
Em quatro anos, removeu menos do que o atual go-
vêrno em quinze dias.

.

Aqui mesmo, na Capital, funcionários interinos fa
.zíam parte da direção e da vida partidária da U. D. N.
e ostensivamente se exibial!!. nos comicios da oposição.
Um engenheiro, irmão do atual prefeito da Capital, fun
donário sem garantias, 'eleito vereador, poude, como

quis, exercer o mandato, sem sequer ser designado para

fiscalizar uma construção fóra do perímetro urbano. Sob
a democracia uden ista, os funcionârios públicos eleitos

vereadores do P. S. D. foram transferidos um a um! Pro

fessoras c�sadas com funciol)â.ri()�:,j:rremoviveis, foram

removidas porque irmãs de qeputados, do P. S. D . .(Viu
vas, humildes serventes, corii!1vãriós filhos rinenores, ti
veram que- ceder o lugar � candidatos udenistas, que

absolutamente não precisavam de emprego!
A Herna vigilância pôs "gelo no coração dQS seus

dirigentes e os amputou de consciência, para. que não
vascilassem em separar casais� .em desproteger órfãos,
em mostrar que os interesses 41i�"Partido não admitem
sensibilidades humanas. 'Bem deven que um partido que
se alimenta de Iâgrimas e do pouco que arranca a lares
antes tranquilos, não merece o 'respeito. Nem ,êle nem

seus homens, que outros mais não são do que aqueles que
ontem iam ao cúmulo de inventar um nome qualquer
para, em telegrama ao Chefe da Nação, o apontarem
como coletor de Chapecó.rremovído por perseguição po

lítica, contra o que pediam garantias.
Ésse telegrama, citado apenas para exemplo" trazia

as assinaturas dos srs. Paulo Fontes e Bayer Filho.
Hoje, ser gerente de um jornal de oposição, é crime

que o govêrno pune com a demissão sumária. Não estra

nhamos nada disso. No caso do gerente d' O Estado, o

que poderia causar' certo espanto, seria o do ato estar
,--------------------------------------------------------------------

�-------------------------------------------------------------------

•

assinado pôr um, homem também da int��ei'ls-.W,'o ,���, :J;ó.,�Õ'f;I t,
José de, Souza Cabral, Secretário do���terfor e· . .fp.stt��vr
Educação e Saúde. .

.' ,�,;#.�;�,� .,', �ti';, .�'''':f?'
Quando êsse conterrâneo recebeq do g()y.êr,n�' o'" es-:' ,

pinhoso encargo de Secretário. da;' ,ã poHllcli;:�cOrl.fia�
dos na sua tradição de serenidade ,�J;mlll senso, puse-
mos na -sua ação'a confiança de que sab�ria se opõr aos �
atos injustos e inglórios em que se perdera o seu ante ..

cessor.

Homem de jornal, dele era de, esperar-se que sóu
besse dar aos qiie em jornal trabalham o mesmo trata

mento que sempre lhes deram os govêrnos anteriores,

como: �ão ignora- e do que é y�ste�unha, se munido. de
memo.na. '

'

O novo titular, à. cujas atitudes políticas' sempre' fi
zemos justiça, sem fazermos favor, desinteressou-se de

conservar-se/à altura do seú passado.
Entre mante-se e nos ferir com um ato que rece

bemos como estímulo para a luta, preferiu êste. Tirou,
com isso, aos seus correligtonários, o direito de repetir
a sovada tecla: o govêrno passado também fazia isso .

Valha-lhe, pois, a originalidade, que vem quebrar a
monotonia das injustiças. ,-

Cabe-nos, apenas, lamentar e, agradecer.
RUBENS D� ARRUDA RAMOS

"

Aos atôs de violência e de odlosida � política: às
demissões por despeito partidário.lr ,à,s t'eQH)çÕeS' de mães
de prole numerosa ou professoras viuvas - de que 'al

guns deputados não. se envergonham de assumir as res

,ponsabilidades - têni tido, como. explicação. e como res

posta, o fanho e renitente disco: o govêrno passado fa-
zia o. mesmo l

'

O govêrno, passado, todavia" era um govêrno parti
-dár'io, O seu candidato, na campanha pulítica, de que
saíu

.

vítoríoso, não iludia ó povo. prorgetende governar
.acima dos' partidos, mas, em tôdas as ocasiões e sem-.

PI'e, Jd�clarava ser homem. de partido, que com o partido
administraria. Não se propôs, como o seu sucessor, a

salvar o Estado, a moralizar os nossos costumes políti
c_os. E, sobretudo, não usou do poder para levar o deses

pero e a vingança a lares humildes de funcionários mo

-destos.

",

ColoQllJianos
Coréá

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

Gangs'eres
. DO Brasil

RIO, 20 (V.A.)':_ Noti
cias procedentes ,de S.ão
Paulo informam que o. jo
vem Eduardo Andrea' Mata-

�t"-.W"""'�"""""""��

o mais antillo �iá- � I(tI���Q
riO de S. Catarina �. horas do dia 2-1.

� 'Tempo --Bom, sujeito a

� passageira instabilidade.
� Temperatura - Estável.
�

I
Ventos - Predominarão

! os de norte, frescos.

'I'emperaturas - Extre..
.J"_ _-.-•••- -_- ..........,..,.

mas de ontem: Máxima 21,7.,
Mínima 16.9.
.................�

Ano XXXVIII

�-."............- ....__.....,........-

DlRHOR
, I'Rubens de

Arruda R-amos
GERENTE

Dominsos F.
de Aquino N. _11.162

Dr. João Collin:Autonomia do Distrito Em data de ontem e após
algum tempo de afastado

federal do cargo para tratamento

,.', de saúde, reassumiu as fun-

RIO,20 (V.A.·) - Em sua de Souza, líder da U.D.N.; ções de' Secretário de Esta ..

sessão de ontem 'o Senado J Bernardes Filho, Durval do dos Negócios da Viação,
aprovou, em primeira dis- Cruz, ,Waldemar'- Pedrosa, Ob�as Públicas e Agricul

.cussão, o iir<:ijeto que refor- Flávio -Guimarães, . Landul- tura, o sr, dr. João Collin,

ma a Constrtulção para con-· fo Alves (trabalhista), Luiz � ..

ceder autonomia ao Distri- Tinoco, Anizio Jobim, Car- ,Ofl·cl·'al da' reservgto Federal. los Lindemberg, Apolônio.'
,

. W
.

_ SéIl�q_óre.s:.�que votaram Salles, Melo. Viana, Levindo não te:ín. ,direito ao
a&.Q.�ra; -'-:-- 1\'1'0 da' 4Ql1'Í'no, 6oelhOl e" (hcero Vasconce- ./

t �'cI'"líder da maioria; Ferreira los;"· -por e· . e, al'Mél� ,
'-

�IO, 20 (V.A.) _,- o Su-
premo 'I'ríbunal.Federal, a

companhando o voto do re ..

lator, ministro .Luiz Gallot�,
ti, deciçliu que o oficial d�
.reserva rito tem direito a

porte de arma. O texto do
estatuto dos militares que
assegura aos oficiais das

forças armadas esse direito
deve ser entendido no sen ..

Edição Ide. hoje - 8 pags.

/
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Computada �a pena de Pétain Sospe.ito _de cola-
.

. /' boracloDlsmo
PARIS.,20 (U.P.) ---;- Por fora solicitada. Em seguida, .

dec�são presi�encial, Petain o enviado manifestou o dese- com os rossos
sera transferido da prisao jo de ir, com ela à cidadela,
na ilha d'Yeu, para um esta- para dar a notícia ao enfêr
belecímento hospitalar mili- mo,. porém a sra, Peta in se
taro

'

recusou. Respondeu que não
A decisão foi tomada no podia avisaz nada ao .marído sota, onde ocupa-va o cargo

dia 8 do corrente, após o exa e que .permaaecia f�e,l .a de- .

d
'

.' de professor adjunto e qu i-
me do relatório assinado por claração feita por Petain mica. O dr. Weínberg foi a-
'tl·es facultativos. O presí- por ocasião do;J'ulgamento.: cusado, há tempos, de haver
dente; porém, de�cordo com "Um marechal de França transmitido:::-ségÍ'edós" atõml
o ministro da Justiça e o dão pede graça a ninguém". cos a agentes soviêticos, du
Conselho Superior da Ma- O enviado do ministro da rante à guerra.rEmbora não
g'istratura, não quiz dívul- Justiça teria sugerido a tivesse sido provada a acu-
gar a noticia antes das e- 1ransferencia do enfermo -

id d U'saçao, o presi ente a lll-
leições, a fim de que :1_ de- para uma residellcia parti- versidade deCiarou que a
cisão não fôsse objeto de po- cular da Ilha d'Yeu. A sra. demissão do dr. Weinberg
lêmica., Petain respondeu que o ma- foi motivada por' sua recusa

O boletim de saúde do ex- rido não podia ser removido em c.ooperar c-om as autorÍ
màrechal, ontem pela manhã e que, na o'pinião.Jios médi- dade� federais.
assinalou continuar seu es- cos assistentes, não se podia
tado-mais ou mertos estacio- cogitar úem mesm.o dêle dei-
llário. '\. xar o leito.
A decisão do presidente

tl'ansferindo P.etain para um

éstabelecimen!o h.ospitalar
militar, está assim concebi
da: "A detenção .perpétua
.em recinto fortificado, con

forme determina a senten- na
ça contra Felipe Petain, é,
pela presente, comutada em

';residência em estabeleci
mento hospitalar ou qual
:quer outro lugar de caráter
semelhante, sob reserv1\ das
medidas destinadas a ga
Tantia os cuidados e a segu

-rança do condenado e a

manterem a ordem pública.
Enquanto o condenado nã.o
f.or transferido, o forte da
ilha d'Yeu terá carater de
-estabelecimento hospitalar
e será posto sobre a.dminis�

_tI'ação e direção do pessoal PARIS. 20 (U,P.) - O
dos hospitais militares. As Ministério do Interior for
'PI:esentes disposições

/

vigo- lleceu esta noite um comuni
-ral'ão a partir de ho.je". cado .oficial, contendo os re-

De,Port Joinville informa- sultados definitivos. Os
Tam que o enviado do Minis- mesmos abrángem as elei
tério da Justiça, que chegá- ções ·di.. França metropolita
Ta na véspera, visitou a sra. na.

Petain. Estava acompanha
do pelo diretor da cidadela
e· anunciou-lhe que o marido
acabava de ser· beneficiado
com a cômutação da pena. Â
sra. Petain se limitou a l:es
ponder que a medida nunca

MINNEAPOLIS, Minne
sota, 20 (U.P.) - O dr. Jo
seph Weinberg foi demitido
-'da Universidade de 'Mlnne-

NA: ASSEMBLEIA LEGIStATIVA

tido restrito, isto é, limitado
aos oficiais da ativa e de:

ATIVIDADE PARLAMENTAR ---,. APLAUSOS A BAN
CADA' FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO DAS 'LEIS -

O DEPUTADO SCHNEIDER QU'ER UTOPIAS - IN
TERESSES DE CAMPOS NOVOS - O CASO DA ES·
COLHA DOS LIDERES DE BANCADA ESTÁDIO
DE BASQUETEBOL - POLITICA TRABALHISTA

razzo, de 18, 'anos, filho,do
J,'OQUIO; 20 (U.P.) - A- industrial Francisco Mata-

�Atividadê Parlamentar ? mais qúando convocados.

Embora as diverge.ncias politicas que divicJem, em '. C? ,proce�so em quest�o ? ..

di�rsas bancadas, os representantes do PovQ _ na

AS-� ngmou-se. de um.a den�ncI�
sembléia Legislativa, e ao lado dos casos ,merament� p� q,ue um p�omotOl da co�al
liticos que, vez po.r outra, �gitam o plenário, casos esses

ca de POltO Alegre, caPIta�
que fazem parte da essenCIa dos parlamentares, forçoso

desse estado ofereceu .co�
é reconhecer as disposições sincerás e a preocupação

tra � tenente Alfredo RIb;l"
constante de todos os nossos deputados de realizar algo

1'0 Sll�a e o .adv�gado �rl�n
em beneficio do povo.

