
� N. 11.161f
.-_.:-......-.�-.-.....- ...._.�....-.

--··········_·�i;��;;···.-_·_···_·i
Rubens ,d�,

. �
Arruda Ramos

.
GERENTE

Dominsos FOi
de Aquino

--_. ..-..-_�............_......"""";;"_-..'

�dição de· hojel - 8 pags. t -50 CENTAVOSFlorianópolis. -Quinta-fei"ra, :8 de Junho de 1951

o pedido de (ropas para a· Coréa ·foi entregue !�i!R� 2�!�!r,�.l�!��p�t
sexta-Iel·ra ao/nos'so re'p're'sentan·te"" na OH'U ',ra_�,Str���aos::$��:.��:sP��:'��,;:ntl��,'�::oP�,�,.m��.i:�iiÇ,�;,

.
.

. vocaram 'um pesado mOVI- interna canI em menor me

•
'. '

.'

.

, '.
.

.

. didá, O óleo de "caroço de
'RECEBENDO AUXILIO DOS EE. UU� PARA O FOR 'I'ALECIM;ENTO DE SUA ECONOMIA, O BRASIL PO· mento de oferta- das prín- algodão caiu mais de 100
DERIA PREPARAR ,SEUS EXERCITOS" - .DECLAR OU O EMBAIXADOR JOÃO NEVES AO SECRETARIO cipaís mercadorias, 'acarre- pOI1t9S.

DO DEPARTAMENTI DE ESTADO n.�AN ACHESON tando
,
uma baixa general i- Em Chicago, o trigo a-'

RIO 27 (V A) Af t bi D"
'

.

-,

A
. .

t
zada, Os contratos de lã e bri{i: com 2,25 centavos de

• , , .. - ,as a- so re o assunto. urante a ra uma guerra.defensiva ou . ragão retransmitiu o ex-

dos como se encontravam, Conferencia 'dos' Chancele-: ofensiva. c' ·1 to para o Itamarati. algodão, par_a entrega futu- dolar a menos, por libra, o

d� sede do govern_o os mi-I res o delegado brasileiro I Caso contrario, teriamos 'O convite original foi ex- ra, cairam -no limite permi- milho 2,50 a aveia a 1,50, a;

t d R 1 Eti, . .

di O .menos que no fechamenton:s ros aS.e e açoes � e ....

l
informou ao ch,eanceJer dos I que participar secundaria- pedido por avião e' .d.everia ttdo para um la. cacau

) ",

ziores e da Guerra, -a im- Estados Unidos que com l�ente do organismo policial chegar esta manhã. ao Rio.r, a prazo caiu entre 24 e:<, 56 anterior.
- ·'f

'prensa pouco pôde áClia,I1ta,r I
uma economia periclitante, I da ONU ou -na defesa d�s O pedido do .81'. Trigve Lie �. ,

sobre o que teriam ambo� não estavamos aptos a or-
I Americas. O auxílio, inicial I modifica o· problema fixa- """�."''''''''''.''''''''-'''•.í.,''''w--.t''--';'�-''''''''_•••'''JV>h"",.,,,••••_•••_.�

pensado ou. �eci�ido fazer l,ganiZar' uma defesa eficien- I de tI�ezentos milhões �e. do- I
do pelo S1". João Ne,ves da

ONZE MILHO-ES DE CACHOS- DE BA-s�bre a �10hflCaçao d�s Na-- te.. II�res que os Estados U�Idos I Fontoura em W�hll1sgton:
ç?es. Unidas ao Brasil, p,:- .

Para o. envio de tropas ao, prometeram ao Brasil Hão
I Mesmo não estando prepa- NA PARA .A ARGENTINA

dmdo tropae-para o Contí- Exterior o Brasil. deveria basta - é o pensamento rado economícamehte e mi- RIO, 27 (V.A.) _ Chega- República vizinha, á minu-
. nente Asiatico. Tendo, po- estar economicamente pre�' dos meios autorizados. !litarm;mte, corno re�usar a� ram finalmente a bom têrmo ta do contrato aprovado, pa-'.
rém, regressado já ao Rio, parado para sustentá-las, o I Convite da ONU encer- , gora o envio de tropas para . -

.

1
�

ra uma exportação de 11 mi- '.
I as negociaçoes que, vmnam

como convinha e não podia, que. não acontece. O sr.' rando o pedido do general ] a Coréia sem ferir nossos e lhões de cachos tl'ltrante o
d

.

d
. .

t !
. I sendo processadas. com a

eixar e ser o mrms 1'0 João Neves da Fontoura, Ridgway, comandante das, compromissos? Eis a equa- ' .

prazo de 18 meses, com 60
J

-

N I
. I Argentina para o estabeleci- ,

oa,.o eves ·.da Fontoura, 'ti.:'lmbem teria declarado ao forças das 'Na�ões Unidas i.,ção que o governo brasileí- d{as de trrlerancia, O preço
t -� I mento de 'um novo conven ioa e por que o grave assunto sr. 'Acheson que, recebendo- na Coréia, foi entregue' sex- 1'0 enfrenta no momento. fixado foi de pesos argentí-
que se esboça é de nature- auxilio norte-americano pa- ta-feira ao' nosso

represen-I
O vespertino carioca, para a colocação da banana no; Í5,40 pará o cacho de

.

t
.

I ti
.

'

.
, brasileira naquele país. J

za I,� ernacIQ?,a , o. vesper 1- ra o fo�·taIeciment_o de s�a tante jUl_lto à OrganizaQ,ã? conclui d�z�n.do 'que os c ir- banana nua e 11,50 para o

)� O Globo , .colheu estas economia, o Brasil poder'ía 'I'elegraf'icamente o ernbai- culos ofICIaIS mostram-se A qualquer momento será' artigo. empalhado.; A base
informações a respeito. da preparar seus exércitos pa- xador João Carlos Muniz reservãdos, .

, fornecida, referendada pelo do cambio será de pesos
atitude daqueles titulares: •

.

ministro da Economia da 40,54 por '100 cruzeiros.
_-. _-.-�_ -_- _-.- -_-_._ _-••_-_-_ �

•.......,..,._ � _.",.._-_..�J-./'".-.- .

- "O senh_?r João Neves
I CHRISTIANO NUMA O f

�
· ",.-

da Fontoura- e o general EMBAIX DA NO S
.

unc�arlo'S·' e a
_.

Estillae Leal conf'erencia-] A '

.

'.

.

�

.ram ontem longamente so-

j
EXTERIOR

C·
· fIIW

f d Ibre o problema do- envio de RIOl27 (V. A.) Uma
'

'

onstituicãe e' era-tropas brasileiras para ai
i informação colhida em' fon- ' ,'� .

'

'.

Coréia. O .chanceler, que se; te merecedora de todo crê- .No. Juizo. dê"-Direito. da Primeira Vara da Fa-

encontrava desc�nsa?do ;ml! dito adiantav� q�e j�, está
zenda Pübltca do Dístrlto Federal, a "senhora He·

uma fazenda do mteno.I' assegurada a mdlcaçao do ,'loisa Rocha �. ex,funcionária dos Escritório.s de
.

�-Pl!SAN, 27 (U.�.) - O" ar:nistic(io na C���a. A res-

'pau�ista, le,:ado pel� _ nova ,'sr. Christiano M�c\ado pa- Propaganda e Expansão Comel-cial do.' Brasil no. preSIdente da CoreIa, Syng- peIto das nego.cIaçoes para

eon.lUntura l�tern»:�lOnal'a-1 ra ocupar a"' chefla de yma� Exterio.r, propôs ação. ordinária co.ntia a União. Fe- man Rhee, declarou: ":"O-fa- : este .fim, disse: "Quanto a
.

bandoÍ!o.u s�s fel'lilS ',� V{)'-', das nossas Embaixadas 'no. , dera} para 0.- fim de ser reintegrada e em co.nse· to de estal'em os lideres da
I mim, procurarei um acô'l'do

.(lU � parà.....a' ia�el((1a'· íf�
'.

sr. ,Exte"r4or. ,,(5 �onvJt-: _ á'd 'e}!:· I
�

.9��l!�i�_,.t$�ô!lh,�i� �,:"i��,di!�lto. a :..pe:t;��ção. dós .Rússia so\\iética , procuran- ; rígido.. Não estou disposto. a�

Paulo Nogueira Filho, 'onde
I

éaildidato do PSD à 'presi- -I atrazado.s Íl�pà:rtir da:' dáta' �\"su.àexo.iiel.a-ç.itõ. tÍo 'ag-bra: Al�t'et a pÍtz 'ê, � �'g'-Iae.ejtaí·, um=a ,�.(,jnta'. de bons
se demorou, examinando. o

j
dência da República foi fei- O"Juiz, dr. Orlando. de Mendonça 'Mo.reira Po.r conhecimento da' próPTia, propósitos (meramente pro-

�ssun,to 'c.?.m,o ministro da Ii to ofictalmente, segu�do o \seJ.lie�ç�'p�blicà�à'n,o. "Diário. da Justiça" d� 13 do. derrota". Rhee fez este co-1ínessas)". �

.puerra. -. '

nosso/informante, no. decor- corrente ,mes de 'Junho., deu ,ganho de causa a auto.· mentário depois q·ue·o seu I' O embaixador norte-ame·
ii tar-de o titular das Re- I rer de u'm almoco no Palá- ra, julgando. pro.cedente a ação.. gabinete discutiu a propos-, ricano John J, Muccio cum·

lações Exteriores reto.rnava cio do Ingá, pelo 'govérnador Vale ,a pe�a reproduzir aqui, o.S prillcipais fun� ta de cessacão de,fogo apre- . primentou -Ridgway tio aero-

ao. Rio. e dava prossegui- Amaral Peixoto. df,lmentos dessa decisãó, para· que os catarinenses ,sent�da '?fi�h�,lmente por Ja-I por��A e
.

�companh�u-o ;até a

mento 'as sondagens em ...�............... vejam ,como. osJhomens'que 'atualménte ,governam o. cob .Mahk, delegado russo', resIdência, do preSIdente co-

torno da- quest&o. Apesar no.sso. Estado estão. distanciados {la letra_e�do espí- nas Naçqes Unidas. Aclian'� Ireano. 'A pasta do coman-

do sigilo 'que cercou o. en- IssAmb·�"IAI·a m'08S. rito dá Constituição Fedeiál. ta o p�'es�dent� coreano que I da�te foi lefa�� .para o in-
contro., podemos adiantar 8 II

.

ti.
.

Co.m a palav,ra o Juiz dI!: .Primeira Vara da Fa· a. RepublICa nao deve -levar tel'Ior da ,resIdencIa de Rhee,
que o. general Estilae Leal t 'do' bao"ar·.os 2;enda Pública do ·Distrito Federal: a sério tal proposição. po.r um' ajudante, enquanto
declarou ao sr. João Neves -ro . S \I �' "A injustiça praticada co.ntra a autora é mani- A o.pinião. de Galo.. Plaza o comandante al-iado diri-
da Fontoura que o Brasil RIO, 2"r (V.A.) _:_ O Sin- festa � e a própria ré reconhece- e,ssa verdade in· NOVA YORl{, 27 (U. P.) giu-s� parlJ, o jardim, a fim
não está em condicões de dicato dos Banêarios promo- concussa, tanto' assim que, praticamente, a contest� - Falando para a Assem- de- cumprimentar o presi-

,-. ,enviar um pondêra'veI con- verá uma assembléia,mons:: çã'õ se liInitou a dizer 'que à autora não. -tem direito bléia Geral das Nacões;Uni- dente e a senhora Rhee.
tingente de tropas para)n- tro amanhã no 'Teatro João algum, afirmãtiva "Vasia, sem qualquer cOhtetído,' dl'j.s o presidente d� Equa- Ridgway fazia-se acompa-
�egrar as forças das Nações CiteÚmo .Qara a dicussão do uma v,ez que o atoear.bitJ"ário, cujo arbitrio vem con- ãor, sr. GaJo, Plaza, disse nhar do tenente-general Ja-
Unidas. Enf;!"etanto o gene- aumento de'salário.s e a ins- fessado na contêstação, veio tirar o trabalho. de que' era chegado o momen" mes A. Van Fleet, coman-

ral EstiUac 'Leal, ainda, que tauração dó dissidio coleti-, uma viúva que havia feito dêsse seu trabalho nos I to de illiciar nov.os
j
e mais ,.dante do Oitàvo Exército e.

'. preocupádo com a falta de voo Mo,tivou a convocação Escritório.s e Agências Brasileiras no. estrangeiro a sérios esforços para o:t. do tenente-general John B.
preparação militar do Bm- da assembléia 'a resposta sua pro.fissão habitual e O' art. 145,- parágrafo. único Imistic40 e 4 paz da Coréia. Coulter, vice-comandante do
,sit, está disposto a cumprir patrorial daquele sindicato, da Constituição Federal .de 18 de setembro. de-1946, Ralando 'durante 25 minu- mesmo.

..

as determinações do gover� que pleiteou os aumentos preceitúa: - A TODOS É ASSEGURADO TRABK- tos, o presidente sul-ameri-
no.

�,

considerado.s necessarios LlIO QUE POSSIBILITE EXIST�NCIA DIGNA. O
•

cano frisou que,
.

em, vista ••••••••••••••••••••••.

