgarão rp-ais um, degráu; nos es-

repletõ de surpresas e imprevistos,· visto o "jogo da portes universitários do Brasil. _

mente" apresentar milhares de combinações para a A equipe que' representará a Faculdade de DireitOc
conquista da vitória. É a luta de cérebro Gontra cérebro, é a seguinte: Ernani P. Rib�'iro, Jaymór Collaço'e João
b legítimo esporte dos estudantes. B. Ribeiro Neto. Substitutos: Hélio Rosa e Sylvio PiraJá:

Com. a realização desse campeonato, Santa Catari- Martins.
r' •

I .

Grandes festejos asslnalarãe
; o transcurso do triqésslmo
'aniversario do fJgueirense

A 12 de junho p. vindouro, comemora o Figueiren
se F. Clube, 'seu 300 aniversário de fundação. Agremia
ção das mais tradicionais no cenário desportivo da Capi
tal e do Estado; durante sua existência tem prestádo
reais e relevantes serviços 'ao esporte. de nossa terra;
Nas competi�es que tem se empenhado soube sempre
com galhardia elevar bem alto o bom nome do futebol
ilhéo. _Na última, reunião realizada pela Diretoria do
simpático alvi-negro, foi nomeada uma comissão, com

posta de "associadcs para elaborar o programa de feste
jos, podendo-se dêsde já adiantar; que, deverá constar "�

do mesmo" uma grande festa nos salões de um' dos CIu
bes-dansantes de nossa Capital. Qonsta, ainda, do PTO':'
grama, à efetivação de duas partidas de futebol nos

, ,.3° páreo'- Classe Aberta - Out-riggers a 2 remos dias 9 e 10 delunlÍo próximo (Sábado e Domingo), uma "- O América merecia um � "placa·rei"· mais condiz�te. ',1
com patrão - 2.000 metros -:- Concorrentes: Aldo Luz com o aníversaeêante e outra com um-aós Clubes -de-'nos- com O�Sé\.i desempéhhc.r'Porém, ;'os· rubros'llão .sé esme-

"

.' e . Mai.:tinelI_i, Venceu o Aldo Luz, <com a seguinte guaro sa {)'âpital. -Nêsse sentido já foi dirigido um ofício ao raram 'lli)....assédio,ao arco de Swindin. Se houvesse mats
·

nição i
. Pah;ão'� .. Alvaro Elpo : vogá - Hamilton Cor- "RIO 'BRANCO ESPCf1TE CLUBE", da Cidade de Para- empenho da parte do quadro brasileiro, o Arsenal te-

.

· deiro (filbo);. prôa - Adolfo Cordeiro �(pai). Foi- uma' naguá, pois, será este, caso aceite, o Clube que disputa-
. rüi sofrido uma. goleada espetacular. 2xl não retrata

bela vítõría: da magnifica dupla, não resta dúvida,' pois rá as partidas mencionadas. Oportunamente, a impren- com' fidelidade o panorama do embate. Pelo m-enos, istG

conseguiram �errotar a Q:uarniçào que representou San- sa escrita e falada de nossa Capital, dará publicidade é ,o .. que dizem os cronistas guanabarinos. E, nós, cerne
ta Catarina no ültimo certame nacional d-e remo. mais detalhadamente, do programa \ em elaboração, Os Pilatos, lavamos as mãos ...

.

40·páreo - 'Clas-se Aberta - Out-riggers a 4 remos associados e simpatizantes do querido Clube devem pres
com patrão<"2.000 metros --=----'Concorrentes: Riachuelo e tar rsua leal e decidida cooperação na organização dos
Améri.ca, vencendo o primeiro, ·com a seguinte guarni- festejos, para seu maior brilhantismo, pois; suas, gló
ção: Patrão - Altamiro Cunha; voga - Abílio Trilha.;� das, bem merece o Figueirense, que.se comemm:e,,�on.
sota�voga - Ernesto TremeI; sota-prôa ""-- Kurt Kupka dignamente esta mágna da'ta,
e prôa - Itamar Zilli.

v"
UM ADÉPTO

Camp�oDàlo
.

de Xadrês dos
IV Jogos ·U_ Catarinenses

. f

Escreve: HAMIÜrON ALVES

, xxx

Escutei a irrád'lação do prél.io entre Figueirens� e:

Carlos Renaúx, õnde o jui�, Sr. N-ewton Monguilhot, s�,

gund.o declaraç,ões de;"um c,omentarista, anulou um .goat.
legítimo de.Gil, que empatava a partida. Não assisti �.

.lance, mas' pela. reconstituição do mesmo, feita, pelo re

ferido cronista, observei que não hóuve, absolutamente.
nenhuma

. il�galidade. E, nós, como Pilatos, não temos
nada com o "peixe" ...

x'xx

E. o FlAmengo continua fhme na Suécia r. . o Salve,_
i o rubro-negro carioca! ... E a· Portu�uesa· de Desport�
também .. -:

.

xxx

O sr. Julio Cesarino da Rosa demitiu-se. da pre
sidência do Avaí. E, como me pintaratn o "quadro", pa
rece que o rp.entor "azzurra" agiu bem, d'uma vez que:
não se pode dirigir agr�miação nenhuma sem se e�on
t_rar apoio entre os próprios' atlétas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - SÁBADO, DIA 2 - SENSACIONAL -SOIRÉE ORGANIZADA - PELOS --FUNCIONÁRIOS,
fDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA, EM BENEFíCIO DA CAMPANHA PRÓ-FUNDAÇÃO LAU
REANO - GRANDIOSO SHOW COM AS MAIORES EXPRESSÕES· ARTíSTICAS DE NOSSA TERRA, E AIN
DA COM A COLABORAÇÃO DE LUIZ SABiNO E SEUS CUBAN BOYS - RESERVAS PE MESAS COM AS

,

'ORGANIZADORAS DA FESTA. �

'No! bístidores do mundo

\0 Rebanho Pastore o
Por <AI Neto

I
nado numero de cidadães de

As ovelhat podem dar um, determinado país pode
L-;ria duas vezes por ano. entrar anualmente para per-

-Atê agora nenhum fazen- manecer em forma definiti-.
deiro, por mais otimistnue va no territorio ncrte-amert
J;'osse, ousaria esperar isso. cano.

A ovelha do passado dava Os bascos estavam inclui-
<cria uma vez por ano, e olhe dos nas quotas da Espanha
�lá!

'

e da França.
Para dar cria duas vezes Entretanto, como os bas-

;por ano, a ovelha moderna cos são os melhores pasto
!precisa, é verdade, de um pe res do mundo, os legislado
-qnerro auxilio. res norte-americanos resol-

Bem, mas antes de contar veram libertá-los da quota.
-o milagre, vou contar-lhes Assim é que os homens

-quem é o santo. boina __:_ a boina é uma crea-

Chama-se êle Frank X. ção dos bascos - estão che-
«Gassller.

_ . garido em grandes lotes aos

Gassner é professor de en- Estados Unidos.
Fdocrinologia na estação ex- O pastor basco - expoen
íPerimental A & M do Colo- te caracteristico da raça -

-rado, em Fort Collins. é o prototipo do individua-
Sob o patrocínio do f'r igo- lista.

'fr.ífico Armour & Co., Gas- O basco não espera que
��ner pô-se a trabalhar em alguém lhe estenda- a mão,
''Uma fazenda de ovelhas per- que o .governo o proteja. Ele
-:;to de Hastíngs, 110 estado de. sabe 'lut<j:r por si, e sozinho
.Nebraska. consegue >o que quer.

E mediante o tratamento Salvador de Madariaga, o

"das ovelhas com uma solu- grande escritor latino da

_

- ....ão de' hormonios, Gassner e Espanha, uma vez escreveu

-seus colaboradores .conse- que o basco é o maior exem
, .:guh·am que 100 ovelhas da plo de democracia, pois nem

::faze�a dessem cria duas ,.siqueI' precisa de governo
"wezes durante o ano passado. para organizar-se.

O hormonio em questão é
';"!lIma gonadotrofina que. age
-eomo á pituitaria estimu
:"lando o ovario a produzir os
.hormoníos estrogenicos que
-determínam a época do do
_-na ovelha.

A administração do pro
-xluto faz-se mediante uma

-,�injeç.ão sub cutânea dobra li
'vre da lã que a ovelha tem

: ;íl as axilas.
� por f'alar em ovelhas, os

-:Estado&__,Unidos estão neces

,:sitando urgentemente' de
"-)pastores.

Si bá uma coisa em que,
,

.c;a_ máquina não pode substi
-tuir o homem é na tarefa de
:c-apascentar rebanhos ..

Acontece que com a guer-
:ra'71a Corea, com o aumento
-das forças norte-americanas
.ma Europa, e prmcípalmen
-·te . com as oportunidades .0-
�:fereddas pelas in_ju.stria!i;· <

-es Estado-s müd<ls estão'

H:'l"<
,::

-eando sem pastores, . .,�', ': .

Os grandes rebanhos que '.'

: �e espraiam pelas pradeíras -

,,.00 Oeste precisam de quem
- vele por êles.

. I
A . fim de remediar a si- i

ltuação, o Congresso dos Es-
-

_

=��r�:";a.���:;�:co� ..• RepreseolBOle-De,Dsilárie I
Os bascos são o. povo mais I INDúSTRIA RAPHAEL MUSETTI S,A., de São:

,:antigo na Europa., Vivem'i Paulo: fabricantes exclusivos dos colchões de ,mo-las I
"IDOS Piríneos, do lado espa- i EPEDA, de renome Internacional, concede a represen- 1

cnhol e do lado francês. I tação com exclusividade para vendas nesta Praça à 01'-'A' P
,

15 d' N' b' 20
.