,.-
.

do Joao. J?I ehex, p:I�:lro
C.onhecedores das necessidades e das aspirações dos por t�tahva de homlcIdlO_e

correligionários que lhe éonfiaram o mandato e da co- segundo, pela contravençao
letividade que, no exercicio desse mandatc(representam, de porte de .armas.

todos eles contam já, em seu favor, bom número de ini- "a
..

lf'"··
....

d
.....�..

ciativas de interesse comum, objetivadas não por prui-i- IDeIa asdas \da' vaidade mas por real compr�ensão de suas gran- , ,.1•

des responsabilidades.' A policia d.o Rio diz estar
I-M'llicações, projetos de lei, e requerimentos, tud.o é ljnformada de que Luiz Car

apreserttado sem co.gitações personalistas: Talvez haja, I los Prestes e seus' as�e('Jas
em alguns deles, finalidades partidárias, mas não desse: se enco.ntram h.omisiadag

partidarismo .falho que só cuida.de problemas particula- na fronteira do Brasil com
mas perderam 72; os degau- res, mas desse partidarismo ideólógico que emana dos! a Bolívia, tramando. uma re.
listas ganharam 107; os so- próprios postUloados das agremiaçõe-s politicas às quais I vo.lução. q�si fracassar,.
cialist.as, 95, .. com um pro- os deputados estão filiados. . fugirão. eles para Cócha-
gresso em tres cadeiras; o Eis porque a atividade parlamentar da presente le- ' bamba.
R G. R. 90, com um excesso. gislatul'a se apresenta auspICIosa para a prosperidade e (Dos Jornais)
de 30 cadeiras; o M.ovimen- bem estar do nosso povo. O chefe é bem comum nisto,
to

..

Republicano Popul3.}'. " _ A sessão de .ontem Oculto em sitios agrestes, "

com 79 -pertencendo-lhe tis- Presidiu-a o depu tap,o Vólney C.oBaço de Oliveira. Tem lá um plano sinistró,
sim 574 cadeiras da Assem- O expediente c.onstou de numerosa correspondência, Levar avante está prestes..•
bléia Naci.onal do total de �nclusive de mensagens do Goyernador sôbl�e probl�mas ,I
627. As restantes 51 cadei- públ�cos. Si fracassar a baderna,
ras representam as c.olonias A bancada federal A turma, prá lá descamba..�'
e, ter-J'itnrios de ultramar. O deputado Coelho de Souza requereu fo.ssem· trans- Somente um tiro na perna
Duas finalmente, não foram

I
mitidos à bancada catarinenSil na Câmara Federal, os Faz voltàr de côxa bamba ..•

ainda decididas.' , (�ontinúa na, 33 pág.) Zé

razzo, f.oi raptado, tendo si
do exigido pelo seu resgat�
a quantia de dez milhões de

. \
cruzeIros. \

Noticias de ulti�a hora
in\formam que, o raptado já
fôra libertado.

nunciou o Exercito norte
americano a chegada ,dos
primeiros soldaqos sul-ame
ricanos parã combater na

Coréia - um batalhão
•

da
Colombia. Os soldados c9-
lombianos chegaram sábado.

As eleições na frança'
............................................

Comparados esses resulta
dos com os das eleições aIÍ�
teriores, levadas a efeito
em 1946,.tiram-se as. s.eguin
tes conclusões: .Os comunis
tas .obtiveram 96 'cadeiras,

_", .

\
•

u
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RADIOTERAPIA'o
_ RAIOS X
DI. ANTôNIO MODESTO

Ate...., 'üàri.me.te, .0 HOI.,1tIJ ti. CarI"�"

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI

::�t�.I.J E
DR. ANTÔNIO DIB -MUSSI

Médicos"
Cirurgia-Clfní ca Geral-Partos

Serviço completo e'especialisado das DOENÇAS DE SENHO

.AS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPOSCOPIA - HISTERC - SALPINGOGRAFIA - METABO-

LISMO BASAL
-

'
'

/""�
Radioterapia 'p,OT ondas curtas-Eletrocoagulação Raios Ultra

(VIoleta e Infra Vermelho. ,

,
_ 'Cons�ltórip; Rua Trajano, n? 1, lO andar - Édificio do ,Monte-

�ô.
' ' .

Horário: Das 9 as 12 horas - Dr. Muss;.
, .: ',IJ1s', 15 -,ás 18 horas -,::: Dra. Muas].

.

ltestdencia =-- Rua Santos Dumont, 8� Apto. 2.

-z,
..

.,_--- .�

CLINICA
rr DR. GUERREIRO DA FONSECA

do
/

Bspeclalísra efetivo do Hospital de Caridade, de diversos
,

'"
.

Institutos e Caixas

,-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGA]liTA
---;

,
Tratamento e Operações

BRONCOSCOPIA ::--c ESOFAGOSCOPIA

Retirada de corpos extranhos de Pulmões e
_
Esofago.

-0-

RAIOS X'

Moderno aparelho para radiJgrafias da Cabeça.
'I'ransílumtnâçâo,' para contrôle de cura das Sinusites. Infra

,e..;;;
Vermelhos.

-0,-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pela manhã - Hospital de Caridade ),
(Á tarde - Consultório Visconde de Ouro 'Preto, n,

da Casa, Bello Horizonte).
;Residência Felipe' S'climidt 101.· Telefone .:::_ 1.560.

2.' (Altos

\

DR. A. SANTAELA
.:>

(Formado pela Faculdacie Na

cional de Me*ina da Universí
dade do Brasí í].
Médico por cojieurso d. Assis-"

tência a. Psicopatas do Distrito

Federal.

Ex-i!l'tel"ilo do Hospital Psi
quiátrico e Manicômio Judiciá-tio
,da Capital Federal.
Ex-interno da Santa Casa de

Misericórnia do ,Rio dá Janeiro.

Clínil:a'Médica - Doenças Ner-

DR� I. LOBATO
FILHO

Doença. do aparêÚlo respíraiórlo
/' TlJBERCULOSE
Cirurgia do Tor'lx

Formado pela Faculdade 'N;aeio-
• nal de Medicina. Tisjologista e

Tisiocirurgião, do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialfsaçâo.
pelo S. N, T, Ex"interno e Ex�

assistente de Cirurgia do - Pro!.

Ugo Pinheiro 'Gllimarães. (Rio).
C'Qns;: ,Felipe Schmidt, 38.

Consultas, diàriamente. "as 111

às 18 horils.

Rua Dom Jaime Câmara,
20 apto. 2.
Fone M. 802.

vosas.

90nsultório: Edificio Auw!-ia
Neto - Sala 9.

'> Residência: Avenida Rio Bran

co, 144.

t, con.s.u.!tas:.
Das 16 _às 1� horas.,Tele1'one: •

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

, ;.-7
C,9n�u.lt6�io: ,

1.268. 'DR ARMAND 'VA;Resldencla: 1.886. • O
_

-

LERIO DE ,ASSIS
MEDICO

008 Servi�os d,e Clínica Infantil
Ia AssIs*ência Municipal e IIGB

pital de Caridade

CLINIC.A MEDI'CA D,E CRIAN-

..

DR. NEWTON
,D'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Se-

/,hO�B - Proctologia
Eletricidade Médica OAS E ADULTOS

- Alerlfia �

Çlonsult6rio: Rua Nunes Macha
'0,',7 - - Consultas dAs 10 ás 12'
• das 16 ás 17 horas. IRe.Bidência: Rua Marechal Gui

lhe:'Dle, 6 - ,Fone: - 783.

Consultório: Rua Vitor Mei-re
les' n. 18;,,2_ Tele�one 1.507.
Consultas: Ás 1l!�0 horas e à

, tarde' das 15 horas em diante�

RéS'idência: Rua Vidal RaDlos,
- Telefone 1.422.

D�!'r�!��e��!EeSmé-jlIico do Hospital de' Caridade.
CLINICAS DE!, SENHORAS.-

CIRURGIA - PARTOS

A.SSISTEN8IA AO PARTO E

OPERAÇOES OBSTÉTRICAS.
'Doenças g'landulares, .ttroide,

�v'ri'o,8, hipopise, etc.

.
Disturbtos .nervo�os --;- Esteri-

lidade -, Régimes. \

Consultório: Rua Fernaird'o Ma-

ehado, - Tel. L481. 5,"
" I

Resid. R. ,7 de Setembro - Edíf.
Cruz e Souza -, Te!. 846.

,r" .....__

'O ESTA.DO
AdmmistraçAo

Redação e Oficinas 1

ru!.,Conselheiro' Mafra,
"

....

nO 160.
Tel.

-

1022 '- Cx. PQS
'-íàl, 139.
Diretor: RUBENS

.

A.
RAMOS. \

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador�antas,
40 - 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro-
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Olíveíre

nO 21 - 80 andar
Tel. : 2-9873 São

COr;1PRA E
VENDA OE

CASAS [ mREI1O�

HIPOTECAS

AVALI!\CqIS
LE6AtlSllÇOES I=;"";;;;"=;;;";"";;"";;��"",;;;;""",;;;;�==
ADHINIS1RAÇÃO�'��I����:----"�UA�Dr�o�Do�D�O�-'!':J>�,----.
DE IMóveiS .M. '''4 " F'lOf1/ANOPOL/.S' >$A"TÁ CÀTARIfYA

ue
.

-

'180.006..ft;1

1l0.OOO,Mlf

7'0.000•• '

"

i'
....� \

, ,

\;1

.200.000.�

;
I
SO.BOO.Ge I

.__

7o.0oe.'"
126.000.0"

48.000,Ofl!..., ,

,

COQUE1ROS, um terreno com a área de 27.829,00m2' ..
CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,

extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de lo teamentq :

"

.

TERRENO Á VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE CASAS, _TE,RRENOS, CHACARAS e SITIOS .�
Temos sempre interessados em comprar -casas, terreno., �

Res. Rua Santos Saraiva,

CASAS A VENDA '

RUA S .. VICENTE DE PAULA, 2 q-uartos, sala ete,

terreno 20 x 33 (Cr$ 23,.000,00) fina?ciado- .

ÁVENIDA MAURO RAMOS', com todo conforto, li
.,.

quartos, garaje etc., terreno 10 x 40 (financiado

pela Caixa. cf Cr$ 50.000,OQ) .,. \..... ".' .. ';'" .

RUA CHAPECO, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira; toda pintada a oleo, alugada _por
Cr$ 40(1,00 , ,_

.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, cons
-

truidas �m um. de 51 x 70, ótimo 1�6al para depo-'
sito etc .. fundos para o mar .

SERVIDÃO FRANZONI, 2 quartos, varanda, cozinha,

chuveiro etc. terreno 9,,50 x 32 (financiada pelo
\

,

Montepio Cr$ 53.000,00) , .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban

nheiros, cópa, salão de jantar, salão de visita, po

rão hàbitavel, deposrto etc, terreno 24 x: 60, poden
do se�- vendido 3 lotes (financiada 'pela Caixa

�o.ooo,_

Recebemos e aplicamos quasquer ímportancía com. gar.�
....

hipotecarias.

Cr$ . 40.000,(0)
ESTREtTO (Travessa 1° de' Janeiro), casa ele madeira,

. 4 quartos, 2 salas, cozinha, esgotef, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, ',' .

ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricaàa.
3 quartos, sala, cozinha, banhe'i\o etc. terreno

15 x 35 -

.

EUA CRISPIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc .

I Rua FELICIANO NUNES ,PIRES, 5 quartos, sala,
-' etc. etc. . , -

SACO DOS LIMÕES (3 quartos, etc.t serve tambem

<, para comercio ..........•..................... -

RUA I\<!:ACHADO (Estreito), casa de madeira com a

quartos etc

TERRENOS A VENDA

á Avenida de contorno á Ponte Hercilío Lnz (lugar
de futuro) , .

caras e aitios>
H IPDTECA-8

frutíferas, café e outras bemfeitorias

F�ZENDAS

Uma pequena fazenda em Canasvie iras, com frente á

famosa praia do mesmo 'nome,. tendo 4.344.728m2,
casa de residencia, engenhos, local ótimo para a- '

gricultura, avícultura etc etc .. � ..............•

ancas.
.

Paulo
Rua Saldanha Marinho, 19. ASSINATURAS
Telefone (M.) 736. Na Capital �

o,
, Ano. . •• Cr$ lÓO,OO

r. Alvaro de Semestre ."Cr' 60,00,
Trimestre. Cr$ 35,00

Carvalho No Interior

Doenças de Crianças(.,_/ Ano _ .•.• Cr$,_120,00
,

. Semestre ., Cr$ 70,00
Consultóri.o: Rua Traja- Trimestre., Cr$ 40,00

no s/n. Edif. São Jorge l_ Anúncios mediante con-
1° andar'--.,.Sal,as 14 e 15. tráto.
Residência: Rua Briga- Os originais, mesmo

deiro. Silva Paes, s /n - 3° não publicados, não se-
andar, (chácara .do Espa-. rão devolvidos.
nha). A direção não se res-
Atende diàriamen1e das ponsabilíza pelos con-

14 �s. em diante.: - eeítos emitidos nos 8.;1'-
DR. ALFREDO "tígos assinados.

CREREM' _y
Curso Nacional de doeneas 1 ---.-----�--�'

l1eDtail:
.x-diretor do Hospital CoIonia

S�n:t'Ana."_
Doenças ,nervosas e lI!'entais.
Impotencia Sexual.
Rua Tiradente,s_l!0 9.

Consultas -das 15 ás 19 hora•.
FONE: M. 798.

AVE:OI��:::�:t� ����� .8������ . �� . ��.�.��'.�.'�
Clinica médica de adultos e 'RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes Juntos de 10 li: �;

(preço dos 2)- •..•.••.•
,

•••••. .,. ••..••.. _. ••••••••

Consultório - Rua João Pinto. RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de 11,50 li: 30, frede

16 -/ Te!. M. 769.