O sr: Jo.ão,Neves da Fon- para a classe suportar a e- TRA,BALHO É OBRIGAÇÃO SOCIAL. das declaràções de um dos
tô·ura colocou a questão nos levação· do 'cus.to _de vida. A Pois bem,. ai está a ·garantia legal da autora no membros permanentes' do
.seguintes termos como sig- media Pl'op6'8tã pelos barl- exercício. de seu cargo de "Auxiiiar� J", da Agência Conselho de Segurança e do
'natario da Carta das Na-l queiros oscilava em 10 por Co.mercial de Montevidéu - cargo do q�al foi dis· secretário geral das Nações
çÕes Unidas e como um dos cento... havendo na con':- pensada em 1° de outubro de 1946, já na vigênCia da Unidas, de que poderiam ser

primeiros países a apoiar tI'a-proposta promessas des- atual COn$Utuição ],"edera1 - �o.rtanto., 'ato ilegal,

I
iniciadas

as. negociações,
há um ano atrás � interven- : presadas prontamente pela inco.nstitucional, por falta de outro fundamento que visando a paz, era chegado.
ção \a�mada da ONU na Co-I diretoria do Sindicato d�s o justificasse que não. fo!!,!se o arbítrio em, de uma 10 momento de. tentá-Ias, nu-
réia, como. responder

-

com' Empregados no.s Estabeleci:' ho.ra para o.utra, :fazer cé�sar o co.ntrato de traba-.,
I
ma atmosfem df calma; on-

_.-- uma simples negativa ao
1 mentos Bancarios, . lho - quando. o dever do ijstado; como. se viu, é o'u- de se medissem todas as pos-

apel.o dQ sr; Trigve Lie e ao I.� ° .sr. Antonio C.es.ario, tro. muito o.utro: O DE ASSEGURAR TRABALHO sibilidades, a fim de se a-
;-- ,J

general R,idgway. Se o Bra-, preSIdente e� exerclClO do A TODOS
- .

•

tingir o acôrdp fina'};
.Bil�.se r�_cusar a �nviar _ tro: o.�'gã_o dos empregados, ex�- ',A dls�ensa 'da auto.ra foi um ato. desumano e O Gal. Ridg,,'ay comenta
pas para o ExterIor, estara

i
bl!l a reportagem uma certI- injusto, por isso, além de odioso é nulo".

, PUSAN, 27 (U. P.) - O
automaticamente falhando. , dão do Ministério do Traba- general .Mattew Ridgway,
a um compromisso �ssumi�: lho em que se evidencia um

�..
_ &•.t'lo.� & .- �_

-
_ .- _.-; _· rv

supremo\comandante aliado, _

do dentro da comupidade I aumento d� 23 po:' ce�to no PEDIDA?',A"'PENA -DE MORTE PARA O fezl uma visita ao presiden- A coisa' é bem complicada,
das nações democratIcas .:_ custo de VIda de JaneIro. do , te coreano Syngman Rhee, Ao Tribun�I, isto não,
tel"Ía afirmado. o ministro ano passado -a maio. do cor- PRELADO HUNGARO

� �

com uma recheada pasta. O' Pois pode ser bem julgada..
Ido Exterior. rente atio. Por isto mesmo BUDAPEST, 27 (U. P.) - pena máxima" -;- 'a de mor- ieneral afirmou que a visi- A ré estruturação ...

Em consequencia do eon- afredita aquéle dirigente O ..arcebispo Josef Gro.esz, te - acusando-o de haver tlf era de "rotina",' mas a-

vite"feito pela �ONU soube-I s�ndlçal. q?e. se.. a
.

classe primaz católico da Húngria, �
. crescentoll: "As coisas estão Mas acha: um, marreco tançO'.

,Se que o�r. Joao Neves em ,fo.r a dISSIdlO coletIv.o, a declarou
-

que continuada encabeçado a conspiração,
agora melhor' do que n uu- Do" cisrfe o direito é fato�

seu encon'\ro em :Washing- !�JusHçá �do Trabalho não sendo monarquista•.. depois realista recentemente desco-
ea:', quando fo.i solicitado a Em. tal corrida de gansO' '

ton éeõm o secretariq Deari: concede;rá,;percentagem in- que o promotor pediu-ao tri- berta pam depor o regime cOmentar a proposta russa O Tes6ui�ô paga: o ,Pato . ".'
Acheson 1á fora pO,lldado' ferü��: à acima refei"ida. I bunal lhe fôsse aplicada a 1 comunista na Húngria. de uma cessação de fogo .e,

. �

Zé

Centraries J, OS sulistas'
>

ao
.� ,

debate do '�plano russo

ftlf'ineladas...
Na Assembléia Le

gislativà fo.i ventila
do 'O pedido de rees

truturação feito pelo·\,
sr. Alonso Cisne, fun
cio.nário' do. Tribu
nal, achando. ilustre'
deputa� que meXei"

agora em vencimen
to.s abriria grave pre
cedente.

.

(Dos jornai's)

r

- .. �,

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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." "'- VENDA'

BENS A' CASAS �Díretor : RU . •

I e'tC;
RAMOS.

.. ,,'
_ '---:eNTE DE PÀULA, 2 quartos, sa a ,"

RUA S. VIC .

d
Representante: . te'rrer;ó '20 \:i '33 (Cr$ 23,000,00) finanCIar'

o

t"
...

�
.' _"

.' . , .

O
.

R,j\MOS com todo con or o,
A. S. LARA AVENl:QA MAUR - ,

10 x '\40 (financiado
Rua Senador Dantas,

, . quartos; g.!lraje,. ,etc., terreno

40 - 50 andar
,
-_:- ·r-�p�iá·";.G�j�a ',c/ Cr$ 50,000,00) ., ...•..

0_0

Te!.: 22.:5924 - Rio de " -'ifüA. c'iIApÉCb; '3 ,Jíiartos,: agua luz esgoto, etc" casa

Janeiro . ,: ' d-e>n;'���i;a; toda pintada a oleo, al�gads por-

RAUL CASAMAYOR "":: ':',-·.ê'�f;;4Ó(l;(iii. j '':
.

Rua Felipe de OJiveir,,,; j '''Rlt'A-' ALMIRA1,jlrE 1íAM�'GO, 2 pequenas casas, cona-

nO 21 _ 80 d ""',1." .• .. '." '.�' ':,!,: d: 61" "O ótimo local para depo-
an ar·,.. ,,' 'tl'UIdas em uí'n�, x I ,

TeÍ.: 2�9873 -' �S�õ."��; . :·��;��to".'�·t�"Ju�dos;:�a!� o mar , ..... , ...

:
....

Paulo '.: � '�'! '';,;�' '.siit\iiDÁO, FRA;NZQNI, "2 quartos, arand�, cozI�ha,
ASSINATURAS' �;: ':h' .:' 'etc ....ter.reno 9,50 x 32 (fi.na.n,nada pelo

.

."
c Uye.U'Q,. ..., • ",

Na Capital, .,. ")4�nt�pi!> ci� 63.600;(0) ,
, ..

Ano •..• ;Cr$' -lO(t.O.O(7'�,.:: 'c!t.q:Ú..!.i:1���;; (rÍl�a, Qes. : ped:o Silva),
_

5 q)lar�o.s, ba:�
Dr AI'va' ro de Semestre. c-s ·60;00 'nhêiios� cópa,.salão de [antar, salão de vistta, p

•

•

Trimestre . Cr$ 35,OQ .. ,•.... riojH,):)�t�,!e\i: deposito etc. terre'UQ 24 x 60, pod�n-
C rva Iho No Interior. . "d'O ·se:r:'·v e'Q'd'�,�f·;! 'lotes' (financiad'a pela CaIxa

a
'

Ano Cr$. �1.20,OO .,.. :Cr,�'40;fioo,õ.o): .:,,� : ..:>.,: , :
..

Doenças de Crianças Semestre .. Cr$ 70;00: , ESTREITÕ" (Trav�ssa::'ro .de Janeine-), casa de madeí ra,

Consultório: Rua' Traja- ,Tr�mestre. Cr$ . �O,().º, r: .4
.

qu�rt.�s" 2"sahls, cozin'ha, esgoto, toda pintada
no s/no Edif. São Jorge - Anúncios mediante con-: ã' Óleo," tei-r-�no 'i'2 x se, .

1° .andar. Salas 14 e.,15.
-

/ 'tráto.'· ESTREJ'ro (Bairro d�' N. S: de Fatima) prefabricada,
Residência:' -Rua' Briga-. - Os' ongma!!,!, mesmo � quaríos, 8l1la: coz inha, banheiro etc. terreno

deiro Silva Paes, s/n _' 3° _

bl' d
. _' .

.

nao pu
.

lca OS, nao se- 16 x 35 ,

.

andar, (chácara 90 Espa- rão devolvidos. RU�:_ÇRJSp'l� MIRA, 3 qUSl't09, s-ala, varanda etc .. :

nha) . A direção -nãe- se-:,nr_es';' . R\i�;·FÊLi6iANO., N'!;1NES: PIRES, 5 quartos, sala,
Atende diàriàmente dás ponsabflíza peto� ::'coÍ1'� ��,

' ..
'

<'et�': �Ú: "

.. :� .'. .. .. : .

14 hs, em diante.' :. ceitoii'emítid6s n'�s .8"5__ :'.. SÁ'â<r.D,QS LiMÕES?<;!:'qti-artos" etc. s!'rve tambem

DR. ALFREDO ttgos assinados. _.,:,., -r; " ,,": para. co�ercto !;.::; ,
.

CHEREM ._

, 'e: .,:;':< .. ,,' . "

Ru'A MAcIÍADQ' (Esúeit<i).,.�.c�sa P.� madeira com 3

------------(. "'.quarto.s e�c ":' ..•:':.' :'-:; .. :-'.. :� ;': .

DR. :M,ARIO
WENDHAUSEN por CRSa lote

.

Clinica 'médica de adultos e RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes juntos de 10 :l lU

• .'-1' - "

RADIOT-É:R:A:RI:ir-'
' .

. "��:-:'RAios'-'x
�

r :'i ..

'

.. ;�<:-c'Di'��m6NIO MODESTO -,

·lt.lid.����ate. a. Hoa,1IaJ eI. CarWa."
-,. ,-, .. ,

DR. LINSNEVES
Diretor da Maternidade e mê-

4ico 'do -Hospital 'de Caridade.

CLINICAS DE SE�HORAS
CIRURGIA _ PARTOS

A.SSISTENCIA ..\0 PARTO E

OPERAÇOES· QBSTÉTRICAS
Doenças. glandulares, tiroide,'

.j1-'ribà,. hâpopíse, etc.

:. [ii��1Ubio�' nervosos - Esteri

·ij'da.de _ Regimes.
Consultóí'io: . Rua Fernando Ma

lhado, - Tel. 1.48l.

ReJlid.� R. 7 de Setembro _ Edif.

Cruz 'e, Souza _' Tel. 846.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clinic� exclusivamente de cri

ança•.

Rua Saidanha Marinho, 19.

Telefone' (M.) 736.

de doenças,

o ESTADO

RAIOS X

) ---'

..

'("
. .- ."

.

. '.:.-

Cursd Nacional

•••tail.

h-diretor do Ho�pital' Colonia
Sant'Ana.

Doenças nervosas e, mentai •.

Impotencia. Sexua.l.
Rua Tiradentel[l nO 9;

Consultas das 16 ás �Il hora•.
\

FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Sarai ...a,
- Ilstreito.

crianças.
CQnsultório _ Rua João Pinto,

18 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas,

Residência: Rua. Esteves J(l

ni:or 45. Tel. 812.

Dr..Antônio Mon'iz de Aragão·
. Cotllunica a seus ,clientes, e amigo.s que rei-

. t\ici�H� a clínica ne�(a C�"pjtal. '. .' .•

,Vi·CO�SVLT9Rlfl:. �a �.. i,N�I\��� Mac-ha,d_o,
(eénsultóTlo D,r. O's�ajd()' C.�br�ll,·'"'7' Das, lo. as
17;30· horas.

.

RESID1i:NCIA: Rua Boc.aiuva, "13,5
fone M�714.

Tele-

Dr� Reoall,Rallos da SilvJ
Advogado

Rue Santos Dumont, 12 - Ap. 4

RaJll,oll. C'urso de especialização
peló S. N. T. Z�·interno ',e Ex

Ex-interno da SRfta Casa de
assistente de Cirurgia do Prof.

Miseric6rdia do Rio de Janeiro.

Clini(:a Médica - Doenças :Ner�
'rosaa,
. Consultório: Edificfo Amélia

Neto _ Sala 9:

Residência; A...enida Rio Bran-

eo,144.

Ugo Pinheiro G(limarães. (Rio).
Cons.: Felipe SchmÍdt, 38.

Consultas, diàriamente. <làs 16

às 18 horas.

Rua Dom Jaime Câmara,
20 a.pto. 2.
Fone M. 802. '.

Dr.
!. \

.

José Medeiros Vieira

,

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DlB MUSSI
/

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especiaii�ado das DOENÇAS DI!! SENHO

&AS, com modernos métodos de' diagnósticos e tratamento.

OOLPOSCOPIA _ HISTERC _ SALPINGOGRAFIA - MÉTABO
LISMO BASAL

Radioterapia' por ondas curtas-Eletrocoagulação Raio. Ultra

[Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, l' andar _ Edificio do lIonte

,lo.
Horário: Das 9 As 12 horas - Dr. MussL>;;

Das 16 ás 18 horas - Dra. MussL

Jl.esidencia _ Rua Santos Dumont,· 8, Apto: 2.

,CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista efetivo do Hospital de Caridade, de diversos

Institutos e Caixa!!
-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARG,ANTA
Tratamento e Operações

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

Retirada- de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
-0-

Moderno aparelho para .radiografiall da Cabeça. '-..
,

Transiluminação, para contróle dll cuta das Sinusites. Infra

Vermelhos.
-0-

HORÁ,R�O D�S CONSULTAS

(Pela manhã - Hospi�l' de Caridade).
(Á tarde ___; 'Consultório'Viséonde de Ouro Preto, D. 2. (Altos

da Casa Bello Horizonte). J
Residência Felipe. Schmidt 101. Telefone - 1.560.

DR. A.' SANTAELA

ADVOGADO
Caixa Postal 150 �- Itajaí •. Santa Catarina

.....