2" d_Nos Estados Unidos, exis- ganízação idônea e especializada na promoção de ven- ,. taç, e ovam re, ,I ln o'

-temquotasparaosimigran-ldas a domicilio.
,

' (,.Ito. do RestaU'bnt� Rote).'tes europeus. Em outras pa-I Correnpondência à C':;).iJ,C..�)?,Q�tal 10574 - São-Pau-
T I I;lavras, somente um determi- 'lo. ;, ���;;"d, uta·' no m�smo oca

Edilal
O Comando do 140 B. C.

e a Guarnição Militar de
Florianópolis, faz público
que será procedido no dia
11 de junho de 1951, às 15
horas uma concorrência pa
ra a venda das seguintes
Viaturas, consideradas in
servíveis para o serviço do
Exército.;
(3 Caminhões Ford V.8
modêlo 1937.

1 Caminhão Chevrolet 6
cilindros modêlo 1937.

1 Caminhonete Ford 6
cilindros modêlo 1942.

1 Carro Turismo Ford V8
modêlo 1940.

Os interessados poderão
examinar as referidas Via
turas no Quartel do 140 B.
C. e apresentar proposta
datada selada e assinada,
em envelope lacrado, até às

. ! 15,00 horas do próximo dia
10 de junho no próprio

I Quartel.
Pela, comissão:
Jack de Mello Lopes -

2° Teu. L E. Tesoureiro.

..... .

Talvez seja ponisso que
ao chegarem aos Estados
Unidos, os bascos declara
ram que se sentiam á von

tade na terra-de Tio Sam ...

).,

GRATaS� ,

.C!�!!�?a�ida-I
des na proffssãe, + oferece
seus serviços, nesta Capi
tal, para escritas avulsas.
Ofertas para CONTA

DOR - Caixa Postal 419
- Florianópolis.

'<,

Vende-se
Um caminhão FOlid 29.

Preço 17.000,00.
Tratar no Posto Mayer.

•

o MU(US da"ASMA
Dissolvido Rapidamentel�mit!Nh

�
-

com os cobelos. secloso'J

;: ."

r os ataques desesperadores e vio
rentes da asma e bronquite envene
nam o organsrno, .mínam a energia.
arruínam- a saúde e debilitam o co

t-ação. Em 3 minutos, MendClco,
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, dominando rapida-
mente os ataques. Dêsde o primeiro
dia começa a desaparecer a dificul-
dade em respirar e volta O sono re

parador. TU40 o que se faz necessa
quantos río é tomar 2 pastilhas de MendacD

ás ref�ões�"ficará a l.ív
í

ado da
• asma ou broriquíte, " ação é muito

t>Apida, mesmo que Se t .... te de caSOS
rebélll.es ea'n t í-g-o s . M.·�-d,Cloo tem
tido tanto êxrto que se oferece com
a garantLa de dar ao paciente respi
r8�ão livre e fâcl1 rapidamente e

completo arrv lo do sofrimento' da
.

',"ma em poucos dias. Peça 'Ma"tlC4coNome . . .. . '. . . . . . .. noje lTlEsmo, elP qualquer fllrJ:n<;�H,

Endereço -, .. '........ �ç'à�:Sà 'garantia é a sua maio:;:. PT(!

Cidade �
'

.

Bstado ,
.

A todas as pessoas que enviarem ° recorte abaixo

devidamente preenchido será remetido um cartão nume

rado que proporcionará ao pôztador concorrer num sor

teio' inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 valvu
las de' reputada -marca.

Cada pessoa. poderá concorrer tantas vezes

recortes preenchidcs enviar,
A So:dédade- Propaganda "ESO"

Caixa·,/Postal, 90 \,.

Florianópolis - Sta. Catarina.

.

;-. . brilhantes e com oquela
.;."an�iCl p�óprlo ás pe".
soas. d. bom g-o,to, r.sul-

,tam do uso conJtant. d.

fIXBRIL.
ASSENTA E

D.4 BRILHO
AO CABELO.

CASA
Aluga-se uma casa à AI,a

meda Adolfo Konder nO 8..
Tratar na mesma Alame

da n? 2.

Nota: Junto Cr$ �60 em selos para a resposta.

A.L U G A,,-- 5 E·
ótima sele DO cemro

.Pensõo
Aluga-se uma ótima sala.

Fornece marmita.
Rua João Pinto n. 45.

-----------,... -._.,---�._ .. _",. .. ,..-....,..---....::---.._._'�._----_.---.:";""""-,.-'--'.

Dllântida Rádio Catarinense Limitada
,��preseDta'mals_ 2 insoperaveis modelos' para -1951
..

'

, -

CAl<ACTERISTICAS :
0=

.5 '/;alvulas: Ondas: longas de 550 a 1.70,2 kcís; c:urtas (L.a 18mcs. 50 agT ,mts.

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

I: Tmnsfo'rmador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi
.... Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de. I'MBUIA de luxo.

: Grand(Õ alcance: .4 Ita sensibiLídade : Som natural.
� .-----'---�--------------------------------------------�---

;
r,
1--

51.5ModeloModela ARC-!'i-P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de maio de
I

1�51,

r, ,

Da bancad� pess�is.� oa'NA ASSEMBLEIAIEGISLAlIVAINotas LiteráriasAs;;�mblél� , Legls,I� •.lva -.J djscuti r esse tema � tornar pos_- Tum_bém en� '[regime .de urgen� I� i?istribuiÇão do ��IS'I imprens? .sovi�tica, .

atuai-
Na espectativa d,� que, o apelo

i p�,rtament� de CorrelOs: e. T.ele
I
sivel o seu en�anlln�a!llento a cia foi .discutldo, P pr�Jet� de lei Há Já algum tempo ínte- n:ente, e �n?utlr na po�ula-0.1.

a f�rmu.lado merecera a .me- i grafos, o seg.�nte te�e.gl�ma.. Mesa Redonda 8ltíd,n a

tar.'de
da que erra e. extingue c�rgos �u Iectuaís russos, amerrcanos çao o. espírtto d� guerI� .

e
lhor acolhida da parte de V. I, A Assembléia Legislativa de

'mesma data.' I Secretaria da �semblela. Em
e ingleses vêm trocando cor- ódio contra outros paizes,Excia., valho-me da oportunidade Santa Cata.rina, te��o ciênc:� I' Inte;'vem' nos debutes. o �epu- �ista de, uma "emenda

_ do. �ep,
.
respondência atravez de re- prin�almente, a. Ameríca

pum renovar-lhe, os -lÍ1eQS pro- que Executivo MUnICIpal de Joa
.tado Bulcão Vianna, e a dlSCUS- Osvaldo' Cabral, a vocaçao fOI a- vistas literárias, Entre eles' do Norte. Stalm declarou

testes de estima e apreço. çaba, Pfila�,ei n., 67, de. 12 de são se pro longa 'no alto objetivo diada. figuram Konstantím Simo- uma vez que para bem guer-s. S., 'elu' 29 de maio' de 1951. maio de 1950, está .autorízada . a
�e encontrar um denominador .

As portas da Casa nov Dimitri Shostakovich, real' um inimigo, deve-se
Oscar R. Da Nova doar um terreno sito à Avenida

comum, pois ·todos os sns. .repre- O deputado Enedino Batista Elya Ehrenburg, J. B. Prjes- ter-lhe ódio, O que são entãoExmo. Sr." Presidente da As- Getúlio VaJ:gas, com área de
serrtarrtes.'manifestaram 9 propô- Ribeiro. dirige um �pelo à, p res i- .

tley, Maurice Hiftdus e ou- estes sermões mário� atra-semhléia Legislativa:
",

j 1.680' metros quadrados, medin-
sito, de atender, da ntelho.r for- denci; no sentido de, serem 1'1):1-, tros,' vez do. rádio e da imprensa,Constderando que, em dal1t deTclo' 40 metros, de frente por 42 ma passivei, aos 'ansei.os das bêrtas.ras portas .latCl·ais da Ca-

.

Em suas-cartas abertas, sinão uma preparação para12 de maio de 1950, o Munictpio i de fundos, vem. encarecer a V( classes ·economicas. sa, p presidenae explica que a
o.S russos-pedem aos eSfrito'" outra guerra?de Joaçaba, por Lei' q�t�m!>� Excia. c�n,�eniênCia _de. apressar O deputado Cabral opina que medida de as manter fechadas
res ocidentais que assinem A campanha de mentiras

o número! 67, foi mitofi'�1i,�i �:;!l, tt construção da Agência postal
a indicação em ·referencia não partiu do presidente efetivo e/ 'o. tão. chamado. "Apelo de' e difamações que os russos

doar ao Govêrno Federal,· unlâ telegráfica da cidade de Joaça-
deve ser encaminhada à Comis-

por isto só a �l� caberá deter- I

Estocolmo", c�j�s _

fínal ída-: vem ma�te�do, extende:s-eárea dOe terras'; sita à Avenida. ba, apelando Vossa Excelência
são de Finanças, porque já é minar o contrano. des são: a prol�lçao do uso I aos escritores Upton Sin-. GetúÍío Vargns, JTa cidade de I

sentido abreviar medidas neces-
ponto liqUirlo,�uela Comissão Renunciou o 'leputado Konder da ameaça atômica, o esta- claír e _John Steinbeck,

Joa.çabu, para que 1le1:á fosse I sá rias refer-ida .construção. Ateu- de que u's indicações não envol�, Reis belec imeuto de urna união I Shostakovich chegou; a d�construido o i1récl,ío da Agência' ciosas saudações.
vem nem aumento nem diminul-, Com, a palavra' o deputado

I
internacional para garantir I clarar que Upton Sínclairdos Co rreios e Telégrafos; S. S., em 29, de maio de 1951.