DRol\J;P. CÀV�L
CANtI,

Clínica exclusivamente de cri-

- listreito.
64, Residên-cia: Rua Esteves Jú

nior 45. Tel. 812.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

crianças.

Consultas: das 4 às 6 _!loras.

Dr. Antônio Moniz de Aragão
Coníunica a seus clientes e amigos que rei

niciou' at clínica nesta Capital.
CONSULTÓRIO:' Rua Nunes Machado,

(consultório Dr, Oswaldo Cabral) ,,..;__ Das 15 às
17,30 horas.

'

<,

,
RESID1tNCIA: Rua Bocaíuva, 135. Teie-

�one :M'-7í4.
ADMJNIS'l'RAÇAO DE liRE�IOS

Mediant� modica comissão. aceitamos procuração, para .«baIa.
.nlstrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

CHACARA /-
SÃO JOS1i: (Estrada. do roçado) 21.000,09n:2, arvores

600.�
INFORMAÇõES

Sem compromisao, para o cliente, damos qualquer info:rms�
dos negOCl�.OS imobiliárioJl.

)

r
I

Advogado 'l '

Servi_ços tfe I
, advogaeia..,

em geral, no Rio de Janeia
roo Cebranças, Regisb-��
Encaminha,mento de proces
sos. RecUl'sos aos Tribunair
da Justiça Comum e do 'fi"a-
balho.

"

Praia do F-lam�go. l.22;
apto. 510 - Rio - :D. J.i'�

- ESCRITÓRIO, DE , I
'ADVOCACIA

D9'S(}LlCITADOR WAL
DIR CAMPOS

Advocacia em geral
Funciona junto aos Insti

tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.
Natur�lizações.
Escritório: Rua, Vitor

Meireles, nO)8 - 20 andar.

Dr.lenato Ramos.da Silva\
Advogado

'Rua Santt)' Dumont, 12 -- A,p. 4
, �

SEUS INTERESSES- NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por'

ARLINDO AUGUSTO,ALYES
advogad()

Av. Rio Branco, 128 - ,Salas 1303/4
TeIf. 3�-6942 '22�8005.

------------------r-------------------------------

•

'_

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO
) T ,

Caixa Postal 150 -- Itajaí -. -Santa Catarina

I Drt. Wald8�rO Cascaes
L-

Raberto -lacerda' '.

A D V o 6.A DO '5
Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,

despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura
lizações, retifidação de nome, investigação de, pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, _contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem como quaisquer �utro.s serviços
relaciorllÍ;gos -com 'sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 .;_ ío A�D. - Fone: M-711.

f r'

HAI\'IILTON VALENTE
FERREIRA'

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JI�AS_Ela LEGISLAnYa Vida, Social
I

. aplausos da Assembléia Legíelatíva pela nobiljssíma re- "ANIVERSARIOS:

.aolução de se unir, sem cores politicas, na defeza dos JOR: OSWALDO MELLO
r interesses, catarinenses perante o orçamento, da Repú- O nosso colega de impren-
;"blica para 1952. (

,

, sa, jornalista Luiz Oswal-
Aquele nobre parlamentar justificou, em belo im- do Ferreira de Mello, dire

�provis?, a sua iniciativa, que contou, de imediato; com tor da Secretária da Assem
"'.o apoio da bancada do PSD., atravez da palavra elo- bléia hegislativa, aposenta
..quente do deputado Estivalet Pires, o qual, em suas con- do, e redator-secretário do
.aíderações, salientou a atitude invar.iavelmente mantida, "Diãrío-da Manhã", faz anos
.nesta Casa, pelos representantes do PSD., os quais, dei- hoje.
::.xando sempre os interesses do povo 'acima dos interesses O ilustre ,ániversariante,
"do partido, nunca negaram 'apoio às providencias admi- que conta com vasto círculo
:-nishativas solicitadas pelo ar. Governador. de amizades nesta Capital,

, Consolldação das Leis receberá, sem dúvida, no dia
O deputado Ylmar Corrêa abordou assunto realmen- de hoje, expressivas' ')iome

�e interessante, qual seja a consolidação das leis já a- nagens dos seus colegas, a

Jprov�das pela Casa, afim de evitar que sej-am encami- mígos e admiradores.
.mhados ao estudo do plenário, prcjetos já .sancionados "O ESTADO", cumpri
ma legiséatura anterior. Há casos --explica o orador _ mentando-o, deseja-lhe f'eli-.
-em que o parlamentar, principalmente aquele que não' cidades. '-

'

,pertenceu à l;�islatura antericr, se' vê sem orientação

�R.
RENATO GUTTIER-:

mos seus propósitos de transformar em realidade alguma REZ �

,iniciativa de interesse público. Assim, fazendo-se a cM- Transcorre, nesta data, o

,:.8olidação �as leis dos últimos cinco anos, fácil seria a aniversario natalício di) dr.
-;,todos realizar trabalho mais eficiente e melhor enqua- Renato Guttierrez, . diretor
.•d� na competencia do Poder Legislativo. Para que do Montepio dos Funcioná
...essa consolidação constitua' trabalho bem' acabado, ° rios Públicos do Estado.

'

.Ilustre parlamentar sugere a nomeação de, uma comis-" Contando com vasto cir- I".esão especial. culo de amizades, ° ilustre
,

O presi�ente agradece a sugestão e informa que a. aniversariante será alvo, ho-
,iMe.sa tomara as necessárias -providencías a respeito. je, de homenagens, às quais

. Problemas Agrícolas nos associamos.
_

O deputado Vicente Schneider discorreu sôbre pro- FAZEM ANOS, HOJE:
'�ble�as ,aErle-ol.as, enc�minhand? à M�a, a respeito, qois SENHORES:
,proJ'€tos de lei, um sobre a crração de uma carteira de - Valdomiro Mattos, co-
�ito .agrícola, e' outro sôbre o empréstimo de cinco merciante. ,.:,mílhões de cruzeiros aos agr_icultores. - Anterior Cidade" pro-

_

Parece-nos que o ilustre representante perrepista fessor.
znao estudou bem Q_ assunto antes de elaborar aqueles - Lauro Vieira, línotípis-
:::projetos de lei.

'

ta .

. . A�tes de mais nada, carteira de crédito só- pode e- � Cid Valentin Ferreira. BOl�O'll_S "0'1,,'\ �915,1�O H" -O'·J-,E�." NO'"
o'.

p'A'l,S,''SA""D'''''0'
'

::XlstIr Junto a estabelecimento bancário, e como o Estado - Oswaldo Carpes, con-" ti
;

.

-de Santa Catarina não possue banco, segue-se que a cria- tador, •
• ,ção de tal carteira, entre nós, é utopia. - Aloisio Leon da Luz Gentil João Barbato, se-

Quanto a,o crédito de cinco milhões é infantalidade. Silva, funcionário dos Cor- .nhora e filha, convidam os
::-nado o número elevadíssimo de agricultores a cada um reios e Telegrafos. parentes e amigos para a

,'-"Cabel'i� �p'e�as u�a migalha. E não é com �igalhas que SENHORA: ' missa em ação de graças pe-
,.se podena íncen tivar e auxiliar as' atividades agrícolas. _ Bernardina Filipi. la passagem do 50° aníver-
� Não resta dúvida, que, em tese, a iniciativa do depu- SENHORITA: sário de casamento de seus

-;�ado Schneider seria aceitável. Mas o que ele quer não --;:-, Helena-Maria Schaef- pae�'e, avós João é Thereza
'e defender uma tese: E' tornar realidade, de um lado, fer:'filha' dó- '$1'. 'Evã1'do Barbatov'a '

.

r&]izar-se
.

na

:,uma providencia impossivel, e, de outro, sujeitar os co- Schaeffer. I
Catedral no próximo dia 22

-:10nos a uma especie de suplicio de Tantalo: Mostrar-
'

'. às 7,40 horas. "

j]hes 5 milhões e escorregar-lhes apenas, alguns centa- ME;N'INO:
"

I Antecipam agradecímen-
-:'Vos - João Ricardo, filho do tos. "

Abrigo para o aeroporto de Itajaí sr. Aldo Neves, socio-geren-
I Indo a tribuna, .. o deputado Aquiles 'Balsini teceu te da firma Sociedade Dis
-comentáríos em torno da necesaidade de ser construido tribu idora/de Radio e Refri-'
"u_m abrigo n? aeroporto de Itajaí. A respeito, lê, justí- geradores, desta praça.
.f íca e encaminha à Mesa um requerimento, assinado por
':le e pelo deputado Bahia Bittencourt. O requerimento
if.e aprovado.

/

" ESTA COGITANDO EM ADQUIRIR
'\

/

P,

, ....

-1
• /'I'

CASA QUE

DA; QUASI 30 ANOS �SE ESPECIA-
. .

LISOU NO RAMO. COMPRE NA

\ 0.
CASA QUE POSSUE O MAIOR

"
'

ESTOQUE DA PRAÇA. COMPRE

NA CASA QUE MAIS BARATO

nos que:
- em_1629, o Capitão Pe

dro da Costa Favela; um

dos pioneiros da conquista
da Amazonia para a corôa
portuguesa, parte de Belém
do Pará para tomar o forte
de 'I'orrego, construido pe
los ingleses à margem do

grande rio., Nada consegue
e é o grande bandeirante
da reg ião. Pedro 'I'eixeira,
quem toma a posição mais
tarde;
(
- em 1632, pela madru

gada, os holandeses saem

do forte de Waerdemburch,
Progresso de Campos Novos No'as biblio- 'é.' na Ponta de Asséca," mar-

Com a palavra o deputado Walter Tenório Caval- ". C·
-

'

O·' ·0· gem direita do Beberibe, e

"cante, e.na!teceu o progresso de Campos Novos, cujo po- nraflCj)S .IDe'., 'I·arl atacam a estancia de Nossa
-VI) se distingue pela bondade e pelo cavalheirismo. 18 Senhora da Vitória, defen-

Acrescentou que esse progresso para
.'

RITZ dida por Martins Soares
"

. .' '. que prossiga fêz do combate aos precon-<em marcha triunfal, necessita do apoio dos poderes com it A"d' ÁS 5 7 15 e 8 45 h'oras Moreno. Acode Matias de
t 'N

.
-

ceI os ranel os e as -su rr'a- ,
:pe entes. o momento, nenhum apoio se torna mais ur d ti

.. Sessões 'C.hI·CS. Albuquerque .a/lrepel,ir o íni-
t d -

'
-

as men Iras convenCIOnaiS r:
,

,-gen e o que a conclusao da estrada de rodagem que' é d tôd Walt Disney _ APresen-' migo;
,

liga aq\tela cidade à, de Lagoa Vermelha no Rio Grande
o sup�em�.�s ?p.o e o a &

t
_ em 1640, o Marquês

�,do Sul, visto ser um melhoramento de �lta I'mpoI'taAncl'a sUpa o r� pI'te.ra�llal: ,

d
.

a:
d M t I

-

h "B
'".,' . , OSSUl 1 Ign I, a Gmals ,I BONGO e on a vao, cega ae a-

�,.'1economICa, po:qu.anto deIxara Campos Novos entrelaça- o dom de filos,ofar em tom Censura _ LIVRE. hia, por ter sido nomeado
--do com os maIS Importantes centros de Santa Catarina

-

I d d' b N Vice-rei do Brasil;
,.:Rio Grande do Sul e- Paraná. A respeito encaminhou a' aoda c.an�e o povo:, e sa �r o programa:

1 45 1
" d', b

. re UZlr a expressa0 maIS Esporte na téla. - em 6 , o genera
- "m Icaçao que pu hcaremos noutro local desta fôlha .

1 C" Metro Jornal. Hendrick Van Haus, co-

Política trabalhistá
.

sm�e a as ql!.:s oes soclaI.s mandante _em chefe dos ho-
, F' . - maIS complexas. Em seus h- Preços:01 posto em dlscussao o requerimento do deputado bl T Cr$,6,20 e 3,20 landeses, 'parte do Recife,
':Francisco Neves, relativo a transcriçao nos Anais da vro�,. os pr�,t·emas _ � ICOS,

à frente de stías tropas, a-

"tCasa, do discurso pronunciado pelo Ministl'o Danton SOjClatISde POd1 ICols saot �a�s- ODEON.
fI'm 'de combateI' a I'nsuI'roI'-

,<C Ih .

< p an a os o pano eonco Não haverá sessão cine- '"

. oe o, ao ser errcerrada, no RIO, a Convenção do 'Par- I d'd uas ma'togora-fI·ca. ção dos nordestinos, que le-
--t'd T' b Ih' t B'

. .
..' para o pa co a VI a, e s

-1'110 lad a ISda IasIlelro.� JustIfICando o requerido, personagens parecem, às IMPERIO (Estreito)
,

vrava por todo o'.,nosso rico
..La ou o e�uta ? Braz Alves

..
0 requerimento é apro�ado- vêzes, idéias vestidas de Ás 7,45 horas país do açucar; ,

.