180.000.0"

8�.OOO._·

110.000,011·

70.000••

80.000;01*

--

70.008;M;o<
126JlOO.0CiI'

48.000....

'FE&R.ENOS Á VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, S lotes de 12 :l 46, pre. o

(preço dos 2) " .. '.-:' '; .....•.......

RUA FEUPE SCHMIDT, um lote d'e 11,50 x 30, frente

á A ...enida de contorno á Ponte Hercilio Lug (lugar
de- futuro) /.......••

COQUEIROS, um terreno comJ1 área de 27.829,oom2 ..

CAPOEIRAS (um terreno com a áréa de 84.000,OOm2,
extremando com uma rua no's fundos, com possibi-
lidades de loteamento. :'.. , .

TERRENO Á VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CH�CARAS e .SITlOS;,

r

Te�os llempnI interessados em comprar. casas, ter�êD&a, .. �,
caras _-e sitio.,.

-- .. l HIPOTECAS

Drs. WaldlMlliro Cascaes
e

Roberto Lacerda
. '"

ADVOGAD,O�
Cobranças amigáveis e judiciais, inventários,

. despêjos, desquites, títulos declaratórios, natura
lizações, retificação de nome, investigação dé pa-
..ternidade, usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recur1>0s bem como quaisquer outros serviços
relacionados com� profissão.
RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. _ Fone: M-7U.

_._-,

DR. I. LOBATO
(Formado pela Faéuldade Na- FILHO

eional de Medic:ina dá Universi-. Doença. do. apar�_lho respiratório
dade do Brasil). TUBERCULOSE
Médico por 'concurso. d.· Assis

tência a
I Psicopata, do. Distrito

Federal.

CirurgIa do Tor-!iJ:

Formado pela Faculdade Nacio-

Recebemos li a'plicamos· qllasquer import.ancia com cu....... ·

hipotecárias.
ADMINIS'I'RAÇAO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, aceit�mo8. procuração, para ........

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empos.t,o•.etc.
CBACARA

I

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.000,00m2, ar<:orea

fruti�eraB, café e Qutras bemfeitõrias ........•. 1

FAZENDAS
Uma pequena fazenda em Canalivieirss, com frente ,

famosa p.llaIa do. mesmo nome, tendo 4.844.728m2,
, casa de' residencia, enienh�§, local ótimo para a-

gticultura, avicultura etc etc-, '" .

INFORMAÇOES

18.008�_

lIot._....

Sem compromisso, para o cliente, damos qualquer info�,
dos negoci08 imobiliários.

nal de Medicina. Tisiologista e
Ex-interno do Hospital Pai- Tisiocirurgião do Hospital Nerêu I

quiátrico e Manicômio Judiciário

da Capital Federal.

Cons_ultas: Das 111 às 18

horas.,Telefone: �

Consultório: 1.%68.'
DR. ARMANDO VA-Residência: 1.386.

LERIO DE ASSIS
MEDICO

Doa Serviço.s de Clínica Infantil
ta Assistência Mdniclpal e Bos

pitai de Caridade
CLINICA MEJ;>ICA DE CRIAN

CAS E ADUL'POS
- Alergia

Consultório: Rua Nunes Macha

to. 7 - Consl,lltas das 10 ás 12
• das Ui ás 17 horas. IResidência: _ Rua Marechal �ui-
lhe�llle, 6 _ Fone: - 783.

I

-_

ESCRITÓRIO DE I
I ADVOCACIA "

DO SOLICITADOR WAL-
4>1R CAMPOS

Advocaciá _em geral
Funciona jl!nto aos Insti-'

tutos e Caixa,;! de Aposenta
doria .. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.
Naturalizaç-ões.
Escritório: 'Rua Vitor

Meireles, nO 18 - 20' and·ar.

HAMILTON VALEN.....'·
FERREIRA

Advogado
.

Serviços de advoJia:ei�
em geral, no Rio de Janet-.
roo Cobranças, Regist:ro-.,.
Encaminhamento. de proces
sos. Recursos aos Tribuna.
da Justiça Comum e do Tra
balho.
Praia do Flamengo,' 12Zí,(..

apto. 510 - Rio _ D. F_;'DR. NEWTON
D',t\VILA

Qrargia geral - Doenças/de Se-
nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meire-
...._,

-

les n. 18 - Telefone 1.607.

Consultas: Ás 11,30 horas li à

tarde das 16 horas em diante.

Residência: Rua Vidar' Ramos.
- Telefone 11422.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
.

advogado
Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4

Telf. '33-6942 - 22-8005.

"

.,

''-. :i
ii

� .. i'

I
,

,

.� . "

I-SL..:Ii.
"! � .•,.,•.r

-

'.
\ .

'1." Fabrloante e dl.tl'lbuldol'.' da••famadal'oo••,, I.oga.. ·DIS.,INTA". RIVETJ�POliU. am glPa.;.

d. 10lPtlm.ato d•••••mlr•• i Ilnadoll ",1.1

,
. ...Jllo'·••. Idb,la.IS A Ca•• ·A CAPITAL- iham� a '·at••gaa do. S�r.� Oo",,�à•.t•• cio l..te.lol IlO ••ntldo, d.:lh f•••••m\....

(J'" � -.
-, .11". ant.1 d. '.r.taa.... laa.:'\ aompu.l· MATRIZ :•• Flo.I...6po!�.IJI iFILIAIS.m Slam.nau OI! Laj .
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o �S'l'ADO- Ouínta- feira, 23, de [unno de 1951
_-- -: \

.' OS MESES DE J U L H\O- E, A G Ô S-,
T 0, PRÓXIMOS, SERÃO TRÀNSFORMADOS P��A

M·02)81..·.
EM MESis DE CONTINUA 'E ESPETACULAR

/

,
"

:. ".

QUEIM,A DE 'MERCADORIAS
Em razão da retirada de um dos sócios os estabelecimentos A MODELAR ficam sob a responsabilidade exclusiva do sócio

{fundador dafirma; o qual, tem odecidído propósito de transformar, brevemente, a atual Casa, de Mbdas e Roupas Feitas em,

.um estabelecimento mcdêlo.
'

,

'

Por 'essa\ razão. e 'pÓr outras �

decôrrentes da retirada do
�reços serão UM VERDADEIRO RECO�D DE BARATOS,
mória da população. c

.. DURÀNTE'J'bLHO:
;';

,

!'

..

SOCIO, programou A MODELAR,' uma LIQUIDAÇÃO" cujos
liquidação cujo sucesso p�r�anecerá durâdouramente ria IÍ'l�-

�'

;_ I'· /

LIQUIDAÇÃO de todo estoque de artigos de

.:
�

Em plena estação, para Senho�s -- Homens e Crianças.,
"

-

, Casacos de Pele. Casacos de lã. Casacos de Naylon. Taille urs, Vestioo.s de lã. Casacos 2/4 e 3/4. Saias, Malharia. Capas.
Roupas -de lâ e Malha para Crianças. Ternos de Casimira. Sob retudos. Capas de Gabardine. Blusões. Sweters. Cobertores.
.Acolehoados de Seda. etc. etc. etc.

DURANTE AGÕSTO:' ..

Liquidação de todas as mercadorias de verão, como Sedas, Linho em metro, Vestidos. Blusas, Tailleurs de Seda e,
',. Linho, Vestidinhos e Terninhos de "Crianças. etc. etc. etc, !!! -,

'

A T E N ç Ã O para
.

, \

UM AVISO SINCERO E AMIGO! ! !
/

Não compre- nada agora.
Aguarde a magnifica oportunidade que oferecerá a. tradi zional A-MODELAR de 10 a 3� de Julho, para compra o que há

de mais belo e melhor em artigos de inverno. " "
-, I

POR PREÇOS ESPETACULAR E EXC"EPCIONALMENTE BARATO !!!

ANIVERSARIOS: I
- Vitor Zaneti, funcioná-

STA. ARITA SILVA I rio da Cia. Souza Cruz.
A gent.iliseíma senhori-I - Argsmiro Berto da Sil

�itha Arita Silva, extremosa' va, sargento da Policia Mi-
�filha do nosso colega de im-: litar. ,

:prensa, Dr. Alfred-o Damas-j �'Pedr0 Ferreira Wan- A data de hoje recorda- No Programa:
-eêno da Silva, provecto ad- 'derley, da Aeronáutica. _

nos que: ' Marcha da Vida.

-vogado residente nesta ca-l - Humberto Piccolo. � em 1697, o Capitão .Metro Jornal. Atualida-

:�'Pital, faz anos, hoje. ,! SENHORITA: F'ranciaco de Souza Fundão, des.

A jove mArita, encanta.:); - Diná Gomes de Melo, com 160 Soldados e 150 in- Censura ___:_ LIVRE.

"dor elemento do nosso
f
filha do sr. João Gomes de dias retoma aos franceses o Preços:

·· ..grand-monde", ver-se-á ho Melo. Forte de Cumaü (ou Maca- Cr$ 6,00 e 3,20
::menageada por suas inúme- MENINA: pá) ;

,

ROXY ,

.ras amiguinhas que lhe tes- - Neli Gonçalves Sch-
� em 1720, nos arredo- Ás 7,45 horas

.. temunharão amizade e sim- mídt,. res de Vila Rica, Minas Ge- Grandioso programa,
"'J)atia. NASCIMENTO: rais, deu-se uma insurreição- 1) � Esporte na téla.

"O ESTADO", felicita-a, Com o nascimento, ocorrí- contra o sistema de cobran- 2) - FOGO DE EMO-
t d f 1· id d I

do impôsto do ouro; . OES
, ,�oeom

vo os e e lCI a es. d,o. a. 19 dO"cor,r�nte., na' M.a- (
•

- em 1850, no Rio de Ja- 3) - EVA.
-;4 STA� ADIR C. NEVES ,t:ll:/dade Dr. C�.I!?S 00_1'- neiro, faleceu o, Chefe de Cenaura : _ Proibido até'r

F te i h'· da rea, de um menino, estao. .

R
-

S O d F d OI' C id I d des ela, oje, a sua - '
,

. Divisão Jacinto oque ena 14 anos." deputa o ernan o 'I� onsi eranc o que, es e
'

'1' .

til i i de parabens o sr, Aducio '

,

C
.

d b d f' d
'.ta nata ICIa, a gen 1 issrma

IV'
. '

d Pereira; Preços: veira apresentou a asa as' ezem ro o ano m o esta
.zsenhor inha Adir C. Neves,: . �elra e s�� exma. esposa . .

_ e m1913; faleceu o Dr. Cr$ 5,00 e 3,20. seguintes indicações: paralisada a construção do
�filha do sr. Ataliba Cabral' Bilmar Vieira. Manoel Ferraz de Campos ODEON '�

,

Indicação referido educandário, oca-

.Neves, delegado do IAPM., NAS�I�ENTO -, Safes, \
Ás 5 e 7,45 horas Considerando

-

que, foi sionando prejuizos as obras
Funcionária do Departa-I MarcIo Hugo Praun. e o

André Nilo Tadasco Sessões Chics. criado pelo Govêrno do Es- existentes;
�,mellto Estadual de Estatís- 'nome do robusto e mUI ga-

CUPIDO EM FERIAS tado a Cia. Isolada com sede Considerando que, a po-
-tica, a aniversariante con- lante garoto que, a 9 do cQ!- CASA MlSGELANIA di$tr�, Censura _ LIVRE. em Canoinhas; pulação escolar daquela re-

-ta com vasto círculo de amí- rente, veiu enriquecer e en- buidora dos Rãdios R.C.A. No Programa:
'

Considerando que, o quar- gião sente a' falta de um

':zade's na sociedade loca-l de- galanar o venturoso l:u' 't�O Victor, Válvulas e Discos. O Esporte na téla. tel destinadô àquela Cia. es- prédio que satisfaça as exi-
-vendo ser muito cumpri- nosso cont�lTãn�o sr. Félix Rua -Collselheiro Mafra. Voz do Mundo. tá quasi terminado; , gências do momento.
-}mentada., ' I Pra�n: ?rlOso.l� Sargento

""Preços: Considerando que.jhá ur- Indicamos
À aniversariante as felí- do Exército, servindo atual-

EX IJ'AM Cr$ 5,00 e 3,20. gência para a instalação em Que esta Assembléia se

'-"C°itações de "O ESTADO", .mente n� 23° Regim,ento de
CrNE IMPERlO _ Canoinhas da Cia. Isolada; dif.ija ao Governador do Es-

STA. DORIS SANTOS

I
Infantaria, com sede em

Ás 745 horas

i
- tado para que seja dado

Ocorre, hoje, o aniversá- Blu�enau, � de sua exma.

S
· AMEI UM ASSASSINO Indicamos prosseguimento à constru-

,_,rio natalício da prendada esposa ...d. !.Illdegard Pr.a:m., a rIs Censura - Até 18 anos. Que esta Assembléia se ção do Grupo Escolar "Ali-
'.:Senhorinha Dóris Santos,

�

Aos g��Itores as"fel�l:a- NoPrograma : dirija ao Governador do Es- nor Vieira Côrte" da Vila
-

--fino ornamento da socieda-. ço:s?-e O _Estado e. ao Cínelandiã=âornal. tado para que êste venha I de Papanduva.
-de local e filha do sr. Eduar- I MarclO deseJamos uma VIda A - Rainha das Pescador Pescado. Dese- prosseguir as obras daque- Sala das Sessões, em 27
·,do Santos, far�acêutico. !Ionga, cheia_de venturas, Aguas Minerais nho. le prédio que 'se eIlCQlltra na de junho de 195L

Àl'l muitas homenagens' com as bençaos de Deus.
Preços: fase final de sua constru- Fernandó Osvaldo Oliveira

'..que, hoje, receberá, junta-I FALECIMENTO:
, C!-$ 5,00 e.. 3,20. ção. ,

'>mos as de "O ESoTADO". I SR. OSCAR BOTT do Comercio, nesta praç� / Sala das Sessões, em 27
FAZEM ANOS, HOJE: Em Porto Alegre,' onde e Prof. Mário Bott, ilüstra- de junho de 1951.
SENHORES: i residia, faleceu a 24 do cor· do -professor da Academia A INSTALADORA DE

_ Argemiro Cabral, fun· rente, o sr, Oscar Botv,alto de Comercio de Santa cata-j FI,ORIANóPOLIS DISTRI·

)l .,ciollário do Ministério da funcionário da Secretaria rina, era apreciado colabo- BUIDORA DAS LAMPA·

-Fazenda. da Agricultura �o Rio Gran- radol; do "Correio do Povo", DAS PHILIPS - DESCON-
_ Onildo Martinelli, fun- de do Sul. de há anos.