çâo de despesas. Diz, então, que' Konder Reis comunicou à Casa tal proibição e a acusação I estava corrompendo .a cul.-
Considerando que as atuuis Oscar R, Da Nova

a seu ver, a indicação .deve ser
a .sua renúncia à cadeira que, -de criine de guerra para 01' tura dos norte-amerícanes,

instalações da Agência dos Cor-
encaminhada à Comissão de Jus-

ocupa na Casa por delegação do
governo que primeiro arde- Mauríce respondê, dirtgin-

.

:rei<::"e; Telégrafps daq�e:a Pl'ó�-lNetícías reli- tiça.�as o 4eputado Ylm!j.l' Cor- Povo. O nobre -representante da
nar O uso da bomba atômica. I do-se a Simonov, que por 0-pera cidade do Oeste nao mals ]

.rêa discorda, porque tratandn-se U.D.N. depois de agradecer às Em resposta à uma dessas 'I casíão de sua estadia na

c.ondiZetn
com o J;lrogl'C'sso. mate� I O·, .

<

de mera sugestão, não pode ser considerações que sempre lhe fo- cartas escreveu o. escritor Russia, poude observar que.rial alcançado por Joaçaba; ,�tosas considerada inconstitucional. ram dispensadas, deixa a todos inglês, J. B. PriestIey, que lo escritor, contempo�aneo.r

ConSidel

..

'a�do ainda qtie o GO-I' DIA 31 DE. MAIO: ÁS 9 C-onc1ui, as;;\m" pela rE;messa da os- seus votos de. felicidade.

I'
gostaria de ouvir escritores

I estra?geiro
mais pop�lar 1:3.

(',
Vêl'!H, Federal pelo Departamen- horas 'missa solene cüm as- indicação à Comissão de Justiça. Para apresentar-lhe as despe- russos denunciando clara- Russla era Upton Smclmr,\ to dQS Correios e Telégrafos, I . t:O .

P t'f'· 1 -o 'Este alvitre é adotad; pela pre- dl·dtls. da sua bancada, falou o mente,"o exe'rcito vermelho; Em 1948 quando K:ünstantín:"

.

'-.
.

SJS enCla ün I lca , em aça
.

!
vem executando fi construçao de

de gracas pelo 370 aniver- sidencia. deputado Ylmar ?orrêa.. ..' a grande frota submarh�a, Fadeyev e�te�e _

�m Ne;:-sedes condignas para ra instalar I sâl'ió d� Sagração Episco- Interesses de Joaçaba Em magnifico lmprovlso, o .h- . as fábricas. de bombas e fo-I York, em ml�sao .de paz "

çã� .dos serviç�s. posta.is e teI;- paI, de Sua Excia. Revma, servindo-se da tribuna� o. �ep. der do P.S.D. enalte>.;eu, as vI,r- guetes, a construção da fo.r- rd�clar?u que mcl:ua Ur,t(»It'gr��lc�s em. v�trJas �I,d�de d.o I Düm Joaquim Dümingues Da Nova re,quer s.ejam �ohc�ta- tudes do deputado K�n�r ReIs,
__ça pülicial na Alemanha e Smclalr em s�a lIsta

..
dO$

paIS, InClUS1Ve em dneIsas CI-! de Oliveira, mui digno. i\r-' das providencias Junto a Dlr�-I pondo enl relevo, pnncIpalmen- :finalmente o amontoa�o de melhores eSCrltores no mundades ca-iarinenses; cebispo Metropolitano da ção da Estl'ada de Feno Parana-

',' te, o sentido eminentemente pa- propaganda' de guerr3:1. ào do capitalista" que, como 09;,COl)siderando que a coo'pera-
Arquidiocese de Florial)ó- 'Santa Catarina;C no. sentido. de triótlco. de sua, atuaç�o no Pl�- oc'idente, feita entre éente- outro.s "tornaram-se amigosçãQ j'ocal é sempre ,feita co.m, a,

polis, Convidá-sé as Exmas, serem retirados :;om urgenCla, os

í nário, sempre e indesvIavel�en[,C nas de milh'ões de pes�o.as da União Soviétic'a", 'AgOl'a_doaçào do terreno, o que' a Pre-
Autoridades, ,as Irmandades, tambores de gas5Íina acumulados' voltado para os superiores mte-

que desejam "somente viver Shostakovich amaldiçüa o
feitura de Jo.açabll, já fez;

as Associações e o püvo em
I Junto à ,estação- da referida. eS-iresses da coletividade', em paz, escritor americano chaman-

Considerando., finalmente, que
geral para este ato de culto,. I trada em Joaçaba.

. . I Lamenta, o orador, o afasta- Respondeu Simonov, di- do-o. de "laca·io da, WaU
a· construç·,�tO d·a séde postat-tele-

I'b 1 tere ,_., r'laInen d" d t m Street" .

.

À noite, ás 19 hüras,. solene
.

Ainda na trI una, o 1 us .r,
-

.

-

mento. de tao InSIgne pa ,.'.
-

'zen o que era per er e -

: ' :',gráfica .de Joaçaba, uma vez con-
encerramento do mes de presentante daquele prOsp1\ro I tal', dizendo <que a S1;I1l renunCIa po discutir:-se estas velhas I Maurice ;Hindus dá ou�rocluida, será fato::..- de extraord�,� Maria SSMA., com a beliBsi-lmuniC;PiO, 'i'equer seja tra�smi-l ao mandato repres:nta um rude calunias. Afirmou ele que I exemplo

da campanha. de lllnádo valor para as comunica-
ma ceremônia da Coroaç�o tido um telegrama ao _p:esl�e!�- ! ,golpe não apenas a� b�llcada da 'Pdestley desejava apenas "formações da imprensa rus-

ções -postais e tefegráficas con;
de Nossa Senhüra, com ser-' te da Repúblic,:" ao Mmlstro d!l.l União Democrática NaclOne! m�s c'Óntradizer a iniciativa dos sa, Em 1945, numa ,confe

todo o Oeste catal'inense, pela
mão aIusivo ao atür pelo Ex.! Viação, e ao Diretor Geral dos! à propria Assembléia Leglslab- . escritóres russos.

.

rência com Harry Hopkinsposição o{;upada por Joaça)la na
mo.. Revmo. 81'. c 4l'cebispo! Correios, no. sentid� de ser. �- ! va, porque o clep�tado Konde,r Em u'ma carta dirigida a no. Kremlin, Stalin disse que:rêde catarinense de comunica-
Metropolitano. ' ! pressada a c�ustruçao, d� E�lfl-I Reis, pela. SU� cultu�a e. pel� KOllstanti}\ Simonov, pül' in- I sem o auxilio. dos ,EstadoS'

\ çôes, DIA 10 DE JUNHO: Fes- �'cio dos CorreIOs e Teleglafos na: sua fidalgUIa, e UI�l dos maiS au termédio do "Sàturday Re-I Un'ido.8, os aliados jamaI-S'REQUEIRO a V_ Excia. t]ue, fá do COl'aêão S.aIítissimb'de: mesma cidadê, 'Visto 'já. teh,;\ido

i. tenticos ''''r�p�·es.entantes da opi- view", Maurice Hindus, que'1
teriam ganho a guerra. 'No<

.ouvido
.

o ple;'ário, seja, encami- jesus As ;antas missa� na; doado. o respectivo terreno pela! nião pública. foi co.rrespondente em Mos- enta!1to,. agora os "amanh'!9.nha&<; a S. Excia. o Chefé da Na- Cat'ed'ral s�rão: ás 6,30;" ás
l

Prefeitura Myuicipal. .

11 A oração, do deputado Ylmar I cou duranté a guerra. diz I da paz" propagam aos qua�ção e ao Diretor Geral do' De-
7; e ás 7,15 horas missa fes- Homenage�, a· Her�ílio L�z'

;
Conêa tocou profundamente ,a I que a l'esposta d,é Simonov I tro v:ntos �ue �a_nh2;ram &;;_tiva com comunhão dos as- O deputado Enedlno BatIsta, tod'os os s1's. deputados. .

era um assombrüso .docu- I guerra sozIJ(hos e que a A-;
sociado's.

.

Ribeiro requer U111 voto de re-_i Também o deputadp Bahia mento. Vindo ele de um di-j ra estavam tramando
.

uma

As 19 horas solene aher- gosijo pela passagem, na tf,ata, i Bittencourt� representante de retor da GaZieta Literária de \ merica do Norte e Inglater.
tura do mês consagrad'ó 'à de illais um anivel'sáúo �e ,nas- ! Itajaí, depois de exter�ar a

sur-I Moscou e liaturalmente com I maneira �e traí-!os, "

devoção ao 'Coração de Je-
i
cin1ento do grande e s�udoso es-I preza com qu� ouvira li comu- 'gl'ande in'f1uencia sobte O r O escntor fmah�a. su�

sus.
.