Tambem fOI aprovada a mserção nos Anais da Casa forma humana. PAVOR -NOS
_

BASTIDO- - em 1646, Vidal de Ne-
"de entrevista do mesmo titular, eoncedida' ao "Correi� O seu novo e estupendo RES gr'eiros e Fernandes Vieira, Ana rtamento·<do Povo", de Pôrto Alegre, e réquerida pelo deputado "LIÇo-ES DE Censura _ até 14 anos. que tinham atacad'Ó a ilha .

'BulcftO Vianna. '

' romance

ALUG'A SEAMOR", encerra u'a mensa- Preços: de Itamaracá, encarregam
.

-

,

Q d
Estádio de Basquetebol

-

gem para os corações e os Cr$ 5,00 e 3,20. o capitão Antônio Gonçal- Proximo ao centro, com 3
.u�n o em discussão, o projeto de lei que concede espíritos do mundo inteiro, ROXY ves Tição de devastar as quartos, salas de visita e

o aUXIlIO de Cr$ 450.000,00 para construção de uma qua- pois, versando o tema eter-
I

Ás 7,45 horas plantações insulares. Depois jantar, banheiro, instalaçãoora de basquetebol, o deputado Ylmar Corrêa, como re- namente atu�l do amor, o FRENTE A FRENTE ,COM que s'e retii'aram as tropas sanitária de primeira. Ain-
presentante de Florianópolis, apoiou integralmente a célebre escritor -encaI:a-o ASSASSINOS nacionais, o sargento-móI' da não foi habitado.
iniciativa e elogiou a atitude do governo não se eximin- sob ângulos novas e novas Censura - até 14 anos. Dias Cardoso, chefe da re- I Informações no Escritório
',do de apoiar-.._um empreendimento de tamanho vulto e luzes, com a originalidade No'programa: taguarda, recolheu os ca- [mobiliário A. L. Alves.
-que possibilitará a realização, em nossa capital, do Cam- de vistas que é um dos tra-l Esporte na téla.
peonato Brasileiro de Basq'lletebolN· -- ,.,;,....",._._,.....-••_._.........._....,......._-....- .. --._,._,............................,...�

.
. o mesmo sentIdo ços marcante do seu talento. Este é 0- oeste. Desenho. .

falou o deputado Bulcão Vianna, acentuand-o que o Es- "LIÇõES DE AMOR", que I IMPERIAL
/

CLUBl!; R. "5 DE NOVEMBRO"
tado, com o certame, ganhará muito mais do que· vI}) acaba de ser publicad,o pela I Ás 7,45 horas � (Estreito) "-
gastar.

EditoTa Vecchi, em esmera- NEM TUDO' QUE RELUZ -

• Sábado dia 23 do corrente, às 21 horas, animadissi-
ORDEM DO DIA da versão de Antonio Cal- É OURO ma FESTA JOANINA, obedecendo o seguinte programa:

1 masini,
constitui um

elegan-:\
Censura - até 14 anos. Casamento a Caipira, passando pelas principais ruas

Projeto, de lei 11. 43/51, que autoriza a, abertura do te volume de ótima apresen- . No pl;ograma: do Estreito, Fogueira Artificial, Fogos, Pinhão, Quei-
crédito especial de r< � 450000 t

-

d t
-

'f' d ' M h d V'd N madas, Amendoim, Laranjas, Batatas, Aipins, etc..

<\:/1'.., '. ,00 para cons ruçao
_

e

I açao �ra Ica, ornan
�

o com, arc a ala. ac.

'llma quadra de Basquetebol. Aprovada. sugestiva capa em cores do j' Preços: Não percam esta grande noitada "JOANINA" do

(C 1· 6a')" t N'l -C � 500 e " 20 I Clube R. "5 de Novembro".ODC lU na pago I pm 01' 1 s. r", .
.. VI

Canusas, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores.
pelos menores preços só na

'CASA M:ISCELA'NIA - Rua
Conselheiro.Mafra,

ENTÃO, COMPRE ,NA

a Bom Jesús ;
- em 1817, no Rio de Ja

neiro, faleceu Antônio de
Araújo de Azevedo (lo Con- .

de da Basca) nascido a 14
de maio de 1754, em Ponte
de Lima;
- em 1827, "Raid" do te

nente de cavalaria José

Teodor�da Silva, Juca Teo
doro, contra a escolta do ge
neral argentino Alvear, che
fe do exército de invasão
do Rio Grande do Sul. O pi
quete inimigo é, por tal mo
do envolvido no Aceguá, que
Alvear escapa a custo;
- em 1839, no Rio de Ja

neiro, nasceu o romancista
Joaquim Maria Machado de
Assis, que faleceu na mes

ma cidade" em 29 de setem-
bro de 1908;

.

.
- em 1845, faleceu Ber

nardo iJacinto da :.veiga (ir
mão de Evaristo da Veiga)
que foi Presidente da Pro
vincia de Minas Gerais, du--_
rante a revolução de 1842; ,

- em 1864; faleceu Cae
tano Maria Lopes Gomes,
senador; Visconde de' Ma-

"

ranguape.
André Nilo Tadasco

" ,. , .•••• "'0_,. ...a

21 DE JUNHO
A data de hoje' recorda-

'/

nhões dos bátavos e voltou

fr".q�eziJ em gerei
Vinho Creosotado

(Silveíra)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEJA VOCÊ -UM -DOS 'PROPUGNADORES ·DO NOSSO PROGRESSO ESPORTIVO; AUXILIANDO A. FEDERA- Y
ÇAO ATLÉTICA .CATARINENSE NA CONSTRUÇÃO DA CANCHA �ARA OS JOG9S. DO CAMPEONATO 'BRA
SILEIRO DE BASQUETEBOL, A SEREM REALIZADOS NESTA CAPITAL, EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO.
QOAÇ()'ES COÍ\i' O DESPOITISTA MILTON LEH)MKUHL. (Colaboração do "O Estado Esportivo" ii Campanha do Tijolo).

1II_ wI"wI"._,••ou.wI".,..� .;
-::� ::.-••••wI"•••••••••�_WJl\o _-••••wI".!"a wI" �••_�•••": J' .'.wI" ;.- wI" - wI"_•••••_••••- _.�_Wwl" _._._••·wI".·".·.·.·.· _·.·�·wI".·.·.·.·.·_·

Estado�' E tiv
. spor ivo

Dlre'Clo •• PEDltO P....tiLo IU.C.B..t.DO

-Grande / Reforço
Contratou o clube do· vereador-Miguel DaUI o

zal�a�a���:'�J!�'��!'ta�d�!!!!al ,g;�çj�J.�!�!!ã�d'l!!;a���a�!
zes no plantel do Vasco da Gama, em 1949. Ultimamen
te vinha defendendo. as 'cores do Baia-iga Verde, de La

guna, sua terra natal. Ao que pudemos apurar com o

técnico Tou�,inho,' Beneval treinará hoje, devendo pos
sivelmente, ser lançado no próximo sábado, em Imbitu
ba, frente ao Cerâmica.

Felicitamos o Avai pela brilhante. aqui�ição

o Avaí

Miguel Daux, vereador à Câmara de Florianópolis, está
.realizando um 'trabalho digno de ii;ancos elogios. 'Em
torno daquele conceituado maioral estão concentfadas
todas as esperanças da imensa familia avaíana.

Ontem' estivemos .em 'WnÚlcto com o Sr. Miguel Daüx
flue nos deu conta dos planos do Avaí para o 'Campeona
to Citadino de 1951. A diretoria do "mais popular e ;que
rido" está empenhada num trabalho árduo, visando a

-remodelação da equipe que se encontra sob á eficiente 0-

l'ientação do Sargento Manoel da Paixão Tourinho.
'. CONTRATADO BE,.NEVAL
Todas as linhas da equipe "Sl�urra" sofrerão modi

ficaçGes, .sendo que, para reforçá-las, a diretor-ia, não
poupará esforços em conseguir o concurso de destaca
dos "ases" do futebol catarinense e se possível de 011-

tras plagas. \

Assim, fomos ontem apresentados ao zagueiro direi
to Beneval, a primeira grande aquisição alvi-celeste do
ano. Sôbre o craque em referencia, existem as melhores
l·.eÚrencias. Já atuou no Britânia de. Curitiba, bem Gomo

.1

Campeona.o paranaeÔSe
CURITIBA, 20 (V. A.) - Movimentada e sensacío

n'al foi a peleja de domingo entre os fortes equipes do
Ferroviário e Atlético que finalizou com' a vitória do
primeiro pelo apertado escore de 2x1: /

----__.'-----�--_._-..:_.._.�.

Sem tesoureiro à FCo
Está havendo certa inregu larídade ria Federação

Catarinense de Desportês e para saná-la chamamos a

atenção de quem.rle direito, Segundo sabemos, a entída
de encontra-se sem tesoureiro desde março, quando se

demitiu do cargo o desportista sr. Walter Lange. Ao que
soubemos, a tesohraria está a cargo do sr. Helio ·Quint,
secretário da entidade. Porém, até o momento não foram
enviados às Ligas e Clubes, bem como à imprensa, os ba
lancetes' de março, abril e maio.

Registramos, o fato, pedindo providencias ao sr, pre
sidente da F.C.D.

_
.. 'c

Prlmei,ra reuniãi da CODllssãe de
GaR'.tração da loadra de basqllet-e

Sábado, na séde da Federação Atlética Catarinense,
reuniram-se pela primeira vez as comissões de constru
ção da quadra de bola ao cesto, tendo sido debatidos as

suntos de grande relevancia durante quasi tres horas.
Estavam presentes à reunião os desportistas Osmar
Cunha, Milton Lehmkuhl, Serafim Fausto Faucz, João
Batista Bonasais.: Doralêcio SoaresJ'Paulo Otto Seheide
mantel, Líberato. Carioní, Waldemar Ourtques, Germano
Mário de Oliveira, Dorival da Silva Lino e Pedro Paulo
Machado.

Para sábado à tard-e está marcada ímportante reu

nião na séde da F.A.C.

Na segunda quinzena de'. jnlbl
o inicio do certame citadino

de futebol
Aber.as as inscriçõe\s'"
d Campeonato -Citadino de Futebol da Divisão de

Profissionais será .iniciàdo na segunda quinzena do pro
ximo mês de julho. As ínscj ições já foram abertas, sendo
grande-a; corrida dos clubes para a conquista de valores.

Risada
•

ensaiou DO ·Avai
No ensaio de ante-ontem do Avaí, frente ao Bocaiu-

'va, em que o primeiro venceu por 8 x O,�n'otamos no "te
am" -alví-azul a presença do médio direito capixaba Ri
sada, que já jogou no Bangú, Madureira, do Rio e Gua
l'aní 'de Campinas. 'A impressão deixada foi dasvmelho-

, Q
l'es.· .

Risada encontra-se nesta capital d� passagem para
Porto Alegre.

Hoje o excelente médio voltará ao estádio da rua

Bocaíuva, treinando" desta feita no Figueirense.

-r'� __

Em beneli:cio de Galeguinho
Ernjieneficio do antigo player do Avaí e da seleção

catarinense, Galegl:!,inho;"que se encontra enfermo neces

sitando de rec�l,rsoS, 'foi o seguinte o movimento até
segunda-feira:

.

F1avio> Ferrari ............• , ....

""

200,00
Um amigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00
Avaianos

_,.
. . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Frederico Veras . . . . . .. .. . . . .. .. . 50,00
Nestor Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Tenente Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Coleta no estádio da FCD 542,80

Total
, . .. 1.002,80

(
.,

sera repre-I
sentado pele seu campeão l"

. Notícias de Porto .Alegre revelam que, levando em

I'conta os sérios embaraços que trazem a formacão do se

Ieeíónado, privando os clubes de realiza'rem excursões,
,resolveu o Departamento de Futebol da Capital gaucha

.

que, êste ano o futebol da terra dos pampas será repre-'
sentado no Campeonato Brasileiro pelo campeão do Rio
Grande do Sul. A proposta, que foi aprovada por unaní- O' C I id

fi

midade, partiu do presidente do Grêmio Porto Alegren- a en 8rl0
se, sr. Satürnino Vanzelotti�

o Iutebol gaucho

de Futebol da

E��,.P�,��a a��?!�!??�ni;ou I
que o calend�rio de futebol para os anos de 1951 e 19'52,
organizado pelo Conselho Técnico, é o seguinte: 28-10-51
- Iníció do Campeonato Brasileiro de Futebol, nas re

giões do Norte; .10 a 17 de fevereiro de 1952: Torneio
Paulo' Goularte de Oliveira.

o Bangú e� Curitiba
o quadro titular do Bangú, do Rio, encontra-se em

Curitiba, devendo hoje enfrentar o Ferroviário e domin
go o Coritiba.