�
TOS MÁXIMOS PARA RE·

",cionário do IAPI.
/

I O extinto, que era irmão "O ESTADO" apresenta ,VENDEDORES RUA
� Homero Natividade da dos 81'S. CeI. Guido Bott,- à exma. família' enlutada TRAJANO N0 11 - FLO·

'>Costa.
'

Gerellte d9 Banco Nacional condolências. RIANóPOLIS.

As 5, 7,15 e 8,45 horas>
IMPERIAL
As '7,45 horas

Sessões Chies.
,

CODIGO DE HONRA

A Diretoria da "Socieda-, propositalmente, depois da
de Amigos do Estreito", reu 'posse do Governador Irineu
nida em s�são ordinária j Bornhausen, com o, fito de
em data- de 25 do corrente, ! entravar.eeom pedidos e im
tomando conhecimento da I posições, li administração
"nota" inserta pelo jornal I'

do .municipio da Capital", e

"Diário da- Tarde", de 22, "é verdadeira arma politica
resolve reptar ao Snr. Sei- para o futuro", conforme
xas Neta, diretor do .Lomal publicou o referido j.wnal.
e responsável pela- publica- Florianópolis, 26 de Ju
ção da aludida :nota", a nho de 1951.
provar judicialmente que
"a Sociedade, foi fundada A DIRETORIA

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

Da ba-nc-ada
-

pessedsta
na Assembléia

;
i-.f'-
! 'Fernando Osvaldo Oliveira

Indicação
Considerando que no mu

nicípio de Ca.noinhas, dis
trito de Papanduva está em

construção o grupo escolar
"AEnor V. Côrte";

._...

� S'o nú,..,e'''Q
#'''''''-'''''., qU7 'ti.'8.

de.V2 d,SCo.,. p"'''.
.... eserv�1i" suo.

��q;m llitIQ

,q "0534 COMPANHI4
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CA M P-A-N:H-A·· '0.-0" -T-rJ��OLO-
�....- - �ESPOATtSTA/:: .

'.
.

A FEDERA-SEJA VQCÊ' UM DOS PROPUGNADORES DO .NOSSO PROGRESSO ESPORTIVO, AUXILIAND�EONATO BRAÇÃO ATLÉTICA CATARINE�SE NA CONSTRUÇÃO I)A CANCHA PARA OS. J���� ���ORRENTE ANO.
'

, SILEIRO DE ,BASQUETEBOL, A SEREM REALIZADOS NESTA· CAPITAL, ·EM S
. .:", nba do Trolo).DOAÇÕ.ES COM O DESPORTISTA MILTON LEHMKUHL. (Colaboração d� "O Estado ESPQrbvo �_���_ •• _ ••••••••-_!.._�..- ..- ........_. .;••_..,..,...- - -.- - -_••.••_; _•••_. ..-_ -•._ ;. ..- - -. h·.· ·.·.·_· ·.···_ ••··••·••..·--·····_·

· ..
·
..
· _._� _, .. .-. .. .. .. .

-

,

, .. .-
.

Esp(}rtlV"O o
, �TABELA'DO TORNF;IO DOS CAMPEÕES

RIO, 27. (V,A.) _ A Comissão �iretora ,d� "Copa
./'

Rio" realizou, onte-ontem á tarde, mais u_:na rápida ses-Estiveram reunidos, ontem, às 20 horas, na séde do s ição de barcos-aB remos e. outros tluosr de barcos d.e· -

d a C B D para a apresentaçao da tabela daY" sao na se e a . . .

." ., háví ..Clube de Regatas "Aldo Luz", os Presidentes dos Clú- que se acham desfalcados os Clubes. As duas propostas Torneio dos Campeões. Confirmando. � qu� ja .avIam_o�bes Nauticos locais, tratando de assuntos de magna im-i do representante martinelino méreceram
'

igual aprova- adiantado a rodada inaugural reunira os s�gumtes .

.]0-portancia para o crescente 'progresso do esporte do re- ção.·
gos : _ Austría x INacional, li? Rio" e Palmeu-as x ,�.Ice.mo em nossa, Capital. Compareceram a reunião, que . É digno de registro especial o 'alto gráu de esporti- em São Paulo, na tarde d-e sábado e Vasco

_

x Spoltmg�transcorreu num ambi-ente cordial, os srs. Eurico Hoster- vidad€ e compreensão de que estão possui-dos os atuais
no Rio e Estrela Vermelha x Juventus, em São Paulo, no;no, Presi-dente do C. R. Aldo Luz ; José Elias, Presíden- diretores "dos Clubes Nauticos locais, apesar de tradí- domingo. ..

.te do Clube Nautico Francísco MartineUi, Wal.dir G1"i- eíonaís rivais, dando uma demonstração da sua lealda- O SPORTING IRA A S: PAULO, MAS O JUVENTUS·sard, representando o sr. Charles Edgar Moritz, Presi- de, colocam acima de tudo, o bem estar 'e o progresso do NÃO VIRÁ AO RIOdente do. Clube Ríachuelo, além de crescido numero de mãis belo dos esportes que é o Remo. Na distribuição dos jogos houve uma modificaçâe;diretores e associados dessas sociedades. Parabéns ao Aldo Luz, Riachuelo e MartineUi, com (Assim ti Sporting de Lisboa. irá r�almente real,Izar umApós delinearem. medida-s que em muito virão. be- votos que os seus projetos se torn-em realidade com o
jogo em São Paulo, contra o Au�tI�la, c0rI_t0 havíamos a-neficiar os .três Clubes, foi pelo sr. Eurico Hosternc, pro- mais completo êxito.
diantado. Mas o Juventus não VIra ao RIO como ostava])Qstó quê tosse esc-olhida uma Rainha para o remode'
inicialmente planejado. Os teams dachave paulista queF'Iorfanôpolfs, em pleito popular, iniciando assim uma
virão ao Rio serão o Estrela Vermelha e o Nice.campanha fínanceira em pról do-s nossos Clubes Nauti-

NÃO HAVERÁ PRELIMINAREScos que há anos veem lutando desesperadamente pela RAY ROBINSON ESCAPOU DE SER
Ficou assentado na Comissão qu-e não haverá pre-sua sobrevivencia : e pela sobrevivencia do salutar es- "LINCHADO" Uminares e que os j()gos diurnos terão. inicio às 15 heras ..

'porte do remo, que é o mais dispendioso dê todos os es-
e os noturnos, às 21 horas.portes. A proposta' do Presidente do Clube da rua João

. BERLIM., 27 CU. P�) _ Sugar Ray Robinson teve de ,A TABELA '.' •Pinto, foi recebida pelos presentes com muita simpatia e
procurars refugio sob o quadrilátero do estádio Wald- A tabela aprovada oficialmente é a seguinte:mereceu aprovação unanime. O sr. Wàldir G.i'Í'sard su-

DIA 30-6-5.1
-

Y
-... buenne, quan-do uma multidão enfurecida de 30.000 ale-o'eriu que os .tres Clubes,' cada qual escolhesse a sua can-· -

'

bor ·b·· " \ ..'

N'o RI'O _ Austría x Na·cional; a' tarde,
�

mães começou a om ardeá-Io com garrafas- de cerveja,di-data, afim de dentro de 8· dias, em nova reunião, na- - .

.J' Em São Paulo _ Palmeiras x Nice, à tarde.\·por ter o campeao norte-amertcano derrubado o mais I-quele mesmo local, em presença da imprensa escrita e
destacado meio-pesado alemão Gerhard Hecht, O ârbi- DIA 1-7-51falada, fosse feita oficialmente o lançamento das tres .

. à

t, d
. • tro'tinha concedido a vitÓ�'�a por decisão ao alemão, des;

;_ No Rio - Vasco x Sporttng, a ar e.candidatas, aó honroso titulo de R.amha do-Remo .de F.lo- classlfíeando "''o norte-améríeano- ,pot' vâríos "fouls" in- Em São Paulo .::_ Estrela Vermelha x Juventus àrtanópolís, Essa sugestão foi apto\rada também unaní- cl usive golpes nos l'ins"- do adversário; mas depois essa tarde.mimente. Propôs a seguir o Sr. José Elias, que a coroa- decisão foi revogada.ção da Rainha' fosse feita no dia 15 de Novembro, dia
em que é disputado o Campeonato Catarmense do Re-

SERA ESCOLHiDA, . EM PLEITO POPU LAR. A' RA1NHA DO REMO DE FLO
RIANÓP6LIS

mo.

BUENOS AIRES, 27 (U. P.) - Fracassaram as ne
gociações iniciadas pelos dirigentes paraguaios, para
que a "Liga de Futebol de seu país organize o Campeonato Sulamer'ícano de Futebol, em Buenos Aires.

•Anuncja-se, no entanto, que � dirigentes paraguaios estão em negociações com a Federação Peruana,
para efetivar esse campeonato em Lima, em uma data quenão está designada.

NO PERÚ O PRÓXIMO SuLAMEIUCANO
DE FUTEBOL

'

Propos, ainda, o Presidente do Martínelli, que fosse
instituída a "Semana do Remo" de 7 a 15 daquele mês,
realisando-se nesse período, festas populares, cujo pro
duto reverterá em beneficio dos três Clubes, para aqui-

t?

CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL

SÃO PAULO, 27 :(V. A.) - Foram os seguintes os
resultados da quarta rodada do Campeonato Paulista- de
Futebol. realizada sábado e domingo último.

.

Corintians 9 x Comercial 2.
Santos 1 x, Juventus 1.
Radium 2· x Guarani 1.
Portuguesa de Desportos 1 x Ponte Preta 1.
Palmeiras' 7 x Jabaquara.L e.,

São Paulo 1 x Nac ional.D.
Portuguesa Santista 2 x Ipíranga O.
A classificação é a segu inte : "-

1° lugar -:- Cortntians, Palmeiras e São Paulo côm
O p.p ,..

.

20 lugar - Santos F. C. com 1 p.p. .

3° Portuguesa de Desp�rtos, com.2 p.p.
4° lugar - Guatani, Ponte Pretã, Juventus': XV de

Novembro e Radium F. C., com 4 p.p
-

5° lugar _:. Portuguesa Santistá; com 5 p.p.
6° lugar -. Ipiranga e Nacional, com 6 p.p
'7° lugar - Comercial e Jabaquara, com 8 p.p
'0 artilheiro maximo, do certame é Carbone, do Co

;rintians, com 11 tentos, seguido de Odair do Santos, com
'5 gols. Em 3° lugar está Augusto, do São Paulo F. C. com
4 tentos.

..

() arqueiro mais vasado até o momento é Mauro do
.Jabaquara, estando com 16 'bolas. Em g_0 lugar, está Ca
vani, com 11 bolas, seguido de Caju, do Radium F. C.,'eom 10. .....

Os arqueiros menos vazados são Oberdan, do Pal
mei'ras, e Poy, do SãoPau!o, co� 2 gols cada um.

OS AUSTRIACOSTREINARAM

RIO, 27 (A. N.) - Os austríacos fizeram o seu pri
meiro treino ante-ontem, no campo do Flamengo, depois
de largo passeio pela praia de Copacabana. Os jogado
res austríacos apresentaram-se com- chuteiras brasilei
ras e exercitaram-se com uma bola, tambem brasileira,
que acharam bôas, Estranharam, entretanto,· o gramado,
dizendo estarem habituados a campos maiores. Seus jo
gadores· são elementos fortes, jovens e acham-se admira-
velmente dispostos. .

Clube de R�uata$
-

((Aldo �UZ;)
Convite

..�"._

Convida-se aos .senhores socios e exmas. famílias
para assistirem as festividades em honra a São Pedro,
Padroeiro dos "Homens do Mar", que serão re-alizadas, co
m6-:nos anos anteriores, no proximo dia 29, com inicio ás
20 horas, nos salões do Clube, a rua João Pinto, 30.

Um afinado "Regi0nal", com a cooperação da' safo
na do Bentinho Calado, abrilhantará as danças. Haverá
melado, batata, pinhão, amendoin., uma bem preparada
"queimada", surpresas, premios e etc ...

�ervas de mesas com o si". 'Tesoureiro a partir do
dia '20. .

.

Florianópolis, 21 de junho de 1951.
Eurico Hosterno - Presidente.

,

NO RIO OS FRANCESES DE NICE

RIO, 27 (A. N.) -:- Ch�gou ante-ontem a delegaçãof estranjeira que concorrerá ao 'título máximo da "Copa
•
do Rio de Janeiro", constituida pelos franceses ne Nice,
.que são os representantes da França no torneio intel;
nacional, cujo il1ício está marcado para sábado próximo.

(
,

DIA 3-7-51
No Rio - Nacional x Sporting, à tarde.
Em São Paulo - Juventus x Nice, à noite.

l DIA 4-7-51 \
No Rio - Vasco x Austria, à noite.
Em São Paulo - Patmeiras x Estrela Vermelha, à

noite.
DIA 7�7-51

No Rio - Estrela Vermelha x Nice, à tarde.
Em São Paulo - Sporting x, Austria, à tarde.