' I tadista Hercíl� Lm<., • 1 nir.ação de renuncia, lamenta
I público, revelava claramen� ?arta fazendo. uma serle de

DI A. 2 DE JUNHO: Pas- � A, proposta é aprovada, com í essa atitude do deputado K,!Jnder te a imensa barreira que os mter()ssantes pergu,ntas so

C6a (ia Marinha, na Escola; o apoin da bancada pes;;edista, i Reis, porque ..
ele �riva o povo �_e escl'itür�s 'süviéticos haviam teriol' da, ?.ni�o �oviétie&

de Aprendizes. .'
'

' atrávez ,da palavra eloquente do I Itajaí do lllaI.S dIgno e do IDalS construIdo entre eles e os

I
bre a polItIca mt�nor e_ ex.'-30 DE MAIO To.das

..

as ceremônias. se-I tespecti�o líder, deputado Yl�aI.' autorizadp dos s�us representan- lescritor�s oc�dentais. _ qu.e devem ted deIxado o es.-
A ,; data de hoje rêcorda-nos

l'ão presididas por Sua EJ{ia� Corrêa." l. .,' ! teso
.

'

.

. I Maul'lce �bndus de�lara cnt�r russ? embaraçado pa�
que':,

.
_ Revma. \._. o Senhor Arce- No mesmo fsentrdo �<:- ma�tfeB- Dirila-lhe, aSSIm, embora �n, que üs escntores do:ocIden� ra 1 tspondelas,... '

:;-:'e111 149S, pela tercena vez, bispo Metrüpolitano. '. _ taram, as banclid�s trabalhIstas; fringindo o R(lgimento, �m S111- te absülutamen�e nao. acre-,Christovão Colombo empreendeu DIA 3.DE JUNHO: Pa�. perrepista e pessepista, pela voZ
cero apelo para que contmue no ditam na sincendade dos eg

sua viageln ao Novo MundQ; J coa' dos Estudantes na Ca- dps deps·. Bi'a", Alves, Cássio Me- exercício ,do mandato.
.

critores que "ivem atraz da
- em 1640, depois de

bave-I tedr�l. deiros e Teixeira Pinto,
.

Exaltando a personalidade da <{o_!.tína de fel'�:o em adv()g�r
..... rem incendiado pla!ltações, enge- No mesmo 'dia será ceIe- Dia do Estatí6tieo eminente colega <iU�, nesta .da" )l causa do "Ap-eló de Est�,

n40s, e mesmo aldeias, os h{)-
br'ada a Páscoa dos Milita- 'Justificando u:�., 'Ç'?tode rego� ta, deixa· o Legis'latí-vb do Esta:\ �colmõ", pois tal documento

...

'd
'

'd Remédiolandeses partir�m da 'Bah�a
"

ares no. 14.°. BC, presidida por aijo

.p�la pa.·ssagem
do D,a

�1(lO'
falaram ,ta�bém, .os eputa- cla.�a pela pl'oibi-ção de,unyl n:�YN.GAT'E_'bordo dos nUVltls do Almirante

,Sua' Exeia. Revma. Dom Joa" Est�t.ístico, ,falou o deputado dos W:i1mat: DIas, 8raz Alves. ameàça, na qual s�u palSes-""", .

Lii:kthardt; quim Domingues de OHvei- Wilmar Dias; que salientou a im-: Cássio. M.edeir,os, Teixeira. l?�ill-, tá fraco. 'ou seja a bomba a- "A Satvaçã.o dos Asmátkca""
_ êm 1645, o Suprem.o Couse-

-1'a. portânda da estatí�tica, como to,' Osvaldo" Cabral e Osvalih. tômica, Entretanto, ele l�ada As g�ta1t que dão aliviO-'
lho Holan®;, elll Redíe, reee- base da vida econômica e admi- Bulcã.o Vianna, fazendo-o êste, :diz sobre a proibiç�Q 'd() imediato nas tos'S'e1'l ,r.ebel-
beu comúnicação ,ano.niOla 'de- nistrativa .ro país. Apoia{am o

em nome da Uniúg De.nlocriltkll tanques, al'tiUiarít;t, infanta- des, brnnqgites:" .crõniçaa:. •
nunciando -�s ehe�e5 da influr,- CASA.:MISCELANIA .4f.strí, 1'equeriment» todas as bancadas. Naci<lllal. ria, etc., nos quais a Ru,,:sia asmáticos. eOJlquelut!he� su-
reiçã�\ projetada em,Perllambuco,

b.uid,<lt11 �Q8 'Bidió..8 R�C;A. Ordem do dia 'o dép.u,tad? ProtÓgenes Vieira. é maiS' pooerosa .9118 todas Loeaç<ie-s 'e ansias, éllia:doa •
berll� cnmo a mal'cka das tropas

Vie:tol.'. VlU-vúlas 6 :Qigco&. 'EnljHimeira discussão é apro' em nome' cli Mes�, se asso.cia as outras j'untoa. Isto. não dores no p.ei't,o. Nas drop. &l
de Henrique Dias e Camarão; )lÚ& Oó'Deelh�iro' Mafra., 'vad9 o proj-eto de lei que' CQIlS�� com .emo.ção; .Às. mUf!if.estaçóes de

quer dizer que os ocidentais 1'al'mâe::i-as.
� em isoo, em Pôrto Alegre, dera de utilidàüe< pública o Cen-

pezar pelo afastamento do ilus- estão contentes em possuir
no Rio GI-,nde do Slll, faleceu o tro Catarinense da Paràná, de- trado parlamental' e lhe apresen- a b.omb� atôrnica. Pedo C{)ll-
Mareehal Bento ManueLRibeiro,

Te.l.eg�ra'mas
.

pois d!;, sabre o assunto se pro'· ta vó'tos sinceros de constantes h'ário eles gostariam- até
j1Í_ reformado: Foi um dos mais nunciarem os deputados Osvaldo felicidades no seu novo setor de

que t�í invenção nunca fos-
famo.sos e' denodados. co.mandan- refi-dos '

,CabI'al e Tel1ório Cuvfllcant�, atividades.. "
.

se usada. contra nenlüllna
tes de Cavalarià, havendo toma- tendo êste último, expendid\o b�: üutra nação no. mundo.
do 'parte nas '. canrpanhM dr Sul; Relação dos telegramas lissimas considerações sõbre o

Quando o escritor russo.
- em 1862, ficou organizado o retidüs: -apoio que a mocidade ,estudiosa P a-'O &� r�fel"e ao desejo. do seu

terceiro g"binete min\.�terial pr.�- Epifanio SucupÍl;a, Dr. da nossa terra, cu_!:sando .Escoll_ts ens .', c.:' 'pôvo em viver em paz, cai
sidido pelo Marquês de Olind�; Paulo 'iUbeirõ, To·rquato do Paraná, mereee d'a Assem-

Aluga-se nina Ótima salá, numa terr:i,.vel contr�diçã,o;
--:; em 186!), o. Gen�ral Câmara Tass9� Senhora Dr, Benoni

.

bléia e do Govêrrio.
Fo.rnece marmita.' explica Maurice Hin.dus,

(Visconde. de Pelotas) derrotou Ribas, Teohaldü , B. Lôpes, Também justificou seu voto, a· Rua João Pinto' n. 450" ! pO'is a razão principal d;l.
a Divisão paraguaià do, Coronel José Maria Machado, Afün-·: l'es�eito, o d,eputado Cássio

Manuel G41eano, no ('ombate de so Ti'ayassos, Fritz Schera- Medeir�s, q�e declarou·i!e favo

Tupjun; geliel', Ceci Freitas, Geni rável tão' sOÜlente ao item da
'_� 1887, n_o Rio de Janeiro,. Camila Espindola, 'Isolina utilida� pÚb!ica do Centro Ca

faleceu. o dr. João Capistrano Almeida Olivéira, .Mai·ia da tarinense do Paraná e nâo ao

Bandeira de Melo, que presidiu Graça Simões, Lusabo, .,\ldir auxilio financeiro ao mesmo; e

:as Provincias de -Alagoa;' Paraí- ,Salomé Pereira, Diewumen, o deputado Estivalet Pires, o

ba e Minas Gerais, e foi lente Fausto Rodrigues, João

pe-, qual explicou as razões elo seu IIda Faculd�de de Direito do Re- ciro Santos, Adernar Silva, parece1' ex"rado na Comissão de
I

.cife e membro efetiyo. do

COn-IJUliO Pacheco Monteiro,

I
Finanças, favorável ao auxilio Iselho Naval. Purissimos, Firm)nio Rosa, financeiro. i

André Nilo Tadnsco vValdemirü Carvalho. • Secretaria da Ass�mbl€ia I
I

---.�----'-'-------_.

4,OS 88'810·0U·11
A Dra. L. GALHARDO•.

ex-médica 'do Centt:o Éspiri
ta Luz,' Caridade e Amor"
comunica a mudança do se.
CQni{{lltóTi() para a: Avenida
N�' S. Cóp-acabana nO 540 -

Al'artamento nO 702.- rua
de Ja:neiro.

="';;����-F-'-----'--'
--

PA R A f E R IDA S, : ...

-

E ,c Z E MAS.
I N. f l A-M A ç Q E S,
C O t E') R A S.

S,'f -R I'E I-''R A

ESPINHAS, ETC.
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Bofetlm Agricolà I
----'_-,_.-

I No mundo do
A_ AGRICULTURA NAS- norte-americanas acantona- rfogões fOS"Df'S f' 'fOGARfIBOS ,',', a'dío e da' T'VAMERICAS --.- o QUE É A -das em Talara"

.
'

,

,

'

,

I'-: ".oRGANIZAÇÃO, "SCIPA'� II Com 'o prosseguimento _ ','
,

,

"

'

.:.'., I' Por AI Neto
- Cooperação com 0-9 Go-, das hostilidfides, a "SCIPA" , ,

.