Inscrições no Figuejrense'
Foram inscritos para disputar o Campeonato do cor

rente ano, os se'guinte1 profissionais do Figueirense �

Dolly, Chinês, Garcia e Cordeiro.

o Caxia!i venceu'o
clássico de Joinville
JOINVILLE, 20- (E.) - Em disputa da primeira par

tida da série de três, pela posse da taça "Jornalista

Arcy Neves", - jogaram domingo passado os classícos ri

vais do futebol joinvillense Caxias e América, tendo o

primeiro assinalado bnilhante vitória, 'pelo expressivo.
escore de 5 x a.

.

/

Díveraas
,

- O Grande Prêmio Automobíl istico da Belgica.. do
mingo disputado em Francorchamps, f<;>i venG_iuofc?m bri-
lho pelo italiano Nino Farina.·

..
'" '.'

i Em Copenhague .emp'àtar��dlo�i�o, ,;ppr 3 a 3..
as seleções da Dinamarca � da �lrstriá. ',o � í'

-'- Pelo Torneio 'Municipal 'Carioca foram -estes os.

resultados de domingo: São Cristóvão 2 x cFlamengo . O.
América 2 x Madureira 1 e Bonsucesso 1 }f' Olaria O. Os.

jogos finais: Betaf'ogo x Vasco, hoje, e Fluminense x

Bangú, sábado. A classificação é a seguinte: 10 lugar -

Botafogo e Fluminense, com 4 p. p., 20 lugar - São Cris
tovão e' Bangú, com 5; 1)0 lugar - Canto do Rio, 8; 400
lugar - Vasco, 9; 50 lugar - Flamengo, 11; 60 lugar
- Olaria, 12; 70 lugar - Bonsucesso, 14; 80 lugar -

América, 16 e 90 lugar - Madureira, 18.
- A Alemanha classificou-se para as finais da Ta-

ça Davis, ao eliminar a Bélgica por 3.x1. ,

- A terceira rodada do certame paulista de futebol'.
acusou os seguintes resultados: Palmeiras 3 x Ipiranga
I, Santos 6 x Comercial 1, São Paulo 3 x Juventus 1, Por
tuguesa Santista 3 x Nacional 3, Portuguesa de Despor
tos 3 ?C Guarani 3 e .Radíun 3 x Jabaquara L

- O prélio noturno de futebol entre turcos e ale-

mães, realizado domingo em Berlim, f0�vencido �los.
primeiros por �. x 1.

- Portugal 1 x Belgica 1, foi o resultado do inter
nacional disputado domingo em Lisboa.

--Em Estocolmo jogaram domingo as seleções da.
Espanha e Suiça que terminou sem abertura de conta

gem.
- Em Scarborough, - a Inglaterra foi eliminada d"a:

disputa da Copa Davis pela Suéçia.
- Pelo certame gaúcho, domingo o Cruzeiro ven

ceu ao o Nacional pelo escore de 2x1.
- Na raia dos Navegantes, em Porto Alegre, reali

zou-se domingo mais uma sensacional regata a remo pro
movida pela FÂRGS, saindo vencedor o Guaiba- - Porto
Alegre (G_j?.k_r.

r- '-
�, .....�:;� .._�.�

_F.P.'II�II'I'I!.1fIIv.Ir.r.! !'R_;P.!I'!!

CURITIBA Tf.LfCRAlU . PROSEBRAS"

Flm'ianópúlis - ltajaí - Joinville - Curitiba

RuaDeodoJ�o esq�iDa tia -�
Rua Tenente' Silveira t

t
/'

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



=. ',� .. ,,"

,)

/ 5
______________� �� :O�E�sT�A�D�O=_�.Q�u=:in=t=á��I���ir�a�/_2�-)�'�,.d�e�,�ju�.�_h_o_'_d_e__l�9�51 � �

,

Vontade de -trabalhar
.

eu tinha I Não ho-.
via era disposição. Per·
nai bombas, desõnimo,
dê'salento, Era o orga·
mismo debilitado, eram

gri,pes umas 0;;Ó5 outros,
"a a ameaça de tubsr
éulos. pelo, magrela e

pelo cbatimento g&ral.
/'vs minhas roeu esta.
vom pálidos, emagr.cio a

olhos vistos. Aguém me

oconselhcu Emulsão de
Scott. os resultado. fo
ram extraordinários. Não
há dúvidas d. qus é o

tonko d. fórmu;a mais
parFeita, combinação ide·
ai dos vitaminas do õleo
d. ríg:::H::Io d. bacalháu
com cálclo
e 'fósfolo I

"P

:3:.

Com 16 anos de ativída
«<rles na proflssão, oferece
eseus serviços, nesta Capí
;<tal, para escritas avulsas.,

(i)fertas para -C8NTA
�DOR - Caixa Pestal 419
'_ F'Iorianépelts.

��LUGA'�SE
Um quarto de frente, en

·1trada independente.
Tratar a Rua Conselheiro

:Mafra, 152.

Por AI Neto
-1:. Emilio Azcarraga, o

Homem Número Um do pá
dio e da tevê do México, a

cha-se neste momento em

Nova Iorque. Diz-se que Az
carraga está tratando de
comprar equipamento ultra
moderno para suas estações,
que seriam tôdas renovadas.

7:. Bidú Sayão foi a con vi�
dada de honra em um dos
últimos programas de tevê
de Lili Palmer, atravez da
estação WCBS: Dizem os

críticos que Bidú desempe
nhou-se excelentemente:

,

-1:. Susan Pete-\s, a estrêla
de Hollywood que ficou COI1-

denada a uma .cadeira de
paralítica em consequência

I de um acidente numa caça
da; está narrando uma série

Ide programas I!adiofonicos
para crianças.
* Uma nova estação de te

vê vai utilizar.Jt tôrre do
-Empire State Bulding para
instalar transmissores. Ago
ra é a WA-TV, de Newark,
a cidade de New Jersey
fronteira a Nova Iorque.
Com excesão da'WOR-TV,

tôdas as estações televisoras
de Nova Iorque' -possuem
transmissores na tôrre do
Empire State Building, que
é o edificio mais alto do
mundo.

-);, Um nome qjue começa a

aparacer com frequência ca

da vês maior nos setores da
tevê é o do veterano ator ci-e
"nematografico,Roland .....
Yoüng':'. .

'

*, A companh ia Flamingo
FiÍms - um SIndicato que
vende films para tevê - a

caba de adquirir os direitos
para a série de televisãó da
famosa história "O Super-
homem". O contrato é de 31
anos.
* Eis os nomes de Jóis

discos recentes, que eu reco

rnendo para quemjguata de
música \romântica: "Jeze
bel", "Rose, Rose, I love
you", com Frankie Laine

I(Columbia) e "Black Girl",
--,..,

com Josh Whíte (Londonj ,

... l\'18s/ há perigos reais

AMOR AO REI
Leitor você terá ouvido

falar nu�a associação deno
minada APOSl'O�AÓO da

ORAÇÃO, não? Talvez te

nha até recebido um convi
te pàra qertencer a esta no

bre guarda de honril çlo Rei
imortal dos séculos. Não in

gressaste ainda nas fileiras
desta agremiação? Qual a

razão? Temes não poderes
cumprir as obrigações e Os

compromissos desta cruzada
de amor ao Rei'{ Ou ignoras
Q que seja o Apostolado da

Oração? Porque existe o

, apostolado .da oração? Para

facilitar a todo o homem a

consecussão duma felicida
'de -que está intimamente re

lacionada com fim principal
da existência de cada ho

-mem � a sua salvação. Co
mo se pode pertencer ao

ÀPOSTOLADO da ORA

çÃO? _��
Há tres gráus de apostolado.
Foram indicado pelo próprio
Coração de Jesús, o funda

dor, desta obra redentora.

Quem ingressa para perten
cer ao primeiro grâu, se o

briga a rezar o ato de ofere

cimento em união com o Co-

I ração de Jesús todos os dias,
'seguido dum Padre Nosso e

Uma Ave Maria.
I Ao segundo gráu - ficam

pertencendo todas aquelas
pessôas que espontaneamen
te, além das obrigações do

primeiro gráu se comprome
tem a rezar um Padre Nos

'so e dez Avo/�ar.ias todos os

dias. Temos enfim a forma
mais perfeita de, pertencer
ao APOSTOLADO da ORA

çÃ,Q, .que,.ê,cumprir. as obr�-.
gações e deveres' dos dOIS

primeires gráus, aliando.o
terceiro que exige do SÓCIO

uma comunhão . reparadora
em cada mês, de preferência
na primeira sexta feira do

"

mês, ou no dia marcado pelo
Diretor.
Domingo, dia 24, as 19 ho

ras, será feita a entrega das

ínstgnias aos que desejarem
pertencer a 'vanguarda no

bre do Rei do .Amor.
[Não esqueça leitor, que

os' benefícios e favores dis

pensados pelo Coração de

Jesús aos membros do Apos
tolado compensam os sacri
ficios que tivermos que fa-,

.L.�_
zer 'pa-ra cumprir; com os de-

\TlNTAS
PARA PINlURA veres de associados do Co-

e o T T 1) • Ia I ração de Jesús.

t:j-_ QUANQO SE SENrIR
I .-4- NAUSEADA ...

'J

i( Recona ao ENO, há mais
y d. 70 anos cons:Jg:ado co-

f%'�
mo a melhor defesa CO:1�7.(,J:

/>-; �-\?":l'" as intoxicações do siste.m.o:

/�w�
1\6. 7U t- intestinal. ENO restíúe o

......
-

\�� bem estar, ellm'ncmdo a prâ-
\ ':::. são de ventre ENO é ,a-

\:, t

�
\\ xante suave e seguro, cdcu-

.......:.. ' ......;;J � linizante e estomacal
4 ,-

.....
,

que o' a_ea�aDl ta..hélD� ••

Ji viu seu filhinho enfrentar figu
ras e monstros imaginários, em seus

jogos infantis? P!!i!\ há perigos reais

que o ameaçam também: a doença,
que a alimentação .e, o médico pro
curam evitar ou resolver; 08 riscos
da rua, que você o ensina a evitar.
Muitos outros ... Especialmente_;o.m,
que só você pode resolver: o de não
terminar os estudos, o de não se

aparelhar convenientemente par" a

vida, caso um imprevisto Ihe arre

bate aquêle que lhe áS86gura a, paz
e a felicidade de agora. Afaste êsse

perigo, através de um seguro de vida.
Procure ouvir,'ainda 'hoje, \0 agente
da Sul. America, que lhe'mostrará

,qual o· plano de' seguro de vida

.mais adequado à completa proteção
,

de seus filhos, em qualquer hipótese.

SI.I Ameriea,
CO:\1PANHli\. N,Ú�,IONAI, DE 'sJ;X'UROS DE VlDA

I'undadll, em' Hl95
..

--�. se; AI\IF.IHCA � r UX.<\ POST:\J, 971 - RiO ns JANEIRO 'IQII,e;rara cneiar-me um folheto C'Onl informações
sôln: o :je#:lLrf> de vida.
V 11 . Z Z L Z • 1 7 8 \0 ,

�

I'Nome

, Ouça, como CI

voz de um amigo, a
palavra do Agente

da Sul America.

Data do Nasc.: dia

Prof�ão__ --,.
-Casado? Tem filhos?

_

mê3
______

ano
_

Rua ,N .•
__

Bairro
_

Cidade,_-..,. -Eatado
,..

PARA OS MALES DO
h FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,/

'IIGIR,I BEM
,IIGIRI t� PIZ!
o segrédo está l
·..em adotar o u.. �
,�a Ma·gnésl .. _ ,

':!:::::' ::�:� �
-alivio, nãs digestões ,
�difícei�, porque neu- •

tral!za ahíperacídez t
1/-estomacaí e as lel- �

'ment ões gástricas. •
�r

-

•

Magnésia
'�.8isuradaf
----------------------�

Vendew �e
_

..

�., aUh!wovpl='>V:ANGUARD STANDARD
Modelo 1951' -

Vende-se um, côr grenat,
4 portas, com apenas 2.700
":ikil9metros rodados.

Informa('ôes nesta Reda
.cção ou pel� telerone Ú66.

Tron.port.. .regulare. d. c - 'ga t

SÃO f-RANCISCO DO SOL' para/NOV IY Y081
A Vida de Hoje Precisa do 'ENO

./

I , ' ) II ce

)'

MAGROS E FRACOS
VA N AD·I O L

E iridicado nos casos de fraque -

,
,

za, 'palidez, magreza e fastio, porq.ue
em sua fórmula entram substancIas
tais como Vanactato' de sódio, Lici
tina, Gilcerofosfatos, peps�na" noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz

nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho_

mens, mulheres, crianças, sendo fó-:
muja conhecida pelos grandes me

I
dicas· e está licenciado pela Saude

JUbliC.a. ...

Il'lfo!mo�õ•• g,mO,lI Ao.nte� '.-
'

(rI, IInÓpOlii- Carlol HoepckeS/A - C 1- Teleio..nt}, 21 7 ( Enâ. telell .