DIA 8-7-51.
No Rio - Vasco x Nacional, à tarde .

Em São Paulo - Palmeiras x Juventus.' à tarde.

S��l��i��;� f

No Rio - 10 colocado elo Rio x 20 colocado de SãG
Paulo, à noite..

, Em São Paulo - 10 colocado de São Paulo x 20 eo
locado. do RiQ, à' noite.

.

DIA 15-7-51
No Rio - 1° colocado do Rio x 20 colocado de Siac

Paulo, à tarde,
-

.

Em São Paulo - 1° colocado de São Paulo x 20 co-
locado do Rio, à tarde.

.

FINAIS
DIA 18-7-51

No Rio - Vencedores das semi-finais, à noite.-.
-

DIA 22-7-51
No Rio - Vencedor das semi-finais, à tarde.

CURIt18A. TEU::GHA-.,/..4 PROSEBRAS

-----�--------�------�----.....---------

/ 1""-' ,nos VAPCJOS

�,-€= �

,
'
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'No's'li.,tid-o,'es "do ln&ffl:d():

:Singápura,' Cosmopolita
e Paeíííce

'

·BEBAM

Por Al Neto " por todos os lados . .]j .vende-
Fabulosa, 'bizarra, cheia dores de 'borracha holande-

r-

-de contrastes," existe na ses. Um, hospital .e uma es

_-\sia uma cidade que, está cola norte-americanos. Ca
-destínada a ocupar um pa- valheíros australiano. que
-':!leI cada vez mais importan- passeiam de bengala. 'pa·r',fl"'l'ip��iiO' ",;.te nos destinos do. mundo, E mil ionarios, de todas as '"U' ••VU

Esta cidade é Singapura. raças. OSCAR DAMASCENO DA
Em Singapura acaba de Ao. l.ado de uma hbrica de SILVA E ESPOSA, ALDA

''.trealizar-se �:tria conferencia tijolos ergue-se um pagode ' GOMES DA SILVA.� ,

-que teve como. ,o.bjetivo. re- chinês, um templo ,hindú, participam aos parentes e

organizar a defesa- do. SU1 uma' mesquita muçulmana pessoas de,suas relaçêes o

-da Asia em f�ce da expan-. e uma igreja metodista. naseimento de .sua filhi�ha
:'\Sãn comunista. Não. muito.' longe das tor- SOLANGE, ocorrido ná

Participaram da confe- res brancas da catedral an- "Maternid8de Dr. Carlos
::,l'en'cia altos -: chefes milita- .glicana, osmacumbeiro 10- Corrêa", dia 21 do fluente.
:res da Grã Bretanha, da cais celebram reuniões reli-, � _

�França e dos Estados Uni- glosas tod.as -as sextas-fel- ,V',:e'n.de-se...:ro.s. raso _

Esta Ioi a primeira vez .Numa das ruas centrais, Uma eamíonete "LN;I'ER-
«que os norte-amertcanos to- ergue-se um templo. -híndú NATfONALu_ em perfeito

.
::<m1lm parte direta nas con- dá seita dos flagelados,
--versações angio-francesas Diante dó' templo. há duas
::::para a defesa do s,ul' da ,grandes estatuas de, vacas

...As ia. sagradas, pintadas de ver-

Os princtpais participan- melho, Tambem diante. do
:ttes da conferéncía' foram o templo; :por ocasião das fes
.;general Sir j,ühií Ha{.ding, tas' de flagelação, os fiéis
«da Grã Bretaahar. o almi- açoitam-se a si mesmos até'
l'ante Arthuí' O� ; Stl:-ilbble; que as lages ficam tintas de
"dos Estados UnhÍos; e o ge- sangue ...

, ;merat Jean de Lattre dê Tas- Pela praça Fafles, a prin-
;,signy, da Françà. , cipal de Singapura, desfi-

A reunião das tres grau- Iam' Sikhs barbudos, sorri
�des pótenciàs aliadas em dentes moças malaias -vesti

_�u:gaP'�� ���o.ca em relev� das de -sarong, silenciosas
.:a tmportãrícia- desta estra- chinesas em calças de algo
GJÍha metropole no panorama dão e blusas curtas, ..
�-asiaticQ.

.'

E passam muçulmanos do.
Singapura ,é a chave para Pakístão com turbantes

'o comercio internacional brancos; mulheres hindús .

-eom o extremo oriente. � envoltas nos sar is, e senho-
No' meio de um continente res ingleses em shorts e sito militar que deverá cus-

:-agitado ppr lutas de to.das co.m casaco.s coloniais .. , tal" 10 milhões de libras.
:as sortes, esta melropole é Singapura está situada no Esta é a cidade fàb�llo.sa
;,um oasis de paz. extremo. sul da ilha do. mes- em que o.S chefes militares

De paz e de ,pres�rjdade. m.o. nome, no. estl'eito de Ma- aliados acabam de tl'açar o.s

-\Com o. aumento. fios preço.s laca. ,>

-

plano.s para ª' de�esa do. sul
<,da borracha da Malaia, Sin- Há po.r alí varias instala- da Asia.
.:%apura possue mãIs dinhei- ções militares de importân- Singapura simbo.liza, por-
,-To. do que nunca. da. ' I tanto., um no.vo. passo das

Talvez não. exista no. mun- Entre tais instalações fi- demócracias na organização
";do. cidade mais extravagan- guram uma base 'naval de do. sistema, de segurança
-te, nem mais cosmopolita. primeira o.rdem, a base ae-, internacio.nal que tem por

Em Singapura, o.S po.li- rea Changyi, o. campo da fa- o.bjetivo preservar a paz.
.dais são malaio.s. Os comer- mosa brigada Gurkha, e o.S E. ,. não. esqueça, amigo.
,dantes são. chineses, india- quarteis aereos, nav:.áis e do. leitor: nas rua$ o.U nas es
IDOS e arabes. Os fundona� exercito. da Grã Bretanha. tI'adas, pi'oteja a sua vida
:rios publicos são ingleses. Alme disso, o.S 'ingleses e a de todo.s nó� !5uiando

E há o.perario.s indonesios estão construindo um depo- devagar e com CUIdado..

estado. "

Ver e tratar na Agência
da Cruzeiro do. Sol, Curo o.

sr. Meira.
,

"

IAa e.'.CaÇát
Á base de �omissão.
Tl'a�llJo fadI ' poden·do

tatnbem Ser executado p(jt

Pl9xas.
, Ttatar â praça-15 de No-
vembro, 29 � 20. andar.

FEltID,AS, REUMATISAlO
E 'PLACAS SJ.F'tU'l'IC.\8

BUXlr-le ..N'IUelr:a
Medicaçã.e a.illtiliaJ.'. DO tt.

, taí'nen to .dá sifilia

\

'

..

t

.1

,

m pra&er
'

s: lIeola IndustrialComer co" digerir sem SOHer
.IA "lortlla,..AD811.S"

. ado ajudo (I q,uem lHi OU
do M09ne�lC;:J. 815tH

-o quer (orrer
o

.&.O OS?, ,. entoçõo farta be.
na fSVISOapre()lO qh'o

rm

'de'z e distúr 105
" do IperOCI • da - As ínscrições do Curso
fiSCO

• M "�ja 81sura '

, QCO!S' ogne�'d =��tJ�íI"-.
" para 'Orieptadores, do Ensí-estom� ,comprimI os.

,

' ,

no Indústrial na Capital Fe-empoeem F
I deral, cujo edítal foi publí

cado ne Diário Ofi'cial do

B· 'd' Esd,do. d'e'21 -do 'Corrente-

Ma'gnésia Jsura a página 8, foram prorroga-
das até 2a feira próxima

;Da b,ftu:cada pess·edisja- áa� (dia 25), às dezessete horas.

,

Assembléia Legislafiva
o depuf,ado Varga's Ferreira, culto representante de

Chapecó, apresento.u ao estudo. do. plenário, o. seguinte
projeto de lei:

a

Da'ílogrôlü
Que saiba fazer '

corres�

p:ondencia; 'iPl'flcisà-se. ,

Tratar .Edificio S. Jorge,
sala 4, da.$ 11 ao meio dia.Concede auxílio

O Go.vernado.r do. Estado. de- Santa Catarina,
Faço. saber que a Assembléia Legislativa decretou

e eu sanciono e fo.rmulo. a seguinte lei , ....---.....",......-"..- _

Art. 10 - Fica o. Po.der Executivo autorizado. a co.n

ceder, à Congregação das Reverendissimas Irmãs da Di- �..,....._..�,......�
vina Providencia um auxilio. de du'zento.s mil cruzeiros

(Cr$ 200.000,0.0.), destinados à COQperar na reco.nstrução
do. prédio escolar, de sua pro.priedade; na Vila de Itapi
ranga, município -de Chapecó, destruido. por incendio no

dia 21 de junho. de 1951.
Art. 20. - Esta lei entra em vigo.r na data de sua, !i'IUZiI LIMA & IRMÃOS

p.ublicação., revogadas as disposições em co.ntrário., de- Cons. Mafra; 37
vendo a desP-eza respectiva co.rrer pur conta do excesso. Florianóp,Qlis
de arrecadação. do. corrente exercicio.' ( '-.,__----...., ,',

S, S., 26 de junho. de 1951.

Vargas Ferreira Desenbisfa
auxiliar

PRECISA-SE
No EsêrftóÍ'io de Constru

ções de, M-6ellmann & R&ú
Ltda.· '�

:a. Mal. Guilherme nO 1. �

'TINfAs PARA PINTURA
C"O T T {) li A I

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANAD�OL

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
... Não. é sua culpa�
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,
com moleza no. co.rpo e o.lhos sem btilho.

A fraqueza atrosa a vida porque' rouba

as fôrças para o trabalho. ,

VANADIOL ,�ende-se
Quarto. de Imbuia. Vêr e

tratar no alto do Restauran�
te Rosa, Praç� 15 - 20. an
dar,

I aumenta' os gIóbuios sanguíneos e VITALIZA o sango ... en

rraquel"ido.. É de gosto. delicioso e po.de�er usado. em tl)di�

I '

, as idades I
_ '.

I '

[

P.IIIDLIII
11111[011 10SJC·R��A�!);1-�

�PJ(t�c��b«:tA:

CONTRA CASPA. 1
QUEDA IO,S eA· 1

BELOS E DEMAIS .)
\

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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NllSSEMBLIllIEGlSLlTIYlllfsa a-lei -Bêneficiar-Is
.

quell�ô��: co:::.���e ar-_

o orado}' propõe um apelo às autorldades competen- faze. do jorDalil1lt sua IIroDssb
" e

,

tes _!lO sentido de ser dado imediato escoamento 'àquela O deputado 'Cassio Medei- i Igualmente será enviad� �o
madeira. que soma, mais ou menos, 10 mil metros cubí- O Tribunal de Justiça do' é o que comanda a a-plica- roa, na sessão de ante-ou- i fiscal da, �(ma, uma copIa

cos tem, entregou ao ,exame da ,exata da fIcha,
, __

. --- Disteito Federal, na apela- ção da norma legal es,pecia-

f § ) A t çao paHonra aos técnicos catarmenses Assembléia, ' a -ímportante
'

,

40 - au OrIZa, -

O ção cível n. 7.483, em que é Iizada no caso. Pautando �s índicacão que a segu ir pu- ra a venda de armas de _doe-'deputado Ivo Silveira dando conhecimento à Ca- I t P f' d íd
- '" ",-

"

, ape an e a re eítura, sen o mesmas ,
consi eraçoes, o

b'allcamos '.

'I
fesa é válido por ,três,diassa do ato do governo Estadual que pôs à disposição do apelado o dr. Cadmo Carlos ilustre desembargador Jo- , / d dgnvêrno de Alagoas, o professor Balbino Martins diz Considerando as dificul- e não ser�nce I a:

tir-se mart!
- de M(mra Brandão, resolveu sé Duarte, em seus comen-

d'ad'es encontl"ada.s, pelos co-
, a) -.a menores 'e incapa-sen ir-se particularmente feliz com essa medida, por- dar provimento ao: recurso; tários à C�nstituição. vol, ,

,

��al1to representa justo premio a um ,filho do municí- para o fim de cassar o man- 30 pago SOU; acentua exces- merciante devidamente re-,zes; ,
"

'Pio de Palhoça. Acrescenta' o orador que o professor Bal- dado de segurança concedi- sivamente: "Ao redigir o gistrados, para v-enda de

I'
b) - a pessoas que ,�a,

hino Martins constitui admirável exemplo de força de do r tencs I d
-

art. 27 das Disposições armas, munições, materiais tenham sofrido. condenaçao
tad

.
o na sen en� ape a a. '

I ivo inflamáveis e' em processo crrme, ou quevon e, VIsto que, filho de 'pais pobres, soube, pela sua O caso se prende ao farto Transitórias o pensamento exp oss s, -. l. '.
'

de�icfl:��9 MS, estudos e pelo vi�or de, su� i�t�Hgenci�, de haver o sr.: -Cadmo "'de: da lei. eyjlletit��e:nt'e foi be-. produtos qu�m,ieos agreSsl� I estejam "e.?VOIVl�as ;e� pro

conqu�st�r lugar d� relevo no .selo, �o magIst�rI.O catarl- Moura Brandão imp;étràdo neficiár aquêle que faz' 'dj)' vos e;,�ot'l'OSI:V:OS, no
.

exato jces�,o� .cr-unes n.ao Julgados

nense,'"G,lta, a" ,se,gu" Ir,
dados biogrâfícos dO, dlS�llltQ con-�mandado de segurança con- jornalismo a sua pr,ofissã('} cumprImento, do decle,to nOtdeflllltIVamerlte• ,

.:
t '

'
, l' d ,>

'I'
-, "

' ,

d 18 de :
.

d 1939' ) aos que nao preen'"erraneo e C,QUCtUl propon o um te egtama de congrãtu-: tra a Muniéipalidade, com não se concebendo que êsse 1" e
'--

e janeiro e '.' c, -

..',

, 11açõ�s ao culto professQr pela' honrosa e merecida mís- ó fim de obter as vantagens pr'ívilégío constituido em Considerando que, muitos 'e.here� os �eqUlsIt6S df pe:-
.eão que Lhe fõi Conferida.�, 'previstas em l,ei em fa�or fa'vor de'uma classe possa comerciantes vêm-se' impos ' feita IdoneIdade'�orat, eJU-

D nt d' .3_ d t 'I S'l" d
'

I 'b'l't d' d . u ar tran- gidos pela autondade cont-
<, ur�n e o

I.s-e,
urso uu

,epu, a, :'0 1 velr�, o

"ep�,� dos jomal,istas,_ no que'; se atingir ,aquele, qU,e, ,per,ten-, �l I_la os,: "e_,I�: ,I,
z

,"',

_

"
" .. ', '

","tado Estlval�t I_'u"es lamentou, que, dlSpo�do �os, de taQ ,l"efere .a lsen.çao, do paga- cendo a outra; d�sse ?U ten-, �açoes, as _Illenoies �ue se

, pe�ente. sões 21desiac�dos téCnICOS em problema,g ed-ueaelonals, tenha o m�m� dos Impostos de do outra proflssao seja tam- Jam, por nao encontIar, em
.