,x· A. C. Nielsen, um dos
vemos latino-americanos. ifoi ampliando suas atlvida-

ELfTRICOS'
-

! pesquizadores da opmiao
\VASHINGTON, (maio de I

des ::>té envolver, prática- I

DA"KO' -publíca com respeito aos

1..951) - As pessoas que vi-I m_el! 1'(', tôdos os a�pectos da '

,"', ,.'
, '.

'

programas ele radio, deixou
lutam qualquer das zonas I vidn . agro-pecuarra do Pe-

I
de fazer pesquízas sobre os '

,ru:�is QO Perú< na época das rru. Sua. princ.ipal o?ra_ nês- Inteíremente esmaltado em poreelana -shows que não são �atroc.i--
atrYldadts agrrcolas, s-em

eS-l
se sentido fOI a erraçao e CU exetente ptutUt'a a 1.:\1.13'0.'

\ n�dos_.. :
, tarem Inteirados do que é a árnpl iaçâo de um serviço de "

* No Canadá, o imposto
OJ;'ganização "SCIPA'�,_ (Ser- -divulgação

� de informações Ap�.sar � ·ba.iXQ preço te;�. �çeJenfes sobre ÓS radiós :poi aumen-

viço Cooperativo de' Produ- t agrícolas, semelhante ao careeterístlcas mecaaícas e t}lé.tJic-es..
. "" tado , � .

.

çã-o de Ali�ntos), ficam queexiste nos Estados Uni- __
';" A Columhia

.

Broadeas-:

impressionadas ao observar 'dos. �A "SCIPN', -que CQIDe-
,

' Os tiilOO� eMtdços DAKO d-e qu:ali�� tin'g Coeporation diminuiu
q� .� '" �ze:p:deit'Os .de.. .çou' ,:cJ:>mj"lJ " Bureaus, . ��:_, de. iJfs:u�anWet $â't) do t�o de ffiS.la:tên(.lia os preços de seus programas

m.�",,:m,od,es, tOS,.ut,i,1i,Z,a,m
no 1943, cont:ahoje com 30' dê"

1 'el�CJt�ijhj,1'íitttda.�p7.�·�m:,��l al�: ' de.radio nos horários notur-
--CU}tIVO-, de suas te-rras os les 'IO:Cah�o nas zonas '. DA,V,O', tame.a�·,í&o:la:nte CO-fB graJJ4e (}(Jjí,Mntf�1J,o '60:5.' A reduçãóvâi+de 'lO a

.lua.!ti .modernos Implementes mais 'pl'oduti"lss'do país.
.

A cà1o.rif}ca.
.'

" 15 1:(0'1' cento ....

,�deol�,_;,ta:is :C,Om9 t�:ato-
'

Um dos aspectos .tJ;l3.is un- *; Joe Louis continua. re-

l"us,.arados mecanizâdós, se""'pÓrlantes:�iW�gt'�ma da,,' ousando partícipar numa se-
.'

gaUol"as e outras máquinas. Centr�s Cóoperativoa
" dê

'

, , "

.
rie de programas da tevê in-

=�;:�âS.modemos �!��!�r: i�:��8 ��: Lili TEIIS CLUBE'
.

'l'"'ll�.I·'I'l·,��_��;�!:'�";!l���d:u:ef:iA pergunta que em segui. fazendeiros e agricultores,
.

.•

,
' ,/ 1 , '1

_... '.IAr' 'compr()mi� o impedhia de

.da se faz 'é:' "Comô"podem 't1or"ma, is modestos que, se- Di" 2 S" 6' �
,

"k b
"

. �._

.

.,., ......e, .. f-az�F,a,,<coisa -que ê1e mais
""_.:. f .dei od t

. '

.

. ,',�' a -'" ouee pr -cam- &l1OW em orgamzaU\) com
N t 'd' i

' .

,.,_es azen en os m es 08 jam seus meloa, J'ná,qumas h da FundaçA L

I'
1

' ,

di:t
. � o' L.tthOl"a_to}'i"O Central gos a na VI a, IS o e, Jogar

.

.empregar Implementes agrí- essas que não poderiam ad- pan a �. NO d3.;U:- ?Utmel��a�=!rea e' me. ..c:,: '!lo �l'tam:en-t;o de SanCle golfe ...
__ J •

t tâ f .' .

'

.' - _�..1 �ano - v�� ..mzaçao os lU erpretaooe por garo...",., n 1 * O
..

d d�las CUJo CUr; o es a ora quifu', e por ISSO nao J.A'Ue� f
. ,.

d D E E d "maí
'

. .1_" Ct t.. _ • nõlíea eompram-sa co.eJ,hns. ,
s aprecra ores a,mu-

,

A' 1".,,, " .�.. .
"

- tUlClonanos o . . •
- o alS qu-enuv ,o UlJ'tl· .' f;

,

dam d' do1.fe se-u a cance, ." resposlK< ',-rIam lograr uma produ,çao "B'" S\. .. ,.,.. t"
.1

C l' D d 1 A entl'ega <:lus ani�s de� Slca ma an IMO qtte
� b

. I' O' a" '

"

. Is' u,Ow com' a par leI- cta Ol-ma. a.ne.as em UP-l& '
' ,

1
. .

"'.

-..:: em SIm? es. fat� n� a! agnco_la dê preç?s aceeljSI- -

d d.' t, do Báiã{} em i-aris. Colabo- �e ser feita das 1-,30 às 13 e eac.a vez menOl' Q numerQ

''-tem de ml1agi'Oso E SItn-' ve's " .
. PQÇão ,e lvers<>s can ores

, horas d� p'rogramas c1.assicos no

�esmente o fl'ut� das aU-1 ��se trabalho de'

coopera-I
de nosso meio artístiêo, e ração de Luiz Sabino e seus' .

radio

;idades da
-

Organização ção foi levado/a efeito com c?m � pre�nia io. &eSa,n�- Cuban Beys. Haverá res�r-
' '.y,. Êib Hope a�ba de la-

�'SCIPA" cuja o-bra

con,sti-I
os G(}vêrnos do. Brasil, Cos·

ClOna conJ�n � �Z.' 1· va de Megas, Início: 21,30. vrar
.

um novo tento na his-
tUl um magnífico exemplG do ta Rica, Salvador, H LÍf� RUO e &eusd u an oys Dia 23 _ Baile ,direta- toi'ia do radio norte�ameri-
-'t d' -'

t H d N' P eserva e mesas com a ,," d P' d c f h ti
.

oeXl o a coopera(}ao m, el'- ou uras. lCaragna, ana-
t 'Olg L' , men-te do ArraIa o m u- ano: ez um s ow sa· 1'1-

. '"
I d t ' V I

'

h
Sl' a. a lma I d

.

damencana ,eva a ao erreno ma� Peru e eliezue a, e, 0-
D' 13 Q' 1; f . ra Saia" -;;- A maior festa zan () a mama a Pilicanali-

prático. jé se limita ao Peru, Costa E'
la

.

---"

U�l a- edl:·a d--" do &1l0. Tradicional pelos 4ITT0t4ÓViIS se, um show que está dando
Lo, d S '.

H" P
.' m CQmemoraCé:\-O ao la e • CA"'JHHÕ·iQ,

'_

fgo no começo a ·e� RICa,' altI e aragual. S t Antô·· d' ,do _

seus grandes êx'rtos a�- CAMIHHON,tTAS
o que alar ...

gunda Guerra Mundial, o
an o mo, la s n� rio.reJ>. Haverá o casamento f;. A Philco COTpol"i\tion a-

Gov�rno dos Estados Uni- I morados,., gmnde reUl�iao precedido .por uma ,passea- !i'lÚZ:P LIMA &-IRM.ÃO�· caba de e.stabelecer uma di-
dos compreendeu que era Ffl.gu.ezu em gtr. �n�nte ao som ·,da afma-

ta na cidade, com a pre,<J.ell- C n M f H7 visão especial em suas fâ-

imperioso assegurar ,o for- '·,'o,bA lJ.reo�.'ot',ad.g
dlssl:ma orquestra do l\�a�s- ç.a'--imprescindível dos já fa-

• °Fl�ria.��li� bricas destinada a atender

n�imeritp de alimentos ao_§ U U �, t2Il�hAbelarpdo SOl��. IlllCRlO: exclusivamente às ol'dens do

trabalnadores que milita- (Sir\! �íra) oras. �n?mlJla - ?- mosos' personagens; Juiz -€

'SHIR,'P'"IE governo para produção de a-

vam na obtenção de maté-
mance - MUSIca - Alegl'la E..qcrivão __, 'Dansa da qua- parelhos de valor.. militar.

• .

t· t'
. '.' CASAS'

- Surprezas. Uma soirée drilha - Ratoeira - Quei- 7:' As estatisticas demons-TIas prImas es la eglCas e
dedo d ." 1 " mada .:__ Pinhão - Amen-'

.

,,,,- f'
- mad;- ,t

lca a para e a, para tram que o numero de ag'en-a.S, OIças ·aI a 1101 ·e�a-
"êle", para 0S "namorados". doim e música característi- Vende-se, ótimo estado,

:merieanas que -guarneciam Por motivo de mudança, .

t d aparelhado, dispositivo pa-
das especializadas em fa-

.as basés aéreas e navais do vendem�se duas residencias,
DIa 16 - &lirée em be- ca a cargo da arques ra a

zer anúncios para télevisão
'nefício doS velhos do Asi� Clube, odentada pelo maes- ra motor de popa, com 4m70

-Continente Americano. sendo uma à rua Durval dobrou nos ultimos 'seis me-.