., ,(; l�nnci��o.do Sul�Carl"O! Hoepcke SA -CI-Telt:lcne 6 MOO�EMACK

- ) Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 O' ESrAOú-Qutnta-feira, 21,' de JunllQ.,' de tlJ51

trabãl1iã�-_. -Prefelllira-··lY1u-nlcipal.NA Assembleia législativa
arais d 's - J" , Projeto de lei n. 45j'51, autcriza a abertura do crê-

r. e, ao· ose dito especial de Cr$ 98.000,00 destinado ao serviço de
Voltemos, portanto, as de que poderá dispor. Ilu- BALAN'CETE DA RECEITA ORÇÁMENTÁRIA, REFE- Imigração. Aprovado.

'

nossas vistas e o nosso pen- díndo-se com um balanço �_ RENTE AO M�S DE MAIO DE Í951 Projeto de lei n. 46/51, autoriza a aquisição de uma

sarnento par� as nossas ter-
I que só mostra o ativo do em- Anterior ,'Do Mês Total área, de terras, por doação gratuita, no município de

)'as, onde existem gleba� de preendimento, levada por

1ecadaçã�
�... . . . . . 161.665,00 47.342,90 209.008,go Laguna. Aprovado. .

apreciável adaptação agrico- u� entusiasmo muito pro- do di> exercício auterior . " 52.726,&0 Projeto de resolução n. 50/51, que modifica o pará-
la, bastando que sejam elas psio da mocidade e compre- grafo ,30 do artigo 10 da lei n. 2, de 23 de julho de 1948. '

cultivadas com o interesse ensivel em que deseja pro- 161.665,00 4.7.343,90 261.736,7e Em.' regime de urgencía, os projetos ns, 43/51. 45/5�
proprío e coletivo. gredir, mais gente se aven- --- e 46/51. f

Como uma expressiva de- tura nessa arriscada via- BALANCETE J).A DESPI'(SA ORÇAMENTÁRIA, REFE- Foram aprovadas, também, as redações finais de.
monstração de que as nossas gem que, geralmente, não RENTE AO MES DE MAIO DE 1951,/ diversos, projetos de lei sôbre aquisição de terrenos para
terras, em grande parte, são tem volta, Mesmo que o iii- "<, Anterior Do Mês Total fins educacionais. _

acessiveís à cultura, é de nejante verifique em pouco Administração Geral . .. . . .... 26.086,30 18.822,80 44.909,10 Falando sôbre o projeto de resolução que modifica
assinalar, com satisfação t.eíripo que era melhor' ter Exação e Fiscalização Financeira 21.112,90 6.260,00 27.372,90 dispositivos do Regimento Interno, o deputado Bulcão,
que, entre outros produtos permanecido no interior, na Segurança Pública e Assistência Viana estend�u-se em considerações de 'ordem politica,
de real valor, a UVA de Ca- fazenda, o amor proprio o Social..... ..

•
2.969,50 766,00 3.735,50 para afirmar que os eleitos sob uma legenda partidária.

Çildor, é e tem tido melhor retem na cidade e, não vol- Edueação Pública >

••••• , 12.251,10 935,00 13.186,10 não podem dela divorciar-se, sem o que os partidos per-
- aceitação nos mercados in- tará atrás" São, Sr. presi- Saúde Pública 300,00 21l0,oo 500,00 i der iam a sua força e a sua f inal idade. Nestas condições..
ter-estaduais., dadas as suas dente e Ilustres Deputados, Fomento .. ,................... 312,20 2Õ5,60 517,80 f cabe aos partidos orientar a atividade de seus represen-
excelentes qualidades como apropriadas para a época Serviços Industriais ._....... 5.344,00 3.700,00 9.044,00 tantes - e, por conseguinte, é da sua alçada a designa-
alimento e durabilid.ade. as declarações oportunas do Utilidade Pública ,... 94.391,10

_
5.874,40 100.265,501 ção 'dosTiderea das respectivas 'bancadas é não pode

Além da cultura e produ- sr. Aldg, Mario Azevedo. Encargos Diversos 20.r.20,30 8.891,80 29.412,10! essa designação ser transferída aos componentes da
ção da uva, outras culturas Para evitarmos o êxodo Créditos ESpi!ciais . .. .. . . . . . . . 1.800,00 3.000,00 4.800,00 'mesma bancada. Por isto é contra o �ojeto, uma vez qti�
são praticadas com resul- dos lavradores Catarinen- ! o mesmo visa a; determinar que os lideres, na Assem-
ta'dos .co�pensadores, o �u.e 'ses, para, outr�s plagas fo- 185.087,40 48.655;60 233.'il>;l3,00 f bl.éia, _ deverão se,r escolhidos pela bancada e não peta.,
tudo indica que no munrci- ra do Estado, e preCISO que 'SaldG que passa para o mês 1ie

I Direção dos Partidos, -

pio de Caçador há terras os poderes públicos deem junho'.. 27.992,70 A tese do deputado Bulcão -Viana ; combatida pelo,
produtivas, uma vez que se- aos trabalhadores rurais 1 --- f representante do PSD.

- jam cultivadas e bem cuida- não só assistência médica 185,087,40 48.655,60 261.735,70 i A respeito há ampla e demorada discussão, com in-
das. i gratuita, como escolas ade- !.� teressantes pontos de vista de diversos deputados, sem,
Precisamos, nesta e 'tm quadas, dar, por emprestí- i DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS DO ms DE MAIO

I entl'eta.n�o, que qualquer um de�s lograsse convencer O-

outras fazes de nossa vida, mo, aparelhos agrarros ; I DE 1951 adversário,
.

'
-

intensificar a plantação do isenção de taxas e impostos; I Disponível: Como autor do projeto, falou; a seguir, o deputado.
I trigo, já que dele, extraí- e, por intermedio das Asso- Na Tesouraria , . . 27.992,70 Wilmar Dias. Tomando, como ponto de, partida, o die-
mos o pão, considerado co- 'cl�es Rurais, �ejam segu- I Ein Banc�: ' posto no Regim�nto Interno, .declara .qu� não é admissr-
mo alimentação básica e in- rados contra acídentes . do Banco Nacional do Comércio 174,10 vel que os 'P_artIdos tenham interferência nos trabalhos,
dispensável ao sustento das trab�lho os t�abalhad�res Ban-co Indústria e Comércio 46,10 d.a Casa, a ponto df indicar à Mesa os lideres da respec-
coletividades humanas. rurars; no sentido de evitar Banco do Distrito Federal 78,50 298,7-0 tíva bancada. '.

'

Em nenhum pedaéo da que os nossos agricultores

i
.

E' para sanar essa irregulartdade que apresentou o

terra brasileira pode líâv"er deixem de aumentar as la- Cr$ 28 ..291,40 projeto em referência.
miséria e desalento, uma vouras, tão necessárias á Além desse argumento, o ilustrado representante do
vez que existem braços dís- coletividade.

. A I Os livros e documentos relativos a Reeeítac e Des- ,PSD. ad�ziu outros, en�re ele� ? caso do Partido' S��aLpostos ao trabalho. Entre- Fazendo, _aSSIm, este,meu; pesa, acham-se ria Contadoria' desta Prefeitura à dispo- Progress:s�a, que pOSSUI um UlllCO repre�entan�e na Ca-
tanto, para estímulo, se tor- apelo, que tao bem se a.Justa ,sição de quem os queiram examinar.

,

sa
".
Na h�pot�se de se�_o m�s�o ex?ulso do Partld?,. que� \

na indispensável aproteção aos comprovados sentImen-j Contadoria da Prefeitura Municipal de São José, 31 sena o Iider ? A solução so e possivel com a modificação
dos poderes püblicos, dan- tos dJ solidaríedade frater- l de maio de 1951. .: prevista no seu projeto de lei. Mais adiante, citando a./do aos' nossos lavradores a nal, de meus nobres colegas, Heládio Mário de Soúza _ Contador. lei eleitoral sôbre a representação proporcional, o ora-

assistência necessária, au- espero qu� tehha .0 me�m�, Silvestr� Fernando Philipp,i _ Prefeito Municipal., dor esplana mágistra!m�!lt� o tema. Foi. uma admiraveI
xilíando-os com aparelhos e da parte- de quem de direi- - ___:___"'_>�' aula de júrjsprudencia eleitoral que muito honra a cul-:
outros elementos 'capazes de to, o mais franco acolhimen·,

L
tura daquele parlamentar.

'facilitar o desenvolvimento to.
-

\ N .'a
'

; 1·> ..ç al 'Acompanhado pelo vivo interesse de todos ,os pre-
da produção, com a cei·teza sentes, o deputado Wilmar Dias prossegue na sua expo-
de que tal beneficio se não sição, mostrando C011vin�entemente que. a escolha dos
restringe àqueles que vivem

, representantes não é obra dos partidos e sim do eleito-
d.o labor agricola, maS"" se Nesse caso de café falsifi- sidade de providencias fis- rado, que seleciona os 'nomes, entre os indicados pelos
estende à coletividade,' como cado, ha um episodio que calizad'oras capazes de de- respectivos orgãos yoliticos. Sendo assim, não é o par-
um bem que a todos aprovei- precisa ser conhecido do pu- ,fender, ao mesmo tempo, a tido que deve indicar o lider da bancada, mas este deve
ta. , bJico. '1 saúde do povo e os esfo,!'ços s,er escolhido p,ela própl'ia bancada, pois este é o espi-
Sobre esse importante as-

!
Ha tempos, o proprietado dos fabricantes honestos. ' rito da nossa lei eleitoral. Em resposta a um aparte d<J

SUlltO assim se manifestou da fabrica MIMI; sinceraJ 'A proposito e com dados deputado Enedino Ribeiro, o Qr�dor afirmou que, estan-
o sr. Aldo Mario Azeyedo, i mente interessado,em ofere� 1 fornecidos por aquele dis- do com a lei, não teme o futuro. MàilS'adiante, concor--

diretor da) Federação das ceI' ao consumo, um produto tinto industrial, cujo estabe- dando com um aparte do' deputado-Bulcão Viana, de que-
Industrias de São Paulo: !

de primeira qualidade, mas lecimento é, no genero, o o lideI' é interprete do pensamento dà bancada, pergun-
'-'Uma das maiores illlsões ,: prejudicado, nesse louvavel mais b�m instal�do da nos-, tou como pode ser esse interprete, se não foi escolhido
como o principal fator es- proposito, pelos concorren- sa capital, publIcamos, em �ela bancada? '

timulallte das migrações do '

t(�s sem escrupulo, que .ofe- numero 'da revista "LEIA- r Disse mais, em resposta a outro aparte, que a maio-
campo para a cidade, é o CASA MISCELANIA distrl-! reciam café com milho a ME!" uma rep�rtagem sobre ria da Casa não é determinada pelos part}dos e sim pelo
aparente elevado salari.o dos b�id.ora dos Rádios. R.C.A. i' ba_i:,o preço, procurou as au- a incrivei industria do "MI- povo.
operarlOS industriais. Ao Vlctor, Válvulas e DISCOS. I tondades competentes e fez- LHO TORRADO" - o qual' O deputado Cabral, no calar dos debates, fez esta.
Jlobre trabalhador rural, Rua Conselheiro Mafra. Ilhes sentir a urge!lte ne!.:_es- ,vinha de municipio vizinho, solene �firmação: "No dia- k:m que discordar de ol·ienta.-
tão receptivo as noticias transportado em carretas e ção politica da União Democrática Nacional, entregará..
'dos altos ganhos e progres- AGRADECIMENTO' aqu(adquirido, sem cerimo- o seu diploma e renunciará o mandato".' I

,

sos obtidos por algum mo-'
.'