",ala das ses
�

de.

Governador do Estado, em sua mensagem, feito tã.Q' p.e!';- 'transmissão de propriedade. Mm _ 'J'ornalista. Deveria c�rtas horas, em suas repar- Junho de 1951.. ,
.

f'
.

t'
-', I t'

,- '

. d d Cá' MedeIros - Lldt!l"SImas l"e er;nc�s ao, e�sIno c�, armense. e proposto, na
I Acontece que o impetran- !:ler o jO:t:;Ilalismo, a ,profis- ��s: os_ encarrega os a 8810 '

�:e�ma, a vmda de tecI!-l��s d� o�tra�_,�nld�des da Fede-I' te a.p�e��I,1tóu �Q1l1,� p:Qva dg sã�, isu.>, é: a principal OL f}s.�ahz,açao;,
"

_'

doPo .R. P.
, 'm es-laça0.

_. '
"

"exercIclôl da proflssao de úlllca atIVIdade. 06nsldera,n�0 �ue o exa �SSI?ara:n' tambe "
,

Este aparte DaO fOI do agrado do deputado ,:Masca-,H-ornalísta um opúsculo de- gero das eXlgenclas fez ?om ta md}caçao os segumteB
renhas, que vai,!! logo em defesa d1j sr. Irineu Bornhau-:; nomiIiãdo' "A Voz da ho- Se não fôra assim, nada que' surgissem em

' mUltas deputados:
seu, como se, pelo simples fato de ter acertado uma vez, !meopatia" de. distribuição inipediria que um grande in- localidades, comel:ciantes Vi�ente João Schneider.

fieas�e, ele ipso fado, redimido 'da avaÍanche de ert'os t
gratuitã e' no qual não fi- dustdal ou panqueiro, pelo que independentemente de Wilmar Di�s.

anten�:es" , gura o nome do requerente fato de .gel' redato!, de íl�t registro realizam ne&-ó�_ios, Braz JoaqUIm Alves.,
•

Ahas, o d_eputado Mascarenhas, dem>Qnstra tamanhã do mandato como redator periódico, seu constant� co- concorrendo, deslealmente F.el"Iíando O-swaldo de Ob-
confiança no s:'. Governador do Estadoque não admite responsável' ou proprietá-�' laboradoJ.:., gozasse dessa com comerciante registra- veira.

S€qu�J a snspe.lta de qu� el� ,p'ossa errar antes fosse, por- rio sem que c.onste do tex- isenção, O intuito do Iegis- dos; ••••••" .

que l}ós aplaúdil'ianlOS essa infal�bilidade. to �ualquer colaboração com lador foi amparar uma,_ c�as� Considerando \Iesejarem
,Ordem do Dia

, ,a sua assinatura, ' � que no consenso 'unamme os comerefantes maiores fa-
Em e4ame:o projeto de Resolução Aa Mesa,' que cria, ,Do acórdão destacamos

j
não aufere proventos amplos Cilidades. no que. diz respei-,

<J �argo de SecretáriQ da Présidencia,� fa]oú o deputado o's "seg.uintes ,trechos: í ou seq)1er suficientes "para to á venda de armas' de ca

Cabral �ara �is�ordar dg, padrão de ve�eimentos que ao I
..�

.. "O art: �7. d'as Dispo- I,' ti�. vida d;, re!,ativo bem- ç,a e munições, bem como ex-

mesmo e atrIQlndo.
" .

'
, IS\l;Çoes TransrtOi'Ias da nos-' estaLe cçmfO.lto. plosivos, inflamáveis e pro-

�m �avor do projeto semanIfesta? �eputado Ylmar I s� Constituição, dispõe cia":l " . " ,,'
dutos químicos;

Correa, IIder da bancada do PSD .. Acentua ó, n9brf par- l'á!flente que: _ Dui"ante '

o ,AssIm, JIC.9U benl clar.o 'Considei:ando ,qu,e todos

lamen�a�' que na lei de meios, é con�ignado um :c�rgo -de
I prazo de quinze anos a con- I q?e

nem tod�s. os que parJI- ele� estão dispostos a ,co�pe
secretárIo l.etra X: pará {) governado!'..do Esta�o. �Ta, ta'r da iri'stalação da Assem-! c�p�m de

_ at:vldaçl�s Jorna- pr com os, ?odere� publIcos
dada a eqmvalel1Cla dos poderes executlv'� e legislatIvo, bléia, Constitu'inte o' imóvel' hstIeas sao JornalIstas na para que seja realIzada uma

jw�to é que o
-

secretár�� da P_resj�encia da Casa também adquirido para su� residen�! c.on?e�tuação da noss� Cons- ,bôa .fis?alização, . enviando.
seja letra X. _ -,�', ,

'

'cia por jornalista que ou- t�tUl�ao. Torna-se Impr�s- prenodlcamente a repartI- ..
Esse argumento não admite discussão, porque o, tro' não possua será isento' cmdlvel, para tan.to, sah�- ção competente\ a relaçjio IN d dcargo:de secretário de um poder, só po<'\��ser �quirarado a

I
do' impôsto de' transmissão fazer as exi�ências �eterml- deseriminada, 'por compra-

' O moo o 'o '

cargo idertt�co ile Qutro, P'?der. Mas o ;t1ep,utado' Qabrall e, 'enquanto ser,M ao fi�,nadas em leI, q:le _y:'-e�o re��-I dores e pro_?'utos ' vendido's
't\'ntou, ler as' avessas; sem, naturalmente, logra,r q�-al:-' pl:evisto ,neste ,artigo, .do lam�ntar- o prmclpl� b.a�I-, das tra�saçoes efetuadas; r.ádio e da TV·
quer r.esultad�:, , ' , respectivo impôsto Pl'edial. j c.o �ll'm�do nl), �onstItUlça.o I . Conslderan?� 11-:4esne?es-

-A resoluçao � aprovada por maIOrIa dos deputados. Como enh��der pois a ex- i e nao fosse aSSIm, o pl'efeI-, sldade da preVIa autonza-, Por AI Neto
/ O deputado Enedino Ribeiro, em dec.Iaração de vo- pressão _ jornali�tà � 'I to teria que deferir iseil-I ção para a venda ,de peque-

* Kathy Norris, a estre-
to" diss� qu� foi, favorável' à !esol ução mas que� se ti- O art, 30:i § lOdo decre- , çõ.es _de im?ostos de �rans,.! nas quantidades de mun i-, Ia ,de tele�isão da Nationa:
v�sse SIdo dIscutIda a emenda do deputado Cabral, te- to-lei número 5.542, de 1 de �Issao a �llhares de ?orna-, çõe� e mesmo d� armas de) Br�adcastmg �ompany, fOI,
na votado com � mesma. Da mesma forma se pronuncia..' maio de 1943, a, Consolida- j hstas, mUl�08 dos quaIS sem" caça; " eleIta.,pela SQcle�ad� Norte.

ram_Qs deputados Paulo Marques e Osvaldo Bulcão Via- ção das Leis dõ Trabalho i que o governo tenha qual-I INDICAMOS: Amenc.ana de
,

Fotógrafos,
na. ': . . "

,

_' ! declara que _ entende-s�! q�er contrôle no di? ime-
, �ue a ��,sa da As�em- �omo �ndo � n:ulher ,

qu�
O deputa.ª,o Cassi'O\Medelros, tambem em declaraçao' por jornalista, o trabalha-I dl�to a� em_ que ?btIvera� ',bIela se dIrIJa, a S, Excla, o Tem ?s. m,�ls llll?OS ol�oSi

de voto; ,manIfestóu-se. ' I dor intelectu,al' cuja função' a. lsenç�o, n�o m�Is se con- Snr: Govern_a�or do Es�ad�, da Amtll'lca
: �o dIa segum-

I se, estende desde a busca de
I sIderanam Jornahstas, por- envIando copra desta mdI- I te !!.o da elelçao, e durante-

,Não houve' perseguição p�líticà ,informações até a redacào' que o pretexto, o pretexto, cação, para que estudado o a festa comemorativa, o�
Na tribuna, oAeputado Fernando de Oliveira refe-

'

de noticias. e' à órganizaç'ão
1 sim, j,á produziu o efeito de- assunto por S, Excia. e pe- presentes pl!deram verificar

l'iu-s,e a um aparte do deR, Coelho de Souza, quando atri- orientação e direção dêss�' sejado, 9 - restringenda, aJ 1,10 Snr. Secretário da Segu- que Kathy tinha um, forte
huira a uma perseguição política, ,a divisão� do ca,.rtório trabalho. '_ i'

não é odiosa. Trata-se de rança Pública, modifique o ataque de conjuntivites .••
de Cano�n�::s. Alega ainda o impetrante

'

is_enç'�o. A sentença apelada art. 28 do regulaménto bai- * Nêste momento, a� mais
Esclarece o::orador que de forma alguma ° ato do que" a carteira profissional

nao encarou a questao po_r xado ,com o de,creto estadual populares canções da tele-

#,g�vern�d?r Aderbal Ramos d�ilva envolvera pe��egui- expedida pelo Ministério do êsse lado,./n�o .dist�nguilldo, nO 1, de 18 de janeir� d€ visão n_?rte-amerieana são

ç�o pohtlca, porquanto, desdobrfl:do então.o tabelIonato, Trabalho, originada como é on�e a leI dIstmgUIu, sem 1�3�, que pas�rá a ser. re�jas Seg�I}1tes;, '

so

ago"ra, pelo àtu�l. governo, fOI preenchIdo o cargo, e dá 'inscrição, prova a pro- �naIO(es estudos e consul,ta dlgldo da segum�e man�I�'a:, "How Hlgh'the Moon.
por um ele�ento fIha�o a UDN.. . _ , . fissão, assim como a mat1'í- a. raz�o de/ser do texto Co�s- Art." 28) - E prOIbIdo If.

Se ? moveI do desdo?ram:�to tivesse SIdo polItico, a
; cuia; na A, R 1. prova_ o e- tI.!_uclo?al e a m.en� legls, vender armas de

.

defesa, On Top 'of Old Smoky,
n,ome.aç�o de um pessedlsta, Ja 'no gov�rno pas�a.do, t�- xercício ,com a certidão do conclUldo, o d,out� ,Julga�or, bem �omo transeferl-Ias por. Too Young.

,

l'Ia SIdo o natural complemento da medIda admmlstratl- pagamento do. imposto de p.ela caract�nzaçao do, .1Or- doaçao, permuta ou qUal-lWould I Love You (Love
va.

sindicalização. Não. Não é hst� pelo SImples apres�n- q�e,:r:: out:-a for�a, a quem

I'
You Lo�e You).

,

, Perseguições em S. Jóaquim tanto assim, A controversia taçao .do. atestado pass1l�o n�o :steJa m�nIdo de auto- Blu� Skles. ,

'

O dep�ltado Enedino Ribeiró teceu comentários em não lica dirimida com a
pelo SIndIcato dos Jornahs- l'�zaçao especl�l, para este

I D�ughter of Rosie O'Grady_'
torno! de uma nota deste jornal, relativamente a perse- simples apresentacão da ma- J'

tas.
, . -. fIm, da autOrIdade compe- Fme aJ1de Dandy.

guições de professores, em, -São Joaquim..,
,

trícula e da inscr(çâo Isso, sem dUVIda, levarIa Itente. ,I Jealousy. -

Antes de mais nada, queremos agradecer os elogios Se assim fosse q�alquer até mesmd�, excia. que é ti- § �) - Fica isento de au- Parade of the Wooden Sol-
feitos a e,sta folha quand6 enaltE;lcetl a sua largá eircula- '

d' 'd
,'. • tular da magistratura local, tol:.ização prévia a venda d'e diersln IVI UO, se arrogarIa com,,;- . ,

.

ção em todo o"Estado, desmentindo, assim, o conceito o direito de ser considerado' a-P?der se, c�ns�dera;.' - Jo1'- armas ,de ca�a,. mUlllçoes, e A classificação acima ê
seu colega de bancadá, dep. Cabral, que - e não nos '

l' t I' d "nahsta profissional,. produtos qUImlcos destina-- da organização "Office o�, - Jorna 1;1 a - a em a ou- .

I ,. ,.', .L,ofendeu - o qualificou de "pasquim", t f'
-

t'
FOI re ator do recurso o dos a mdustrIa Research Inc" especializad-

I
' ra pro Issao que 'Ivesse co- , �, � .,

_

' ...