.A,ssim, ,foi criada a Orga- l\1elchÚides 22 (c.,hacara Es-
10 ?e Mendicidade. Um ,}l'O Carmelo Prisco.

'

x lm35. '/
ses. Parece que é um bomVer e tratar na Prainha,

.nlozação "SCIPA", da Coope- panha) sabi-ado com depen- Galpão ,do Ministério da
:ração entre as autoridades dencia pal"a empl:egado ega-'

V.
. Guerra.

do �ovêrno Peruano e o rageIrl em t�rre.no .de 14x.30 e D,r. José Medeiros lel,ra
lnstTtuto de Assunto�lnter- outra à Avenida Rio Bran-

� .Americanos, do Govêi'no a- _co .em final de construção.
mericano. Seu objetivo ime- Vendem-se tambem 2 de
,diato foi o de abastecer de madeira novas à rua Gene
:alimentos os que exerciam ra-l Dutra nü Estreito_, Preço
-suas atividades de 'cultivo para as primeiras .

da borracha que trabalha- Cr$ 500.000,00 fi para as se

vam na zona de plantações gunâas Cr$ 25.000,00. Negó-
(de arvores da borracha; na cio urgente. Tratar com

região de Iquitos e as forças Mário Abreu,

ADVOGAD,O
Caixa Postal t50 •. Itajaí •. Santa Catarina

CASA MISCELANIA .distn
buidora dos Rádios R.C,A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

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

t

I
f
1

negocio .. '.

* Segundo os criticos es':'�

pecializados, o maior as-ho
da televisão forte das filas
profissionais é o General do
exercito Douglas. MacAr
thul', Jack Gould, do The
New York Times, afii'ma
que Mac�rthur é tiío extl'a

ordináriamentelegenfco que
é capaz de despertar .ciumes
nos profissionái's .. "

_

llN.iAS PARA PIN'fURA
C-O T T Q • AI

Monicóes e arti
gos ,de caca 1
Só no Empório Florianó

polis.
'

- Preços de, mano
mano.

Rua Tiradentes, 19-A..

Tel. 1.591.

Solré de aSlna 1
[ Só a expectativa de >I,lm
I acesso de asfixia asmáti:í!a
com o seu cortejo aterrador.
abate 'o espírito mais resis�

-

tente. Ser asmático é viveL_
sempre de baixo dessa obs
sessão nervosa e dissolven-
te. O remédio do dr, Reyn
gate, a salvação dos asmáti-
cos, combate eficazmente
não só a própria asma, como

qualquer bronquite crônica
ou -não, tosses, chiados, etc.
Com o remédio do dr� Reyn
gate, as gotas antiasmáticas,
puramente vegetal, o doen-

I te adquire ime.diato alivio,
voltando sua respiraçãologo
ao ritmo natural. Não en

contrados no local" enviem
antecipadamente, Cr$ 25,00
para End. Telegráfico Men
delinas, Rio, que remete-

I
mos. Não atendemi1s..-- pelo
reemholso. '

1

, '.
Rua Ma,�r'lo' Deodoro, 34J, 1.(J (I"�at

"

CURIT!8A rELEGRAl,.... PROSEBRAS .P ....RANA -

Viagem com segur�nç-a
'/

e ra.pidez ,

sO NOS CONFORTAVEIS'MICRO-ONIBUS DO

R4�IDO «SUL-BRASILEiRO»
r Floriánópo!is - Itajaí � JoiIiville - '0uritiba

1,-, A A • -Rua Deodoro esquina da
, 'genClâ: Rua Tenente cSilveira

,I r ,'.
-----

o ,S.b�t
"VmCiEM :ESPf(IALlDADE" da

Tlansporteil regúlor�$ de CO! ga , .ce

(

: SÃO FR4-NCISVO DO SUL para NOV4, IDBI
Infortna.çõ•• comoa Agente.

F, eoópolÍ!l- Carloa lioepckeS/A - C1- 'l'fletc!le,l,2]� ( Rnd. tele,-.
oi " 'r!tD�it!co dó Sul-Carla! Hoepcke 8A -eI -TeJelone 6 MOOREMACB

j

i

l
i

I,' elA,WETZELIINDUSTRIAL-JOINV [ LL fil {Mar03à,1' �?t.

4 TÓ.RNÀ A ROUPA \

BRANQUISSIMA
t ..... ..... '-!' .....__,;.,..__,., . ._.,..�_,_ _..........�...._...... _to ..

'\ - \

,� \

..._ .
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�! !!�!M�!J!t���l'l!llY�_' Na. Câmara M�nícipar
TE _ O DEPUTADO KONDER REIS RENUNCIOU O Na sessao de ante-ontem ,da C�m�ra ,MU�l�lP�l, Co>

I ' ',MANDATO - OUTRAS NOTAS sr, Bruno Schlemp�r �present�u h:es indicações SOb:r�._, .'
� interesses do sub-distrito do Estreito, entre elas a .das

. Continuou na presidência da Redond" sob a presidência do nova localizaçãe, do Matadouro, de construção de ums

Casa, na sessão .de ontem, o 'ii- SI', Secl'etário"da .Fazenda; exce- Mercado e do alargamento da Rua 24.de·:Maio, . '.�-

ce-prestdente dellt1�ai:lo Pr'otõge- lente oportunidade, portanto, pa- 'O sr. Miguel Daux requereu i.nformações sõbre s.e'
nes VieÍl'a,," " ,l'a que o assunte mereça espe- há funcionâriõs mun ieipais énear'regados, da venda do-

.., ,

. O expediente careceu de
í

m- cial âtenção daquele eoncla ....e. pescado, no Mercado Público,' e, "ainda, ,uma indicaeâo.

N· A, 'P' O'.' l" I C I .A.' portância.
' . �

.

A respeito, o d�p�tado Ylmar no sentido de serem coibidos abusos na não observância,
o primêir6. 'ôradôl' da tarde foi Corrêa declara que; em-hora os 'das· Jilas para compra do referido pescado,' '

,0 deputado, Cássio Medeiros que itens da indieação mereçam, em . Essa medida pleiteada pelo vereador Mi'guel.Daux:
"

,

. requereu constasse. em ata. um, sua maiorra,' pl;'11o apó.iQ: de. sua é altamente. util pois vem-se observando !Iiáriament.e·,ANTE-ONTEM E ON'l'EM: O ASSOALIlO DA PONTE
4'FUROU" UM ONIBU8' __, AGREssõES. E, PEDIDO voto congratulatórto ao' Revmo. ballê�d!l' não se .deve aprovar to- preferências ''\:!m favor de certos "prtvilegiados" eome

DE GARANTtA' DE VIDA _ snnaou A MENOR E Padre Alberto, vigáriO' de Jara.- do " teor, sem um eXa.i)temail!pre.lU.izo daqueles 'que observam rigorosamente ."as .-bi-

RECEBEU '0 TRÔCO.t .
_ ROUBO DE BICICLETA guti; pela passagefu' ® 25_ani- demorado ... l!fim .� ,e�iÜIl' po�,s� éhas", .

.

" . .'.'"..-::
. versário de' sua ordenação- ,$11-' ser �e:hca�fl.lhàdo .� �esa Re!{.iÔni Outra índicaÇ.a,à, que ,mérece ,aplaysos _é_ aq'tiêliL�-

As últimas boras do dia rim, nesta Capit�l, tendoês-, cerdotal, O -orador
: jtÍsti'ncótl a; da '-JP.II.' ·("j�uPl�nto ;que n�o_ fe) presentada pelo -sr, ,JI.!Ily Ulissêa, nó sentido, de se.t,:etnr,

de ànt�I�6nteÍIF e da manhã te � sofrido' agressão' que. o h�merrage1n' 'com .:éjogiolla,,· l'ere- flita, realmente, todo o peUS9.� tomadas .urgentes .prcvidênçias contra as desordens. ,e; PS,
de. ontem, nest;a>�'Ciip�t�l/ ;�evoú';a ;ho'�itali.zar�se .' no reneías à,.atuação- apt>�tólica da- menta 'da A.ssen\lH�ia, Nestas abusos 'promovidos pelos menores engraxates qU?,�.
j:oram trabalhosas para a Hospital. de Caridade, onde quele zeloso . representante 'do �6n4iç'ges diàC011dll' d� regiule de: ;r�ün'l dehais.e,dfli ,Fi�,tlft.!r�., ,ná"f,raçà 15,. os quais nem �i-,

.

Policia Civil. Várias OCOl'- � encontra ainda. clero brasileiro. urgeneia,
'

-quer respeitam' a moraf.pública,' :', :' "

.... :', .

>rê.nçi�s se registraram, não Os �I'S. João Polli, Paulo �illd{Í na t.ribnna, o .represen- q deputade Cássio Medeiros, O SI\ Osmar Cunha apresentou- um pro�eto 'de !l�j:;
"só/ n.:t. Praça 15 de Novem- Pollj e Lauro Soncini esti- tante 'pernlpist", leu e

_ enc!lmi" .eom novos argumentos defende II concedendo, .por 20 anos" uI!1 terreno ii Sociedade, :)':pi--.
"bro como em outras .ruas veram, após, na Delegacia, nh'ou' à'�Me�a '\Im'a .indicaçã.�,':n?' ul".genéi;, sa.;li.m,tàn40:a índis- ranga Futebol Clube do Ribeirão da Ilha. ESlje prl?)eto..