,

nias, pelos gananciosos tor- Em virtude do adiantadorde hora, o prosseguimentO'
ço vizinho que veio para a refadores e moedores de TU- da discussão se realizará na sessão de hoje, quando ()

metropole, não é faci! con- Maria Júlia Barros

(BiCO-, sanar a lacuna do afasta- biacea... projeto de resolução será votado.
"- "encer de que, pal'alelamen- ta), Adelina Bárros da Cos- mento familiar, com cari- Infelizmente, nem as pro-

'
... -.�--_., '-----------

te ao aumento de ganho, a ta e Bolivar Nativid.ade da, nhosas manifestações de videncias solicitadas por di- Yéode ...S8 DO _---.....__--_--_

cidade impõe condições. de Costa, Júlia Barros da Sil-' amôr emanado dos nobres versas vezê'Se nem a denun-
vida naturalmente mais ca- va e Osny Silva, Maria Dias, sentimentos cristãos que só cia daquela revista {ncon- aloga-se .,.........�_pi.......
l'as do que da roça. Adelino e João Barros, Mãe,

I
possuem as almas verdadei- b'aram eco, e isto levou o

, Vende-se ou aluga-se umaO alojamento, a habitação, hmãs e Ct:tnhados de EU- ramente generosas. proprietal\io do café MIMI
chacara situada no Estreito,o quarto, que nada custam NICE DIAS, falecida no Agradecem também, de a lançar ao mel'cado nova /

, estrada para Sã.o José.nas fazendas, tem preço�á Hospital "Nerêu Ramos", todo o coração, as enfermas márca de café, o "ESTRE
Terreno de 12 mil metroscidade. Nesta, quasi se ,- onde se encontrava em tra- recolhidas aquele Hospital, LA�', nas mesmas c'ondições

.. quadrados e uma ótima re-
pre, o trabalha�or dispende ta;mento há três anos, vem pela maneira com que sem� dos 'concorrentes, a baixo

sidencia de material. FIUzA LIMA & 'IRMÃOS
boa parte de seu ganho em tornar público seus. agrade- pre trataram e conviveram preço. Cons,. Mafra, 37Tratar á rua Raf�! Ban-transportes; é tão alta essa cimentos sinceros ao, Dr. L fom sua inesquecivel Euni- Irritados com a aceitação Florianópolis.verba que, em certos. casos Lobato Filho pela demons: ce e fazem chegar ao Trono que o Estrela encontrou por d_e_ir_a..:.,_1_4_. .:._ ..:..__ , _

que se vão tornando fre- tração de seus conhecimen-, Sagrado de IDeus as mais parte dos consumidores po- '-.__.

quentes, sai mais em conta: tos especialisados,-não pou- fervorosas suplicas para bres, os industriais da' fal- taram aquelas mesmas auto- da imprensa. O que se ven

comer qualquer coisa por pando esforços para mino- que esteja
.

sempre a seus sificação
I

estudaram um ridades. Dessa guerra entre dia nem era mais café. Era
perto do local de servico na rar os sofrimentos oriundos lados, amparando-as e for- meio de eliminar o rival e fabricantes, veiu, finalmen- tudo menos a preciosa ru

hora çlo almoço do qU� ir' e da moléstia insidiosa que talecendo�as na Fé Cristã e denunciaram-no. E - coisa te; lucrar o povo, pois não biacea.
vÍl�até' a sua casa. A cidade atacara a extinta" abençoando os medicanien- interessante - ao contrario era admissivel que a fi,scali- Podemos, ag'Ora, estar /
requer tambem, melhores Tornam, também de pú- tos que estão usando, afim das muitas denuncias ante- zação se limitasse a ilma, mais tranquilos quanto a es-

roupas. A alimentação ,das blico, seus agradecimentos de, que c9nsigam melhoras riores, desta ve'z as autori- unica fabrica. I se setor
do problema alimen-

grandes metropoles é bem às Exmas. Revs. Irmãs Hen- e pronto restabelecimento. dades sanitarias agiram ra- ticio.....'
,

nlais cara do que no inte- rica, Diretora, e Camila, Agradecem ainda a todos pidas. O café "Estrela" foi Orientado por fabricantes O Departamento de Saú-
rior. Finalmente, a cidade Enfermeira, do modelar Es- ,quanto, acompanhandb o condenado., honestos, com dados precio- de ... ", qui sera tamen ... '1>

trás exigencüls ma.iores e ta.belecimento Hospitalar, feretro a àltima morada ou Dessll, condenação se 8er- sos e varios, o Diretor do merece aplausos por iniciar,
mais dispendiosas do que a as quais, com o desvelo e o apresentando condolências, I viam os interessados para Depa'rt'amento de Saúde Pu- finalmente, o cumprimento.
vida no campo: o homem do carinho tão peculiar a tão enviaram corgas e flor.es. arrastar ao pelourinho tam- blica in'iciou a investida dos do seu dever. Nós aqui, da.
campo ignora quasi tudo is- nobres creatnras, sempre A todos a nossa gratidão bem o Café Mimi, quando Comandos. planicie, esperamos que o

• 130; ele só vê o lado positi- prontas em atender a paci- e q'ue Deu!? vos abençõe e este nada tinha' com aquele Foi aquela "vel'gonheira;" dever continue na o-rdem do
VO, as vantagens, as' comodi- ente, sempre encorajando-a seja sempre com vossas e continua sendo um produ- de que todos já tomamos co- dia .

.dades, os maiores recursos nas horas amargas, fazendo saudes. to de confiança, como-ates- nhecimento, por intermedio

Assistência· , aos
- dores

;
. -� ',� .João Frainer

!
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No, b� .. tidores do mundo

\

"

.

O Proí!sto dos Sambistas:
Cil

Por AI Neto os campos de concentração e

'Augusto Rocha de Olivei- outras coisas da vida nos
.ra eAldacyr Louro estão in- paises comunistas para fi
dignados com os comuríistas. "car odiando o comunismo". (
"Fomos - contam eles - Aldacyr dobra o braço

traiçoeiramente enganados musculoso 'e, falando pela
.pelos vermelhos".. primeira vez afirma:

Augusto e Aldacyr são os "Isto é o que eu tenho prá
líderes do Cc1\ljunto Marajó. êles ... Se êles quizerem to

.

O Conjunto Marajó é for- mar conta do Brasil, a cobra
mado por-um grupo de sam- vai fumar."
bistas de primeira ordem: E não esqjueça ... amigo
Eu os o}KvÍ "tocar várias leitor, quem guia um auto

vezes, e óuvi tambem os co-' móvel, onibus ou caminhão
mentários de pessoas que a alta velocidade é um ir
entendem de samba e que responsável e pode ser, de
são unanimes em' elogia-los

tum
momento para outro.

calorosamente. um criminoso.
Aliás foi precisamente

'

porque formam um bom re- -------------------------

gional que os rapazes do

lil.ii=��������i�i:�����iConjunto Marajá viram-se
ás voltas com os comunis
tas.
"Eu lhe conto como acon

teceu" - vai dizendo Au-

gusto. _

Estamos na portaria do e-I
dificio onde êle desempenha

".as funções de porteiro. :::-
"Nós fomos convidados -

prossegue Augusto - para
tomar parte numa festa- de
estudantes.' I
"A festa tinha o nome de

'

Primeiro Festival da Juven- i I

-.iude. "'

"Vários .conjuntos musi
cais deviam tomar parte.
Haveria eliminatórias para
a classificação final ... " I
Enquanto Augusto fala, I

Aldacyr Louro vai confir-Imando com movimentos de I _

cabeça. I

Augusto contajque a pr�
me ira reunião tevé lugar\
numa fazenda n"a estrada
Río-Petropolis..

Foi uma especie de pique
nique. Nada havia de sus-,

peito.
'..:. Realizada essa prova, o +-

Conjunto Marajó classifi-

Arrumadeira
Precisa-se de uma arru

madeira à rua Padre Roma,
130.

UM HOTEL QUE
•

CORRESPONDE AO SEU LAR
No Regência Hotel V. S.

,

estará como em sua casa,

cou-se,

Na segunda reunião, que
foi na Associação Brasileira
de Imprensa, tampouco hou
ve .coisa alguma que suge
risse' ...,- como dizemos lá
no sul - quem era a mãe
-do terneiro ...
Classlficados para a final,

.o Conjunto Marajó apresen
tOu-se no dia da festa no lo
cal determinado, que era o

Leme Tenis Clube, rua Gus
tavo Sampaio.
"Foi alí - conta Augus- A Diretoria de Obras Públicas - SERVIÇOS DE

to - q_ue eu compreendi tu-, LUZ E FÔRÇ.A._.- no propósito de bem servir aos con
do. sumidores de 'E�treito, Barreiros e Coqueiros, avisa que
"Por ocasião da distribui- a cobrança a ser feita em 1.0 de julho p. V., num dos S3.

ção dos premios, um dos Iões do Clube 6 de Janeiro, à rua Santos Saraiva n. 49,•

quais nos tocou, começaram . efetuar-se-á na forma que'a seguir expõe:
.

a ser feitos discirfsos comu- / Dias 2-3-4 ::- 24a e 25a ZONAS, que compreendem
nistas. as seguintes ruas, etc.: Itaguaçú, Coqueiros, Praia da
"E com os premi.os foram Saudade, Palhocinha, 14 de Julho, 24 de Maio, CeI.' Pe

lambem distribuidos folhe- dro Demoro, Arací V8/Z Callado e Barreiros.
tos de propaganda comunís- Dias 5-6-7 - 26a Zona - Ruas: Elias Paulo, Má-
ta.

.

chado de Assis, Henrique Boiteux, Gal. Eurico Gaspar"Uma arapuca em que nós Dutra, Gal. Valgas Neves, Santos Saraiva, Marechal Câ-
-eaímos", mara, João Cruz Silva, 10 de Novembro, Secundino -Pei-

.

_ Augusto e Aldacyr detes- xoto, Bernardino Vaz e 3 de Maio.
tam o comünísmo por várias Dias 9-10-11-12 - 27a ZONA - Ruas: Manoel Olí-
'razões, veíra Ramos, Sousa Dutra, Afonso Pena Marechal' Her-
Uma delas é o samba. mes, Teresa Cristina, 1.0 de Janeiro, Olavo Bilac, Chuí,"Na Tcheco-Ealovaquia - José Cândido da Silva, Antônio Matos Arêa, Castro Al

recorda Augusto - êles ves, Tobías Barreto, Gonçalves Dias, Osvaldo Cruz Vila
proibiram o fox, o tango e Balneário, Ponta do Leal, Tupí, São José e Navegantes .

o nosso samb�.

I
O consumidor que não satisfizer seu pagamento, no

"Como é qjue nós, sambis-] lo�a! � p�'azo, acima menoionados, poderá fazê-lo no Es-
tas, podemos gostar dessa cr itório a rua Arcipreste Paiva 3. .

gente? ... _

�ntretanto, Augusto e AI-
dacyr têm queixas bem mais

I A L U G Apoderosas do que essa con-
.

ira o comunismo? .

" ,_. . ....
"Eu tenho u� col�gã -I o'lmo sala no centroconta Augusto - que fugiu A' P N

.

da Russia. _ raça 15 de ovemb'!'1 20, 2" and�H
::Êle é .porteiro__corno �.u. (altos· do RestauTa-nte Rota)Basta OUVIr o que ele •

conta sôbre as persegurç)'l, Tr!�ar no mesmo local'

.I ,SALÃ.

_j Preciso alugar uba sala
no centro ou imediações, pa ..

,�

l"a, Escritório Comercial.
, .. � Informações no lIotel Ga..

. cíque, quarto, 35.

GRATIS•

\ 'I;

i"" '

. �a8a ResldeD�ialA-VISO Vende-se uma ótima casa,
com todo conforto, situada
à rua José Candido da Sil..A todas as pessoas que enviarem o recorte abaixo

devidamente preenchido será remetido um cartão nume
rado que proporcionará ao portador concorrer num .sor
t� inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 valvu-
las de reputada marca. i .

.

Cada pessoa poderá) concorrer tantas vezes quantos
recortes preenchidos enviar.

FERIDAS, REUMATISMO,À Sociedade Propaganda "ESO"
E PLACÁS SIFILlTlC...\$Caixa Postal, 90

Florianópolis - Sta. Catarina, Elixir de NogueiraNome . '.' , .... " .. ".,.",.. ,,'..... ,', •• ,. I Medicação auxiliar no tr..Endereço , . , .. , , , .. , , ., """.. , .. ""."
.... tamento da sifilis i

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

Bstado " .. """. ,., .. "".".,., ••

Nota : Junto Cr$ 3,60 em selos para a resposta,

va n. 132, no Estreito.
Informações com Lauro

Lopes, esceitório altos da.
Confeitaria Chiquinho.

VENDE-SE

- -S� E

/

J
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MAIS PODEROSA' QUE OS "PUDEROS
�,,:.iJ".r�n·

",��P?' ., f
.

•

cargo de Delegado de sentencas do egrégio-
_............--.-.--....---------,I'V'--....-...- ....-----....--............

- ..........- ....... -...... ....,
_ A Justiça está talan- nime do mais alto TrI-

\ Tribun'al de Justiça.do. A do Trabalho já bunal catarmense, a Polícia.
O go,,�rno, que não-

f 1, a -zarantir Justiça falou outra vez, Se os nossos avisos
a ara, par '" .

d quís escutar a nossa..:' .

s do Esta para 'conceder. ao dr. contra, os desman os
AI

'aos operarro -

. •

d d d voz. e," o� no
...

ssos ape os; .

d di it n Francisco May Filho e as arbItrane a es o
l. .o, IreI os que a me -

A
_

� tiveram escutara" .agora, a pa--talidade índustr íal-ca- um mandado de se�u- governo nao
�

_ la'vra. da "ilu.stiça, para'pítalísta do atual gnvêr- rança contra o ato de- eco; o mesmo nao acon

b' d' .A I mansamen-.

I d tecerá agora com as o e ece- a
no pensara poder negar. ga que o exonerou o ecera,

sem lória'"�I
\ A

� ,."".,'" '.... t' �.',... / ,te, gOntem, pe a voz una.. . ,�;t!'Il'��.15I r.........:.I;.u: ::,!,�'l� .d �... � .�-- Il (
._,._....-..�._w.-••_�.