Vo tan�o ao tema, o deputado Enedino Ribeiro pro- t d t"d I desembargador Candldo Lo- § 2°) - A firma vendedõ- em verifi'car a popularl'dad""mo cen 1'0 e suas a 'IVI a- ' '. _
""

curou demonstrar que, no caso em foco, não houve p�r- des profissionais.
bo. ra fIcara, entretanto, obri- das musicas no rádio e na

seguições, mas apenas ,atos administrativos l'ecl'ama'd'os ' , gada sob as pe dI' tI'--

O caso tem que s'er estu- ' nas a eI, � eVlsao.
,

i pelo interesse público. r' dado e resolvido não enL � apres�ntar sem:;nalmente, ,* A Columbia Broa:dcas-
O caso é que, 'para a UDN. tudo é f,eito em nome da

'

a autondade cOYnpetente da' tI'ng S t t' l' dfrente aos principios eo- PROTEJA SUA' VISTA .
'j"

•
,ys em es a rea lzan Q

boa marcha dos serviços administrativos. Enquanto isso, muns mas tendo em' vista'! USANDO AS AFAMADAS localIdade,. o m�)vlmento de; estudos para verificar qual
as vitimas das transferencias, das remoções e' das demis- t't

'

t· ..,· I
,I LAMPA'DAS PHILIPS

venda .realIzada, com as se- é o tipo de cútis a côr dos
'f

' - 1 o ex o cons hJlClOna que " ",. _ :', ,

sões que se con ormem com a nova ordem de cousas ins- g'umtes dlScnmmaçoes; no-, olhos e, de cabelo que se
tituidas li,O Estado ,pelo ST. lrineu B'6rnh�usen. �

,

me do comprador, l'esidên-' presta mais para a, televi-
"

I I' ti b d F'I
a

,

,

la
cia, data, quantidade por são colorida. A fim de dar a

, Congratulações' a ,e ,u e e, orlanoo'po IS e,��éc.ie e o ,número de re- :tais estudos un; ?aráter emi-E' o seguinte o telegrama proposto pelo Dep. Ivo
) .,.. i gIstro da aIm�, quando se nentemente pratIco, a C.RS.Silveira, para-o prof. Balbino Martins: � Em sua sede:_no, aprazl;e� baJ�ro da Pedra Grfl:nde I,tratar ,de mUnIção. Ifol<mou úm grupo- de espe_'C'

,- Assembléia Legislativa catarinense, tomando co- o Iate ?I�lbe realIzara n� �rox:mo dIa 29, uma grandIO�a § 30) --: Com a armfl: de, cialistas que estãQ fazendol1hecimento do ato do governador do Estado, -que coloc'ou festa �Iplea, com a partIclpaçao de elementos da RadIO I caça vendld,a, o comerclan-! experiências com moças de �
, V. S. à dispôsição do governo_ �e Alagoas, 'afim de diri- GuaruJa"

,_ . _ i te forr:,eeera ,ao comprador i todos os tipos. O número de;gir os serviços educacionais desse Estado, vem ap'resen- Havera: fogueIra, balao, melado, pmhao e o

afama-,
uma fIcha, contendo / todos' moças televisionadas a cotar suas eongratulações p,ela distinção da escolha que do. �:quentão!' do compadre Leonel. -- ." os caraeterísticos da arma, res, dentro dos Studios da.mais uma vez confirma elevado conceito que desfruta Para essa\festa,':iá tradicional naquele clube. de vela, com o qual o proprietário, C. B. S. e exclusivamente pao ensino catàrinense 110 seio da Federacão. Atencio� a Diretoria :xpediu convites aos asso�iados, solicitando jPrOcuratá a repaí·tição .com- ra fins experimentais, é deSaudações.

.

a..,apresentaçao dos mesmos na portarIa dp clube. petellte, para regIstro. 112 'por semana em média.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���Ui�l���etáculo õnme sala no centre
: .. : �;�:;��1--"')--"�\IIiiiiiIi"1IiÍiMde retumbante sucesso, a A' P 15 d N b 20 2" d

'
.

quarta exibição, sexta' feira' raça e ovem ro, , ,an I,' ,'" "-., '..,,�,

última, na Rádio Guarujá, (altos do Resta urente ROfe).
do interessantísaimo pro- I I_grama "O Mundo é Uma Bo- T,alar no mesmo oca i

la", -tuna produção de G.

MarQ;!les, e que," como nas -

primeiras exibições recebeu, nas, arrancando demoraáas V dedo nosso público, os mais ca- palmas. .

\

I en . -se
aorosos aplausos.' To�ou parte, a�l1�a, na .e-' Por motivo de mudança

O mundo é uma bola não xecuçao do magnifico pIO- um negõcio à Rua CeI. Pe
seria nem bola nem mundo,

,
grama a talentosa e encan- dro Demoro n. 1342 em fren

não fôsse a atuação estupen- tadora atriz, :Maria Alice,
, . te à futura praça.'._da e simplesmente forrnidá- nome conhecidíssimo ,dos 'A tratar na mesma rua
vel de Pituca, inegavelmen- rádios ouvintes pôr, suas in-

. n. '1391 �com o sr. Horacio
te o maior comediante do rá- teressan tes atuações nos Linhares.
dío catarinense e sem favor programas de rádio-teatro.
.e mais apreciado ator cômi-] A direção do' formidaveI
co de "broadcastíng"

dO�
passa-tempo, que é patrocí

nossos dias. '

'\ nado por importantes firmas
Trazendo, como animado' comerciais desta Capital,

do programa, o auditório da que distribuem valiosos prê
"Mais- Popular" sob inten- mios em utiJidades, está a

sas gargalhadas, MozartRe- cargo do esforçado diretor

gis tornou-se o centro de a-�artístico e uma das mais
, traçá!).' de todo o audífór'io �

completas figuras do locu

.
q-ue não lhe regateava a..: tor, jornalista Acy Cabral
plausos.. entusiasmo êste Teive, coadjuvado pelo não

que, com toda a certeza con- menos talentoso e apreciado
tagiava os rádio-ouvintes speacker, Edgar Bonassis, Lectone-se
que durante .� hora de ade técnico de sonoplastia da
e bom humor, das 20,30 ás Rádio Guarujá.
21,30. horas, tinham seus re- Despedindo-nos de Mozart
ceptores sintoÍlizados para a Régis, o inegualável Pituca,
s-impática emissora catart- apenas nos disse: na proxi
nense. ma sexta-feira, dia 29,' o

Luiz Sabino e. os seus programa "O Mundo é Uma
s'Los Cubans Boys", traja- MIa" vai ser o jnaís. retum-

dós a. �caráter,,,,-;_. es�V'eraiIi 15�n��. dos acontecimentos do '118" ·,�'fJ- O'S e -art-I-:SImplesmente maravilhosos -rádio. "
na execucão de ínteressan- Com uma declaracão des- d ' "
;tes núme;os de seu vasto re- tas o palco-auditÓrio da gos e caca t
pertôrío. "Mais Popular" vai ser pe- Só no Empório Florianó.
'Tânia Martinez, a "cuba- queno para conter a multf- polis.

na" cem pOl cento exeepcio- dão de fans que irá aplaudir -, Preçes de mano I
nal esteve à altura dos seus Pitusa n08, seus desempe- mano.

n ú m er o s, interpretando nhos cem por cento cômicos. Rua Tiradentes, I9-A.
'magnificas canções mexica- Marcos TeL 1.591.
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PARA O,S MALES DO

f. FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

o REME'DIO QUE

Pajicipaçào'
Erna}.li Borrt da Silva

e

Senhora
participam aos seus pa
rentes e amigos o nasci
mento de seu filho'

PAULO,

INTERNATIONAL
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PARA TRABALHOS 'PESÃDOS

CAMINHÕES til INTERNATIONAl
�m. ,

,.cONSTRUIDOS

A Nova Linha "L" de Caminhões
Ineernacional foi especialmente pla
nejada para oferecer-lhe o modelo

adequado que lhe garanta não só o

máximo de economia e eíiciencia,
mas, também, corresponda às suas

, necessidades de capacidade de carga,

proporcionando maior durabilidade
e menor custo de operação e ma

nutenção.

NOVAS linhas externas
.

I

.

NOVA Visibilidade exterior
, ,

NOVA Cabine COpi'�.ViSãO.
NOVA Super-maneabilidade

NOVA Acessibilidade ee motor

NOVOS Motores da serie "Tríplice
Diamante" I

NOVOS Eixos traseiros para qual-
,

quer s�rviço

NOVOS Sistemas d,e freio, hidráuli-
,.-' co ou de 'ar

NOVAS Armações de-eçe especial

NOVAS Molas com ação de "berço"

/

"

1"

r
f

! r :.
? �

,

- �-

"';-.

ocorrido a 23 do corren
te, nesta Capital.

Para o concurso do Banco
do Brasil, lLrealizar-se em

setembro próximo..
Informações - Rua- Crís

pím Mira, 14.

---------------.�.. ,��

Quer utilize caminhões de pequena
'ou grande tonelagem, V. S. encon

" trará ompdelo' adequado na Linha"L"
de Caminhões International.

•

Concessionarios nesta cidade

COMÉRCIO E TRANSPORTES
'C. RAMOS S. A.'

I R�a João .Pinto,,' 9
FlORIANOPOLIS - Santa Catarina

•

s
,

,

.;.

-'i

1

"Atlântida R'ádio 'Cat,arinense :limRadl
a'pre'se'Dta'i'lliai(�'2')úsoperaV8ís �mfld.elos' pú-ra.,]951 I

, CARACTERIS'TILAS::, �

_ 5lvalvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a I8mcs.. 50 a9I mts.
-

Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado :'Tomada para tocii�scos.
r:I

Transformador universçl para 90. 110, 180, 2{)0 e �20 volts vdi .

':: Variavel de 3 secções: FI ".com nucleo de fer-ro : Caixa de. IMBUIA de luxo.

=<Giande a.lcànce :� A.Jta sensibilídade : Som 'jtatu:al.-,

IH·2-51·

.:>
L

.'
"

j

,
'

Modelo ARe 515

I
l

i

f'·"

Transporte. regulares de COI ga ,

S40 -FRANCISCO DO � SUL para NOV4 JOBI
"

Informaçô••_ GomOI Atíant..· ,.'
eu6polll- Carlol Heepcke S/A - CI -' Telekllf 1 212 ( Iro,d. te.!el ..
'rand.co do SU)'-�arlo, :Aoepcke S" -,CI-:-TeieJone 6 MOOREMACB

/

Modelo ARe-5-?.,
,
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�M,� GRifO
o requerimento e o recorte

\
'

o jovem e' ardoroso depu-
tado Auro de Moura Andra

de, que rompeu com a 1!DN
confirmação, .toí ontem es- durante dois dias segUIdos,
clarecida. A autoridade po-l esta�a de t�l _modo �erv�so
licial de Luis Alves de fa- no f im do ultimo discurse

,
I

.

d
to! prendeu e manteve na i que,

não encon�ran o na

cadeia por cerca de 24 ho- pasta o recorte de Jornal que
ras, o'sr. Anibal Gaio, ape- desejava ter, dirtgiu-se ao

sar de esse cidadão exibir sr. Nerêu Ramos, em tom

um alvará de' que não podia
I
solene:

ser preso, por estar sob a I _ Senhor pres;idente, re
tutela de ordem de habeas- ,queiro que V. E�ia. mande
corqus preventivo. 'li os fUl1donários da, Câmarah-

vo,

Ao que sabemos a auto- procurar no c ao o meu re-
Entre esses acessores técnicos está, indiscutivelmen- ..

ridade a'trabiliá'ria' será corte de jornal. te o de Secretário da Presidencia _ pessoa que deveráe

processada por abuso, de au-I O presidente, contudo, a�- cercar a direção das atividãdes parlamentares, de �res-
toridade e desrespeito à or- te a dificuldade de solução teza e segurança nas decisões, e de diretrizes superiores"

dem legal.
'

, I regimental de tal requerj- para que disponha, em todas as circunstancias, do ne

Esse processo, é!. aliás, mento, aguardou por uns cessário prestigio para superintender os trabalhos e pa

de absoluta necessidade pa- 'instantes a vêr se o sr. Au-
ra salvaguardar o bom nome do poder logialativo.. Eise

ra que, em Santa .Catartna, Iro recuperava a calma. O
as razões da necessidade da sua criação, tanto mais que,

não impere o caciquismo deputado paulista, que se a-
o Go'vernador do Estado também possui um secretário"

político- e não se anule o baixava e se apalpava, in- padrão X.
poder judiciário _ umca e sistiu: Cultura do Arroz
última garantia da nossa I _ Requeiro, ,senhor pre- Para .apresentar um projeto de -lei que ampare a cul-.

Perdõem-nos o" nossos superiores a meio milhão de liberdade e dos nossos di- sidente ;:.' tura do arroz, em nosso Estado, "onde o município de-

jovens colegas, do Diário da cruzeiros. E isso apenas reitos. J P�r conta própria, alguns Rodeio S'é apresenta como o maior produtor, � deputado>
Manhã: 110 fat�ge a Assem- para satisfação de interes-

f 14- L
contmuo� c�meçaram ,a cda- I Otacilio Nascimento ocupou a tribuna, e teceu interes-

bléia Legislativa dar ao ses excusamente facciosos a ,8 UZ no �ar pelo �hao o pedaço e'
santes considerações a respeÚo.

seu presidente um auxiliar do partido que defende a e-
, • _ Jor�al. EntretaJ;t? o orador, I, .'