,

mais. dishnciadas 'do' óen- em companhia do advogado selÚido. derserení: presentes i"ao' :.cutive1 ....anta:em':,.que;a.dYi'l'á pa- além da assinatura do autor, traz a 'da quasi totalídsdés
tI'O da. cidade. Fôram ho- ,O'o'waldG' ·Bulcy;o Viana, so- Govêrno d; Êita.do, ",ugestõe� 6 ra,"ali� classes: conserjaderaa, se dos, 81'8. ve:l'eadOl'es; O qu� lhé assegura aprovação !lá-·
fr'R.g movimen'tadas, que�, o� licitando ,gal'an�,�a� de_, vid4, planos crapazéS de facHitar a fis; o. ,aSsuntQ ,puder ser .,debátido" n� pida. ".'

-

_ " ;

brigam. os policiais a um por terem' 'sido 'ameaçad'Üs calização sem necessidade de por r.e.ferida Mesa Redonda.. Sugal'e,
-

Na ordem do dia foi aprovado, em' primeira., di8eiUS�

a!anos.0_ trabalho", que. há dé mOI·te, pel?8 81'S

•. �ewto.�, I
em ,Práti,ca a nO�R reglll�,mentn-. então: � de!>, Yln:ar co�r�a., qU� a. são. o· projeto, de lei <tue considera de utilidade públietL

dJas ·nao anotavamos. Os Osmar e Joso Mongullhot.• çito relativa aó ll'llposto de ven- Ind, !,eJa enca.';llInhada.a Conlls- .a·Sociedad:e.de Amparo aos.Tuberculos�s.fatos,' bcorridos e quepas-, SURROU A MENOR E RE- d}ls e consignações a qual é cou- sã� COlllpetente,pai;t:O �ev'ido i}a-.
samos a registrar, linhas CEBEU O TROCO.. . trál'iã não. só aO's intel'eSs�8' das l'ecerl e que a Casa l'ealiie, ama-

D ba da d-.'abaixo, com elementos' co- Ontem, às 18,40 horas, foi cl&s�es conservadoras ma" até ao nllã, pela manhã, uma ses'sã!) ex- a
'

D�, pesse' IS.8,,'"Ih idos do livro competen- apresentada' à Delegacia :de próprio sistell1a burocrático por traordinál'ia únicamente para

A bl'
-

L'· 1"-
.

te da 'D.elegacia. Regional Policia, pelo,sr:. Osn�.Natiyi- e;:igir r�laior núnHlro de fundo- (Continúa na 6a, página) ssem ela " egls a.lvade PoliCIa. mOVImentaram dade, a sra. RItl1 FIlomena, nárips e C.lltravar a boa lúaI'eha O i1Ugtl'�: deputado Carlos Da em que se encontram os t�bo--
a nossa Policia que teve. bra�sÜeira, yiuva, com 47 a- dos .yerviços administrativoi,� I, -'" Nova, apresentou à Casa os doi� l'es; 'o'

"

aSsim, algum trabalho, ti'- nos de idade, ,que se quei- Em seus "collsiderani:la" o 0- 80mb as e l'cquerimentos seguintes: I Considcl'ando, assim," que.é ;3",,'
c$randoa- da santa. paz 'que xou contra ,Acac.iô Silva, radol' condena a participação' dos i ,'Exmo, S1', Presidente da As- vital interesse pal'!l a 'econ.omia.::
vinha tendo, , ,

.

bi'asiIeiro, natural dêste Es- funcionário$ OU dos. denunciun-I b b' h 5.ü!.:1bJé�a" Legislativ,,: : do Oeste e' do 'Estado qu.e �. de-.
O ASSOALHO DA PONTE tado, residente à Tua Bulcão tes, nas multas aphcadas, bem í Om 1n as ConSiderando que, na estação volução dos referidos tàmbw'e�,
"FUROU" O ONIBUS. Viana 26 que a ilgreditl .com COll1O.,,_as demasiadas e comploxas C

1"
t d ferroviária da cidade de Joaça-' seja apresentada,.

f' 1 t
.

d' d II
-. ;orn: aprOXIma en l'a a

.

" ,,- ,
.O sr, Afonse' Delambert, 10 e e nco, pro uzm 0- le formalidades que hoje molestam

d
•

d '. h .' .

I ba, eXJste vultosa quanudade de. REQUEIRO a V, Excia. que,,,
.

t
.

d L' h d f' tE' hdomes e Jun o, aplOXl-
"d 1- • " . \propl'le ,ano à lU aJ e el'lmen os. nCamll1 a a ao os comerciantes e illdustria'is,

1 d f t
tambores de. gasohna vaSIOS, a-- ouvi o o p enal'lO, seja encanu--

C 'd d f' mam-se as c lama as es as ; .Onibus de Barreir,QS, esteve, Hospital de. an a e, 01 Tódo o teor da indicaç.ão, pOl' "
.• � 'guardando o embarque para as nhado, por oficio, acompanhadc..,, .

.

d - antomnRS, )oamnas sao-pe- I; _, ,ontem, na Delegacia Regio- Rita medi�ada, retIl'an o-se, ver,s"r '111atéria realmen�e lnte-
d "

.: � r' N- .. 1 estaçoe� de destwo, que abaste- das fotografias anexas que a.tcs-
nál de Policia; infornialldo em seguila, para a sua' re� Tcssallie, mereceu a maior aten- :mas e, sao pau :nas. ao l cem dê" combustíve.l o Oeste ca .. tam, visualmente, a situação a-

. .

'd
"

'

:"ao paulmas porem, porque! ' ;, " ,que �m dos seus onibus, que SI encla. çào da Casa,
t d'

-

'

d' 'f t' , tarll1ense; • tual do patlO de servl.çQ �da esta-
f- I' I F I' B' J' 't

'

2030 hOI'as a. 1'a leao man a es

eJarl
' 'd d 'd 1

-

'
-

f
.. ,

d J
.

b
'

az a. lU la po lS- arreu'os, a nOI e, as,
,

., Após a leitura, o deputado,
>

d I
_ . ConSi eran o que a evo uçao çao el'rOVlarla !l oaça EI', Q.;;e-

I P t' H --' Ac "0 S'l ' estes santos a nossa greJa
'

"'1 b
. , '.

f'
,

'h D'
.

tao. passar pe a on e ercl- maIS ou menos, . ae! I -

Cássio Medeiros' justificou. o ,1'e-
• d't.

_

d _

dos Tefen< os tam ores e impres-" gumte o 'ICIO ao sen 01' lI;.e 01"'"
,

b '1' d
. que acre 1 amos. nao e mo I , "1 f 'I' Ih' d RAd d V'

-

P ã slio, Luz, teve "furado" o as- va, raSI' eu'o, casa o, reSI- gime de urgeneia reqúel'ida pàl,'il l . d d' A b
. I cmdive para .aei lt�íl' c me 0- a e e ,e laça0 aran _. an-,

,

B J
-

V' CIO enm:u ete 01'; S 'om-
. '. ,.i ,soalho dêsse veículo, de dente a rua u cao lana, a meSilUi indicação, vi.sto que hO-'h' b b' h d l,rar. o abasteCImento d,J gasohna ta Ca4nna:.

D I
- as e as om 111 as' an am " '.

chapa 35-5,-61, por tim dos 26, esteve J1a e egaCla, a- je, â tarde, comerciantes c in-
d

'

t
a todo o Oeste, de vez que a { Senhor Diretor:

1 F d
' estouran O por aI assus an- _ _. ! '" ,plà'llchões que saltou. Os o� compan lado fio 81'. re en- dustriais se l'eanem, em l\'1es.a d.

.

. '.'
t na.o devoluçao e o seu atnlzo re-

,
A As;semblelU Legislativa dm.,�. O gente e anImaIS per ur- ,.,.

�

:,perarios de serviço' naquela co Kuel'ten, informaQdo o
b'

_. �'b' I' tardam o l'efendo abasteCImento; 'Estado de San,ta Catarllla mtel'�-
R·

-

F'I ando o socego pu ICO eo, "

: ,_
IPonte fôram testemunhas seguinte: que lta 1, ome- -'-�--.------- ,', -,

d'
ConSiderando que a quantJda- pretando as. aspll'açoes e neces- ..

d sono dos que apos um la I. '_da ocorrencia. no,- aprqventado-se a sua
'1' 1 b"

,

d
. de atualmente aguardando o em- , sldades· do povo do Oeste. �ata-,

O queixoso, ;ó que se de- ausencia e de sua esposa, SO"" O Prefel·.to.
(e a 'uta pl'ocúram escan-

barque ,él de tal ordem tjue vem' rin<õnse,. toma a liberd�de de 50-
d 1

..

surrou a menor sua filha, Sal' de suas fadigas. O abu-
I b

".
d V E

"

"dpreen e, ta yez qUlzesse que
so de moleques e molecotes atrapnlhalH o as mano I'as parai llcltar .� , XCla. as pWVl en-,

a Policia fôsse responsabi- 'com 3 anos de .idade, de no-
,

NA' sempre imperou" Haja vista
o embarque c desembarque ,dg_: das que se fizerem necessária:e�,

II'sad'a pelo estr'ago do ve' me Ivonete. Ao retornaI' à mercadorias em geral além de
I
para apressar o escoamento dos.