'���-ãõiôiãisenquCiOÕ���::s E.

com a Defesa Sanl-tarJlI'a' In-Imal fô;:a p��.i::��a;e::r��L1���:::
!

, do Conselho de Representan--·
"-

tes da Confederação Nacio-
d

.

I fôra avalia OUVI·Ildo-o. Raul confessouquan o o cava o o -

nal do Comércio, sob a pre---
do em um-mil cruzeiros. os fatos, dizendo ma is que

J
-

D dt
d .sídência do dr. oao au C'

A d
' ..

hegararn I'SSO fazia por precisar e_'o s enuncias c ,

d'Oliveira, regressou, on-«
agora, ao conhecimento da dirrheiro e ser freguês aque-

tem via aérea, o sr. Chaa-les.
P I·, Civil ontem le Serviço, em São José.o reia 1VI que,' ,

Edgar Moritz, Presjdente.:-·
d h

.

lato e Francelina tambem foiman ou c amar o mgrr
da Federação do Comércio-,.

deshonesto hóspede de �uvida, confessando os fa-
de Santa Catarína e da As->

Francelina Maria Ferreira, tos.
sociação Comercial de Flo- ..

_.,\ .

.............................I)...w•••••••O. rianópolís.
O ilustre con ter-rânen;..

nessa oportunidade, assen-·..

tou medidas referentes �&,:
classes produtora.s de San-e
ta Catarina.

ASSISTENCIA AOS TRft- que são portadores os nos-

RALHADORES RURAIS sos bravos agricultores. Raul Bernardino da Sil-
O deputado Siqueira Belo Partindo todos nós do veira ou Raul Reba, sem re-

pronunciou, na Assembléia principio de que a terra pro- sidência certa, sem profis
interessante e oportuno dis- duzirá aquilo que esteja ne- são natural de Bom Retiro,
curso: la produzir, é cla�'o - nada que, por muito tempd vinha
Exmo. Sn r. Presidente. I mais claro e Iogico - que! residindo, quando lhe apro
Nobres e ilustres Deputa- �er c:lltivada com gosto .e I via, na casa �e d. ,Francilinados,

�
mteresse pelo bem da COletI-!lVIaria Ferreira, a rua nei.

Conto-me --d:evéras feliz I vidade. Isto, entre todas as minda Silveira, 238 A, nesta
por �e:' �ue quàsi todos os classes, se resu�e numa pa- Capital, ao passar frente ao

'MUlllClpIOS do Estado de lavra - O TRABALHO. Co- páteo de 01IV18. Cruz, no

Santa Catarina, possuem a mo consequência teremos a Estreito: nas proximidades
sua Associação Rural, com grandeza da Pátria. do 14 RC., viu dois cavalos
finalidades que se prendem A necessidade induz o ho-

e, sem m�is aquela, tomou-
à nossa agricultura e ao mem ao trabalho .pela expe- os. Pitigrilli,' o inigualável

I
tora Vecchi, do Rio de Ja-

seu mais amplo des�nvolvi; riencia e desta, 'muitos ve- De plano feito, levou-os h
.

t it I'
.

Ii neiro alcançaram extraor' umorrs a 1 a \,ano CUJos 1-
., '. �. imand

-

Tenant&-CC-rene]mento, entidades essas fun- zes, se consegue resultados
ao Servico de Defesa San i-

vros, traduzidos em todos os dinário êxito, animando o � � ...

dadas por cidadãos dign.os que superam a nossa espec- taria An'imal e lá fechou idiomas cultos, se reeditam editor a lançar agora mais Faustino da Silvae conscientes que a .elas _têm tativa. -negócio : vendeu os animais contínuamente, batendo re- um romance do consagrado Esteve gravemente enfer-sabido consagrar o esfôrço Continúa na fia pág. l-t por 260 cruzeiros.
. cordes de livraria, é um dos escritor: "LIÇÕES DE mo em sua cresidene.ia parti-do seu trabalho e o prestigio Dias antes dêste fato, já escritores mais lidos e apre- AMOR", sem dúvida um dos cularvá.Av. Trompowski n.,da sua colaboração, para Raul ali estivéra, vendendo ciados pelo público brasilei- livros mais saborosos do in- 43, o nosso prezado amiga>que possam atingir a perfei- .

um outro animal de pro- 1'0. Prova-o o fato de já se comparavel Pitigrilli. Tte. CeI. Franêisco Fausti--ção de culminar as alturas Diretor'-du
'

D.E.R. fJyiedade ?e fran'eelina Ma- ter publicado em nosso país ,Fazendo da pena, -escal- no da Silva.
.

-r-c.de suas nobres finalidades.
• .;i;.,. rra Ferreira, que, lhe dava mais de uma dúzia de obras pêlo, e não vacilando em I Felizmente, graças aos in-É 'que, OI'! Senhores, das OU vluJante ! casa � comida, apurando a suas, a maioria das quais lancetar as chagas mais do- I gentes esforços e a compe-«-Associações R'I1rais do Esta-

Para a Capital Federal' quantia de _130 cruzeiros, foram reimpressas várias lorosas de uma sociedade tencia do facultativo Dr. Ar--do, tanto ou mais do que eu,
seguiu, pela quarta ou quin- vêzes. corrompida, que' teima em tur Pereira de Oliveira, ,aos:c'compreendem a grande e

1 F C O TDE "Mamíferõs de Luxo", "O querer remediar as suas ma- cuidados do qual foi entre->-inadiável necessidade, para
ta vez êste ano, o sr. (r. e� oncorso nlix Schmiegelow, diretor do' " Cinto de Castidade", "Co- zelas com emplastros e ca- gue, já se acha fóra de pe-o �sso bem-estar-comum,
D t t d E t d No concurso realizado, há: caína", "Ultraje ao Pu- taplasmas, quando o caso é rígo, devendo porêm, perma-íntensifícar e difundir. a' epar amen o e s ra as

.

I
-

d R d dias, no Tribunal Regional dor", "A Virgem de 18 Qui- de cirurgia. Pifigr-ill í, atrás necer em repouso ainda por'nos"'a agricultura, tornando- e o agem. �
,"

I S tem Eleitoral, para o cargo de ,lates", "O Homem que In- da sua mascara 'de aparente" demorado tempo.a, por meio de processos a- gnoramos o que s.

feito e foi fazer na Capital Servente, coube o 10 lugar ventou o Amor", "Loura Do- imoralismo, é um escritor de Ao nosso distinto amigo-dequados e eficientes, mais
do País, ..porque de nenhu- a Flávio Lopes, da Costa, licocéfala", "O Colar- de moral sadia e vigorosa, pois os nossos votos de breve-completa e salutar à nossa
'ma dessas viagens foi dada com médiaBiõ. Afrodite", "Os Vegetarianos (Continúa na aa pág.) restabelecimento.exis-tência, tão dificil e ele-

Inscrev.eram-se e' subme- do Amor", "Mois'es e o Ca- ....u....<)�o�>..-<)�().-.o.-.<>.-.o�.."vada no'<>eu custo, isto em publicidade. Cremos, entre-
.

tanto, ter id,o.�tratar dos al-' tei'am-se às provas 48 can- valeiro Levi", "A Maravi
consequência da falta de

tos interêsses do Estado. didatos, sendo de 15 o nú- lhosa Aventura", editadostransporte e assistência
mero de inhabilitados. pela conceituada Casa Edimais dir�ta e eficaz aos

Talvez o sr. dr. João Colin

nossas camponeses. possa explicar a razão des- ,,_._....._-••_._._....._...-.........._._......._._�....._._._.._._...._-_...._..._.._•••_...._-...

Abrindo sulcos profundos sas viagens. Uma vez que
S. Excia. tem se mantido ana vida econômica dos po-

vos, esta dura realidade se
fastado do cargo de Secre-

vem refletindo também en- tário, é possível que o S1'.

tre nós, habituados, que Schmiegelow haja procura

sempre fomos, a viver nos d,o resolver assuntos da

dominios dessa fartura so-
S. V. O. P. A. ligados ao

bejamente Íncomparável D. E. R .. Oll não é isso? Vai
com que a natureza dadivo- mos aguardar! Pode ser quI:!
sa brindou a tel'ra bendita o sr. Schmiegelow esteja
do Brasil. viajando como diretor do

Contudo, Sr. Presidente e
D. E. R., mas também pode

Srs. Deputados, não perma-
ser que não esteja!

necere!llos inertes e nem dos
tomará o desânimo:'Aqui es
tamos, com a firmeza e a co

ragem próprias da n'ossa Ín
dole e da nossa formação
moral, decididos a trabalhar
com afinco e produzir com

.
a eficiitncia capaz de debe-

,. 'lal' a crise em que nos en

contramos e �eniover as

múltiplas dificuldades que
se nos deparam neste assi
nalado período de trânsição
histórica.
Está em cada um de nós,

e muito especialmen.te nos
homens que consagram a in
teligência e a força de seus
braços ao labor agHcola, a

que reintegrará o Brasil na
plenitude das suas reais
grandezas, bastando que,
para tanto, haja traballío,
interêsse comum e patriotis
mo sadio, virtudes éstas. de

"

.
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Notas bibliográfic'ss

o resulfado da feira para
a Campanha Laureano
A Comissão da Feira de Amostras ofereceu à Cam

panha Pró-Fundação Laureano, 25% da renda líquida
sôbre as entradas, durante 13 dias daquela Feira, cujo
resultado é o seguinte:

MOVIMENTO DE 13 DIAS:
Movimento geral, sem desconto .

Despesas:
Porteiros e bilheteiros .

Impressão das entradas .

42.326,00

2.600,00
2.500,00

Total 5.100,00 5.100,00

A DOPS e a�IVTP
também s'srão
tronslerídós

37.226,00
10% do liquido para a Emprêsa

Daux, conforme· contrato com

a Prefeitura e destinados a 2
obras de beneficiência ..... 3.722,00

A Delegacia da Ordem
Politica e Social, que se a

cha instaladá à rua Tenente
Silveira será

.

transferida,
denb'o em breve, para a rua

Visconde de Ouro Preto.
A Inspetoria de Veículos

e Trânsito Público será tam
bem transferida para a Ave
nida Hercilio Luz, no pré
dio em madeü'a que ali exis
te, construido pela Direto
ria de Obràs _Públicas,
quando das obras' da rêde
de esgotos da Capital, onde
estava localizado o Escrito
rio Saturnino de Brito.

Líquido a dividir
RESUMO:

33.504,00

Para Feira de amostras .

Para Campanha "Laureano" .

. ..

Para Soco . Amp. aos Tuberculosos

16.752,00
8.376,00
8.376,00

Líquido a dividir 33.504,00
Recebemos da Prefeitura conforme comprovante em

nosso poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:581,1X>
Foram ainda reduzidos:

Despesas da Feira .

Gratificação aos Fiscais da Pref. . .•.

Sêlos com os recibos da Prefeitura
Nosso líquido já depositado .....•...

.i 2.205,00
205,00
8,50

8.163,00

(Campanha Pró-Fundação Laureano).

/' l

R eGltanão
é uma cidade que parece incli--,
hábitos. Os bons usos, por aqui",;

níto permanecem. compensação, 0$ que não pres-
tam, daqui não saem.

Como se fôsse pouco o fato de o lixo, nas prin--·
cipais' ruas, ficar até altas hoi'as do dia a al'o-qJ.ati
zar o ambiente e a enganalar as portas - exibindo
aos estranhos o menu, da véspera, das famílias, atra
v�s dos restos mortais das tainhas, dos camarões>;
ou�dos frangos ...:_ inventaram, agora, mais um mo-
do .d� sublimar o conforto citadino: o anuncio fa
lado pelas l'uas. É fácil o processo: bota-se um alto
falante na capota de um auto, adate-se um micro-
fone, arranja-se um rol de anúncios e sai-se por aí,...
com <) escapamento aberto no máximo! Como com

plemento musical, de quando em quando, intercala
se, um disco bem velho e bem estrídi7lo. É lindo! A,
barulheira se torna infernal. Os tímpanos da gente'
chegam a latejar, ameaçando arrebentar! As crian-·
ças, menos resistentes, metem logo o berreiro em"
ação, solidá:rfas com o barulhão. Vive-se, assim, por
alguns mõmentos uma situação do front coreano,.
com os canhões a estrugirem, a' metralha, - como-'
dizem os poetas - a vomitar sons épicos, os mor-
teiros a ,estourarem, as bombas a explodirem, os ge-.
mídos dos que. tombam, etc_ ete;.K tudo' isso,' alí na
esquina da Soberana, onde. os veiculos-anunciantes:-:
teI!l o direito d� estacioÍlar, contra aS' regras d�,
b;·ãnsito.

Para �t.._t"sôlo dessas coisas de roça, ouve-se ain-:.
da, de algum adelantado: - Veja que movimento r:
Florianópolis está ficando uma cidade grande •..

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