, Alterandõ a Constituição do Estado
de direta e imediata con- terna vigilância como prê- Saco dos' Llmoes abrmdo pelal,decIma vez a Continuando na tribuna, o deputado Otacilio Nasci
fiança, a exemplo de qua- ço da liberdade! -

Há dois dias n'ão há ener-
sua pasta, a

t endcontrou o
I mento discorreu sôbre a necessidade de se dar ao tra

se todas as demais Assem- Se se possa achar conde-
gia elétrica no Saco dos Li- ptequeno

recor e, desconcd�r- balhador brasileiro, maior amparo e por isto .apresentou,
bléias, não vai escandalo nável o fato de o presidente ou-se e sem per er a ig-

' .

mões.
�,

.

d d d:'-� N
um projeto de lei que altera dispositivos da Coustituíçãe-

nem vergonha. O exagero de de um Poder desejar um, A população daquele bair- n; aRe, U'IglU- ao sr. e-
do Estado, e relativas aos direitos dos ope,rários que em-

linguagem, do 'simpático auxiliar mais, muito mais reu amos: t ,,'Q tivid d
'\I ti

-

rbli
.

matutino viu-na cr-iação de denâ I
- , 1'0, um dos mais pitorescos S h id t

pres .am sua a IVI a e, a repar içoes pu icas, os quais-
. con enave nao e empregar _ en 01' presi en e, re- d

um cargo, dentro do padrão di h
.

'bl' da Capital, não sabendo da L, ..
não poderq ficar' em situação de inferiori ade perante'

os melros pu ICOS no ttro o requerimento.
t d I b razão que a leva a perrna- os demais colegas de classe que servem a empresas par-.

es .a ua, um a surdo ,digno serviço da montagem de u'a ,(Do "Diário Carioca", de
d

- .

leit I? ne.cer no escuro nes.se.s ontem).
' tículares.

e comparaçao com o pana- maquma e er ora .

má verificado na Camara Se aquele fato mereceu dias, pedem-nos que

SOllCI-,
Abatimento de impostos

do Distrito Federal, onde manchete de escândalo, temos do sr. Diretor de O deputado Enory Teixeira Pinto leu justificada Ín-

Obras públicas "os seus dícação no sentido de ser solicitado o interesse dos srs.,
as despesas com novos fun- que merecerá este último? '

cionários subiram a, cente- Não será, para êle, muito bons ofícios para que seja! LAMPÂDAS P H I L I P S: Prefeitos Municipais para conceder aos pequenos agri-
nas de milhões de cruzei- singelo todo o espaço do restabelecida a luz afim de

I
DÃO MAIS LUZ, CONSOo cultores em determinadas circunstâncias, o abatimento>

l'OS!! ! I brilhante benjamim da nos- que não seja .prejudícada. MEM MENOS CORRENTE de 50% nos .impostos devidos aos municipios.

Entre a pulga e a baleia sa imprensa? E é o que fazemos, com

'I
E SÃO DE MAIOR DURA- Deficiência dos transportes maritimos

a proporção é menor l i
esta nota.

,

BILIDADE. "
' O orador seguinte foi o deputado Francisco Masca-,

O id t d A I renhas, 'que se .ocupou do problema dos transportes ma-
presr en 'e a ssem- J

--

bléia é o chefe de um Po- '\

A R d d "{
,

di ,,�it.imos, 'cuja �ef�ciencia_está cau�ahdo incalculáveis pre-

der. Será demais. que éonte IXll88I·�a-O de CO.. on a osoman, os I
JU�zos ao comercio de .sao .FrancIsco do Sul, ?nde verda-

com um secretârío, quando Y J
deu·as montanhas de madeiras aguardam navios para se-

o chefe de outro Poder, dis- mer"·IA l'ndustr·liI APREENDIDOS, ONTEM, A TARDE, NO ESTREITO, guir ao norte do país. '

põe de vários auxiliares, ,U", 99 QUILOS DE CASC� DE CAFÉ .

(Continúa na 63 pág.) /'
nas c�sas civil e militar, co- : e Lavoura do I7s- Os "Comandos" do Cen- to do Estreito, inspecionan-

F
�

ft
-,

mo sejam um chefe para ca-
' ,D tI'O de Saúde da Capital, sob I do a Torrefação de' Café ' 'ada uma delas, e mais um tado de SaDt� a orientação do dr. Mário "Amélia", à ,rua Ga�ar Du-

_,'

..,e,1't · an · �,
ajudante de õrdens e um ,'" Ca-ntição, p,rosseguem nas tra, 275A, de propriedade:- I· � �

, oficial, �e gabil1�te 'e um Catari,na suas visitas às fábricas de da firma ...8unha & Campos. \ '

secretarIo? café. O resultado des'sa visita Os passeios continuam esburacados e por cima

Quanto, à parte econômi- Vêm merecendo, como A campanha encetada, em foi a apreensão de 99 quilos 'deles andam "os automóveis. Outro dias destes, aw,

ca pouco de causar estra- não podia deixar de ser, to- hora oportuna, para mora- de café que continha a I
ver uma pobre senhora estacar à calçada, sem poder'

nhesa um onus anual de do, o apoio por parte das lização da torrefação da ru- maior percentagem de cas- continuar, que a isso se opunba uma verdadeira 1.a-

sessenta e um mil e duzen- classes produtoras do Es- biácea, deve ser levada a ca e a menor de grão! gôa, interpelei o proprietárip, faltoso ,ao apelo, d8/.
tOi;l cruzeiros. Se os noss'os tado ê das autoridades es- bom têrmo,. porque, ante os Prefeitura:

'

,

prezados confrades do Diá- tadoais e municipais cata- fatos que já tivemos ocasião Segundo alegou o proprie- - Porque você não arruma isso aí! É até uma.

rio da Manhã lessem o Diá- rinenses, a iniciativa da de verificar, intoxicando o tário daquela torrefação à- ve,rgonha pessoal, esse abismo à frente di sua casa"

rio Oficial do Estado da conceituada firma desta povo com misturas prejudi- quêle sanitarista, c.omprou Viu essa senhora? Nem pode passar. Com cem cru-

véspera, constatai'iam que praça Divulgadora úTIL cáis à saúde, n_ão basta que grande quantidade de café zeiros vo6ê dá jeito nisso e contenta a todos, 'inclu�-
o Govêrno do Estado com Ltda., de fazer realizar nes- tenhamos os "Comandos" em para beneficiar, o que esta- sive ao prefeito, que é seu correligionário e que já.
ajuda-de-custo a apenas 8 ta capital, em janeiro do ação em determinadas épo- va fazendo. devia ter mandado ladrilhar issó, cobrando-lhe a

funcion-ários, re!)1ovidos por ano vindouro ,uma grande caso Ontem, à noite, os "Co- multa de lei. �

mera politicagem, vai dis- Expo'sição do Comercio, In- Ontem, à tatdé, no Estreito

Imandos"
sairam pará o in- ,

_ Pois é por isso mesmo que �stou esperando_
pender Cr$ 24.704,00. Os dústria e Lavoura de Santa Às 15,30 horas de

on, tem,
terio!' '<ia Ilha, na sua cami- Se eu provi�enciar, levo dois dias à p1'6cura de um.

transferidos, nestes- últimos Catarina: O certamem fuu- o dr. Mário Cantição, com nhada em de-Íesa da saúde pedreiro.
meses, de oficio, são em' nú- cionará em edificio próprio auxiliares, esteve no distri- 1 do, povo. Se o encontro, êle me pede 10 quilbs de cimen-
mero astrônomico. a ser constituído em local to,não sei quanto de pedra britada, não sei quantas
As cifras de ajudas-de- que será determinado pela Apll·çaç"""ao, do empre�stl·mo �tabuas para colocar p,?r cima, quando estiver pron-

custo, até agora, já serão Prefeitura Municipal desta
to. Se comprar tudo isso, o homem acaba não apare-

capital, cuja planta obdece cendo, porque arranjou serviç.o maior numa constru�
a técnica model'na, apresen- ESTUDA A CAMARA O INVESTIMENTO ção.! Se aparece, leva três dias para fazer o que po-

tando a sua fachada belis- DOS 300---MILHÕES DE DOLARES del'la fazer em..... algumas horas! No primeiro caso

símas linhas. RIO "7 (V A) I f
'

, el1comodpu-me inutilmente e com preJ'uizo " 110 se:
, ;:::; .. ,: _ n 01'- sera encaminhada ao Con-

A Exposl'ça-o contaI'á co- I I' P' h
. gundo, gasto dez vezes mais ...

, mou o sr. srae ll1 eu·o, gresso em Mensagem do
mo um grande paI'que de 'd t d C

. -

d 'd R"
- Como assim?

preSl en e a omlssao e presl ente da epública, pa- .

diversões contratado espe- F' d' C� d
-

.

.....,- Se a Prefeitura mandar conseI'taI' I·SSO, e n"'"
manças a amara os ra aprovaçao. V'"

cialmente, além de uma Deputados, que o plano pa-
\ fma� aPlicaze a .multa de 10% sôbre o preço dDo

"boite" e um bem montado ra o emprego do empréstimo �nterpelado sôbre �desti., s�rvlço,. eu. conomlzo mais de 200%. Logo, é negó-
bar. de 300 milhões de dolares, no que seria dado ao proje- ,CIO par_a mIm pagar essa multa - econômica. Não me

A
.

d
' aborreço e ganho dinheiro,

mauguração o impor- há pouco negociado na A- to da autoria do sr. Bilac
tante certamem está marca- mérica do Norte, pelo Bra- Pinto, representante da U.
da para o dia 31 de janeiro sil, deverá estar pronto pa- D. N., soliCitándo li�ença
de 1952 e o encerramento a ra ,ser executado assim que pala lan�mento oe um em-

3 de março do mesmo ano. se reunir' 'il Comissão Mista pr�stimo' para, financiamen
A planta dos pavil,hões da Brasi-Ieira-Norte Americana, to das obras do Plano Sal

exposição será exposta por a. se Ilo.nstituir pal'a exami- te, resPQl,lde'u o sr. ISi:ael, ,

estes dias em vitrina de

uma,Jnar
o 'emprego desse finan- Pinheiro:'

das casas comerciais de-sta ciamento.
'

,_ _' O pro]êtõ do sr. Bilac
capital. Declarou ainda o sr. Is- Pinto, evidentemente, será

�

A iniciativa da DiVUlga-I rael Pinheire, que o sr. Ho- anexado ao projeto que vi
dora Util Ltda., é digna de

I'
rácio Lafer está estudando rá com a Mensagem do pre

aplausos visto dar oportu- a formula a ser empregada sidente da República, e se

nidade a que todos possam I para ° lánçamenio de um rá estudado simultâneamen
ver o que o nosso E�ado' empréstimo interno, e que" te CO.ll1, o originário clõ Mi

produz e pode produzir. \..
I possivelmente em setembro, nistério da Fazenda.

)

VERDADEIRA
NOTICIÀ DE

A NOSSA
ONTEM:

'desrespeitada uma ordem de «babe8s-cor,pos)
,

....
'

Demos ontem, mais como da pelo M. M. Juízdaquela
um simples 'consta, a noti- comarca e .ratificada pelo
cia de que, em Luiz Alves, egrégio Tribunal de Justi
no municipio de Itajaí, fôra ça.
prêso um cidadão portador Infelizmente aquilo' que,

.... de uma ordem de habeas- à noite de ante-ontem, sur

corpus preventiva, concedi. gia como noticia ainda sem

.........� � �.......•......

, Florianópolis, 28 de Junho de 1951

EXAGEIRO SUSPEITO

OI intervalo em
sessões/cinema
tográliéa� ,-

Os intervalos das sessões
cinematograficas, após en

tendimentos dos diretores
da Emprêsa dos cinemas
desta Capital e as autorida
des policiais e d� saúde vú
blica, serão, entre uma e

outra sessão, de 30 minutos.
Tal medida se verifica a

fim de que se solucione o

congestionamento, à entra
da do salão !le espetáculos,
de "habitués", o que eoncor

l'errá para serem evitados
aborrecimen tos.
Assim, a providência veio

sólucionar problema de in
terêsse coletivo.

! '

,

'\.___

NA ASSEMBLEIA LEGlImvl\<,

(

NOS CORREDORES - CULTURA DO ARI�OZ _ PEI�Osr;

OPERÁRIOS _ FAVORES AOS PEQUENOS AGRI-

CULTORES _ TRANSPORTES MARITIMOS
, TÉCNICO CATARINENSE

I '

, Antes de iniciada a sessão de ontem da Assembléiá�

Legislativa, este cronista teve, �port�midade. de 'es�:utar�
nos corredores, alguns comentano&.sôbre a I e.stJluç�o da.

Mesa q'ue cria o cargo de Secretáno da PresldencIa.
,

, A maioria das opiniões dos representantes dos v�-
rios partidos coincidem na declaração de que, neste s�-
cuia de vertiginoso progresso, os parlamentares neéesat+

tam de acessores técnicos, capazes de dar aos tr.abalhof'l-'
legislativos, uma maior concordancia com a r�a.lIdade e.>

por conseguinte, na maior eficiencia em beneÍlcIo do po-

xxx

,-,?- nossa Prefeitura anda muito interessada em
,relacldnar, para multas maiores, as humildes casi
nhas que os humildes ,constroem nos morros.

,Cerca de 50'0 já estão na lista e vão"el1trar na
pua!

<)
I Pl'efe�to, com? se vê; está olhando.'muito 'para

O' alto. AqUI �m baIXO' as,' coisas continuam do mes
mo modo. Ate as multas- já' dão luero!

Não_ será o' caso de o' prefeito 'rredir à Câmara'
uma !abela de preços para' cobl'ar no cOlIselio dos.
passeIOs_? Mas um� t�b"elà que'sega mais dó 'que uma >{tabela tipo Tubarao! T.abelà.'Bàleia! 'Se'o',fi'zer' terâ.

'

os llOOSos. fl=pJallsos. ,

'

GUII:HER;M,E: TAt
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