,

l�

nao ve que,:-por ocasião das corri- '1
Ctllo •

.

casa, sabendo, então', do' es- ,tl)I�1al' espaç'o considelável do re-
I

tambol'e.s de g'asoJina presente-,.... '. I df
'

IAGRESSõES E PEDIDO' pancamento, espancou d, Ri· (,as a oguelra, que se r�a- duzidQ patio ua serviço da esta-, mente acumulados na estaçàe.,.
t h d t

Há fatos, nesta ilha dos hzam nesta CapItal, em ves- -'

d' -, b I f ".

d J b
�DE GARANTIAS PE VIDA a, aven o, no momen o, ...

d
>

S- J
_ 'çao e Joaça.a;

" el'l:OVlal'la e oaça a e� par&.--- .

'd �f'lh' Ih
' "casos raros"', quel muitas peras e ao oao, rapazes "Compareceram. ante-on- :uma e suas 1 as, e Vl- Considerando que a demora no : documentar. a urgência e a, cón- �vêzes, não sa_bemos como ex- mal educados, gl'ailfinos ouI tem, às 12,30 horas, à Dele- brado um soco, que resultou . emharque desses tambores, al.ém veniência' do pecjido; faz �com--

em um ferimoento no labio. plica-los. Casos que estão a não, transformam a nossa , b"'" J h t d" d f tgacia Regional de Policia,
CONTINUAlI.[ OS ROUBOS suscitar a sua razãó-de-sel' e p.rfncipal ai,téria _ a rua ,do prejulzo ao a asteClll1ento l e pan ar a presen e e uas o 0-,

os S1'S. sub-tenente Osmar J.'. gasolina, resulta em considerá- grafias' que atestam a necessi�-
DE BICICLETAS por mais' que procuramos Felipe Schmidt - mesmo .

d� J""onguI'lhot e 2° Sargento ' - vel perda economica com os es- dade imperiosa � ace erar c..JU
'

percebe-la, não chegaremos na horinha das corridas, e
JoSé Monguilhot, Ique apre- A Policia prendeu, no dis- tragos d;e' C01'l'entes da exposi- tl'al1SpCJl'te, para' os destinos de-

-

"',I'I·tO da Tr'l'ndade, a ,b� l'CI'- nunca a nenhuma �xplica- quando as calçadas já estão - - ,

bsimtaram.o seu irmão New-. v
.

' ção ao tempo c, ainda, os furtos vidos, dós refendas iam ores.

M b cleta de cha'pa 329.495, que ção fácil: ',' ãpinhadas de gente numa, '.'
J

"

't
-

(Contl'nu�a n sa pa'gl'na)ton ongul'lhot rasl'lel'ro lllevltavelS, lJe a pl.'OI)ria SI uaçao" Florianópolis apresenta verdadeira ba'EMh� campal,d 37 d'd havia sido roubada do seu -----------.--------------------�--�-----------casa o, com anos e 1 a-
essas pl'eciosidades e, por estabelecendo confusao, cor--' .

de, residelíte em José. Men- dono, pl'oprietal'io de uma
isso, é conhecida, além .mar, rerias e até ferimento( co- F."VeGQ.

�

anã...
.

O"• '

des, por ter' sido agredido casa de aluguel dêsses vei- .

de "ilha_ dos casos raros"". mo já aconteceu nestes dois .

pelos SI'S Joa-o Polll' I a culos, no Largo General. 0-
.

' e ..IU-. Vejamos, por exemplo, o últinios anos, sem que as
ro Soncini, à ruà Deodoro, zorio, nesta Capital, há 4, -

f'

Ifrente à agenciá' da Auto mêses, mais ou menos. O que nos. con !aram, ontem:' autoridadesl incumbidas de

veiculo foi encontrado em
à rua Conselheiro Mafrl!;, Dr.. manter a ordem, pudessem

-

Quando, na Assembléia, o nosso -ilustre colega;Viação Brusqueilse, quando 66, está sendo procedida afazer' alguma coisa. Ainda de' imprensa, Francisco Mascarenhas pede a palavra.-chegava aquêle da cidade de poder de Alüeg.o. Pedro Ma-
demolição de um velho pré- 110 ano passadQ a violência e começa: Sinhores diputados ,., já sabemo.s que o-B D 'e a- noel de Souza,' ,brasileiro,· ,rusque. a agI S$ o re- dio, Até aí,,,, nada de novo. foi maior, porque os que es- que vem &; pêlo, e 'apêlo mesmo,

S Itou' sal'r"f l'd N t com' 21 anos, d.e idade, em- ,u . e '1 o ew ou Natural e, mais que isso - tavam às mesas dos cafés' S, Exa., ou na intimjdade, ° nosso .Ghiquito,.,no labl'o l'nferl'oI' e no narl'z prega9-0 da Padaria S. João, '
" . .

.
, . "

- elogiavel, uma vez que in- tiveram que iugir espavori- como certos advogado.s que, no in tenor, 8f__ llllmlZalll:!havendo sido feito exame de no Estreito, sendo recolhido
dica que a cidade está to" dos devido o intenso bom- com o meritissimo dr. Juiz, vive de apelação!co'rpo de delito,

.

I ao pa�eo para I?elhores es-
mando aspeto de moderna, bardeio dêsses ests.beleci- Se, no' plenário, rein,a a paz de Deus, o nobre.

A- '''1690 h t ''''-b' l'clarecullentos s.opre o fato.
d d tI'S ,.... oras, am em

",___
com edificios mais amplos, mentos com bombas de todo diputado, se deixa prender de san a es e nos a gms:.

de ante-ontem, compareCe- Ilf· t d
com linhas arquitetônicas tamanho. Não é uma desor-

.

pela longínqua e l'emansada baía de Babitonga e,...

l'am,àDelegaciaossrs,J:;,ão, ' IDe a as" dos'dias modernos. dem, lIma estupidez, e uma- adiantando o tempo para a hora suave e melancó-
Polh, com 26 anos de-"lda- " I

••• Mas, o fato, l'esponsaveI anarquia? lica da Ave Maria,' acaricia º microfone e apela!
de, residente no Largo Os círculos militares ame- por esta nota, é o seguinte;

,

Embora as providencias da Se: no r§!�into, troveja o entrevêro das disçus-
Benjamim Constant, 28 -e l'icanos estão satisfeitos a falta de muro de isolamen- polícia, por intermédio de sóes ásperas e rijas, 'o ilustre diputado, nervoso e-
seu 'irmao Paulo PoÚi, com a grande ofensiva do to, afim de evitar que os editais da Secção de Armas patriótico, pescoceia o alto-falante e apela.
brasileiro, casado, com 22 80 exercito na Coréia, atri- transeuntes sejam, a todo e Muniçôest,_da Delegacia de . Assim como a. cachaça é específico para as ale-·
'anos de idade, residente buindo-a à ene\gia do seu momento, importu,nados com Ordem PolItica 'e Social, grias das festas e paI'a as tristezas dos lutos, para
à rua Bocaiuva, 201, e comandante, general Fleet, a caliça, a poeira e, mesmo, proibindo ã,soltura de. ba- o's anepios do inverno e par.a os suores do verão, �<
o si'. Lauro 'Socini; bra- que deu-lhe ordem de dizi- com algum pedaçó de tijo- Iões, uso de bombas e fogu'e- apêlo, para o nobre representante, sanfranciscano é• '1 •••

sileiro, com 23 anos de mar o l111mlgo, / lo. . . tes e outros fogos de defla- t a providência salvadora par'a as dores que afligelll'<
'idade, resideÍl.te à rua San-

.

(Dos Jornais) Não hav.erá alguem, nesta gração, as casas comerciais as criaturas humanas e para os males que afogam �.
ta Catarina, 's/n tendo 'o pri- terra, que possa determinar continuam vendendo esses terra catal'inense.Si' morre chinez p'ra burro, ,meiro declarado ao. Comis- Quéaté parece formiga, o isolamento daquele pré- artigos,' e o abuso sempre S. Exa., no! rosário de apêlos, estâ a exgotar 0<.
sário de serviço que os siso dio, mesmo com madeira ?... continuará, a não Sé!' que a

'

l'epertól'ió, à mingua de novos apelantes e apeJados,.,Qualquer um pode dar mur� .

Osmú.� Monguilhot, José
[1'0,] _ É o que esperamos e espe. sua Venda seja terminante- Perm�ta-nos, pois, o Chiquito, que, com a .me-

Monguilhot e Newton Món- Tá perto dó fim a briga... ram: os que, como nós, pas-I Jíente proibida, sob' penas _lhor cordialidade, lhe' sugiramos mais um apêlo: --
guilhot, frente aD

_

Palacio sam·pela Conselheiro Mafm, severas que coibam, de uma Apele p'ro govêl'l1o deixar de perseguir os outros!
do Govêrno, cercaram e a- No uso ninguem hesite, nr.· 66, diáriamente, e estãó vez por todas, o abuso de
grediram o seu irmão Al'lin- Illsetrcida tão bom! sq.ieitos a receber, ainda, aI.;·. certà gente desocupada,
do Polll, brasileiro, casado, 'Si tem valor êsse, ., Flit gllm tijolo na cabeça... cú}o único objetivo é pertu�
com 27 anos d,e idade, resi-, Adeus, então, 'Detefon .. " Será que a falta de 'provi- bar o sõcêgo público.
dente à Praça Olivio Amo-I �é. . • dências nos diz respeito,?.., Marcos

Florianópolis, r 30 de-Maio de tH51

\" .--
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